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komplikéit óraművé* az eredeti elgondolás saerint, 
harangjátékkal, zw-neozerkczettel M a mos^ó N-
ciirákkal együtt. A várostól használati dijat kór 
érte, még pedig négy és fél éven keresztül havi két-
száz pengőt, négy és fél év után t i egész a vár«« 
tnlajdonáha megy át minden további eltenszolgál-
tatás nélkül. 

— A város megítélésem szerint a lelkes szegedi 
tparosmester jóvoltából olynn kedvező feltételek 
mellett juthat ehhez az érdekességhez, hogy én 
már a saját hatáskörömben elfogadtam az .ajánla-
tát és határozatomat a legközelebbi alkalommal 
fogom bejelenteni a kisgyülésnek. Jól emlékszem 
rá. hogy annakidején, amikor Klebelsberg Ktino 
foglalkozott az órajáték tervével és ajánlatot kért 
rá egy külföldi vállnlattól, körülbelül nyolcvan-
ezer penjrös költségről volt szó. Ilyen áron soha-
sem gondolhatnánk a szép terv megvalósítására. 

Az orajáfékhoz tizenkilenc fából fara-
gott szobor készül, a rektor, a déká-
nok és az c«ryetemi hallgatók tijrurája 
vonul ki minden óraütéskor az óraháx 

kapáin. 

A szobrok százhatvan centiméter magasak lesznek 
és egy-egynek a költsége mintegy százötven pengő 
lesz. A szobrok rajzait előzetesen bemutatják a vá-
rosnak, mert csak a város által jóváhagyott rajzok 
alapján készülhetnek el a szobrok. Kötelezi "-agát 
az órásmester arra is. hogy 

fél éven belül elkészíti a szerkezetet. 

s«t. gondoskodik arról, hogy a szabadtéri játékok 
idején, tehát augusztus első napjaiban a szerkezet 
legérdekesebb részei már készen legyenek. 

— Valószínűnek látszik — mondotta a polgár-
mester —. hogy a város kötelezettsége még ki-
sebbre csökken. Csurv elmondotta ugyanis, hogy 
amint megjelent a lapokban a hir, jelentkezett náía 
K é z d y István kéményseprőmester és lefizetett 
százötven pengőt az egyik óraszohor költségeire 
Valószínűnek tartom, hogy Kézdv példájának lesr-
nek követői, sőt nem idegenkedem attól a gondolat-
tól sem, hogy nz órajáték szoborfigurái sz adomá-
nyozók arcmását viseljék Ha így minden szobor-
nak lenne gazdája, a várost terhelő havi haszná-
lati díj jelentékeny összeggel csökkenne. 

Elmondotta még a polgármester, hogy a szóbeli 
tárgyaláson kialakult feltételekkel a szerződést 
szombaton aláirják. 

Tenniszütő «, hurozás 
rarnntAtt minőségben legelőnyösebben 

speciális szakmflhetyében 
Kelemen ucca 7. m Steiner 

Testvérháború 
bottal, gépalkatrésszel és 

revolverrel 
(A Délmagyarország munkatársától.) Mórzn Já-

nos és Mócza József kisteleki gazdálkodók, test-
vérek között elkeseredett harc folyt az apai örök-
sét/ miatt. A földet nyomban elosztották, de a 
gazdasági gé|>cknél nem tudtak megeevezni és 
igy azokat közösben használták. A múlt év őszén 
.Mócza János felkereste öccsét ós kérte tőle az 
egyik gazdasági gépet, hogy ő is megmunkál-
hassa a földjvt. Mócza József azonban azzal, 
hogy neki is szüksége van még rá. megtagadta 
fi gép átadását, amin azután a két testvér össze-
ve.szett. József botot vett rlö, a másik valami 
gépalkatrészt ka|mit fel, azzal estek egymásnak. 
János később előrántotta a revolveréi ás azzal 
fivérére lati. József az utolsó pillanatban félre-
ü löt te a fegyvert, ugy, hogy a golyó a lábába 
fúródott. 

