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haladta a 120-000 pengőt. Tiz-tizenöt nagyobb 
épületet 5—20.000 pengő költséggel modernizal-
tak. 

a munkálatok legnagyobb része ft 
2000 pengős értékhatár körül mo-

zog. 

Annak a munkának az értéke, amely a moder-
nizálási rendelet és a kamarai propaganda ha-
tására folyik Szegedem. meghaladja az egymil-
lió pengőt- A legtöbb háztulajdonos már befe-
jezte a tatarozási munkát, de igen sok helyen 
ínég folyik a munka és több helyen csak most 
kezdik meg- Ez a magyarázata annak, hogy 
sok épület az eilrmilt hónapokban uj köntösbe 
öltözött, de magyarázata annak is, hogy az 
építőiparban a nyáron aránylag kevés volt a 
munkanélküli munkás és iparos és hogy az épí-
tési anyag árusításával foglalkozó kereskedők 
tekintélyes üzleti forgalmat értek eL 

A rendelet-nyujtotta kedvezményt nráden 
háztulajdonos igyekezett amennyire csak lehet, 
kihasználná, csak 

a legnagy-obb háztulajdonos, a vá-
ros, nem használta ki, 

pedig történtek kezdeményezések kívülről is. be' 
liilről is ebből a célból. Komoly formában me-
rült fel például a ldvánság. hogy a város ki-
használva a talán soha többé vissza nem térő 
lehetőséget, hozassa rendbe a Zsótérházat-
amely esztendők óta vakolatlanul éktelenkedik 
a város legszebb pontján, a Széchenyi-téren és 

(A Délmagyarorszdg makói tudósít óját ól.) 
Szervezett betörőtársaság hónapok óta nyugta-
lanította Makó biztonságát. Az első nagyobb 
betörést Közlik órás és ékszerész üzletében kö-
vették el. Déli zárás :dején álkulccsal behatoltak 
az Arás Dessewtfy^téri üzletéhe. ahonnan órá-
kat. ékszereket és más drágaságokat vittek ma-
gukkal- Erdei Lajosaié élelmiszerüzletéből élel-
miszereket és készpénzt vittek el, a Hagymaszö-
vetkezet Uri-uccai irodájának a fiókjából na-
gyobb mennyiségű készpénzt. Börcsök Bálint 
Szent János-téri házából készpénzt és ékszere-
ket igen számottevő értékben. De ezzel sem 
elégedtek meg és vakmerőségük annyira foko-
zódott, hogy az elmoilt szombaton fényes nap-
pal behatoltak az újvárosi állomás irodájába, 
felnyitották az állomásfőnök íróasztalának a 
fiókját és annak egész tartalmát magukkal vit-
ték. 

A rendőrség az első jelentések után nyomo-
zást indított a betörők kézrekeritése érdekébein. 
A detektívek abböl a felfog* ból indultak ki. 
hogy a odtörőket a makói fiatalok sorában kell 

Az utóbbi időkben több ízben megemlékez-
tünk az Országos Magyar Weekend-Egyesület-
röl, amelyet röviden OMWE elnevezés alatt is-
mernek és amelvnek gróf S z é c h e n y i Ká-
roly az elnöke, K e r t é s z K. Róbert ny. állam-
titkár a társelnöke. 

Az OMWE-nek főként az a hivatása, hogy 
megszervezze országszerte a Ijétvégi munkaszü-
netet és pedig nemcsak a nyári hónapokra, amit 
nagy általánosságban már el is ért, hanem 
egész esztendőre. Ezzel kapcsolathan gondos-
kodni kiván tagjai részére kedvező nyaralási, 
üdülési és utazási lehetőségekről. Az egyesület 
ezen a téren már jelentékeny eredményeket ért 
el, amennyiben lehetővé tette, hogy tagjai a 
Bakonyban, Mátrában és a Bükk-hegység kör-
nvékén napi 3—4 pengőért kitűnő ellátást kap-
tak lakással együtt. Az egvesület közbejárására 
a vendéglők, különösen vasúti éttermek és szál-
lodák 20 százalék engedményt adnak az OMWE 

amely megbotránkoztat minden Szegedre vető-
dő idegent. Először arról volt szó. hogy a régi 
épület belsejét is. külsejét is hozassa rendbe a 
város, hiszen aránylag kevés költséggel megold-
hatja a problémát és ezzel nemcsak esztétikai 
célokat szolgál, hanem fokozza a hatalmas épü-
let jövedelmezőségét is. Ráadásul az átalakítási 
költségek hatvan százalékát kapná vissza négy 
év alatt adótérités cimén. De aztán .megállapí-
tották a városházán, hogy még a negyven szd-
zOiékra sincs fedezet. Ekkor ugy gondolták, hogy 
legalább be kellene vakoltaim a meztelenül or-
mótlankodó falakat. Ennek a költségie 10 000 
pengő lett volna és a 60 százalékos adótérités 
után 

a városnak csak négyezer pengős 
fedezetről kellett volna gondos-

kodnia. 

