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Fey alkancellár 
a horogkeresztesek kísérleteiről 

Rádióbeszéd Habicht ellen 
.¡f-vVt" 

(Budapesti ttids'őitönk lelefonfelentése.) 
Bécsből jelentik: Fey alkancellár kedden 
rádióbeszédet intézett Ausztria egész la-
kosságához. Azokra a híresztelésekre vo-
natkozólag, hogy a nemzeti szocialistákkal 
tárgyalások folytak, ezeket mondotta: 

— Habicht nemrégiben azt állította, 
hogy Dollfuss kancellár, Starh'emberg és 
magam is hozzá fordultunk. Kijelentem, 
hogy ez az állitás éppen olyan valótlan, 
mint oly sok más állítása, 

«— Az igazság az, Hogy az utóbbi napok-" 
b'an érkeztek hozzám nemzeti szocialista 
kiküldöttek és ilyen természetű ajánlató-* 
kat tettek. Igaz az is, hogy mindannyiukat 
kitessékeltem és kijelentettem nekik, hogy 
a barátságos viszony helyreállítását Né-
metország és Ausztria között örömmel üd-
vözlöm uyyan, de annak előfeltétele, hogy 
a haláron tül megszűnjék az ellenségeske-
dés és abbahagyják az osztrák ügyekbe 
való beavatkozásokat. 

Pusztamérges Spever-kölvényekben 
akarja megfizetni a városnak 
a kisvasufépitési tartozását 

Kedden Dorozsmán tartottak béketárgyalás! a hétéves tartozás Ügyé-
ben — Pusztamérgesnek még tízezer pengője sincs a kötvények 

megvásárlására 

(A Délmagyarország munkatársától.) Több-
ször foglalkozott a Délmagyarország azzal az 
ellentéttel, amely a kisvasutépitó város és Pusz-
tamérges között felmerült a vasúti hozzájáru-
lás miatt Hét évvel ezelótt jelentkezett a vas-
utért Pusztamérges és azt az ajánlatot tette, 
hogy a város építtesse ki a kisvasút mérges! vo-
nalszakaszát, a falu hajlandó megfelelő részt 
vállalni a költségekből. A város jószivvel épí-
tette ki a vasutat és türelmesen várt a felaján-. 
lőtt és szerződésileg biztosított hozzájárulás 
megfizetésére. De hiába várt, — péms helyett 
egyik haladékkérés a másik után érkezett az 
adós falutól. 

A város igen lojális volt a nehéz helyzetbe 
került faluval szemben, pedig annakidején a 
mérgesi gazdák saját vagyonukkal garantálták 
a község tartozását. Legutóbb — ennek Is van 
már vagy egy esztendeje — a város szigorú b-
Ivan irt át a község elöljáróságának, bejelentve, 
hogy abban az esetben, ha a falu nem mutat 
fizetési hajlandóságot, a város kénvtelen lesz 
élni törvényes jogával és a kezességet vállalt 
mérges! gazdákon ha jtja be követelését. 

M'Vges község a kormányhoz fordult segít-
ségért és a belügyminiszter leirt a városhoz kí-
méletet kérve a község számára. A város akkor 
már nem is kért mást. csak azt. hogv legalább 
ti kamatokat fizesse meg Mérges község. 

Kedden délelőtt az ügyben tárgyalást tartot-
tak Dorozsmán, Dózsa István főszolgabíró hi-
vatalában. A megbeszélésen jelen volt dr. 
C s e r g ő Károly alispán, Szeged városát dr. 
P á 1 f y József polgármesterhelyettes, S c u 1-
t é t y Sándor főszámvevő és dr. S z e k e r k e 
Lajos főügyész képviselte. Mindenekelőtt meg-
állapították, hogy a község tartozása időközben 
felszaparodott 61.000 pengőre. Pusztamérges 
főiegyzője kijelentette, hogy a község jelen 
helyzetében semmiféle kötelezettséget nem vál-
lalhat magára, mert mindössze nyolcezer pen-
gős költségvetéssel dolgozik. 