A bírásig szándékos rmberölcs bűntettének kí-
sérlete címén ítélte el Mócza Jánost másfélesz-
tendő börtönre. \ láltla Kovács-tanácsa pénteken 
tárgyalta az ügyet és megsemmisítette az első-
fokú Ítéletet, Mócza Jánost súlyos testisértés bűn-
tettében mondotta ki hü nősnek és ezért 200 prngö 
pénzbüntetésre Ítélte. 

Paprikatermelők és kikészltók 
az értékesítő-szövetkezet ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A pap-
rika termelöket j kikészitőket és kereskedőket egy-
aránt élénken foglalkoztatja, hogy mi történ-
nik ujabban a paprikával. Alandóan napirenden 
van a kérdés: a kereskedők álláspontja isme-
retes, most néhány paprikatermelő ós kikészítő 
felfogását ismertetjük a paprikaszövetkezet ügyé-
ben. Aktualitást ad a kérdésnek az a körülmény 
is, hogy szombaton tartják meg a szövetség köz-
gvülését, amelyet a múlt hétről el kellett ka-
lasztani. 

Vitéz Szőke Ist>án paprikatermelő és kiké-
szítő, a Paprikakikészitök Egyesületének alelnö-
ke, az alábbiakban részletezte álláspontját: 

— Nagy sérelmünk, hogy a paprikakikészi-
löket eddig meg sem hallgatták. Azt halljuk, 
hogy most, amikor a paprikaértékesilésbe is bele 
akar szólni a Paprikaszövetség, majd mi is sorra 
fogunk kerülni. Az a véleményem, hogyha álta-
lánosságban megkérdeznék az érdekeieket le-
gven-e paprikaszöveLség, nagyon levesen szavaz-
nának mellelte. Én a magam részéről nem tar-
tom szükségesnek az értél:esitő szövetkezel meg-
alakítását. Hagyják, hadd menjen mi'iden a maga 
utján, segítünk mi magunkon saját magunk is. 
Én ugyan tagja vagyok a szövetségnek, meri ter-

melek paprikát, de engem még egyszer sem li ír-
tak értekezletre, igy azt sem tudom, hogy mit 
csinál a szövetség és mik a 1er\ei. 

Ábrahám István, a Paprikakikészitök Egyesű« 
letének választmányi tagja, a következőket moiw 
dotta: 

— Elrendelték a [vaprika zárolását, hát bizony 
ennek nem sok értelme látszik. Szegeden túl 
szabadon termelik a fwprikát, Pesti negyében is 
mindnagyobb területeket ülteinek be paprikával! 
ujabban. Azt mondták, hogy a bejelentéseket szi-
gorúan leellenőrzik, erről az ellenőrzésről nem 
tudok semmit. Szó esik mostanában a paprika 
árának maximálásáról is, ezt aféle háborús jel-
legű intézkedésnek farijuk, hagyják szabadon ki-
fejlődni az áraJcal. Emlékszünk jól, Kállay íöld-
mivelési miniszter azt mondotta, hogy csak egy-
évi próbaidőre hozza be a paprikatermeléssel kap-
csolatos megszigorításokat és ha azzal nem lesz-
nek megelégedve a termelők, akkor megszün-
teti a rendeletet. Aki a tanyákat járja, meggyő-
ződhetik róla, hogy nagy százaléka a termelők-
nek é6 itthon a kikészilők többsége ellenzi az 
njabbi rendelkezéseket, mégsem a többség aka-
rata az iránvadó . . . 

Fel kell épííení a zenepalotát, 
meri a városi zeneiskola elhelyezése nem kielégilő 

A városi zenebTzoflság pénteki ölése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi zenebizoltság pénteken délben ülést tar-
tott dr. P á 1 f y József polgármester elnökle-
tével. Az ülésen, amely zárt ajtók mögött folyt 
le, a polgármestertől kapott információink 

szerint igen érdekes felszólalások hangzottak 
el. A bizotság tagjai szinte egyértclmüleg sür-
gették a zeneiskola elhelyezésének megoldását. 

