Nagy vita a logügyl bizottságban
a kéményseprési szabályrendelei körül
(A Délmagyarország munkatárstól)
A jogügyi
fcfsottság hétfőn délelőtt kezdte meg • váron uj
kámányaepráa| szabályrendelettervszctének tárgyalását amelyet a közgyűlés határozata alapján dr.
pálff lőttel
polgármester helyettes dolgozott ki.
A Jogügyi bizottság ülésére meghívót kaptak a
k«re*kedelml ás iparkamara, as ipsrtestöiet a kéménysepiómesterek és a háztulajdonosok egyertlelének képviselői. A zárt ajtók mögött tartott
szakbizottsági ülés viharos volt éa délután is
folytatódott, de a bizottság w anyaggal délután
Mm kéesAH et. Az ülést legközelebb folytatják.
A viharos tárgyalásról dr. hilfy József polgárms»terhely«.?t«s adott tájékoztatót Elmondotta,
hogy a terreset tárgyalásának megkezdése előtt
dr. V i t i m b e t v Jenő kamarai titkár a kamara nevében azt Javasolta, hogy a bizottság vegye te
e szabály rendelettervezetet
a napirendről, mert
a város hatósága nem Tette figyelembe asrkat az
észrevételeket, amelyeket u iparkamara fűzött
A polgármester helyettes tiltakozott a Javaslat
ellen, kijelentette, bogy a Táros hatósága nem a
kéményseprők és nem a háztulajdonosok, vagy

ax árdeketeégek számár* készít szabályrendeletet.

hanem a város egész polgársága számára.
Ha
az érdekeltségek képviselőinek kifogásuk van egyikmásik rész e<le i. ajt a tárgyalások során ki'ejezésre
juttathatják.
A bizottság ezután megkezdte a tervezet szakaazonkinti tárgyalását. Nagy vita volt a második
szakasz körül, amely a képiényseprőkerületek számát az eddigi hatról kilencre kívánja felemelni.
Körihendg Mátyás azt Javasolta, hogy a kerületek
számát nyolcban állapítsák meg, ezzel szemben
dr. Szilt Gyula azt javasolta, bogy a bizottság
állásfoglalást tartsa függőben mindaddig, amig
a kéményseprési dijakat nem tárgyalja le. A kerületi beosztást ugyanis aszerint kell meghatározni,
bogy a megállapítandó tarifa milyen jövedelmet
biztosit egy-egy kerületben.
A jogügyi bizottság Széli Gyula Javaslatát elfogadta éa megkezdte a dljtltetekre vonatkozó szakaszok tárgyalását A terreset kilenc kerületre
szóló beosztás esetén átlsg fÖ—15 százalékos
tarifacsökkentést javasol. A háztulajdonosok tervezetét dr. Széli Gyula és dr. Singet István Ismertették.
A szakaszt általánosságban elfogadta s bizottság,
a részletek tárgyalásai Keddre halasztották.

Súlyos balesetet okozott a felrobbant benzineshordó
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn
délelőtt a Fóldváry-ucoa 8. szám alatt leró
hegesztő műhelyben sulgot "balesetet okozott
egy félrobbant benzineshordó.
A műhelyben Solti János 85 éves műszerész
j benzinbordót javított és a hordó tetejét
vasZtó-lámpával melegítette. A kötelező elővigyázatosság elmulasztása súlyosan megbnsz•nflta magát, i lámpától felmelegedett benzinbordó teteje áttüzesedett, majd a hordóban
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levő csekély mennyiségű benzin hatalmas detonációval felrobbant.
A hordó teteje Solti János arcába repült és
száján, orrán, homlokán okozott súlyos sérüléseket, azonkívül egyik szemüvegének szilánkjai belefurtátak szemébe, ugy hogy minden
valószínűség szerint elveszti egyik srenfevilágát Solti Jánost a mentők Ig?n súlyos illapótban szállították be a sebészeti klinikára.
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A városi népkonyha Inségebédel
Shvoy altábornagy és Szabó Géza tanácsnok nyilatkozata

(A

Délmagyarország

munkatársától.)

elmúlt héten közölte a Délmagyarország

Az
dr.

