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A fanács n e m fogadta el a sásgyár
ujabb közvilágítási ajánlatát

ilj vllanyl6mp£kat azért m m helyezhet üzembe a gázgyár,
mert azok túlterhelnék az áramfejlesztő telepet
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Nemrégen foglalkozott Fodor Jenő polgármesterhelyettes elnökletével a kiegészített műszaki
bizottság azzal az ajánlattal, amelyet a gázgyár igazgatósága tett a gázvilágítás kiterjesztésére, illetve a meglévő, de használaton kirül
helyezett uccai gázlámpák újból való üzembehelyezésére A háború előtt használt gázlámpák közül majdnem ezer van most penzióban, ennek egyharmada kijavítható, kétharmada azonban annyira tönkrement, hogy csak
uj lámpákkal, pótoiható. A gázgyár ezeknek a
lámpáknak a felszereléséért 236 ezer nengőt
kért a várostól.
A vegyes bizottság, mint emlékezetes, arra
az álláspontra helyezkedett, hogy a város
semmi esetre *зе fogadja el ezt az ajánlatot,
mert az ucoai villanyvilágítás
kiterjesztése lényegesen kevesebbe kerülne. A bizottság javaslatát és a gázgyár ajánlatát Fodor Jenő polgérmesterhelyettes hétfőn terjesztette a tanács elé. A tanács kimondotta, hogy a gáz-

gyár ajánlatát
nem jogadja el, majd később,
ha lesz pénz rá, inkább a villanyvilágitási
hálózatot terjeszted
ki.
Bejelentette Fodor polgármesterhelyettes a
tanácsnak azt is, hogy annak a hatvanhét
darab uj uccai villanylámpának a felszerelése,
amelyről legutóbb szó volt, -16.800 pengőbe
kerülne. A kérdéssel foglalkozott a műszaki
bizottság is, miután azonban Pongrácz
Albert,
a gázgyár igazgatója bejelentette, hogy a hatvanhét uj lámpa áramfogyasztása már túlterhelné a gyár te'jesitőképességét,
aminek az
lenne a következménye, hogy az összes többi
lámpák
homályosabban
égnének,
ugy határozott a bizottság, hogy az uj lámpák
felszerelését egyelőre nem javasolja.
Ezt a javaslatát a tanács is elfogadta azzal, hogy az uj
lámpák felszerelését csakis akkor rendeli el,
ha a gázgyár megfelelő mennyiségű áramot
termel, ha üzemét a szükséghez mérten kibővíti.
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Л fiatal szerelmesek
Velencébe
szöb/ek, elfogták
őket
vetélytárs
a lány ablakai
alatt súlyosan
megsebesítette
éves fluí
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
határmenti Kelebiáról
véres szerelmi drámáról tettek jelentést a szegedi ügyészségnek.
Francaik. Győző gazdag kelebiai nagybirtokos
25 éves fia beleszeretett egy szomszédos birtokos intézőjének leányába. A leány viszonozta
a fiatal ember érzelmeit, azonban
szerelmüket
tltkolniok
kellett, mivel egyikük
sem remélhette, hogy szüleik beleegyeznek a
házasságba.
Az intéző szerette volna, ha leányát egyik
fiatal kollégája venné el és megtiltotta leányának, hogy a földbirtokos fiával találkozzon.
A fiatalok a szülői szigor láttára elhatározták, hogy megszöknek.
A leány a szökést ugy
hajtotta végre, hogy szüleinek azt mondotta,
hogy horvátországi
rokonait
látogatja
meg.
A fiút pedig abban a hiszemben engedték el
hazulról, hogy megrongált egészségét a tengerparton állítja helyre.
A fiatalok terve pompásan sikerült. Előbb
Raguzába
utaztak, majd Velencében töltöttek
pár napot, amikor a szülők rájöttek arra. hogy a
fiatalok
együtt vannak.
Francsik Győző fia
után utazott és hazahozta a szökevényeket,
akiknek közben pénzük is elfogyott. A földbirtokos nem rögtönzött nagy jeleneteket, amikor a fiatalokat megtalálta és még megvigasztalódott azon, hogy a fiatalok nem házasodtak
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össze. A leány apja azonban erösebb
eszközökhöz folyamodott és a leányt egyik rokonához
vitte, annak kelebiai birtokára, x
A Irányt teljesen elzárták
a külvVágiól.
A
fiúnak azonban mégis sikerült összeköttetést
találnia vele és tudtul adta neki, hogy esténkint találkozhatnak,
amikor enyhébb az ellenőrzés. A fiatalember két héten át mindennap
lóra ült és meglátogatta a leányt. Senki sem
gyanakodott rájuk, csak a fiatal intéző, akinek az apa odaígérte a leánya kezét. Egy éjszaka megleste a fiatal földbirtokost és amikor az a leányhoz akart menni, eléje állott:

— Mii keres maga
itt?!
— Semmi köze hozzá! — volt a válasz.
— No majd megmutatom — és a következő pillanatban revolverét
háromszor
rásütötte
vetélytársára.
A földbirtokos azonnal lefordult lováról,
az intéző elmenekült. A léánv a revolverlövések hallatára kirohant a házból és első segélyben részesítette ifj Francsik Győzőt, akinek
állapota
életveszélyes.
A megszökött intéző elfogatására széleskörű nyomozás indult meg! akit azonban még
nem sikerült elfogni, mert a jelek szerint
megszállott
területre
szökött át.

Л, város mégis m e g v á s á r o l j a
a Kossuth Lajos-sugárúti F a l i k - t e l k e t

A telekre vagy ъ rendőrpalota épül fel, vagy pedig bérli ázat építtet rá a város
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Beszámolt már a Délmagyarország
azokról a tárgyalásokról, amelyek a város és a Kossuth
Lajos-sugárut 22. szám alatti, úgynevezett
Falilc-iéte telek tulajdonosai között indult meg
a telek megvásárlása ügyében. Ezt az 10öl
négyszögöles telket ugyanis a belügyminisztérium alkalmasnak találná a Szegedre tervezett rendőrpalota számára, amelynek felépítését — mint ismeretes — a belügyminiszter elsősorban ahoz a feltételhez kötötte, hogy
a város adjon megfelelő és központi fekvésű
telket hozzá. A rendőrséggel, illetve a belügyminisztériummal folytatott alkudozások során több telek is kombinációba került, így a

város Kossuth Lajos-sugáruti telke, amelyre
most már a rókusi állami elemi iskola épül
fel, a Szent György-uccai Sebestyén-féle telek, amelyre háromemeletes bérházat épít az
idén, ha épít, a város, ezeket a telkeket azonban különböző okok miatt nem találták az
illetékesek elfogadhatóknak. így merült fel a
Falík-féle telek megvásárlásának terve.
Ezen a szép fekvésű telken az Alföldi Gépkereskedelmi Rt. autógarázsai és javítóműhelyei vannak és bérlője a részvénytársaság,
illetve az Angol-Magyar Bank, amelynek opciója is van a telek megvételére.
Ez az elővásárlási jog eleinte bizonytalanná tette a város helyzetét; mert ugy volt,

hogy az érdekeltek élnek elsőbbségi jogukkal
Erre azonban nem kaptak kellő időre központi igazgatóságuktól felhatalmazást és igy
a város egyedül maradt a piacon. A tulajdonosok a telekért száz rengő négvszögölenkintt
egységárat kértek, a váras viszont csak nyolcvanat igért. Az alkut hétfőn perfektuálta a
tanács, kimondva, hogy javaslatot terjeszt a
februári közgyűlés elé és javasolja, hogy a
közgyűlés járuljon hozzá a telek
százpengős
egységáron
való megvásárlásához. A telek igy
105M0 pengőjébe kerül a városrak.
A telek rendeltetése elsősorban az, hogy a
város fölajánlja
a belügyminiszternek
rendőrpalota céljaira.
Ha a. belügyminiszter a
rendőrpalotát mégsem építené fel, akkor a
város más célra hasznosítja majd a telket
Sző van róla, hogy ebben az esetben később,
talán már jövőre uj bérpalotát
építtet. A telken lévő autógarázsok sorsa egyelőre problematikus. Megvásárlásukra'a város nem kötelezhető, abban az esetben azonban, ha a telek beépítésére csak később, egy-két év múlva
kerülne a sor, a város valószínűleg a. garázsépületeket is megveszi és az autóbuszüzemnek adja át ideiglenesen használatra. Amikor
pedig szükség lesz majd a telekre, a rajta
lévő épületeket lebontják és anyagukat valamire felhasználja a város.

