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H nemzetközi autóut 
építésének kérdése 
a közigazgatási bizottság előtt 

Az államépitészeti hivaíal vezetője a Szeged-ellenes 
állásfoglalásról 

(A Dclmagyarország munkatársától.) A köz-
igazgatási bizottság pénteken délután tartotta 
meg dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 
elnökletével juniusi ülését, amelynek napirendje 
sablonos volt ugyan, de néhány érdekes felszó-
lalás elhangzott. A főorvos jelentéséből meg-
tudta a bizottság, hogy májusban elve Született 
Szegeden 130 fiu ós 115 leány, meghalt 92 férfi 
és 110 nő, tehát a népesség száma 43-mal emel-
kedett. (Az áprilisi szaporulat 12 volt.) A jár-
ványos megbetegedések száima általában nem 
Jépte tul a szokott kereteket, csak kanyarói 
megbetegedés volt feltűnően sok, egy hónap 
alatt 271, vörheny 21 esetben fordult elő. 

A pénzügyigazgatóság jelenítése szerint az 
esedékessé vált adókból május végéig három és 
félmillió pengőt nem fizettek be, a hátralék az 
esedékessé vált adóknak 51.25 százaléka. 

A pénzügyi jelentéshez dr. Hunyady-Vass 
Gergely kert szót. Hivatkozott arra 

a nagyarányú jégkárra, 

amely a szatymazi, jánosszállási és vilmaszál-
lási szőlőket, valamint a baktói szántóföldeiket 
érte. Tudomása szerint a pénzügyigazgatóság 
mindenit elkövet, hogy a károkat minél gyor-

. sabban felbecsültesse. A törvény rendelkezése 
szerint a jégkárosult gazdák csakis akkor kap-
hatnak adókedvezményt, ha kárukat maguk je-
lentik be a pénzügyi hatóságoknál. Ez nehéz-
kessé tesai a dolgot, mert nagyon sok gazdá-
nak ideje, de pénze sincs arra. hogy bejöjjön a 
városba és bejelentse kárát. A pénziigvigazga-
tság tmegkönnyithetné a gazdák helyzetét, ha 
lehetővé tenné, hogy az erdekeltek a helyszínen 
jelentsék be jégkárukat a kárbecslő bizottság-
nak. A törvény intencióinak ez a rendszer is 
megfelel. 

Felszólalt dr. Tóth Imre is, aki arra hivta fel 
a pénzügyi hatóságok figyelmét, hogy a jég 
nagyon sok helyen nemcsak erre az évre 
szóló kárt okzott, hanem annyira megrongálta a 
szőlőket és a gyümölcsfákat, hogy azok azt a 
következő években is megérzik. Sok helyen 
olyan nagy kárt okozott a jég. hogy a gazdák 
még a kedvezményes adót som tud'ák megfi-
zetni, ami pedig a kedvezmény elvesztését je-
lenti. Találjon módot a pénzügyigazgatóság ar -
ra. hogy ilyen esetekben ne veszítsék el a gaz-
dák a kedvezményre való jogukat. 

A pénzügyígazgatóság a felmerült kérdések-
re ós kívánságokra a bizottság legközelebbi ülé-
sén ad.ia meg a választ. 

Dr. Ruócz Béla főkapitányhelyettes jelenté-
sét lapunk más helyén ismertetjük. 

Az ügyészség jelentését dr. Tarajossy Béla 
ügyészségi elnök ismertette, majd Kiss Károly 
tanfelügyelő terjesztette be jelentését, amely 
szerint az elemi iskolák évzáró ünnepélye jú-
nius 24-én lesz, az uj tanév szeptember 9-én 
kezdődik. 

Ezután Cöllner Károly, az államépitészeti hi-
\ atal szegedi kirendeltségének vezető mérnöke 
terjesztette be jelentését. Elmondotta, hogy a 

a calais—szlambuli autóut szeged 
—horgosi szakasza 

ügyében májusban nem történt tneg a döntés. 
Bejelentette ezután Göllner Károly, hogy a ke-
reskcdc'mi miniszter értesítése szerint azoknak 

BECVÁROSI MOZI 

Gustav Fröhlich legújabb érdekes filmje: 

Egyszer az Men 
Kalandos filmregény 

Gusttáw Fröhlich és Camilla Norn 
f ő s i e r e p l é s é v e l . 