vitéz Shvoy Kálmán altábornagy, vegyesdandárparanosnok nyilatkozatát a katonai inségabédek adagszámának felemeléséről és a városi
népkonyha lnségcbédeiről. Shvoy altábornagy
kifejtette nyilatkozatában, hogy a váresi népkonyha jelenlegi költségeinek növelése nélkül
it sokkal táplálóbb és bőségesebb ebédet főzhetne a munkanélkülieknek. Hivatkozott ez
altábornagy arra ls, hogy annakidején felajánkrtta közreműködését az Ínségesek élelmezésnek megjavítására, a város izonban ajánlatára nem reflektált.
Shvoy Kálmán altábornagy nyilatkozatira
most dr. vitéz Sxabó Géza kulturianácsnok. a
népjóléti ügyosztály vezetője a következő nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkbe:
— Elsősorban örömömnek és hálámnak adok
Mejszást azon nagyfokú érdeklődésért amellyel
4
»egye«dandárperancsnok ur őexcellenciája a népjóléti ügyeket s-irén viseli. Bár példaképül szoll á * mindazok előtt akiknek szociális irányú
tevékenységét utánozni módjukban állana.
De
'•flektátnora kell a nyilatkozatra azért mert csak
^>l>«t szereztem tudomást arról, hogy őexeellenC j * ebédeltetést akciójával kapcsolatban a város
tatóságának ajánlatot tett. amelyre a népjóléti
O s z t á l y nem reflektált. Stetre ragadom meg
** alkalmat, hogj az altábornagy nr nyitatkozatá** tudomásomra jutott ajánlatot a mi szemponffckbői te megüágiUam.
" A ***** hatósága az Ínségesek felsegitésére
tegkisehb pénzbeli adományt is-elfogadja. Hogyne
e< a legnagyobb örömmel a nvjlatkozat^ k j c s e n d ü l ő ajánlatot amely a ma már napi
meghaladó ebédmlagok előállítását vállalná
"W^rza/ a költséggel, amelvet » város erre az
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akcióra fordítani !>';».s Az altábornagy ur ugyanis
azt mondja, hogy a katonai konyhának 90 fillér,
fébe kerül a városi akciónál sokkal különb ebédadag, amelyre mi 16 fillért fordltunk. Mivel pedig
>a tömegélelmezés költsége mindig kisebbt, nyilvánvaló, hogy 6000 ebédet szintén 16 filléres egységáron tudna előállítani és az ebédek minősége
is jobb volna annál, mint amelyet mi most
nyujtunk.
— Attól tartok azonban, hogy az altábornagy
ur kalkulációjában némely körülményt figyelmen
kivül hagyott Az ejrvik az, hogy az ő ebédje
valóazinüleg csak papiroson 20 fillér és nem számítja bele min^a-o' -lelVkköltségeket, amelyek
az ebédeltetéssel iárnak. Az altábornagy ur személyzete nem kerül pénzbe, avagy nem terhelik
az ebédellet. . költséget. P s ha terhelné is. 130
ebédnél ez nem lehet nagy ősszeg; 6000 ebédadag
előállításának azonban igen figyelemreméltó mellékköltségei te vannak. A személyzet fizetése, tüzelőanyag, anyagszállítás ttb., mind pénzbe kerül,
amire a város népjóléti alspjából kell fedezetet
találni. Ez a rezsiköltség természetesen az ebédadagokat is terhelt
— A kalkuláció azonban különösen azon a
ponton téves, ahol a városi ebédet 16 fillérre érték e t Sajnos, egy^gy ebédadagra a városnak csak
13 fillérnyt fedezete van s igy az a rezsiköltségekkel együtt 13 fillérbe kerül. Ez az egyetien é» kizárólagos oka annak, hogy nem adhatunk /evest,
hust és főzeléket, hanem csak szemé'
int 5
deilfíer főzeléket és 10 deka kenyeret. Az bizonyos, hogy 20 fillérírt többet és jobbat is lehetne
adni. S a j t j a azonban ez a 8 fillér különbség
naponként 480 pengő, havonként pedig 15000
pengő kiadástöbbletet jelentene.
A Rezdán Drc'Atus ur áltul meaindilott akció-

