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Az iparostanonciskolába költözik 
az Ítélőtábla I 

Az IgazságOgyminlszter Szegeden vizsgálfa meg a helyzetei — 4 város nem kap 
beruházási kormánysegély! 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester pénteken és 
szombaton Budapesten tartózkodott, ahol Bá-
rányi Tibor főispánnal megjelent dr. Lázár 
Andor igazságügyminiszternél a szegedi Ítélő-
tábla területének kibővitése és a tábla elhelye-
zése ügyében. A polgármester igazságügymi-
Tviszftennél tett látogatásáról a következőket 
maradottá: 

— Az igaziságügyminiszter ismét hangsúlyo-
zottan kijelentette, hogy a táblák területének 
megváltoztatására vonatkozó törvény jaxxislat át 
minden változtatás nélkül eredeti formájában 
fentartja és azt a legközelebbi alkaloommal be-
terjeszti a képviselőház elé, miután a terve-
zethez ugy a miniszterelnök, mint a miniszter-
tanács hozzájárult. 

— Tárgyaltunk a tábla elhelyezésének kér-
déséről is. A miniszternek az a véleménye, 
hogy abban az esetben, ha az egyetem még sem 
adhatná vissza a táblának régi épületét, a leg-
alkalmasabb megoldást az iparostanonciskola 
jelontené. Az iparostanoncí&koláhan és a vele 
szomszédos telken fekvő elemi iskola épületé-
ben a tábla kényelmesebben elférne, mint je-
lenelegi helyén akkor is, ha a Hornyos iskolára 

uj emelet épülne. Kijelentette azonban az igaz-
ságügyminiszter, hogy ebben az ügyben vég-
leges elhatározása még nincs, szükségesnek 
tartja a helyzet személyes megvizsgálását, ezért 
a közeljövőben Hóman Bálint kultuszminisz-
terrel együtt lejön Szegedre és itt keresi meg 
a legjobb megoldást. 

Érdeklődött a polgármester aziránt is, hogy 
a város kaphatna-e sürgős beruházásokra va-
lamennyi pénzt abból a tizenötmillió pengőből, 
amelyet a kormány beruházásokra és közmun-
kákra szánt 

— Sajnos, azt a felvilágosítást kaptam, hogy 
ezt a tizenötmillió pengőt nagyrészben már 
szétosztotta a kormány és hogy ebből az ösz-
szegből, leginkább az ármentesitő társulatok, 
köztük a Tisza—Maros—Kőrös ármentesitő 
társulat is csak kölcsönt kapott és azt megha-
tározott időin belül vissza kell fizetnie. Ilyen 
körülmények közöttt gondolni sem lehet arra, 
hogy a város a kisvasút öttömösi és kelébiai 
szakaszát kiépítse, mert a vasút üzeme ujabb 
kamat és részletterhet semmiesetre sem bírna 
el, hiszen a vasútépítési kölcsön már igy is 
közel félmillió pengővel terheli a város költ-
ségvetését. 

4 és félmilliós ttöve&ési íerv 
Vita a tanácsülésen a gázgyári pénzele teltiasználásáról — Hét-

főre összet}lvfálc a pénzügyi bízottságot 

(A Délmagyarország munkatársától.) A hét-
fői tanácsülésen megkezdődött a gázgyári pén-
zek felhasználásának vitája. Eredményről ter-
mészetesen egyelőre nem lehet beszélni, mert 
csak tervekről, számitgatásokról volt szó. A 
mérnöki hivatal nem kevesebb, mint négy és 
félmillió pengős kövezési programot dolgo-
zott M. 

A vitát dr. Szabó Géza népjóléti tanácsnok 
beje'entése indította meg még akkor, amikor 
Somogyi polgármester nem volt jelen az ülé-
sen. A népjóléti tanácsnok bejelentette, hogy 

az fnségmunkálalok 

keretében két jelentősebb kertészeti terv végre-
hajtására kerül a sor. Gyermekjátszótérré ké-
pezik ki az Uj-teret, a hozzá szükséges anyag 
beszerzéséhez háromszáz pengő kell, azután 
rendezik a Dugonics-tér parktükrét, még pe-
dig ugy, hogy a tér közepén két fasor között 
gyermekjátszóteret létesítenek, a park régi nö-
vényzetét ujjal cserélik fel és Dugonics And-
rás szobrát áthelyezik a tér pariitükrének a 
központi egyetem felé eső részére. A szobor 
áthelyezése 1200 pengőbe kerül. 

Vitát provokált 

a Dugonics-szobor áthelyezésé-
nek kérdése 

is. Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos azt 
javasolta, hogy a szobrot a Gizella-térre, a 
piarista gimnázium elé helyezzék át, de mielőtt 
megkezdenék a szobor áthelyezési munkála-
tait, a közgyűlés jóváhagyását kell kérni, ne-
hogy a közgyűlés azután másképen határoz-
zon. Szabó taná snok el'enezte a Gizella-téri 
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megoldást, mivel a kérdéses helyen most a 
szőregi csata emléke áll és igy annak másutt 
való elhelyezése ujabb költséget okozna, ezen-
kívül helytelennek tartja azt is, ha a Dugo-
nics-szobrot a Dugonics-térről a Gizella-térre 
helyezné át a város. Végűi is abban állapo-
dott meg a tanács, hogy a müszaM bizottság 
összehívását kéri és javasolja, hogy a bizott-
ság ülésére hivja meg művészeti szakértökül 
Back Bernátot, Nyilassy Sándort, Móra Feren-
cet, dr. Sebestyén Károlyt és dr. Gyurltza Sán-
dort. 