S c h w a r r z Béla azzal a kisgyűlés? hatá-
rozattal kapcsolathan foglalkozott a kérdéssel, 
amely a Zsóter-ház tatarozását rendeli el. Bá-
mutatott arra, hogy a Zsóter-ház átalakításá-
val kapcsolatban megoldhatná a város a zene-
iskola jobb elhelyezésének kérdését is, még pe-
dig ugy, hogy a Korzó Mozi jelenlegi helyiségét 
alakíttatná át hangversenyteremmé és az is-
kola helyiségeit az épületben helyezné el. A 
polgármester közölte, hogy a Zsóter-ház át-
alakítására egyelőre nem kerül a sor, amit a 
kisgyűlés elrendelt, az nem több, mint az 
épület vakolatlan külsejének rendbehozása. 
Ennek a keretei között pedig a zeneiskola el-
helyezésének kcrdcsc nem oldható meg. 

Dr. S z a l a v József kijelentette, hogy a 
Korzó Mozi helyisége nem lenne alkalmas ze-
nei célokra, mert a teremnek kedvezőtlen az 
akusztikája. Inkább arra kellene minden erő-
vel törekedni, hogy a régi terveket valósíthas-
sa meg a város és felépítse az nj zenepalotát 
az erre a célra ki jelölt Somogyi-uccai üres tel-
ken. Talán elősegítené a megoldás lehetőségét, 
ha a zeneiskola jelenlegi épületét, a Tisza La-
jos-köruti Tukacs-féle házat értékesítené a vá-
ros. 

Dr. V a d á s z János szerint átmenetileg a 
jelenlegi zeneiskola épületében is lehelne alkal-
mas megoldást teremteni, még pedig ugy, ha 
a Tukaes-féle ház udvarán építenének néhány 
j j helyiségei. 

A bizottság cgyluingufag uiegállapikttta. hogy 

a zeneiskola jelenlegi rlheh e/.ése 

nem kielégilő, a kérdést állandóan 
napirenden kell tartani mindaddig, 
ainig a város pénzügyi helyzete 
annyira javul, hogy lehetőség nyí-

lik az építkezésre. 

A bizottság javaslatára a polgármester utasí-
totta a mérnöki hivatalt, hogy dolgozza ki az 
átmeneti megoldás tervét a Tukacs-féle ház ke-
retei között. 

A bizottság elhatározta ezután, hogy jegyző-
könyvében megörökíti a zeneiskola nyugalom-
havonult igazgatójának, K ö n i g-K i r á l y Pé-
ternek érdemeit, kimondotta, hogy 

az uj tanévben a jelenlegi tandíja-
kat tartja fenn 

és elhatározta, hogy más városok mintájára a 
jövő tanévtől kezdve kísérletképen megszervezi 
a zeneóvódát, amelynek az a célja, hogy az egé-
szen kis gyermekeket megismertessék a zene-
tudomány elemeivel. A zeneóvóda tandíját há-
rom pengőben állapította meg a bizottság és 
köszönettel vette tudomásul, hogy a zeneiskola 
két tanára, K o l l á r Pál és S i m k ó Mária dí j-
mentesen vállalkoztak a zeneóvóda növendé-
keinek oktatására. 

Szóbakerült a zeneiskola igazgatói állásának 
betöltése is. A polgármester bejelentelte, hogv 
ebben az ügyben felterjesztést intéz a belügy-
miniszterhez és engedélyt kér az igazgatói állás 
betö l tőre , mert az érvényben levő rendelke-
zések értelmében előzetes belügyminiszteri en-
gedély nélkül még a megüresedett állásokat 
sem töltheti be a város. 

Lfszl, fiiszer és lermény 
szükségletét Kertésznél izereíze be. 

Mlkuáth K u. 4. 
Nnny k e d v e / . m e n y b e n r é s z e s ü l . 