nak eelna nagy sz|we! '« nagy lélektal elképzelt
célja a hatóság hiányos kasszáját a társadalom
bőkezűségével uw vrőMt*"' R'zom abban, hopv
az a k d ó te'jes sikerrel fog Járni és skkor ml is
szivünk szerint támogathattuk az Ínségeseket
— Az altábornagy nr ajánlatát — feje ~
be
Szabó tanácsnok nyilatkozata — örömmel fogadom és a zabban foglaltakra vonatkozólag rövidesen konkrét előterjesztéssé/" fogom felkeresni.
•
A vasárnapi ebéddel ért véget a DitmaggarorszAg
ebédeltetés! akciója és ezt az alkalmat használtuk fel arra, hogy meglátogassuk azt az intézményt. amely & tél beállta óta meleg ebéddel
lát el sokezer olyan embert, akik enélköl talán egy.
általán nem juthattak volna meleg ételhez. Fokozta látogatásunk aktualitását vitéz dr. Shnoy
Kálmán altábornagynak az az ismert közlése, hogy
az ingyenebédakció keretében kiszolgáltatott ebédadagok árát sikerült 35 fillérről 20 fillérre leszállítani Az sz ebéd, amelynek előállítási költsége nem több 15 fillérnél — miután 5 fillér,
épp ugy, mint eddig, kenyérre megy le —, meny.
nyiségben, változatosságban és Ízben semmivel se.n
msrad az eddigi 35 filléres ebédek mögött és ss
ellátottak, akiket megkérdeztünk, észre sem vették,
hogy az ő ebédjük költsége kevesebb, mint volt
Az olc óság titka, mint értesültünk, sz, hogy a
beszerzés körűi lényeges kedvezményeket tudlak
elérni. Ilyen körütméuyck kőzött különösnek tartjuk, hogy a városi népkonyha vezetősége nem
reagál a helyőrség élelmezési vezetőségének nobilis ajánlatára, amelyben késznek nyilatkozott a
népkonyha vezetőségét beavatni a saját beszerzési
és főzési metódusába, sőt hajlandó lett volna
egy héten át saját személyzetévei praktikusan is
bemutatni, hogyan lehet kevés pénzért jobbat főzni
annál, amit a városi népkonyha szegényei számá-a főznek. Nagy megnyugvás nekünk, hogy a
helyőrségi konyha volt szives a Délmagyarország
szegényeinek ellátását vállalni, amelyért és ezúton
is csak köszönetet mondunk vitéz dr. Shvdfer Kálmán altábornagynak, aki annakidején igen nehéz
viszojyok között a legnagyobb készséggel vállalta
a humánus missziót

Tiltakozás
a lláf. szegedi Qzletvezetftsége
leépítésének terve elles
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Aa
Alföldi Utazók és Kereskedők Egyes^cle
vasárnap délelőtt Szeged közgazdaságát érdeklő ügyekben tartott ülést Koch Sándor elnöklésével. Az utazó klub mindenekelőit a
Máv. tervbe vett centralizációs törekvéseivel
foglalkozott és megállapította, hogy a szegedi
üzletvezetőség leépítése elviselhetetlen csapást
jelentene Szegedre. A tero ellen a legélénkeb"
ben tiltakozik és a Szeged hatósága által megindítandó akcióhoz csatlakozik.
Foglalkozott az AUKE azionklvűl a szegedi
vasüti összeköttetések ügyével. Számos hibára
mutattak rá a felszólalók. Horváth Sándor alelnök a legsürgősebb leendőnek a SzegedCsanádi Vasút kétegykám—mezőhegyest
relációjának megjavítását sürgette, mert ezen a
vonalon Szeged szempontjából valósággal kereskedelemellenes az összeköttetés. Miután a
Kétegyháza és Mezőhegyes kőzött fekvő községekből az első vonat csak délelőtt fél tizenkettőkor fut be a Szeged-állomásra, ezeknek
a kézségeknek lakosságát készakarva elterelik
Szegedről és ezzel nnqy károkat okoznak a
városnak. Horváth Sándor Indítványára kimondotta az AUKE. hegy a kereskedelmi és
iparkamara, valamint a Szegedi Kereskedők
Szövetségének intervencióját kérik a reláció
megjavítására.
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