
1929 augusztus 3. DÉLM Л GYA RORSZ ÁG 3 

Hatósági ellenőrzés nélkül, 
teljesen rendszertelenül folyik az építkezés 

a körtöltés környékén 
Ki kell terjeszteni a belterületi épiiésí szabályrendelet érvényét 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
város területén az utolsó időben meglehetős 
építkezés folyik, különösen a körtöltés körüli 
részeken, az OFB. által igénybevett területe-
ken, valamint a magánosok parcelláin is Az 
építkezéseket azonban teljesen rendszertelenül 
végzik, miután ezekre a területekre nem a 
belterületen jelenleg is érvényben lévő épít-
kezési szabályrendelet az irányadó. Az épít-
kezések a városiasság szempontjából erősen 
kifogásolhatók. A különféle parcellákon más 
és más épületeket emelnek, minden rendszer 
és ellenőrzés nélkül. Ez pedig csak ugy volt 
lehetséges, hogy mint fentebb emiitettük, ezek-
re a helyekre a külterületi építkezési szabály-
rendelet vonatkozik. 

A fonák helyzet megszüntetése végett most 
'Hegedűs Antal tb. tanácsnok beadvánnyal for-

dult a város polgármesteréhez, amelyben feL 
tárja a helyzetet és arra kéri a polgármestert, 
hogy szakértőbizottság meghallgatása után 
mondja ki a város hatósága, hogy a beépített 
terület és a körtöltés közötti területen eme-
lendő házak építése a belterületi építési sza-
bályrendelet szerint bírálandó el, 

Beadványában Hegedűs Anla' rámutat arra, 
hogy a házakai a város beépített része és a 
körtöltés közöti rendszertelenül épitik, ható-
sági ellenőrzés nélkül, ha készen vannak a 
házak, akkor azokat felül sem vizsgálják, ami 
maga után vonja azt, hogy ezek a házak 
sokszor sem tüzrendészeti. sem egészségügyi 
szempontból nem felelnek meg. 

A beadvány sorsáról még nem döntött a 
polgármester. 

Rövidesen megkezdik 
a város két gyümölcsfatelepének létesitését 

Háromévenkiní gyümölcsversenyt rendeznek a gazdák számára 
(A Délmagyarország munkatársától. Évek 

óta folyik a vita arról, hogy a gyümölcsex-
portban csak abban az esetben lehetne na-
gyobb eredményt elérni, ha a gazdák egy-
tipusu gyümölcsök termelésére rendezkedné-
nek be. Szeged még a boldogult tanács mű-
ködése idején elhatározta, hogy a gyümölcs-
export fokozása érdekében két gyümölcsfa-
telepet létesít Alsó- és Felsőtanyán. A köz-
gyűlés meg is szavazott erre a célra húszezer 
pengőt, most pedig rövidesen sor kerül a 
gyümölcsösök létesítésére. A város tiz tizhol-
das parcellát fog kihasítani erre a célra és 
tavaszra már intenziven hozzáfognak a gyu-
mölcsl'acsemeték termeléséhez. Az iskolákban 
termelt csemetéket azután a város kiosztja 
a gazdáknak, akiket megfelelő utasítással lát-
nak el. Kioktatják őket arra, hogy mennyire 
kifizetődik a gyümölcstermelés és azt szeret-
nék elérni, hogy minden gazda legalább fél < 
holdon gyümölcsöt termeljen A gazdák ambi- | 

ciójának fokozására' a város háromévenként 
versenyt is rendez és azt a gazdát , ak i a leg-
szebb gyümölcsöket termeii, díjazásban és kü-
lönböző jutalmakban lészesiti 

Fodor Jenő polgármesterhelyettes a gyü-
mölcsfaiskola létesítésével kapcsolatban kije-
lenlette, hogy az kettős célt szolgál: fokozni 
a gyümölcsexportot és elősegíteni a gazdák 
anyagi érvényesülését. 

