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A TÉLI INSÉGMUNKÁK 
Hétfőn kezdenek hozzá a Kisbuvártó feltöltéséhez 

(A Détmagyarorsrág munkatársától.) Reszá-
mnit a Délmagyarország arról, hogy a Kisbu-
•ártó feltöltéséhez u közeli napokban hozzá-
fognak. Erre a munkálatra — mint ismeretes 
— 35 pzer |*n$;őt bocsájtottak a város ren-
delkezésére. A munkálatoknak eddig csak az 
előkészítésével foglalkozhattak, mert a Tisza-
parton fekvó földterület, amelyből a feltöltés-
hez szükséges földet kibányásszák, a Tisza 
tavaszi áradása következtében tele lett iszap-
pal Fzt a bányát a munkások most tisztogat-
ják és a hélen elkészülnek vele, ugy, hogy 
a talajdnnképenl feltöltési munkálatokhoz hét. 
főnél tf$bb nem foghatnak hozzá. 

A Kisbuvártó feltöltéséhez 15 «jer köbméter 
föld szükséges és a kibányászott földet a vil-
lamosvasút mozdonyai vontatják el a Kis-
buvártóhoz a Máv.-tól kölcsönkért vagonokban. 
A munkálatoknál a város körülbelül 80 mun-
kást alkalmaz. A Kisbuvártó hiányzó részé-
nek feltöltése két hónapig tart 

A féli InségmankAIaíokkal 
kapcsolatban kérdést Intéztünk Hergár Vik-
tor városi főmérnökhöz, akit a polgármester-
helyettes bizott meg azzal, hogy az inség-
munkák téli programját kidolgozza. A főmér-
nök a követ löszöket mondta: 

A téli inségmunkákra vonatkozó tervezet 
készülőben van. Egyelőre a Naggbuuártó fel-
töltését vettük programéi, azonkívül több kül-
területi at $i':e!ését, utkaparásokat és más 
kisebb földmunkákat. 

— A Nagybuvártó feltöltése őriásl munkát 

Igényel. 350 ezer köbméter föld szükséges en-
nek a rtagg tónak a feltöltéséhez és ez a 
munka két évig is eltarthat. Két alternatív 
megoldást készítettünk. Ha csak a Kossuth 
Lajos-sugámt mentén fekvő 60 méteres sávot 
töltenének fel„ akkor a munka 75 ezer pen-
gőbe kerülne, ha pedig az egész tavat fel-
töltenénk, 3i0 ezer pengőbe. 

— Az óriási mennyiségű földet a vásárhelyi 
vonal mentén fekvő agyagbányából termel-
nénk ki és az úgynevezett Siha-közőn keresz-
tül szállítanánk kisvasúti csiUóken a tóhoz. A 
munkálatoknál egyébként a csillekérdés a leg-
fontosabb. A városnak ugyanis nincsen csil-
léje. Amiket két évvel ezelőtt a Mars-tér fel-
töltésénél használtunk, azokat az államnak már 
visszaadtuk, most újból kölcsön kellene kér-
nünk. Többszáz csillére volna szükségünk, mi-
nél több csillét kapnánk kölcsön, annál több 
munkást tudnánk alkalmazni. Minden i-sillé-
nél három munkásra van szükség és könnyen 
3-400 csillét tudnánk a Nagybuvártó feltöl-
tésénél használni, ami azt jelenti, hogy ennél 
az inségmunkánál 1200 munkanélkülit is ke-
nyérhez tudnánk juttatni. 

Elmondotta méc Hergár Viktor főmérnök, 
hogy jelenleg 

a kövezéaf Inségmnnkák 
folynak. Az Apponyl Albert-ucca kövezését 
befejezték, most a Horthy Miklós-uccában, a 
színház előtt dolgoznak. Ha ez a munka ké-
szen lesz, akkor a Kossuth Lajos-sugárut kö-
vezésére kerül sor, továbbá a kórház mellett 
elhúzódó Pozsonyi Ignác-ucca kikövezésére. 