A polgármester a szobor-vita végén érkezett 
meg a tanácsülésre és Miháhjffy László mű-
szaki tanácsos akkor kezdte meg a gázgyári 
pénzek felhasználására készitett 

városrendezési terv 

ismertetését. A terv szerint a város összes nem 
aszfaltozott uccáinak rendezése, tehát a régi, 
rossz kőburkolatok kicserélése és a kövezetlen 
uccák burkolata 4,600.000 pengőbe kerülne. A 
tervet alaposan megvitatták, majd abban álla-
podtak meg, hogv a polgármester hétfő délre 
összehívja a pénzügyi bizottságot. A pénzügyi 
bizottság állapítja meg. hogy a gázgyár által 
kifizetendő 1,400.000 pengőből mennyit fordít-
son a város adósság kifizetésére és mennyit 
használjon fel hasznos beruházásokra. A pol-
gármester számítása szerint ebből az összeg-
ből 

hasznos beruházásokra 

felhasználható pénz csak mintegy 6—700.000 
pengő marad. A mérnöki hivatal által össze-
állított nagy programból ki kell tehát válo-
gatni a legfontosabb és a legsürgősebb munká-
latokat, amelyek a megmaradó összeg kereté-
ben megoldhatók. Ezek között — és ebben 
megegyeztek a vélemények — a legfontosabb 
és a legsürgősebb a Mars-tér ktkövezése. A 
költségvetés szerint ez a munka 573.000 pen-
gőbe kerülne. A polgármester azonban a tér-
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neft esak a piac számára szükséges részét kí-
vánja most kikőveztetni, ami csatornázásul 
együtt mintegy háromszázezer pengőbe kerülne. 
Felmerült az a terv is, hogy a teret Szeg»de« 
készíthető kettős égetésü téglával burkolhatná 
ki a város. 

A polgármester fontosnak tartja 

a teherpályaudvar előtti részek 
kövezetének rendezését 

is, Szabó tanácsnok viszont a központi ravata-
lozó intézet felépítését sürgette, mondván, 
hogy ezt parancsolják a közegészségügyi szem-
pontok is. Szó volt a város körül lévő tégla-
gyári kubikgödrök és a szétterülő temetők meg-
szüntetéséről, majd Berzenczey Domokos meg-
állapította, hogy a város hitelezői követelésük 
állandó hajtásával valósággal kikényszerítik a 
város fokozatos visszafejlődését. 

— A hitelezőkre nem lehet azért haragudni 
— mondotta dr. Pálfy József polgármesterhe-
lyettes —, mert a pénzüket kérik. 

— Kérjék, de ne gorombán — jegyezte meg 
a polgármester, majd elmondotta, hogy sokszor 
goromba leveleket kap a város hitelezőitől, 
olyan gorombákat, hogy el sem meri olvasni. 

Végül megállapodott a tanács abban, hogy a 
polgármester hétfőn délre 

Csszehlvfa a pézügyi bizottságot 

és azzal tárgyal tatja te a fontos kérdés pénz-
ügyi vonatkozású részeit 

Itt emiitjük meg, hogy a gázgyári pénzre 
egyre több igénylő jelentkezik. Hétfőn délben 
a felsővárosiak küldöttsége kérte, hogy a vá-
ros ebből a pénzből köveztesse ki a Retek-

i uccát, a Kereszt-uccát és a Lugos-uccát, ezen-
kívül töltesse fel az Etelka sort. A polgármes-
ter megígérte, hogy a programtervezetbe ezeket 
a munkálatokat is felvéteti. 

Véres családi dráma 
Az anya leszúrta leányát, mafd öngyil-

kosságot kövelett el 
Győr, február 27. Tatán a reggeli órákba«, rér-

befagyva találták özv. Nagy Lászlóné 49 éves 
asszonyt és 22 éves Erzsébet nevű leányát. 
Mindkettőjük testén késtől eredő szúrások vol-
ta^. A véres konyhakést megtalálták a lakás 
padlóján. Amikor a tragédiát felfedeztek, a 
leány már halott volt, az asszonyban még volt 
élet, azonnal beszállították a tatai szanatórium-
ba. A gyors orvosi beavatkozás ellenére sem si-
került megmenteni az életinek. A csendőrségi 
nyomozás megállapította, hogy családi dráma 
játszódott le. özv. Nagy Sándoinét többször 
fogta el örjöngési roham és most is ilyen ro-
hamóban ragadta meg a konyhakést és szúrta 
le leálnyátt, majd önmagát 

a városi mérnökség hivatalában 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

rosi mérnökség feljelemltiést tett a rendőrségen, 
hogy ismeretlen tettes nagyobb mennyiségit 
íróeszközt, papirt és egy írógépet lopott el a 
hivatalból. A rendőrség megindította a nyomo-
zást Valószínű, hogy a lopást olyan valaki kö-
vette el, aki a helyzettel teljesen ismerös. A 
detektívek a hétfői nap folyamán négy heiyen 
.tajrlottali liázkniatást. 
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