P városi párt üiepatoia
Szegid idegeitforpliiiáért
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A városi párt vezetősége tudvalevőleg már hetekkel ezelőtt mozgalmat kezdeményezett idegenforgalom teremtése érdekében. Vasárnapra nagygyűlést hivtak össze ebben az ügyben a kereskedelmi
és iparkamara nagytermébe. A pódiumon Jedllcska Béla elnók mellett dr. Renden Károly, dr<
Pap Róbert és Hoffer Jenő foglaltak helyet A határozati javaslatot dr. Regdon terjesztette elő és
indokolta meg. Eszerint idegenforgalmi bizottságot kell alakítani, Írókból és újságírókból propaganda bizottságot, az egész mozgalom élére felkérnék, illetőleg megválasztanák Back Bernátot és
külön bizottságot alakitanának az idegenforgalmat
szolgáló kiadványok megszerkesztésére és megírására. Az idegenforgalmi bizottságnak tagjaiul ajánlja va'amennyi egyesület vezetőségét és javaslatba
hozott még külön száz nevet. A prooaganda bizottság tagja lenne minden szegedi hirlapiró, a
kiadványokat szerkesztő bizottság tagjai
pedig
Móra Ferenc, Pásztor József, dr. Szandlner Pál
és Tauszlg Ármin.
A javaslathoz elsőnek Vértes Miksa szólalt föl,
aki azt fejtegette, hogy az idegenforgalom föllendülése nemcsak a kereskedők é.s az iparosok, hanem valamennyi foglalkozási ág érdeke. A siker
érdekében legelőször as Idegenforgalom dűfrl'étele'.t kell megteremteni. A városi hatóság fölfogását kell helyesebb irányba terelni. Gondos,
kodni kell j ó vízről és tiszta levegörffl. És bár,
ugy látszik, mintha politikum lenne benne, mégis
szükségesnek tartja a városi párt figyelmébe ajánlani, hogy ugyanakkor, a m f e r idegenforgalomról
akarunk gondoskodni, többszáz szegedi fiatalember külföldi városok idejfenforg simát növeli, mert
nem tanulhatnak magyar egyetemeken. Segítsen
kiharcolni a városi párt, hogy a szegcdi ifjak
Szegeden végezhessék el tanulmányaikat.
Dr. Fafí» Lajos a tanya jelentősé-érői beszélt,
idegenforgalmi szempontból. Az alsótanyai vasut
mentén sok üdülőhelynek alkalmas terület van és
a nagvszéksósi vizeken meglehetne teremteni a
második PiHcsot.
Pásztor József négy szempontot ajánlott a bizottság figyelmébe. Az első, hogy nem okvetlenül kell mellőzni, vagy megkerülni a sajtót Ennek a politikának az idegenforgalom nagy kárát
látná. Nagyrabeesüü azt a szellemi erőt, amelyet
az egyetemi tanári kar képvisel, mégis megdöbbentette, hogy a bizottságban nagyszámmal vannak
egyetemi tanárok és kihagytak belőle sok érdemes,
régi szegedi lakost, akiknek ott lenne a helyük.
Helyteleníti a különböző bizottságok alakítását^
mert H jó'ékony asztaltársaság! alapon való szervezkedés idegenforgalmi mozgalomnak alkalmatlan keret. Az ilyen dolgoknak megvan a bevált
nyugateurópai recipéja. Forduljanak csak egy kiváló pesti újságíróhoz, Tábori Kornélhoz, aki Pes.
ten az idegenforgalmi irodái vezeti és akivel karöltve megcsinálták ezt az irodát Miskolcon. Azt,
hogy Back Bernát kerüljön az egtfsz mozgalom
élére, a lehető legszerencsésebb gondolatnak tart«
ja. Végül pedig -vas egy elengedhetetlen föltétele annak, hogy i^gertforgalmat lehessen tere®-.