De a szegedi városházán erre a négyezer pengős 
költségekre sem találtak fedezetet és így to-
vábbra is vakolatlan marad a Zsótérhdz. 

De tatarozatlan marad a városháza is. pedig 
az idő sok helyen kikezdte a régi vakolatot. 
Ha kissé erősebb a széljárás, minduntalan levá-
lik valamelyik részéről egy-egy súlyosabb mal-
tertömeg és hullik le a járdára- Csak a véletlen 
szerencsének köszönhető, hogy a lehulló vako-
latdarabok eddig nem tettek kárt senkiben. Ha 
így omladozik továbbra is a városiháza vakola-
ta, rövidesen sor kerülhet a vakolat teljes le-
fejtésére és akkor legalább meztelen lesz a vá-
rosháza is... nem tűnik fel majd annyira a 
mellette lévő Zsótér-ház vakolatlansága •. • 

keresni. Több körülmény nemcsak alátámasz-
totta. hanem bizonyossá is tette ezt a feltevést. 
A rendőrségen listába foglalták a számbajöhető 
neveket s heteken át megfigyelés alatt tartot-
ták őket. Végre tegnap este elérkezettnek lát-
ták az időt két fiatalember letartóztatására. 

Csala István rovottmultu kereskedősegédet 
és Seffer Ferenc lakatossegédet a színházban 
előadás közben fogták el Kezdetben mindent 
tagadtak, de az léjük tárt bizonyítékok sul-a 
alatt megtörtek és elárulták harmadik társu-
kat: Herczeg Ferenc Váradi-uccai 19 éves föld-
müveslegényt. Az összes betöréseket beismer-
ték. Részletesen elmondották, hogyan követték 
el a betörésieket és megnevezték a helyeket, 
ahol a lopott holmikat elrejtették. A detektívek 
a megnevezett helyeken, a Lúdvári-erdőben és 
Csala István Bajza-uccai lakásában, mindkét 
helven elásva, megtalálták a lopott ékszereket-
Minden megkerii't. csak a készpénz nem. azt 
régen elköltötték. A három fiatal betörőt őrizet-
be vették és csütörtökön átkísérik őket Sze-
gedre az ügyészség fogházába-

tagjainak, aminthogy egyes kereskedő-cégek 
is készséggel adnak árengedményt az OMWE 
fényképes igazolvánnyal ellátott vevőiknek. 

Mindezeken felül az OMWE tagjainak arcké-
pes igazolványa féláru vasúti utazásra jogosit-
ja tagjait, ha legalább négyen utaznak együtt. 
Ezeknek az úgynevezett családi utazásoknak 
előnyeit a szegedi tagok nem igen élvezték, 
meri hiányzott az a szervezet, amely az utaso-
kat csoportokba tömöritelte volna. Hiába utaz-
nak Szegedről naponta százával az emberek 
Budapest és más városok felé. a féláru kedvez-
ményt rendszeresen nem vehették igénybe, mert 
nem találtak esrvmásra. így azután gyakorlati 
haszna az OMWE-tagságnak a szegediekre 
nézve nem jelentkezett. Ezentúl azonban más-
képpen lesz. 

A napokban megalakult ugyanis 
az OMWE szegedi osztálya és az 
osztályvezetőség felkérésére kiadó-

hivatalunk vállalta el az utascso-
portok megszervezését. 

A Délmagyarország tehát hétfő-
től kezdve nyilvántartja, illetőleg 
előjegvzi napról-napra az utazni 
szándékozó tagok neveit, csopor-
tokba oszt ja őket és me^v^ltja ré-
sziikre a csoportos utazási jegye-

ket. 

