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Évekre meg lehetne szllntetnl 
Szegeden a mynkanéikiiliséget, 

ha felépítenék a tiszai homokrakodói, rendeznék a Mars-íeref, fel-
töltenék a rókusi tavakat és elvégeznék a csatornázást 

Egy koraiányakciö, amelyből Isméi k ihagyták Szegedel 

zenepalota hat-nyolcszázezer pengőnél ..nem ke-
rülne többe. 

(A Délmaggarország munkatársától.') Megírta a 
Délmaggarország, hogy a szeptember elsejét követő 
napokban a belügyminiszter táviratilag három kér-
dést intézett a város hatóságához. A miniszter első 
kérdése az volt, hogy jelenleg milyen városi mun-
kálatok vannak folyamatban, a " második, hogy 
milyen munkálatok megkezdésére kerül sor még 
ebben az évben, a harmadik pedig, hogy a fedezet 
biztosítása esetén milyen munkálatok megindításá-
ról lehetne szó a legközelebbi időkben. A polgár-
mester a belügyminiszter távirata alapján összeál-
littatta a kirpuiatásokat és elkészíttette a mérnöki 
hivatallal azoknak a munkálatoknak a lajstromát, 
amelyeknek elvégzésére sürgős szükség lenne, de 
amelyeknek költségeire nincs fedezete a városnak. 
Ezt a kimutatást dr. Aigner Károly főispán vitte 
fel Budapestre. Néhány nap múlva csaknem azonos 
tartalommal még egy távirat érkezett és akkor a 
polgármester is felvitt magával egy példányt a 
mérnöki hivatal által készített kimutatások máso-
latából, most pedig a harmadik távirat érkezett 
meg, amely már nem a munkanemek felsorolását, 
hanem számszerű adatokat kért a munkálatokra 
vonatkozólag. 

A mérnöki hivatal kimutatásáról annakidején 
nem tájékoztatták a nyilvánosságot, most azonban 
sikerült megtudnunk néhány igen érdekes részle-
tet A mérnöki hivatal több kisebb jelentőségű 
munkálatokon kivül felvette a kimutatásba első-
sorban azokat a munkálatokat, amelyek leginkább 
alkalmasak a munkanélküliség csökkentésére. Ezek 
kőzött első helyen áll 

a tiszai homokrakodó 

elkészítése. A homokrakodó helyét a Felsőtisza-
parton, a Lippay-féle fatelep előtti partrészen je-
lölték ki és terveit már régebben elkészítették. 
A tervek szerint itt egy kőgátat építenének és 
mögéje a szükséges plátót. A homokkirakodó ke-
reskedelmi szempontból is fontos lenne. A munká-
latok legnagyobb része kubikos munka, költsége 
körülbelül ötvenezer pengő. 

A kimutatás következő nagyobb tétele 

a Mars-tér, a Valéria-tér 

& a többi piactérnek használt térrész rendezése, 
csatornázása, feltöltése és kövezése. Felvette a 
mérnöki hivatal a kimutatásba a Lechner-tér fel-
töltését is. 

Igen érdekes része a programnak 

a Buvár-tó teltöltése. 

Az ötlet az ötös bizottságban merült fel azzal, 
hogy a város töltesse fel a rókusi állomás előtti 
tavat és területét házhelyekké parcellázva értéke-
sítse. A mérnöki hivatal ezzel szemben azt java-
solta, hogy ha a város feltölteti a Buvártót, töl-
tesse fel a Kossuth Lajos-sugárut másik oldalán 
lévő kisebb tavat is és az igy nyert szabad 
területen létesítsen villatelepet. A tavak feltölté-
se hatszázezer pengőbe kerülne és igy tizenhat 
hold kiváló területet nyerne a város, amelyen két-
száz és négyszáz négyszögöles villatelkeket léte-
síthetne. 

Nagyobb arányú munkaalkalmat jelentene az 
5s, ha a város a szegedi tanyáknak homokos, út-
talan részein, amelyekről jelenleg a gazdák a leg-
nagyobb nehézségek árán szállíthatják csak ke-
resztül termésüket 30—40 kilométer 

szikes utat 
építtetne. -t 

A mérnöki hivatal kimutatásában szerepelt még 

a vásárcsarnok 
terve is, amelynek megvalósítására körülbelül 
1 200,000 pengő kellene. Szerepelt az 

álta lános csatornázás 
terve is. A mérnöki hivatal megállapítása szerint 
ha ezek a tervek mind kivitelre kerülhetnének, 
akkor öt-hat évre Szegeden megszűnne a munka-
nélküliség problémája. 

