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Ha iól aiegy minden — két év miilva megtörténik 
a i általános csatornázás elsi kapavágása... 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az a nagy 
nekibuzdulás, amely a csatornázás kiverekedésének 
programszerű jelszavával megszülte az úgyneve-
zett külvárosi nagybizottságot, ugy elpárolgott, 
ugy elcsendesedett, hogy nyoma sincs már a vá-
rosban. A bizottság lassankint politikai pártiro-
dává alakult át és tevékenysége halbicskák, tar-
honijaküldeméngek és újévi cmlékalbumok szállí-
tásában merül ki. 

Az általános csatornázás azért problémája 
maradt ennek a városnak és égető problémája 
marad mindaddig, amig meg nem oldja a város 
megoldásra egyedül illetékes hatósága. Két év 
óta beszélnek erről a problémáról, az ufóbbi időben 
már alig hallhatóan, de a közönség nem lát semmi 
komoly tünetet, amelyből arra következtethetne, 
hogy belátható időn belül mégis csak elkészülnek 
az uj csatornák. 

A hosszura nyúló előkészületek mikénti állásá-
ról érdeklődtünk a polgármesternél, aki a követ-
kezőket mondotta: 

— A város mérnöki hivatala legközelebb nyil-
vános előadás keretében ismerteti azt az ered-
ményt, amelyet a szakértőkből összeállított elő-
készitö bizottság ért el vizsgálódásai és tanul-

mányai során. Ez a bizottság a csatornázás leg-
fontosabb alapelveit határozta meg és utat muta-
tott a részletes tervek kidolgozásához. A követ-
kező lépés az lesz, hogy megbízunk egy kiváló 
csatornaépítő mérnököt a részletes tervek kidol-
gozásával. Ez már költségesebb eljárás lesz, mert 
a mérnöknek külön irodát kell megszerveznie 
Szegeden és munkájáért a mérnöki kamara díj-
szabásában megállapított tiszteletdijat kapja. Ha 
a tervek elkészülnek, összeállittatjuk azok alapján 
a csatornázás költségvetését is. Ha akkorra meg-
nyílik a lehetősége a külföldi kölcsön felvételé-
nek, megfelelő kölcsönt keresünk és a közgyűlés-
nek gondoskodnia kell a csatornázási kölcsön évi 
annuitásainak költségvetési fedezetéről. Számitá-
som szerint ez a kölcsön évente hat—nyolcszáz-
ezer pengővel terheli meg a várost, tehát ennyi-
vel kell növelnünk a város évi bevételeit uj jö-
vedelemforrások teremtése által. Ha minden jól 
megg, akkor két év múlva megtörténik az első 
kapavágás... 

A város közönsége ezekután joggal lehet kíván-
csi, hogy maga, a csatornázás menngi ideig tart, 
ha a tervezési munka előkészítése három évet 
emészt fel és a részletes tervek kidolgozására 
két esztendőt szánt a polgármester. 

llamos és autótaxi karambolja 
(A Délmagyarország munkatársától.') Pén-

teken délelőtt a főposta előtt szerencsés ki-
menetelű karambol történt. Dobó Lajos 23 
éves soffőr indult el a Tisza-szálló elől autó-
jával. A Kup-féle üzlet előtt akart elmenni 
autójával és nem vette észre, hogy hátulról 
egy villamos közeledik. A villamost, amely-
nek vezetője Gaál Ferenc volt, már nem le-
hetett lefékezni. A villamos elkapta az autó 

hátsó részét. A villamos azonnal megállt, na-
gyobb baj nem történt, de ugy az autó, mint a 
villamos könnyebben megsérült. 

Ugyancsak pénteken délelőtt a gőzfürdő 
előtt az egyik Somogyi-íclcp felé haladó vil-
lamos kiugrott a síitekből cs felfutott a jár-
dára. A rakoncátlan villamoskocsit csak hosz-
szabb munka után tudták a sinekre vissza-
helyezni. 

A szegedi Rassay-párt határozata 
•i Klebelsberg-beszód ügyében 

Az ismeretes Klebelsberg—Rassay—Peidl 
vita ügyében a szegedi Rassay-párt végre-
hajtó bizottsága a következő határozatot 
hozta: 

— Azt a nyílatkózatot, amellyel Szeged vá-
ros polgármestere Szeged városnak a leadott 
szavazatok többségével megválasztott képvi-
selői ellen fordul, a város polgárainak több-
sége a legélesebben elitéli. A közéleti morál 
nevében is tiltakozni kell az ellen, hogy a 
városi adminisztráció feje a kijárok dísztelen 
szerepét akarja juttatni a független polgár-
ság független törvényhozóinak. 

— Szeged város polgármestere évek óta 
ézivósan harcol az önkormányzat csorbítá-
sáért s példátlan eltökéltséggel küzd azok el-
len, akik az önkormányzati jog terén a tör-
vényesség álláspontját akarják érvényesiteni. 
S most éppen ő kifogásolja azt, hogy Rassay 
Károly képviselőnk nem tett eleget az önkor-
mányzat védelmét sürgető kéréseinek. Senki 
kevesebb jogcímmel ezért nem tehet szemre-
hányást, mint Somogyi Szilveszter polgár-
mester ur és senkinek ezért kevesebb jogcim-
mel nem lehet szemrehányást tenni, mint 
Rassay Károly képviselő urnák. A polgár-
mester akadályozta meg a törvény végrehaj-
tását a közgyűlés felfrissítése kérdésében s 
Rassay Károly harcolta ki a parlamentben a 
¡virilisták névjegyzékének kiigazitását s most 
az önkormányzatot csorbító polgármester elé-
gedetlen az önkormányzatot védő képviselő 
munkásságával. A polgármester vezetésével a 
városi tanács akadályozta meg legutóbb is, 
hogy a város törvényhatósága az önkormány-
zat védelmében felírjon a törvényhozáshoz s a 
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polgármester Rassayt támadja azért, mert 
nem védi kellő eréllyel az önkormányzatot. 
A polgármester csak akkor védi az önkor-
mányzatot, ha támadhatja a város ellenzéki 
képviselőit. 

