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\€€ „Faluzó postásokkal4 

javítják meg januártól a tanyai 
postakézbesltést 

(A Délmagyarország munkatársától) A vá-
ros hatósága régóta foglalkozik a tanyai pos-
taszolgálat megjavításának kérdésével, amely 
hosszú idő óta jogas kívánsága a szegedi ta-
nyák népének- Abban az illetékesek megegyez-
tek. hogy a mai áldatlan viszonyok nem tart-
hatók fenn sokáig> hiszen a postai kézbesítés 
szempontjából egy-egy tanyarész messzebb 
esik a városól és a civilizációtól• mint valame-
lyik tengerentúli állam. Sokszor megtörtérik, 
hogy egy-egy sürgős értesítés nyolc-tiznapi 
késedelemmel jut el a tanyai címzetthez, akit 
igv súlyos károk érnek-

A szegedi postaigazgatóság szintén fogla'.iá-
zik a tanyai postaszolgálat átszervezésének 
kérdésével- Nemrégen elkészült a terv, közölték 
a város hatóságával, amely késznek nyilatko-
zott arra- hogy a postaszolgálat megjavításáért 
bizonyos anyagi áldozatokat vállaljon magára-
Sáray Ferenc postafőigazgató a szegedi pos-
taigazgatóság vezetője hétfőn felkereste dr-
Pálfy József polgármestert, akivel hosszabb 
megbeszélést folytatott az ügyben- A polgár-
mester a postafőigazgatóval folytatott tanács-
kozásról a következőket mondotta a Délma-
gyarország munkatársának: 

— A postafőigazgató látogatása meggyőzött 
arról, hogy a postaigazgatóságban meg van a 
jószándék. a tanyai postasérelem orvoslására-
A postafőigazgiató most részletesen isor 'ette a 
posta tervét- A terv igen érdekes, és alkalmas-
nak látszik a helyzet lényeges javítására- Eddig 
tizennégy postai kirendeltség működött a ta-
nyák világában- A posta most a régi rendszert 
kívánja alkalmazni, az úgynevezett „faluzó 

postások" beállításával. Ezek a postások a hét 
meghatározott napjain megjelennének a tanya-
világ egy-egy pontján, ott alkalmas módon fel-
hívnák érkezésükre a környékbeli bl:asság fi-
gyelmét- A postások így nemcsak a kézbedt's 
munkáját végezhetnék el, hanem átvehetnék a 
tanyaiak postai küldeményeit is, azonkívül el-
láthatnák a tanyaiakat a szükséges postai ér-
tékcikkeikkel, bélyegekkel» utalványokkal», fel-
adóvevényekkel is- A városra ennek az ui 

rendszernek a bevezetése nem hárítana nagyobb 
terhet, mint amennyit elvileg már elvállalt a 
hatóság, amikor elhatározta, hogy előterjesztést 
tesz a postai hozzájárulás évi 2900 pengővel 
való felemelésére• így a várost évente összesen 

hatezer pengő terhelné- Ez a kiadási többlet 
szerepel már a költségvetési javaslatban, ha 
a közgyűlés is hozzájárul, akkor januártól 
kezdve már beállíthatja a posta a ".'j.luzó pos-
tásokat"' mert kétségtelem, hogy a határozat-
hoz a belügyminiszter is hozzájárul hiszen a 
tanyai postaszolgálat tr._¿javítását tulajdooké-
pen Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter kezde-
ményezte még kereskedelmi miniszter lurában-
A postafőigazgató bejelentette még a tanyai 
telefonhálózat kiterjesztését is< ami szintén régi 
óhajunk- Ez a városnak mintegy 300 pengős ál-
dozatába kerül, annyi értékű oszlopot- kell a 
posta rendelkezésére bocsájtnnunk-

A polgármester a számvevőséghez 
osztotta be az alsOhözpontt 
Kirendeltség vezetőiét, 

aki ellen tovább folytatják a fegyelmi eljárást 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
T r i p o l s z k y Imre fegyelmi ügyében a pol-
gármester hétfőn „közbenszóló" határozatot 
hozott. Tripolszkyt, aki legutóbb az alsóköz-
ponti közigazgatási kirendeltség vezetője volt, 
a polgármester, mint emlékezetes, felfüggesz-
tette állásától és ellene megindította a fegyel-
mi vizsgálatot, mivel engedelem nélkül el-
hagyta hivatalát. A fegyelmi eljárás 
megindításával egyidejűleg pénztárvizsgálatot 
is tartottak Alsóközponton, hiányt nem talál-
tak, Tripolszky, aki időközben visszaérkezett 
Szegedre, mindennel el tudott számolni. A 
polgármester hétfői határozatával hatálytala-
nította korábbi határozatának Tripolszky fel-
függesztésére vonatkozó részét és ugy rendel-
kezett, hogy Tripolszkyt szolgálattételre a 
számvevőséghez osztotta be. 