az állami utaknak a kezelését és felügyeletét, 
amelyek eddig az államépitészeti hivatal sze-
gedi kirendeltségiéinek hatáskörébe tartoztak, ju-
lius elsejétől kezdve a szentesi államépitészeti 
hivatal veszi át. végül, hogy az algyői Tisza-hid 
ügyében intézett felterjesztésre mosit válaszolt 
a kereskedelmi miniszter és közölte, hogy 
azokra a nagyjelentőségű érdekekre való te-
kintettel, amelyeik ennek a hídnak mielőbbi fel-
építéséhez fűződnek, a hídépítés ügyiét állan-
dóan napirenden tartja és amint arra lehetőség 
kínálkozik, elrendeli a hídépítés megkezdését. 

Ezután reflektált Göllner Károly azokra a 
kifogásokra, amelyek a muilit hónapban elhang-
zottak ismeretes nyilatkozatával kapcsolatban. 
Ezzel a nyilatkozattal legutóbb foglalkozott a 
közigazgatási bizottság is és elhatározta, hogy 
felterjesztést intéz a. kereskedelmi miniszterhez 
és ismét kéri, hogy a tranzkonitinentális autóut 
szegedi szakaszát a városon keresztül vezettes-
se. A bizottság mult havi ülésére Göllner mérnök 
elkésve érkezett és ennek a kérdésnek a tárgya-
lásán nem volt jelen. Ezért most reflektált rá. 
Kiielcnitefe, hogy nyilatkozatát félreértették, ö 
csak technikait cg kivánta megindokolni azt, 
hogy miért javasolta az államépitészeti hivatal 

a Szeged-ellenes megoldást. 

Miután azonban az összes érdekeltségek a sze-
gedi megoldás mellett foglaltak állást és tudo-
mása szerint a kereskedelmi miniszter is a sze-
gedi álláspontot fogaáta el és aszerint döntött, 
a hivatal mégtette az előkészületeket az uj ter-
vek elkészítésére. Kívánatosnak tartja azonban, 
hogy a tervezési munka megkezdése előtt an-
kétszerii megbeszélést tartsanak a műszaki és 
közigazgatási érdekeltségiek képviselői és a hi-
vatal a megbeszélés eredménye alapján dolgoz-
za ki az útépítés végleges tervét. Mivel pedig 
a miniszter döntésével, bár arról hivatalos, Írás-
ba foglalt értesítést még nem kapott, a kérdés 
elintéződött, azt javasolta, hogy a közigazga-
tási bizottság hatálytalanítsa legutóbbi határo-
zatát és ne intézzen felterjesztést a kereskedelr« 
mi miniszterhez. 

Dr. fíobay Gyula: Addig, «amiig a döntés írás-
ba foglalva, ¡hivatalosan mam érkezik meg, ne 
helyezzük hatályon kívül a határozatot, mert 
megtörtént már nem egyszer, hogy maga a mi-
niszter jelentett ki valamit ós annak mégis az 
cKenkezője történt. 

A közigazgatási bizottság tudomásul vette 
Göllner bejelentéseit és ugy határozott, hogy 
mindaddig, amig a döntés hivatalos formában 
nem érkezik meg, felfüggeszti előző határozatá-
nak végrehajtását. 

Séra Gyula gazdasági felügyelő jelentése köt 
vetkezett. A jelentós szerint 

a m á j m i szárazság 

megakasztotta a vetemények fejlődését, nagy 
károkat okozott a legelőkön ós a takarmány-
tenmésiben egyaránt. A juniusi esőzések sokat 
javítottak a kapásokon ós a legelőket is meg-
javították. 

Vcgül dr. Gergely József állategészségügyi 
felügyelő tette meg jelentését ós ezzel az ülés 
véget ért. 

Vértes Miksa 
és Körmendy Mátyás 

a kél jelölt 

nyilatkozik a kamarai elnökválasztásról 
(A Délmagyar ország munkatársától.) Junius 

29-én — mint ismeretes — teljes ülés lesz a 
kereskedelmi és iparkamarában, ekkor töltik be 
a Wimimer Fülöp halálával megüresedett elnöki 
tisztséget. Az elnöki állásnak, mint a Délma-
gyarország már jelentette, több jelöltje van, 
köztük elsősorban a két osztályelnök nevét: 
Vertes Miksát és Körmendy Mátyást emlege-

_tik. A választási előkészületekből arra lehet 
következtetni, hogy erős harcira van kilátás. 
Állandóan emlegetik még az elnöki állás jelölt-
je között begavári Rack Bernát felsőházi tag. 
nagyiparos, bástyái Uoltzcr Tivadar kereskedel-
mi tanácsos ós Wagner Ferenc nagykereskedő 
nevét is. 