— De komolytalanoknak kell deklarálnunk 
a polgármester egyéb szemrehányását is. A 
polgármester az ellenzéki képviselőknek rójja 
fel bünül azt, amit a kormány elmulaszt. A 
kormány felelősségét nem lehet áthárítani a 
város ellenzéki képviselőire. A tanyai kiren-
deltségnek Hódmezővásárhelyen történő meg-
szervezésében, a borközraktárnak Kecskemé-
ten történő felállításában, a szegedi ítélőtábla 
területe kibővítésének elodázásával nem Ras-
say Károly, hanem az a kormány mellőzte 
Szegedet, amelyiknek Szeged város egységes-
párti képviselője is tagja. A polgármester 
leborul a kultuszminiszter képviselői műkö-
dése előtt s ugyanakkor hátbatámadja Rassay 
Károlyt azért, mert nem küzd elég eréllyel 
Klebelsberg Kunó gróf kormánya ellen. 

— Szeged város liberális polgárai, akik a 
legutóbbi választáson is bizonyságot tettek ere-
jüknek és tömegűknek tekintélyéről, a legéle-
sebben tiltakoznak a polgármester jogtalan 
és indokolatlan beavatkozása ellen, végtére 
is Somogyi Szilveszter nemcsak az egységes 
pártnak, hanem Szeged többségben lévő ellen-
zéki polgárainak is illenék, hogy polgármes-
tere legyen. Szeged város liberális polgárai 
ezt az alkalmat is felhasználják arra, hogy 
Rassay Károlynak különösen az önkormány-
zat védelme érdekében kifejtett eredményes 
parlamenti működéséért legmelegebb köszö-
netet mondjanak s biztosítsák öt nem csök-
kenő tiszteletükről, ragaszkodásukról és sze-
retetükről. 

Szeged, 1929 január 10. 

A szegedi Rassay-párt 
vezetősége. 
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Galamb a viharban 
hétfőiül a Belvárosi Moziban 

Ujabb hamlspengősök 
kerüllek a rendőrségre 

Nem Szegeden gyártották a hamlsllvé» 
nyokal 

CA Délmagyarország munkatársától') 'A' 
Délmagyarország csütörtöki számában beszá-
molt arrőlv hogy dr. Berényi János ékszerész 
hamispengőst juttatott el a rendőrségre. A be-
szolgáltatott hamis pénzdarabot a rendőrség 
az állami pénzverdének küldte meg, majd 
nyomozás indult meg a hamispénz készítői-
nek és terjesztőinek elfogására. A rendőrség 
nyomozati adatai szerint a hamispengősöket 
nem Szegeden gyártottak. A terjesztők min-
den valószínűség szerint vidékről jöttek Sze-
gedre és a hamisítványokat itt próbálták ér-
tékesíteni. 

A hamis egypengösök terjesztői ugy látszSc 
nagyobb összeget értékesítettek Szegeden, mert 
a rendőrségnek már több hamispengös van 
birtokában. Pénteken délelőtt Fürdők János 
nyugalmazott Máv. tisztviselő is megjelent a 
rendőrségen és átadott egy hamispengőst, 
amelyet emlékezete szerint az egyik Károlyi-
uccai füszerüzletben kapott. A bemutatott pen-
gős is alumínium ötvözetből készült és így 
megállapítható, hogy a Szegeden forgalomba 
került liamispengősöket egy helyen gyár{ották. 

Pozsonyban letartóztatták 
a szovjet Magyarországra kül-

dött futárát 
Prága, január 11. A Lidove Novini szerint 

a pozsonyi rendőrség letartóztatta Blitz Ár-
mint, a bécsi szovjetképviselet futárját, akit 
Magyarországra küldőitek azzal, hogy ikeres-
sen összeköttetést a magyarországi kommunis-
tákkai. 

Blitz kihallgatása során ugy vallott, hogy 
Budapesten valami zsebtolvaj minden pénzét 
ellopta és ezért akart visszatérni Csehszlová-
kián át Bécsbe. A pozsonyi rendőrség Blitz-
ről megállapította, hogy ö szervezte meg az 
1923-iki lőcsei kommunista felkelést, amiért 
akkoriban el is ítélték, de megszökött. 

Államcsíny Kínában 
Sanyhai, január 11. Csang-Cso-Lin fia, 

Csang-Hsueh-Liang, akit a nacionalista kor-
mány a mandzsúriai kínai közigazgatás ve-
zetőjévé nevezett ki, államcsínyt követett el. 
Megszállta a mukdeni fegyverraktárt és bör-
tönbe vetette Jang-Yu-Tinget, Csang-Cso-Lin 
fővezérségének volt főnökét, továbbá két más 
mandzsúriai magas állású tisztviselőt, akik hír 
szerint vonakodtak magukat alávetni a nacio-
nalista kormánynak. 

Mukdenből jelentik, hogy Jang-Yu-Tinget 
ma reggel agyonlőtték. 
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Előrehaladott idény miatt 
Női és leány kabátok P 15 lől i 
Szörmebundák . . . P 190 tői 
Szövefruhák . . . . P 10-től 
Selyemruhák . . . . P 30 fői 
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