D ó z s a István főszolgabíró vetette fel ez-
után azt az ötletet, hogv Pusztamérges fizesse 
ki a városnak a magára vállalt hozzá tárulást —-
Spever-kötvényekben, a hatvanegyezer pengő 
névértékű kötvényt a jelenlegi árfolyam mel-
lett mintegy tízezer pengőért megvásárolhatná. 

Dr. P á 1 f y József polgármesterhelyettes ki-
jelentette, hogv abban az esetben, ha a község 
meg túrija szerezni a hatvanegyezer pengÖ név-
értékű Speyer-kötvényt és konkrét ajánlatot 
tesz, a város esetleg hajlandó lesz tárgyalni a 
megoldásról, Csergő alispán pedig közölte, hogy 
a vármegye támogatja a községet, bár nem 
tartja valószínűnek, hogv Pusztamérges előte-
remthesse a tízezer pengőt 

Csak áprilisban kezdhetik meg 
a Mars-tér kikövezését 

Felül vizsgálják a beérkezett 11 ajánlatot — Az aiánlaíok részletel — 
A kövezés Ugye a törvényhatóság legközelebbi közgyűlése elé kerül 

(A Délmagyarorsz&g munkatársától.) Heti-
niacos napokon a tanyai kocsik ezreit a Nagy-
körúton végig sorjában helyezik el, mivel a sár 
miatt nem lenet elfoglalni á Mars-teret. A gaz-
dák állandóan sürgetik a Mars-tér kikövezesét, 
amelynek aktái ezidőszerint a városi mérnök-
ségen várják az intézkedést. A kövezési mun-
kára beérkezett 11 ajánlatot először a számve-
vőségen B ó z s ó Ferenc főszámvevőhelyettes 
vizsgálta felül. Innen a pályázatok átkerültek 
a mérnökséghez, ahol M i h á 1 y f f y László tb. 
műszaki tanácsos kedden készült él a csopor-

tosító munkával. Tizenegy pályázó összesen 42 
ajánlatot nyújtott be. Nyolc valamennyi mun-
kára adott be ajánlatot. Ezek névsorá és aján-
latuk végösszege a következő: 

Magyar Aszfalt Rt., Budapest 417.984 pengő 
Építőipar Rt., Budapest 443382 pengő 
Illrsch Mihály Rt., Budapest 476.118 pengő 
Aszfalt és Kátrány ipar Rt. Bpest, 510.217 pengő 
DanubLa Rt., Budapest 557.281 pengő 
Magyar Útépítő Rt., Budapest 637.759 pengő 
Hacker Emil, Budapest 684.470 pengő 
Somorkői Bazaltbánya Rt , Bpst 694.023 pengő 

Részleges ajánlattevők; 
Helvey Tivadar Budapest 80.089 peng® 
Szegedi Keramit és Mqtéglagyftr r t 104.319 pengő 
Szobi Kőbánya Rt, Budapest 425.242 peng® 

Az egye9 ajánlattevők a Mars-tér kövezésére 
a következő ajánlatot tették: 

Magyar Aszfalt r t a Mars-teret 15 centiméteresj 
betonalappal, apró idomított bazalt kiskockákkal' 
kövezné, portlandcement kiöntéssel; az ajánlati 
összeg 854.227 pengő. 

Bpitöipari rt.: cyklops basaltkőburkolat héZa-i 
gok portlandcement kiöntéssel} ajánlati összeg! 
204.R84 pengő. 

Tlirsrh Mihály: Idomított terméskőburkolatí 
portlandcement kiöntéssel, ajánlati összeg 283.90a1 

pengő. 
Aszfalt és Kátrányipar: 12 cm betonalap, 4 ctaJ 

topekaaszfalt, ajánlati összeg 291.639 pengő. 
Danubia: éltégla alap, apró idomított bazalt ter-1, 

méskŐ, portlandcement kiöntéssel, ajánlati ősszeg; 
909.959 pengő. 

