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Óira határoz a közoyiilés
az adógyalwrnoki
állások ügyében
(A Delmagyarország munkatársától.) A Délmagyarország többizben foglalkozott már a városi
adóhivatali gyakornokok ügyével. Megírtuk, hogy
dr. Szivessy Lehel törvényhatósági bizottsági tag
a gyakornokok ügyében javaslatot nyújtott be a
városhoz. A közgyűlés foglalkozott a javaslattal és
— hogy az adóhivatal személyzetének
mostoha
helyzetén változtasson — kimondotta, hogy a városi adógyakornoki állást megszünteti
és ezzel
kapcsolatban a városi adóhivatalt átszervezi.
A
belügyminiszter a napokban Szegedre érkezett leiratában arról értesítette a város vezetőségét, hogy
a közgyűlési határozatot az abban lefektetett elvek szerint nem tartja
jóvdhagyhatónak.
A miniszteri teirai szerint ugy a pénzügyminiszter mint a belügyminiszter a városi adóhivatalnál
rendszeresített gyakornoki állások számát magasnak és az előmenetel szempontjából hátrányosnak
nrtja. Éppen ezért az* kívánja, hogy az adóhivatal ügyköréről és az egész adóhivatal személyzetének átszervezéséről a közgyűlés uj határozatot
hozzon, ü r . Szivessy I^ehel már annakidején is
teljes szövegében az átszervezést javasolta. A belügyminiszter álláspontja csak annyiban különbözik ettől, hogy a gyakornoki állást a jelenlegi 24nél jóval kevesebb létszám mellett fenntartja. Némileg csökkenteni kivánja a közgyűlési határozatban tervezett előmeneteli állások számát is. A leirat szerint a miniszter álláspontja az, hogy a
személyzeti átszervezéssel kapcsolatban elkerülhetetlenül szükséges a hivatali ügykör átszervezése
Ezek alapján tehát az áprilisi közgyűlés nemcsak az adóhivatal átszervezésével fog foglalkozni, ki kell terjesztenie határozatát az eredeti inditvány alapján az egész szervezeti létszám megállapítására, a hivatali ügykör átszervezésére, a
gyakornoki állások lehető legmesszebbmenő megszüntetése mellett.
A miniszteri leirat az adóhivatal személyzete
körében érthető izgalmat keltett Vitéz dr. Szabó
Géza, a városi adóhivatal főnöke már ké.sziti is
a polgármester me"'"sáséból az uj javaslatot, amely
felett az áprilisi k. .gyűlés fog dönteni. Bizonyosra vehető, hogy a viros veeztósége éppen ugy, mint
* közgyűlés minden tagja, az adóhivatali személyzet helyzetének megváltoztatását célzó indítványt
támogatni fogja és ezáltal lehetővé teszi, hogy az
ügyet érdemben letárgyalja és határozatot hozaon benne.
P e n g ő k e t
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Hegedül Nándor

actikségleteit
''¡•ét., fűszer- és terményu/lettben vásárolja meg
A l e g j o b b h ó d m e z ő v á s á r h e l y i lisztek l a g o l c s b b b e s z e r z é s * . T l t i a La f o s körül S í .

Munka elüti
elfogták a betörőket
(A Délmagyarország munkatársától.)
A rendőrség veszedelmes tolvajbandát tett ártalmatlanná
kedden. Elfogta és őrizetbe vette Kozma Béla
petrozeényi, az ország területéről örökre kitiltott,
novottmultu, valamint Olajos Arthur é6 Kocsis
Vince többszörösen büntetett előéletű egyéneket.
Kozma és társai a napokban érkeztek Szegedre
és azóta a városban csavaroglak. A rendőrségnek gyanús volt Kozniáék társasága, ezért igazolásra szólította fel őket. Igazolni nem tudták magukat, azt sem tudták megmagyarázni,
hogy nőit keresnek Szegeden, őrizetbe vették őket.
Kiderült, hogy az elfogalásukkal a rendőrség
főbb betörést előzött meg. Kozma és társai veszedelmes bel őrök, akik Szegeden „dolgozni" akartak. Két üzletet szemeltek ki és e héten akartak betörni azokba. Szerszámaikat előkészítették és már
csak az alkalmas pillanatot lestek, hogy tervüket keresztül vigyék. A rendőrség azonban ebben
megakadályozta őket. Az elfogott betörőket közigazgatási eljárás alá vonták — Kozmát tiltott
visszatérésért 30 napi elzárásra itó iók ái büntetésének kitöltése után az ország területéről kitoloncolják. A kát társát szintén kitoloncolják »
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Bőrkeztyü, kötött bélés csatos
4.90
Kötött női keztyü
1-38
Téli női v. férfi keztyü
—.88
Téli gyermek keztyü
—.69
Női bokazokni
—J58
Női angolszerü harisnya
—39
Női bordás harisnya
—.68
Téli bordás gyapjuharisnya
1.80
Női sveici kombiné
1.98
Női sveici kombiné szárral
2.28
Csíkos belül bolyhos női téli nadrág
hibátlan
1.98

Férfi téli zokni, erős
Férfi kockás harisnya
Gyaju horgolt nyakkendő
Divat kockás nyaksál
Nadrágtartó bőrrésszel
Soknitartó
ö v e s harisnyatartó
Estélyi tüll melltartó
3 drb szines szélű kis zsebkendő
Női kötöttbluz újdonságok
Kötöttáruk

