I92S szeptember 21
h w »bii mi

[

- .-^a.», ír.'

A hárem

titka

'fi.

P P L M 4 GYARORSZAG
tmrx

m-IBII •

héllOn é* kedden a S»tchenyi Morlbon

A város tanácsa megváltoztatta
a közgyűlés határozatát

és munkáslakások helyett polgári bérházat
építtet a Kossuth Laios-susárutra

Oíven egészséges lakósiói (oszíollók meg a szegedi pinceoduk lakóií, meri házat
kell építeni az uj egyetemi intézetek személyzetének
(A Délmagyarország munkatársától.') Hoszszu hetek multak már el a város uj, hét és
félmillió pengős külföldi kölcsönének nagy nehezen kiverekedett kormányhatósági jóváhagyása óta és a fölvett pénz nagyrésze még mindig tétlenül kamatozik a város számára, természetesen sokkal kisebb kamatot hoz, mint
amennyit a városnak kell érte a kölcsönt folyósító pénzintézet javára fizetnie. Ezt a kölcsönt beruházási kölcsönnek nevezték el a városházán, valószínűleg azért, mert a közgyűlés legnagyobb részét u j beruházásokra szavazta meg. Ezek kőzött az uj beruházások között kétségtelenül a legfontosabb a lakásépítés
lenne. Mint ismeretes, a város közönsége közel két esztendővel ezelőtt határozta már el,
hogy a Szentgyörgy-uccában uj háromemeletes bérházat építtet modern, két-, három- és
négyszobás lakásokkal, de építtet két egyenkint
ötven-ötven lakásból álló bérházat is munkáscsaládok számára. A Szentgyörgy-uccai bérház
terve már régen elkészült, elkészült a munkásházak terve is a tanács eredeti határozata
alapján az öthalom-uccai városi telekre, ezeket a terveket azonban papírkosárba juttatta a
hatósági határozatlanság.
A mérnöki hivatalban alig fejezték be a tervezési munkálatokat, jött a tanácsi ukáz, amely
váratlanul megváltoztatta az eredeti határozatot és utasította a mérnöki hivatalt, hogy
vf erveket készítsen egészen más leiekre. Akkor még mindig erős volt a szándék, hogy a
város a nedves pincelakások lakói számára
épít egészséges emberi hajlékot, amire a tanácsot külön közgyűlési határozat is kötelezi és
a mérnöki hivatal ilyen értelemben is kapott
megbízást a tanácstól az u j tervek elkészítésére.
Hamarosan — mert hiszen a tanácsi utasításban erősen kidomborították a munka sürgősségét — el is készültek az u j tervek és a
mérnöki hivatal már-már előterjesztést is tett
az építkezés vállalatba adására vonatkozó versenytárgyalás kiírására, amikor hirtelen megváltozott ismét a tanácsi szándék. Most a Kálvária uton lévő Taschler-telket jelölte ki a
}>o]gármester, illetve a város tanácsa az építendő munkáslakóházak helyéül és utasította
e mérnöki hivatalt a tervek" sürgős elkészítésére.

Kövér Tibor főmérnök, a város legsikerültebb u j bérházainak tervezője, mint annak
idején megírtuk, ötletesen oldotta meg a
Taschler-telek felosztásának kérdését. A hatalmas telket négy, körülbelül egyenlő nagyságú részre bontotta, közepén egy u j uccát
nyitott, amivel csupa uccai lakások építésére
teremtett lehetőséget. Az egyik munkásház terveit elkészítette és ez a munkásház a telek
innenső parcellájába esett. Most kezdett hozzá
a második épület tervezéséhez, de már ismét
megváltoztatott tanácsi utasítás alapján.
Ez a második bérház a Kossuth Lajos-«ugárut 43. számú városi telekre épül fel, amely
a rókusi templommal szemben fekszik, a sugárut túlsó oldalán. Ez a hely a legideálisabb
lenne a munkásház céljaira, mert hiszen beleesik a magasnyomású vízvezeték hálózatába,
csatornája, világítása van, nem fekszik a város szivében, de nem is esik tulmesszire a
város központjától. Lakói számára könnyű
közlekedési lehetőséget biztosit az előtte megálló villamosvasút. A város itt nagyszerű példát mutathatott volna a modern munkáslakáfok építésére.

tudja a kevésszámú beavatottakon kívül senki,
elég az hozzá, hogy
a váron tanácsa, bizonyára titkos ülésezések gyümölcseként, saját hatáskörében megváltoztatta a közgyűlés
eredeti határozatát és nem törődve
azzal a belügyminiszteri rendelettel
sem, amely kategórikusan kimondja,
hogy az engedélyezett kölcsönnek erre
az építkezésre szánt részé1 a város kifejezetten csak munkáslakások építésére kölíheti el, utasította a tervező
mérnökől, hogy ne munkáslakásokból
álló épületet tervezzen a Kossuth Lajos-sugáruii telekre, hanem rendes,
szabályos bérházat, modern, »urh lakásokkal,

Az Olimpiád-kardvívás
olyanfélét, mint amilyent a Templom-léren
és az OrosrZán-uccában épitett legutóbb a város. Négy- és ötszobás lakások azért ne legyenek benne, de ne legyenek egyszobásak
sem...
Ennek a tanácsi határozatnak hir szeriní
az a feltevés a szülőanyja, hogy a hely túlságosan előkelő és nem felel meg a munkáslakások természetének. Valószínűbb azonban, hogy
a tanácsot a Szegedre helyezett u j egyetemi,
vagy pedagógiai intézetek személyzetének lakásügye késztette az eredeti határozat megváltoztatására, hogy a tanács a város jövendő
u j polgárai számára kiván polgári lakásokat
építeni.
Kövér Tibor főmérnök a tanácsi utasíEft
alapján már megkezdte az u j terv készítését,
a sugáruti bérházat kétemeletesre tervezi, kétes háromszobás lakásokat tervez bele, azok a>
píncelakók viszont, akik utolsó reménységüket
vetették ebbe a minden fórumon keresztül
sajtolt építkezési szándékba, ezekután v á r h a t
nak még jó ideig, amig uj építkezési lehetőség
nyilik a város számára, mert kétségtelen, hogy
ez a tanácsi határozat ötven egészséges, em*
béri lakástól fosztotta meg a szegedi barlang
lakókat.