Valószínűleg a nagy sietség következtében két 
fontos és hasznos építkezés terve kimaradt a mér-
nöki hivatal kimutatásából. Az egyik a városi 
zenepalota, a másik pedig a városi strandfürdő 
terve. 

A városi zenepalota 
problémájának a megoldását össze lehetne kap-
csolni a Püspökbazár, vagy pedig a Zsótér-ház 
tervével. A mérnöki hivatal számítása szerint a 

A városi strandfürdő 
viszont nagyszerű jövedelemforrása lehetne a vá-
rosnak, mint ahogyan ezt az évekkel ezelőtt vég-
zett számitások igazolják. Ez a félmillió pengős 
munka szintén nagy munkaalkalmat nyújtana a 
munkanélküliek számára. 

Igen kellemetlen hatást keltett egyébként Szege-
den a pénteki minisztertanács döntésének híre. 
A minisztertanács ugyanis hozzájárult annak a har-
mincmillió lakásépítési kölcsönnek a felvételéhez 
és felhasználásához, amelyet a budapesti pénzinté-
zetek ajánlottak fel kilencvenes árfolyamon, hét-
százalékos kamattal, húszéves törlesztésre olyan 
köztisztviselőknek és nyugdíjasoknak, akik családi 
házat szándékoznak építtetni és az építkezés költ-
ségeinek negyven százalékával rendelkeznek. A mi-
nisztertanács kimondotta azt is, hogy ebből a 
kölcsönből elsősorban Budapesten, Miskolcon, Pé-
csett és Sopronban kezdik meg lehetőleg még eb-
ben a hónapban az építkezést Szeged tehát ismét 
kimaradt ebből a kormángakcióból. A polgármes-
ter pesti utjának egyik célja az is, hogy ha lehet-
séges, korrigáltassa ezt a Szegedre nézve sérelmes 
minisztertanácsi határozatot. 

Meghalt dr. Pollák Illés 
CBudapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Dr. Pollák Illés udvari tanácsos, a budapesti 
ügyvédi kar doyenje, az ismert kriminalista 
és publicista szombaton este fél nyolckor meg-
halt. A 78 éves öreg ur néhány hét óta bete-
geskedett, szombaton rosszul lett estére meg-
halt. Pollák Illés hosszú ideig volt főtitkára 
a budapesti ügyvédi kamarának. Büntetőjogi 
tanulmányokon kivül számos filozófiai és szo-
ciológiai munkát irt. 

Magyar csapatok sorozatos 
veresége Olaszországban 

Milánóból jelentik; Pro Vercelli—Újpest 2:1. 
Tonnóból jelentik; Juventus—Budai 11 6:0. 
Rómából leientik: Lázió—Kispest 3:1. 

4: l-re vezet 
a magyar tennlszcsapat 

Budapest, szeptember 20. A Magyarország-

Ausztria tenniszmérkőzés második napja két 
magyar győzelmet hozott s igy. Magyarország 
4:1 arányban vezet. 

A szakbizottságok telesleges-
nek minősítették a temetési 

szabályrendeletet 
(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 ) 

Szombaton délután együttes ülést tartott a mű-

szaki és a jogügyi bizottság. Az egyesitett bizott-

ság a csatornaadóról és a temetkezési iparűzés 

szabályozásáról szóló szabályrendelettervezetet tár-

gyalta közel három óráig tartó vita keretében. 

Az ülés természetesen zárt volt és róla csak C 

polgármester adott ki szűkszavú tájékoztatót 

Elmondotta a polgármester, hogy a temetkezési 

szabályrendelet megalkotását feleslegesnek minő-

sítette a bizottság, mert a temetkezés engedélyhez 

kötött iparág és az iparhatóság az esetleg uj 

engedélyezések iránti kérelmek elbírálásánál min-

dig tekintetbe veheti azt is, hogy az uj engedély, 

nem veszélyezteti-e a régi vállalkozók egziszten-

ciáját 

A csatornaadóről szóló szabályrendelettervezet 

éles vitát provokált. Hosszura nyúlt már maga; az 

általános vita is, amelynek keretében olyan fel-

szólalások is történtek, hogy a város az uj adó-

nem behozatala helyett inkább a pótadó kulcsá-

nak emelésével küszöbölje ki a jövő évi költség-

vetés százötvenezerpengős deficitjét. A vita végén 

a bizottság mégis ugy határozott, hogy általános-

ságban elfogadásra ajánlja a tervezetet 
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