Fehércéifáblás BOROS

hasonló
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—.45
—.98
—39
—98
—.98
—.28
—.78
—38
—2,0
238-tól
áron
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Az ,, Árpád" sínautó helyett,
vasul: sinautóbusz közlekedik
Budapest és Szeged között
autóbusz, ilyen még nincs forgalomban a Már. v»(A Délmagyarország munkatársától.) A mnlt heti
értekezleten a Máv. igazgatóságának képviselői — ! nalatn az első útját május 15-én teszi meg Búdén
pestről Szegedre. Ettől kezdve naponkint fog közmint jelentettük — ismertették a nyári menetrendlekedni. Ha az utasszükséglet megkívánja, akkori
tervezetet. Ebből kitűnt, hogy májusitól kezdve Bua sin autóbuszhoz több kocsit fognak kapcsolni.
dapest és Szeged között bizonyos mértékben megjavul a vasúti közlekedés, mert a sinautót
is
A sinautóbusz menetrendje még nem végleges,
üzemibe helyezi a Máv. Most arról értesülünk, hogy
csak annyi bizonyos, hogy az uj tipucu járat 35
nem az ujrendszerü „Árpád" sinautót fogják közleperccel rövidebb idő alatt teszi meg az utat Budakedtetni, hanem 36 üléses sínautóbuszt állítanak
pest és Szeged között, mint a gyorewpat
be a budapest—szegedi vonalon. Ez ujtipusu sin-

Érdekes tervek
a modern strandfürdő
felépítésére
*

Vasbetonoszlopos megoSdós az ujszegedi árterfllet fölött
f.4 Délmagyar ország munkatársától.) A várod
strandfürdő dolga végre elérkezett odáig, hogy a
városházán komolyan foglalkoznak vele. Legalább
olyan komolyan, mint jó néhány évvel
ezelőtt,
amikor még dr. Somogyi Szilveszter polgármester
utasítására és Fenyő Lajos műszaki főtanácsos
badeni tanulmányutjának eredménye alapján
a
mérnöki hivatalban elkészítették a strandfürdő első építkezési terveit A strand dolgában alakított
ad-hoc bizottság legutóbbi ülésén — mint ismerét e s — a polgármester utasította a mérnöki hivatalt, hogy készítse el ismét a terveket és a hozzávetőleges költségvetéseket, mert ezek nélkül nem
indulhatnak meg a kölcsönszerzési tárgyalások,
már pedig mindaddig, amíg a város nem tudja
biztosítani a kölcsön szerzés lehetőségét, a strand
felépítésének gondolatával egészen komolyan nem
foglalkozhat. Az ad-hoc bizottság tanácskozásainak volt egy fontos pozitívuma, még pedig az a
polgármesteri bejelenlés, hogy a város költségvetésében a jövő évtől kezdve a strandépítés költségeire, vagy a felveendő kölcsön törlesztésére húszezer pengőt állítanak be.
A városi strandfürdő uj terveit • magánszorgalomból Berniczky József fiatal szegedi épitész készítette el még hónapokkal ezelőtt. A létesítendő
fürdőtelepet nem kizárólag a Tisza vizére tervezte
meg, hanem szerves kapcsolatot keresett a SzUE
ujszegedi úszómedencéje és a Tisza között A tervek szerint az uj fürdőtelep kilenc katasztrális
holdat foglalna le a Tisza ujszegedi partjából. A
szükséges épületek tulajdonképen nem az árterületen állanának, hanem az árterület felett, a védőtöltés maflaseásával agy mvóo. vasbeton oszlopo-

kon. Ilyen vasbeton oszlopokon nyugodna a fBrdó
széles terrasza is, amely áradások idején vízmentes és ármentes homokfürdő lenne és magas betonoszlopokon nyugodnának a különböző nagysága
medencék is, amelyeknek vízszükségletét artézi kutak biztosítanák. A fürdőtelepet hídszerű építmény
kötné össze a SzUE telepével és igy a létesítendő
strand kiterjedne az ujszegedi töltés mindkét oldalára. A terraszról erős és széles vaslépcsők vezetnének le a hullámtérre és igy a közönség válogathatna ármentes időben az ártézi vízzel táplált
medencék és a Tisza vize, valamint a természetes homokpart és a magas lerrasz homokfürdő ja
között.
A fürdőéletet a Tisza nagyarányú nivójátéka nem
zavarhatná, mert magas vízállás esetén, amikor
az ár elönti a hulv.ml.eret a terraszról levezető
vaslépcsők közvetlenül a vízbe érnének, de a vis
nem érné el sem a terraszt, sem a medencéket4
sem az épületeket.
Ennek az elgondolásnak a megvalósítása esetén természetesen ki kellene vágni azokat a fűzfáikat, amelyek jelenleg a töltés oldalában állanak és
árvédelmi szolgálatot
teljesítenek, amennyiben
megvédelmezik
a
töltést
a
kimosás
veszedelmeitől.
A szakértők
szerint
ezeknek
a fáknak
az eltávolítása
veszedelmet nem
jelentene, mert a helyettük
felállítandó
betonoszlopok is elvégeznék ugyanazt a töltésvédő
szolgálatot
A mérnöki hivatalban most ezt az elgondolást
is figyelembe veszik, amikor megkezdik a strandtervek Vératáné*.