Magyar Útépítő: éltégla alap, apró Idomított ba-
zalt kiskő, portlandcement kiöntéssel, ajánlati ftsz-l 
szeg 338.489 pengő. 

Hacker Imre: 12 cm betonalap, apró Idomított 
bazalt kiskő, portlandcement kiöntéssel. Ajánlati 
összeg 30(1.317 pengő. 

SomoskTH hawdtbánya: K cm mak a dámlap OK, 
apró idomított bazalt kiskő, bitumenes kiöntéssel*! 
ajánlati ősszeg 354.534 pengő. 

Szobi Kőbánya: éltégla alap, apró Idomított ba-
zalt kiskő portlandcement kiöntéssel, ajánlati ösz-
szeg 353.640 pengő. 

A részleges ajánlatok kőzöl dr. H e l v e y Tiva-j 
dar csupán A dr. Boros« József-fleCa ujrakövezésé-
re nyújtott be ajánlatot, a PzegecH iterámitgyár 
csak a Mars-tér tégla«lapozá«At kívánja elvégezni, 
mig a Szobi Kőbánya a Mars-tér kőburkolásán kí-
vül a téren kereiztülvezető ut kikénezésére ts haj-
landó. 

rfllnek 
rövid időn Petiit összehívj? 
ságot. A bizottság meghallgatása után a köve-
zés Ügye a legközelebbi közgyűlés elé kerül. 
Ilyen körülmények között, a legjobb esetben 
áprilisban, vagy május elején kerülhet sor ar-
ra, hogy a Mars-tér kövezést munkálataihoz 
hozzáfogjanak. A mérnöki hivatal szerint száz 
munkanapra volna szűkség a burkolás clvégzé-j 
séhez; ha az időjárás kedvez, akkor a.legjobb 
körülmények között szeptemberre készülhetnek 
el a Mars-tér kikóvezésével. 

Gömbös a középiskolai 
javaslatról 

Bndapest, március 6. Az egységespárt keddi 
értekezletén H ó m a n n kultuszminiszter is-
mertette a középiskolai javaslatot. A felszólalá-
sok után G ö m b ö s miniszterelnök mondott 
beszédet. 

— Az iskolákban eddig csal? tanítottak, de 
nem neveltek — mondotta. A kormány az okta-
tás középpontjába most a magyar Irodalom, 
nyelv- és történelem kultuszát állítja, mert ezek 
alkalmasak arra, hogy a fiatalságot a magyar 
öncéluságra »neveljék. Eszközöket kell nevelni 
az öncélú nemzet számára. Minden emberben 
csak eszközt látok a nemzet magasabb céljai el-
ércére 

Gömbös ezután a tanárnevelésnek internátus! 
rendszer alapján történfl megreformálásáról be-
szélt. NngV hibánk _ mondotta —, hogy ma 
Sincs egységes nemzeti közvéleriiényűnk. A mi 
a kiválogatást illeti: helyesli ugyan, de a kivá-
logatás fájdalmas és bizonyos mértékben igaz-
ságtalan. Ennek ellenére szükség van rá. He-
lvesli azt is, hogv bizony©* szelekció már a IV. 
ósztálv végén történjék. Fontos a iellemneve-

. lés és'meg kell menteni a tehetségeket a pusz-
tulástól. Pozitív magyar embert kell nevelni. — 
feiezte he beszédét. 

Helf^tü 17-én 
Kerékpárosok ! gon a l k a l m i 
visszavett kerékpAr érkezeit, közte ornd,eti PUCH 
ís S T Y R I A gyártmányok. E gépek szintén az Is-
mert olcsó fillétcs árakon kerülnek eladásra. Külső-, 
belső gumik nagV tömegben, pedálok, láhcok. kev, 
hasz. már 1.80, nyereg 3.50,kormány 2.50, szab a-, 
donfutó 2.20 és az összes kellékek és alkatrészek 
r a k t á r o n Szántó Sándor gépkereBltedő KI»« D. palota KÍM A. 2 