Szeged tiltakozik 
a vegyesdandárparancsnokság 

elhelyezésének terve ellen 
Rendkívüli közgyűlés Szeged ujabb leépítése ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány nap óta egy ujabb hir tartja izgalom-
ban Szeged nyilvánosságát A hir szerint ille-
tékes helyen az a terv, hogy elhelyezik Sze-
geiről a katonai vegyesdandárparancsnoksá-
got. A terv beleillik abba a programba, amely 
legutóbb Szeged elsorvasztására kezdődött meg. 
Ha a terv valóra válik, ujabb jelentős in-
tézményt vészit el a határvárossá szeren c-sét-
lenedet t Szeged és a déli végvárost — teljes 
Hintertandjának elveszítése után — ismét meg-
fosztják forgalmának egy lénveges tényező-
iétöL 

A terv megvalósítása Szeged ujabb leépítését 
jelentené, éppen ezért minden tényezőnek: ha-
tóságnak, társadalomnak és intézménynek ösz-
sze kelt fogni és teljes erővel küzdeni kell 
a terv megvalósítása ellen. A legrövidebb 
időn belül meg kell mozdulnia a város tör-
vényhatóságának és 

rendkívüli közgyűlésen 
kell tiltakoznia a Szeged elsorvasztására irá-
nyuló gondolat ellen. 

Ebben az ügyben Pásztor József törvény, 
hatósági bizottsági tag szerdán a következő 
Interpellációt intézte a polgármesterhez, amely-
ben kérte a rendkívüli közgyűlés sürgős ösz-
szehivását: 

Méltóságos Polgármester Url 
Mély tisztelettel kérem, szíveskedjék kővet-

kező interpellációmat a legközelebbi rendkí-
vüli közgyűlés elé terjeszteni és ha lehetséges, 
ezt az ügyet a legrövidebb törvényes határ-
időn belül összehívandó rendkívüli közgyűlé-
sen tárgyal tatnL 

Interpellációm a következő: 
1. Van-e Polgármester Urnák tudomása ar-

ról, hogy a vegyesdandárparancsnokságot el 
akarják Szegedről helyezni, hogy a vegyes-
dandárparanrsnokságon nagyszámú katona-
liszt és nagvobb számú altiszt van foglalkoz-

tatva, hogy ezek legnagyobb része nős és hogy 
a vegyesdandárparancsnokságnak Szegedről 
való elhelyezésével ezek a családok 
mind elköltöznének Szegedről és hogy ennek 
következtében a szegedi fogyasztók száma is-
mét nagymértékben megcsappanna T 

2. Van-e tudomása Méltóságodnak arról, 
hogy több nagyfontosságú katonai intézmény 
mindig abban a városban szokott lenni, 
amelyben a vegyesdandárparancsnokság van, 
hogy ezek az intézmények szituén nagyon sok 
embert, kőztük sok magasrangut foglalkoz-
tatnak és számolt-e Méltóságod azzal, hogy 
a vegyesdandárparancsnokságnak Szegedről 
való elhelyezése után, ha nem is egyszerre, de 
fokozatosan elhelyezik Szegedről ezeket az in-
tézményeket is? ':*>, > 

3. Számolt-e Méltóságod azzal, hogy a ve-
gyesdandárparancsnokságnak és a vele kap-
csolatos intézményeknek Szegedről való elhe-
lyezése intézményeinknek elképzelhetetlenül 
•nagyfokú leépítését jelenti, hogy a vegyesdan-
dárparancsnokság elhelyezésével Szeged elje-
lentéktelenitése nagy mértékben halad előre és 
hogy a vegyesdandárparancsnokság' elhelye-
zése után a legmagasabb katonai fórum, amely 
Szegeden működni fog, az ezredparancsnok-
ság lesz? 

4. Hajlandó-e Méltóságod ennek az figynek 
jelentőségéhez mért akciót kezdeményezni, 
még pedig a legrövidebb idő alatt — súlyos 
szavú felirat és gondosan összeállított küldött-
ség a kormányzóhoz, a miniszterelnökhöz és 

Ma, csQIOrtOkOa, augusztus 15-én u t o l j á r a 

Az irodafőnök ur 
11 Széchenyi Moziban 

l fMt.vAdelmf miniszterije® M, neüogy a 
tovább! késedelem miatt akadálytalanul sújt-
hasson le Szegedre ennek a nagy leépítésnek 
a csapa?*. 