Egv másik ok, amiért be kellelt kapcsolódni 
a Weekend-mozgalomba az, hogy Szeged ide-
genforgalmát ezen az ulon is lehessen fejlesz-
teni. Énnek az országos szervezetnek a segít-
ségével nem lesz nehéz az érdeklődést fokozot-
tan Szeged felé irányítani. Az osztály kötelessé-
ge lesz a város hatóságának és társadalmának 
segítségével az idegenek részére nyaralási, üdü-
lési lehetőségeket teremteni és olcsó szórakozás-
ról gondoskodni. Az egyesület a külföldi min-
tára nyaraltatási csereakciókat is terve« és pe-
dig nemcsak gyermekek, de felnőttek részére is. 

CSIPETKE 
- ii 

HATÁROZATKÉPTELENSÉG MIATT most 
már a második bizottsági ülés maradt el a 
városházán. Néhány nappal ezelőtt az igazoló 
választmány esett a határozatképtelenség vét-
kébe. szerdán pedig a jogügyi bizottság. Pedig 
mindkettőnek elég komoly tárgyalni valója 
akadt volna. Az igazolóválasztmánynak a Ti-
rilis-névjegyzék kiigazítása, a jogügyi birott-
ságnak pedig vagy három uj szabályrendelet-
tervezet. Hirtelen nem tudnám megmondani, 
hegy az igazolóválasztmány határozatképes-
ségéhez hány választmányi tag jelenléte szük-
séges, de azt, ugy hiszem, jól tudom, hogy a 
szakbizottságok számára már két tag jelen-
léte biztosítja a határozatképességet, azon a» 
alapon, hogy tres faciunt collegium. A Jog-
ügyi bizottság tagjai közfll — huszonnégy ta# 
ja van ennek a tiszteletreméltó bizottságnak — 
szerdán mindössze két tag jelent meg és így 
együtt lett volna a kollégium, hiszen harma-
diknak ott volt az elnök is, a polgármester. 
De a polgármester — igen helyesen — ugy 
érezte, hogy két bizottsági tag még sem tár-
gyalhatja le ezeket a fontos tervezeteket, hi-
szen a törvény azért alkotta meg a jogügyi 
bizottságot, hogy a városi életben fölbukkanó 
jogi kérdéseket a Jogászok alaposan megvitat-
hassák, mielőtt ezek a kérdések a közgyűlés 
plénuma »16 kerülnek. 

Kissé furcsa ez az egyre növekedő nemtörő-
dömség az utóbbi időben a város ügyei iránt és 
különösen fbresa ezekben a hetekben, amikor 
már lépten-nyomon érezhető a törvényhatósági 
választások közeledésének a hatása, amikor 
megkezdődött minden vonalon mér a kortes-
kedés és a harc a régi városatyai mandátu-
mok megszerzéséért, illetve megtartásáért 
Jól emlékszünk rá. hogy négy évvel ezelőtt 
milyen ádáz verseny támadt a városatyák kö-
rében a szakbizottsági tagságokért is, min-
denki be akart kerülni minden bizottságba. A 
közelharcok gyanútlan szemlélője már-már azt 
hitte, hogy a városatyai kebleket tényleg a 

közérdek szolgálatának vágya fűti, hogy a bi-
zottságok, amelyekbe annyira vágyakozott 
mindenki, városfejlesztő, városmentő ötletek-
nek lesz a termelő melegigya. 

Most pedig egyre-másra jelentenek ezek az el-
szürkült, unalmassá vált bizottságok határo-
zatképtelenségnek nevezett fizetésképtelensé-
get, de a közérdeket még arra sem érdemesi-
tik, hogy legalább ötven százalékos kényszer-
egyezséget kössenek vele. 

Az uj tőrvényhatóság pedig januárban bizo-
nyára Ismét lemásolja majd a régi névsort, 
amikor a sznkbizottságok megválasztására ke-
rül a sor. 
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Az idő 
A Meteorologiai Intézet jelenti est« 10 

órakor. Időjóslat: Déli, majd délnyugatira 
és nyugalira forduló légáramlás. Nyugat-
ról á felhősödés erősebb terjeszkedése és 
Dunántul esetleg zivataros eső. A hőmérsék-
let a nyugati megyékben kissé iülyed. 

H színházból állilofták elő 
a makói sorozatos betörések tetteseit 

Egy kereskedő, egy iparos és egy gazdalegény voltak a makói 
üzletek és lakások fosztogatói 

Megkezdődnek a weekend utazások 
Megalakult az Országos Magyar Weekend Egyesület szegedi 

osztálya — A Délmagyarorszfig u? akciója 