— Megmagyarázzuk a gazdáknak — mon-
dotta a helyettes polgármester —, hogy ma 
a gyümölcstermelés mindenné! kifizetőbb E g y 
pengő husz filléres árat lehetett elérni pél-
dául a cseresznyénél, jó ára volt a baracknak, 
általában minden gyümölcsnek, ugyanakkor 
pedig a háromszor fejtett borért literenkint 
alig lehetett 50—60 filléres árat elérni. Kiok-
tatjuk a gazdákat a gyümölcsösök gondos 
kezelésére és ápolására és arra is. hogy a 

> jó á r a k főleg az egységes gyüm ~'< stipusok 
termelésével érhetők el, 

A belügyminiszter nem hagyta jóvá 
a nyugdíjasok alapszabályait 

»Lelketlenségre vall ez azokkal szemben, akik a legkeserűbb kenyerei ették«, — 
mondíák a szegedi nyugdijasok értekezletén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A j 
szegedi nyugdíjasok pénteken este értekezletet ; 
tartottak, amelyen Balló István ismertette a 
belügy miniszter leiratát, amely mm hagyta 
jóvá az Országos Nyugdíjasok Egyesületének 
alapszabályait és ezzel megakadályozta a 
nyugdijasok további szervezkedését. 

Balló István elnöki beszámolójában hangoz-
iatta, hogy ezekben a kritikus időkben nem 
lehet félredobni eddigi munkásságukat és nem 
lehet, de nem is szabad szélnek ereszteni 
a megszervezett nyugdíjas csoportokát. Nem 
szerelné — mondotta —, ha a nyugdijasokat 
nyomorúságuk a szociáldemokraták táborába 
vinné. 

— Óvatosan és tárgyilagosan kezeltük 
ügyünket — folytatta Balló —, hogy mi gán-
csolta el ügyünket, nem tudom. 

A beszámolóhoz először Poltzner Zoltán, a 
>árosi nyugdijasok elnöke szólt hozzá. Mé-
lyen megrendítette a belügyminiszter hatá-
rozata, aki nem tudta belátni azt a nyomort 
és a legkélségbeejtőbb helyzetet, amelyben az 
árvák és özvegyek és a nyugdíjasok sinyle-
nek. Lelketlenségre vall ez az eset azokkal 
szemben, akik a legkeserűbb kenyeret eíték és 

j akiknek nyomorán mindenképen segíteni kell. 
• A kormányzatnak deferálni kell a nyugdíjas 

kérdés rendezésénél, mert ha kell, kormányt 
f o g n a k buk ta tn i . Ha a kormány 100.000 pen-
gőket kőllhét Lillafüredre, Szegeden pedig ár-
kádokat tudnak építeni, akkor juttathattak 
volna a nyugdíjasoknak is. Most m é g z á r v a 
tartják előttünk a selyeml'otelos szobák ke-
mény tölgyfaajtóit. de rövidesen jönnek olya-
nok, akik azokat kinyitják előttünk. 

Hetmberger György, volt polgármester ter-
jesztette elő ezután indítványát. Miután poli-
t ikai jogaik v a n n a k , a'akuljanak át politikai 
párttá, mert így a kormánynak el kell fogadni 
mega'akulásukat. És most — mondotta —, 
hogy kénytelenek politikai térre vinni küz-
delmüket, azért már a legközelebbi törvény-
hatósági választásokon is rcsztvesznek, 

Ezután előkészítő bizottságot küldtek ki 
Balló István vezetésével, amelynek feladata 
lesz a programot a végrehajtó bizottság elé 
terjeszteni és a tisztikari j e l ű t e k e t megejteni. 
Ez vasárnap délelőtt lesz, inig kedden dél-
után gyűlést tartanak, amelyen ismertetni fog-
ják uj álláspontjukat. Ha közben a belügy-
miniszter elfogadná alapszabályukat, akkor 

mint egyesület dolgoznának tovább, ha nem, 
a k k o r e l l ia tározzák, hogy melyik ellenzéki 
párttal kezdik meg a tárgyalásokat. E l h a t á r o z -
ták még hogy állásfoglalásukról értesíteni fog-
ják a vidéki csoportokat is. 