Egy budapesti ügyvéd
hivatalos hatalommal való visszaéléssel
vádolta meg Fodor polgérmesterhelyettest
Mi történt a csengelei földárverés körül — A tanács napirendre tért a beadvány
felelt
(A Délmagyarország
munkatársától.) Fo- j A figyelmeztetésnek meg is volt a kiránt hador Jen5 polgármesterhelyettes érdekes ak- tása, a zaj elmúlt, a fenyegetőzők elhall*
tát ismertetett a csütörtöki tanácsülésen. Ez gattak.
az akta kifejezetten a polgármester helyettes
— A tanácshoz benyújtott felebbezést semmi
ellen szól, egy budapesti ügyvéd tesz pa- esetre sem terjeszthetjük fe! a belügyminisznaszt ellene néhány csengelei gazda nevé- terhez, mert a felebbezésnek fogalapfa nincs.
ben. Az ügyvéd ügyfele! nevében
Az érdekeltek legfeljebb azt a tanácsi határozatot felebbezhetik majd meg, amely a
hivatalos hatalommal való viszcsengelei földárverések eredményeit jóvászaéléssel vádolja meg Fodor
hagyja. Az árverési jegyzőkönyveket rövidé«
Jenőt,
sen a tanács elé terjesztem és ha a fanács
aki mint a csengelei bérföldárverések elnöke, hozzájárul ezekhez a Jegyzőkönyvekhez, akkor azok, akik sérelmet látnak beime,
állítása szerint ügyfeleit rendőrökkel vezettette el az árverés színhelyéről
és ezáltal
/
} kirekesztette őket az árverésből
is megmegfelebbezhetlk az egész árveakadályozva, hogy földet bérelhessenek marést,
guknak. Az ügyvéd ezt az elnöki intézkedést vagy annak egyes részeit a közgyűléshez.
meg is felebbezi és kéri a tanácsot, hogy
— A budapesti ügyvéd panaszában súlyos
felebbezését terjessze föl a belügyminiszkitételeket használ velem szemben. Azt írja
terhez.
többek között, hogy visszaéltem
hivatalos
A fanács a polgármesterhelyettes javaslahatalmammal. Elhatározott szándékom, hogy
tára kimondotta, hogy

a panaszos beadvány fölött napirendre tér,
mert az árverező bizottság elnökének intézkedései ellen felebbezésnek nincsen helye.
Az érdekesnek látszó üggyel csak ilyen
röviden foglalkozott a tanács. A Délmagyarország munkatársa a tanácsülés után felkereste hivatalában a polgérmesterhelyettest,
akitől a következőket tudta meg:
— A csengelei városi bérföldek augusztusi árverésén történt az eset. Néhány bérlő
súlyosan fenyegető megjegyzést tett azokra,
akik náloknál többet Ígértek egyes bérparcellák bérletéért. A helyzet egyre veszedelmesebbé vált és én, hogy a készülő tettlegességeket elhárítsam és az árverés zavartalanságát biztosítsam, szóltam az árverésre
kivezényelt rendőri készültség
vezetőiének
és felhivtam figyelmét ezekre a tünetekre.
Más talafdonképen nem is tőrtént,

A rendőrség senkit nem távolított el az árverés színhelyéről,
csak figyelmeztette erre a lehe-

«séflfív az árverezőket*

felhatalmazást kérek a polgármestertől az eljárás megindítására,
mert abban az esetben, ha valóban visszaél*
tem volna hatalmammal, ha tehát való lenne
az ügyvéd állítása, ellenem bűnvádi eljárás
indulhatna. Mivel azonban ez az állitás valótlan, rágalmazás címén én kioénok eljárást
indíttatni az ügyvéd, illetve megbízói ellen.

Kellemetlen szájszag
visszataszító. Cennya színű fogak eltorzítják a legszebb
arcot Mindkét «?épsághibát azonnal és alaposan »1 lejjeft
töntetni a pompás.fldi'MChlorodont-fogkrém gyairas.
már egyszeri használatával. A fogak mAr egyszeri használat ntán gyönyörű elefánt esőn tszín ben ragyognak,
kfllönSsen ha atisztításhozkftlfln erre a cár a készített fogazatoa sertéjű Chlorodoot-fogkefét használlak. A fogak kíxé szorult rothadó éi-elmaradékok,
melyek a kellemetlen szájszagot okozzák, ezzel a fogkefével alaposan eltávolíthatók. Kütówljen meg' tgy
tnbus fogkrémet, melynek ára 60 fillér, egy nagy t o W
ára P 1-—. Chlorödont fogkefe (jraha vagy kemény
íörtéjű» P 1-50. Chlorodont-gzájvá «vegenként P 260.,
Csak kék-zöldiarfiiű .««omagolá^eaLChlgrodwrt' -fel-:
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