A v»!7yesdandárparancsnnkság elhelyezési, 
nek tervéről megkérdeztük a város krrea. 
kedekri és ipari életének számos tagját 

Horváth Ferenc 
a Préher-vendéglő tulajdonosa, a következőket 
mondotta: 

— E::t az ujabb csapást •ulyosan megéreznek 
a szegeií vendéglősök is. Bár a legutóbbi id. k-
ben a levonások és a flzetésredukclók éreztet, 
trk hatisukat a forgalmon. — rendkívül snlyns 
lenne, lia még ennek a megmaradt forgalcmn k 
egyrészr i® eín iradna. A parancsnokság vidéki 
tiszteket is vonzott Szegedre, akik ugyancsak meg-
fordultak üzleteinkben. Minden erővel küzdeni kell 
oz ujabb csapás ellen. 

KOrmendy Mátyás 
felsőházi tag, az ipartestület elnöke, igy nyilat-' 

kozott: 

— Hunarjában nem k találok kifejezést arra 

nézve, hogy mit jelent a szegedi kereskedőkre 

és iparosokra nézve ez • terv. Nyugodtan állítha-

tom, hogy tr szegedi iparosság nem tudná etoiseCnl 

a városnak ezt az ujabb leépítését. Ha igy halad-

nak tovább az ügyek, mi iparosok kénytelenek te-

szünk l ¡vándorolni, mert megélhetésünk egyálta-

lán nincs biztosítva itt. A tisztek legjobb fogyass-

tóink közé tartoztak, akik mindig a legnagyobb 

megértéssel viseltettek a szegedi iparosság iránt. 

Ha most őket {s elviszik, tápláló vidék hiányában, 

kidobva a határszélre, hatálra vagyunk itélve mind-

annyian. 

— Xé nappal ezelőtt a kamara elnökségi ülésén 
Wakozö indítványt terjesztettem elő ebben ae 
ügyben. Ex az Indítvány a legközelebbi közgyű-

lés elé kerül. 

Kass János 
igy nyilatkozott: ^ 

— Ha igy tart tovább, fo»Mn egészem tönkre* , 
megyünk A vegyesdandárparancsnokság tervezett 
elhelyezése közvetve és közvetlenül is safyos ve*s-
teséget j Mentene. Békében egymás mellett állot-
tak a 45-oaok, a honvédek, a haszárok, a ti-
bornokol., az utászok törzsasztalai^ ma pedig 
szinte n*ir menekülni kell ebből a városból, mint 
a sülyedő hajóról Idegenforgalom nincs, most ha 
még a meglévő ittlakó közönséget is elviszik — 
hová jutunk? Nem tudom elhinni, hogy ezt a 
tervet megvalósítsák! 

Ottovay Károly 
a következőket mondotta: 

— Ez a hir oalósággal lesaftö hatásnT hiszen 
köztudonáso, hogy a katonaság igen erős fo-

gyasztótömeget reprezentált A vára* kereskedőit 
rendkívül érzékenyen érintené a oegyeadandárpt-
raneznotertg elhelyezése. A  T*rv ellen a városnek 
tetfm erejéből küzdenie kell. Remdlem, hogy a 

küzdelem sikerre is fog vezetni 

PoIIák Manó 
divatárukereskedő ezeket mondotta: 

— Egyik veszteség után a másik. Ez a terve-
zett legújabb forgalomcsökkenés olyan veszteség 
lenne, ami a mai he/yzetben már véresen életbs 
vágó dolog. A katonatisztek és azok családjai a 
vásárlóközönségnek mintegv egynegyedét jelenti, ha 
most ezeket i> elveszítjük, nyugodtan bezárhat-
juk üzletinket. A gazda már régen nem vevő, 
legutóbb már szinte csakis a tisztviselőket vehet-
tük számításba. — most ha eztk közül elviszik a 
katonaságot, -• teljesen készen leszünk. 

Tabár Péter 
divatáruk« reskedő a következőket mondotta r 

— Vaksággal katasztrófa lenne, ha a vegyi»-

dandárparancsnokságot elvinnék. Ez ellen min-
den szegedinek a 'egerélyesebben állás! kell fog-
lalnia. A szegedi kereskedelem úgyis éppen elég 

bajjal kflid és ha még tovább csökkentenék a 

fogyasztókat, akkor lehetetlen a további m&kö> 