Az elnöki állás betöltésével kapcsolatban 

Vér t e s Miksa 
kormányfőtanácsos a következőket mondotta: 

— A kereskedelmi ós iparkamara legutóbbi 
rendkívüli ülésén, amelyet nemsokkal Wrmmer 
Fiilöp elhunyta után tartottunk, ideiglenesen az 
elnökségi teendők ellátásával bízattam meg. 
Azóta ellátóm ezt a felelősségteljes megbízatást 
és nem mint az egyik osztály elnöke védem a 
kamarai érdekeltséget, hanem minden vonatko-
zásban a kereskedelem ós ipar egyetemes ér-
dekeit tartóim szem előtt. Felülemelkedve a spe-
ciális osztályszempontokon — amelyek engem 
sohasem vezettek —, igyekszem a reáim bízott 
megtisztelő feladatot elvégezni. A választásig 
nem óhajtok uj akciókat kezdeményezni, mert 
nem akarom ezzel a hatásosnak tetsző kortéziá-
val befolyásolni a kamarai érdekeket, azonban 
mindenütt ott vagyok ezidő alatt is, ahol a ke-
reskedelem ós az ipar érdekében szót lehet 
emelni. 

— Meggyőződésom — folytatta Vértes Miksa 
—j hogy olyan erős egyéniségre van szüksége 
a kamarai érdekeltségnek, aki éleslátásával, 
gyors elhatározóképességgel ós a gazdasági élet 
minden ágában kellő ismerettel rendelkezik. Ter-
mészeteden — nem is utolsósorban — nem le-
het közömbös az sem, hogy a kamara megvá-

lasztandó elnöke minden vonatkozásban fiigeet. 
len egyéniség legyen. 

Körmendy Mátyás 
országgyűlési képviselő az alábbiakat mondotta: 

— Az iparosság körében mondhatom egyön-
tetű az a kívánság, hogy iparoselnöke legyen a 
kereskedelmi ós iparkamarának és én is pályáz-
zak az elnöki tisztségre. A kívánságnak eleget 
teszek. Azt vetik egyesek a szememre, hogy 
képviselői és ipartestületi elfoglaltságom mellett, 
nem jut időm ama, hogy a kamara fontos mun-
kakört jelentő elnöki tisztségében tevékenyked-
jek. Kijelentem ezzel szemben, hogy minden 
körülmények között eleget fogok tenni a megbí-
zatásnak. ha a kamarai tagok többségének bi-
zalma felóm fordul. Hetenkint 3—4 napot Sze-
geden szoktam tölteni és különben is a Ház szü-
nete folytán október végéig nam sok dolgom 
lesz Pesten. Elég időm lesz arra, hogy a kamara 
vezetésével együttjáró- munkát becsületesen és 
ambícióval elvégezzem. 

— Az ón eddigi működésem nyitott könyv. 
Mindenkor egyformán képviseltem az igazságos 
érdekeket, akár kereskedőkről, akár iparosok-
ról volt szó. Ennek többízben is tanújelét adtam 
és ha a kamarai választás során a bizalom fe-
lóm fordul, a kereskedői érdekeltek teljesen 
nyugodtak lehetnek, minden igazságos ügyükért 
harcolni fogok. Egyébként iis a kereskedelmi és 
iparkamara elnöke nem képviselhet egy osz-
tályt, hanem az egész érdekeltséget. Meg va-
gyok győződve, hogyha a kamarai tagok több-
ségének választása esetleg'Vértes Miksára esne. 
ő is ugyanúgy cselekednék. A magam részéről 
azonban az az érzésem, hogy a többség bizal-
mát el fogom nyerni és kijelenthetem, hogy eb-
ben az esetben mindenben eloget fogak tenni 
annak, hogy a kamara teljes érdekelteégének az 
ügyét szerény munkámmal előbbre vigyem. 
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