A z o l v a s ó r o v a t a 
Esi! locsolás 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! A Délmtagyar-
orszáij nyilvánosságához fordulok, hátha an-
nak révén lélekzethez juthat a meggyötört 
szegedi polgár. Arról van szó, hogy amikor 
esténként a fullasztó hőség után kimerészke-
dünk az uccára, ijedten menekülünk vissza 
a lakások forró falai közé. Hat óra után 
ugyanis megszűnik a szegedi uccák locso-
lása és inár hét órakor, ha egy autó száguld: 
végig a Tisza Lajos-köruton — ott pedig 
ugyancsak száguldanak a hajtási szabályren-
delet nagyobb dicsőségére — portengerré vá-
lik a körút, ucca, tér és a jámbor sétáló ful-
dokolva. prüszkölve »élvezi« a tiszta, por-
mentes és üdítő levegőt. Szomorú dolog az, 
hogy a köztisztasági hivatal annyira betartja 
a locsolások határidejét. Délután hat áráig 
locsolnak, azután nincs tovább Annyit csak 
megérdemel az egész nap görnyedő és- izzadó 
polgár, hogy este félig-meddig pormentes 
uccákon sétáljon. A nappali locsolás öt perc 
alatt felszikkad, nyoma sincs annak az esti 
órákban. Sürgős intézkedést kérünk. 

Tiszte le t te l : Szegeden nyaraló polgár-

Garamszeghy-lurné 
és a nyugdíjas színészek 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Url A l apokb ' aö 
nemrégiben az a híradás jelent meg, hogy a 
Nemzeti Szinház vidéki turnéra induló művész-
együttese a vidéki városokat végig kalan-
dozva, többek között Szegedre is leránduL 
A tervezett turné határozottan sérelmes, fő-
képen az állásnélküli vidéki színészekre. A r -
ról volt szó ugyanis, hogy ez az adhoc-
társaság nem kap a kormánytól vidéki »fel-
világosító turnéjára« anyagi támogatást, de 
most. ugy látszik, mégis kap. akkor amikor 
a vidéki nyugdíjas színészek egész serege kopr 
hal, koldul, mert a kormánynak nincs pénzei 
arra. hogy az Országos Szinészegyesület Nyug-
díjintézetét, — amely annak idején egész va-
gyonát hadikölcsönbe fektette, — talpra ál-
lítsa, pedig ezek kőzött a tengődő, nyomorgó 
szinésznyugdijasok között fc voltak és van-
nak kiváló művészek. 

És ezen eljárásukban odáig mennek Garam-
szeghv urék. hogy még premiereket is te 
akarnak játszani a létért küzdő vidéki szín-
igazgatók és társulatok orra elől; — olyan 
premiereket, mint például Bethlen Margit 
grófnő »A szürke ruha* cimü színmüvét. Nem 
tudjuk, hogv a vidéki színigazgatók mit fog-
nak ehez mondani, de.mi csak tiltakozhatunk 
ellene. 

Tiszte le t te l : Ff tg mrifiki állásnélküli színész. 

Több láda patront találtak 
a „Schönbrunn" fedélzetén 

Linz, augusztus 2. A Schönbrunn szállitógőzö-
sön nagy tömeg patront találtak több ládában, 
amelyek hamis fuvarlevéllel egy osztrák gróf ne-
vére Bécsbe voltak címezve. Ugy fedezték fel a 
titkos lőszcrszállitmányt, hogy egy láda rakodás 
közben véletlenül leesett, fedele felszakadt és pat-
ronok hullottak szerteszét. A ha jó parancsnoka 
jelentést tett az esetről a társaság igazgatóságá-
nak, amely a rendőrséggel tudatta a dolgot és 
most megindult a nyomozás. A fuvarlevélen a 
patronszállitmány ugy van feltüntetve, mint üveg« 
holmi Feltéve, hogy a patronok magáncélra szol-
gálnak, még pedig vagy vadászatra, vagy céllö-
vésre. akkor a rendőrség ki fogja adni a szállít-
mányt a címzettnek, mert ilyen patronokat szabad 
szállítani. 


