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Zombory Antal beadványában többek kö-
zött a következőket mondja: 

— Újszegeden — irja Zombory Antal — annak 
idején a királyi biztosság a Tisza folyó mentén 
keskeny vonalon leginkább a magántelkeket sza-
bályozta csak, de az ezen kivüli részt nem; erre 
csnpán egy általános, de nem hivatalos vázlatrajz 
теп, mely inkább az úgynevezett mezei dűlő-
utakat tűzte ki, de nem az uceaszerü építkezést, 
minek folytán az illető haszonbérlő bérleti földjén 
« ' t és ugy építkezik, ahogy neki jólesik, 

az 
ttaese-vlssza való építkezés 

л bérleti szerződés értelmében eltávolítható ugyan, 
de a legutóbbi közgyűlési határozat következtében 
ui káosz keletkezett. A kérdéses földek ugyanis ke-
res kivétellel az Országos Földbirtokrendező Bí-
róság á l j a i ra átengedtettek s igy a bíróság annak 

területi egységét megbonthatja, 
kilyukaszthatja s igy olyan akadályokat teremt-
het, melyek 

Újszeged egvsége* szabó hozásának útját 
állják; 

ha pedig ennek elhárítására mégis szükség volna, 
ugy a most 

átadott földeknek visszaváltása Szeged vá-
rosnak egyelőre be nem látható áldoza-

tába kerülne. * 
De nemcsak ebből a szempontból fontos ez a 

kérdés, hanem Újszeged fejlesztése érdekében is. 
Újszeged az anyavárost ugy szolgálná legjobban, 
ha kert-városrésszé alakulna át. 

Ezirányban az egyik szegedi lapban cikket ír-
tam. amelyben kifejtettem, hogy 

egy város nemcsak házakból és kövezet-
bél áll, hanem a többi köz! bírnia kell 
mindazt, ami я polgárság kéiyelral, szó-

rakozási Igényeit ktoMgttl. 
Ennek kapcsán több kérdést vetettem fel, igy a 
népkert kibővítését, a főfasor kibővítését, az annak 
idején gyümölcsöskerteknek kiosztott parcellák 
rendezését. A mai, úgynevezett villatelkek, néhány 
kivételével, kielégíthetik talán egy mezőváros igé-
nyeit, de nem egy nagyvárosét. 

Mindezek után azt javaslom, hogy a tekintetes 
Tanács, mini lobban informál! testület, terjesszen 
Indokolt előterjesztést a közgyűléshez azzai a ja-
vaslattal, hogy a közgyűlés a legutóbbi hatá-
rozatot változtassa meg, illetve módosítsa, hogy 
az Országos Földbirtokrendező Bíróság céljaira 
a Holtmaros medrén belül átengedett földeket 
nem adja át, ehelyett a Holtmaros medrén kívül 
a már eddig átadott földeken (ul u) területet 
enged át. 

Ezzel kapcsolatban a közgyűlés ugyancsak 
elrendeli Ujfzeged szabályozását és ezen 
tervnek eszményi pálvázil utján való be-

szerzését, 
meghízza a tanácsot, hogy legalább tizenkét tag-
ból álló zsűrit alkosson, melynek feladata lesz 
я pályázati feltételek megállapítása, a beérkező 
pályamüvek megbirálása, a pályadíjak oda-
ítélése. 

Az érdekes beadvány a 1 ал ács elé kerül és 
minden valószínűség szerint az öreg szenátor 
bölcs észrevételeit hasznosítani is tudják majd 
Újszeged javára. 

„ D U r k o p p " , „ L u c i f e r " , „ S t e y e r " 
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IDŐJÓSLAT PÜNKÖSDRE: 
A Meteorologiai Int. közli velünk: 

Pünkösd két napjára csodaszép nyári idő várható! 
Minthogy húsvéti időjóslatunk is bevált, nem kétséges, hogy Pünkösdre itt lesz a nyár, 

ezért tehát már most keresse fel a 

D r . S A L G O és T S A TEXT11KERESK. RT. üzletét (Somogyi u. 22). 

angol férfiszövotekben, francia női divatkelmék- és selymekben stb. sfb, 

Olcsó árak! Sroltd kiszolgálás! Hal havi lUtel! 

legnagyobb részben szegedi iparosok kapják 
az egyetemi építkezések ipari munkálatait 

1 kifogásolt munkák nem kerültek sióba az épitési bizottság ülésén 
Az egyetemi épitési bizottság szombaton dél-

előtt tiz órakor ült össze dr. Magyary Zoltán 
miniszteri tanácsos elnökletével az egyetem 
rektori hivatalában, hogy letárgyalja az egye-
temi építkezések aktuális ügyeit. Az ülésen, 
amely iránt nagy érdeklődés nyilatkozott meg, 
a bizottságnak szinte kivétel nélkül valameny-
nyi tagja megjelent. Szegedet az egyetem taná-
rain kívül <ír. Aigner Károly főispán, dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Gaál 
Endre tanácsnok, Berzenczey Domokos mű-
szaki főtanácsos, Várhelyi József prelátus, 
Wimmer Fülöp kamarai elnök, dr Tonelli 
Sándor főtitkár és Kőrmendy Mátyás, az ipar-
testület elnöke képviselték. Az épitési bizott-
ság ülése természetesen zárt ülés volt és — 
mint értésülünk — teljesen sablonos lefolyású. 
A bizottság szigorúan megmaradt az előre 
megállapított napirendnél és egyetlen szó sem 
hangzott el azokról a kifogásokról és sérel-
mekről, amelyek az építkezések során fel-
merültek 

Az épitési bizottság azokat az ajánlatokat 
vizsgálta át, amelyeket az épülő klinikák és 
egyetemi intézetek iparosmunkáira tettek a 
vállalkozók. A bizottság kiválasztotta az aján-
latok közül a legmegfelelőbbeket és határo-
zatát javaslat formájában a kultuszminiszter 
elé terjeszti, aki a döntés jogát minden egyes 
munka kiadása kérdésében magának tartotta 
fenn. Az épitési bizottság a következőképen 
javasolja a miniszternek az egyes munkálatok 
kiadását: 

A Horthy Miklós-egyetemi internátus asz-
talosmunkáit 8147.04 pengőért Fenyő és Ge-
gussnak (szegedi-), a lakatosmunkákat Bille 
Jánosnak (szegedi) 6824.40 pengőért, a má-
zolómunkákat vitéz Csányi és Franknak (sze-
gedi) 4163 pengőért, az üvegesmunkákat Gál 
Lajosnak (budapesti) 3216 pengőért, a pad-
lózali munkákat ftainer Károlynak (szegedi) 
14,363.38 pengőéli, a burkolómunkákat ifj. 
Walla Józsefnek (budapesti) 21,872.60 pen-
gőért, a szobafestőmunkákal vitéz Csányi és 
Franknak 5972.10 pengőért, a redőnymunká-
kat Domán Mihály és fiának (szec*edi) 585.40 
pengőért. Az üvegezési munkát azért kapja 
meg a budapesti vállalkozó, mert ajánlata 
tizenöt, százalékkal olcsóbb volt a legolcsóbb 
szegedi ajánlatnál, a burkolómunkáitokra pe-
dig szegedi vállalkozó nem is pályázott. 

A polgári tanárképző intézet és internátus 
asztalosmunkáit Fenyő és Geguss (szegedi) 
12,941.08, lakatosmunkáit Billc János (szegcdi) 
8678.10, mázolómunkáit vitéz Csányi és Frank 
(szegedi) 6387.50, üvegesmunkáit Gál Lajos 
(budapesti) 3780, padozafi munkáit Rainer 
Károly és fia (szegedi) 23,705, burkolómun-
kiát ifj. Walla József (budapesti) 9853.20, 
szobafestőmunkáit a Feslőmunkások Termelő 
Szövetkezete (szegedi) 5629.35, redőnymunkáii 
Süvegh Dezső (szegedi) 1101.38 pengőü-t. 

A gyermekklinika fabrtoraira FejwC A? Ge-
guss (ssegsdi) A,691, tantermi padjaira Michel 
Lftjos (budapesti) 6600, vasbutoraira Buch-
wald Andor (budapesti) 20,064 pengős aján-
lata volt a legkedvezőbb. Az orvosi vasbu-
torok első csoportjára Fischer Péter és társa 

(budapesti) 12,651.64, második csoportjára 
Fischer Péter és társa (budapesti) 8226.80, 
harmadik csoportjára Sandberg Henrik (sze-
gpdi) 5657 és negyedik csoportjára Sandberg 
Henrik (szegedi) 11,750.80 pengős ajánlatát 
fogadta el a bizottság. 

A sebészeti, szülészeti és gyermekklinikák 
földkábel fektetési munkálataira a bizottság 
Fonyó Soma (szegedi) 48,009.63 pengős aján-
latát javasolja elfogadásra, a gyermekklinika 
kerítésének lakatosmunkáira Kónya György, 
(szegedi) 9990.64, mázolómunkáira vitéz Csá-
nyi és Frank (szegedi) 986, a szülészeti klinika 
kerítésének lakatosmunkáira Kónya György, 
(szegedi) 9043.64, mázolómunkáira 879.20, a 
sebészeti klinika kerítésének lakatosmunkáira 
pedig Kónya György (szegedi) 3040.80, má-
zolómunkáira vitéz Csányi és Frank (szegedi)] 
290 pengős ajánlatát találta a legmegfelelőbb-
nek a bizottság, amely javaslatát ilyen érte-
lemben teszi meg a miniszternek. 

Az épitési bizottság ülése déli tizenkél óráig 
tartott. 

1A Délmagtjarország munkatársa az ülés 
után érdeklődött dr. Magyary Zoltán minisz-
teri tanácsosnál a gyakoríó polgári iskola épí-
tésére tartott versenytárgyalás eredménye 
iránt. Magyary Zoltán kijelentette, hogy a 
döntés még nem történt meg, ez a kérdés 
különben sem tartozik az egyetemi épitési 
bizottság hatáskörébe. 
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