Határozatáról a következőket mondotta a 
polgármester: 

— A fegyelmi eljárás természetesen tovább 
I folyik Tripolszky ellen, mert a hivatali enge-

A polgármester 
a színházi vigalmi adóról 
Egyelőre felfüggesztik a színházi jegyekre kivetett 10 szá-

zalékos forgalmiadó behajtását 

(A Délmagyarország munkatársától ) A tör-
vényhatóság pénzügyi bizottságának első ülé-
sén, a jövő évi költségvetés bevételi tételeinek 
tárgyalása során dr- Pálfy József polgármester 
— miint ismeretes — bejelentette, hogy a bel-
ügyminiszter rendelkezése szerint ezentúl a 
szinluiznak is kell vigalmi adót fizetnie' i^v a 
vigalmiadóból várható bevételi összeg emelhe-
tő- A pénzügyi bizottság tudomásul vette a be-
jelentést, amely érthető konsternációt keltett az 
uj szezonra készülődő színház tájékán- A szín-
ház ugyanis hosszú évek óta vigalmíad&-men-
tességet élvez, és ezt éppen azért kapta meg, 
mert a város ilyen módon is meg akarta köny-
nyi'tenii a színigazgatók dolgát-

Sziklai Jenő színigazgató azonnal jelentkezett 
a városházán, hogy tisztázza: nem történt-e 
félreértés- A városházán azután megtudta, hogy 
félremagyarázhatatlan belügyminiszteri ren-
delkezésről van szú és art a városnak végre 
kell hajtania- A megdöbbenést még fokozta az, 
hogy a fogyasztási adóhivatal megbízottai 
megjelentek a színházi irodában r>; a pénztá-
rakban elkiérték az első előadások jegykész-
letét és minden je^vre ráütötték a 10 százalé-
kos vigalmiadó bélyegzőjét• A színigazgató 
hétfőn felkereste a polgármestert és bejelen-
tette- hogy a vigalmiadé váratlan kivetése 
helyrehozhatatlan károkat okoz a színháznak 
és keresztülhúz minden számítást• A bérletek 
k-jgniagyobb részét megkötötték, a bérlők előre 
kifizették a bárlet árát- a vigalmiadét pótlólag 

nem kérheti tőlük a színház- Arra kiérte a 
polgármestert, hogy mentse meg a helyzetet-

Az ügyben dr- Pálfy József polgárm« ter a 
követ".:zőket m-- 'otta: 

— A közórdekeltségek felügyelő hatósága ész-
revételezte a város gazdálkodásának felülvizs-
gálata során- hogy a város nem szed vigalmi-
adót a színháztól- A belügyminiszter «¡tinek 
alapján rendelte el még a nyáron, hogy a 
színházjegyek után is be kell szedni a vigalmi-
adót ós már csak elvi okok miatt sem lehet 
felmenteni a színházat a vigalmiadó fizetésé-
nek kötelezettsége alól. Legfeljebb arról lehet 
szó, hogy a színháznak segély formájában ad-
jon megfelelő összeget kárpótlásul a város-
Tudók arról, hogy a fogyasztási adóhivatal 
alkalmazottai már lebélyegezték a megnyitó 
előadásra szóló legyeket, mivel azonban a 

stfriigazgató közölte velem- hogy lépéseket 
kiván tenni a be'ügymi-nisztériumban az általa 
sérelmesnek tartott rendelkezés visszavonására-
amig ez a kísérlet be nem fejeződik — termé-
szetesen csak néhány napról lehet szó —, a 
vlgalmicAó behajtását felfüggesztjük- A sz'nház 
vigalmiadója tulajdonképen csak a jövő évi 
költségvetésben szerepei- de mivel a belügy-
miniszter rendelkezése, azonnal hatálybalépett, 
már most be kell szedni a színháztól a vigalmi-
adót. tehát nemcsak január elsejétől kezdve-
természetesem csak abban az esetben, ha a 
miniszter nem vonná vissza rendelkezését-

detlenség vádja mindaddig fennáll, amig Tri-
polszky nem igazolja, hogy tényleg komoly 
betegség akadályozta meg szolgálatában. A 
penztárvizsgálat eredménye azonban a fölfüg-
gesztő határozat további fenntartását szük-
ségtelenné tette. Trypolszkyt saját kívánságára 
helyeztem most vissza a számvevőséghez, ahol 
a tanyára történt kirendelése előtt is dolgo-
zott már. Az alsóközponti kirendeltség vezeté-
sével N y i l a s sy Pált, Tripolszky eddigi he-
lyettését biztam meg. Nyilassy jól ismeri a 
tanyai viszonyokat, évek óta dolgozik kinn, 
ezenkívül jogászember, aki rövidesen meg-
szerzi a doktorátust is. Melléje K a z y Gá-
bort osztottam be, aki szintén dolgozott már 
a közigazgatás tanyai ágazatában és igy ala-
posan ismeri a tanyai problémákat. 

Bárányi főispán 
elhárítja az ünneplést 
„Az ünneplésnél jobbon szeretem 
kötelességemet lehetőleg zajtala-
nul teljesíteni és Inkább kívánok 
Ünneplés nélkül csendes, de tárad-

' hatatlan és hűséges munkása lenni 
Szeged érdekeinek'' 

(A Délmagyarország munkatársától) Az 
egész városban osztatlan örömet keltett az a 
mozgalom, amelyről a Délmagyarország va-
sárnapi számában ¡közöltünk részletes beszá-
molót és amelynek célja, hogy Szeged társa-
dalma minden politikai és pártszamponttól 
függetlenül emlékezzék meg ünnepélyes formák 
között Bárányi Tibor főispánná történt kineve-
zésének harmadik évfordulójáról- A főispán, aki 
természetesen semmit sem tudott erről a moz-
galomról, most a következők közlésére kérte 
fel a Délmcgyarországot: 

— Nagy meglepetéssel olvastam az időiközi 
távollétem alatt megjelent azon sajtóközlemé-
nyeket, amelyek három évi főispáni működé-
sem megünneplésének előkészitéséről szólnak-
Ha e szándékról annak megfogamzása idejét' 
módom lett volna tudomást szerezni- mindé' 
erővel igyekeztem volna odaiha'-ió liog" a'JLjl 
gondolatnál több ne legyen-

— Minthogy azonban az már nyilvánosságra 
jutott, — már osak a nyilvánossá« utján kér-
hetem és kérem is a jószándék megvalósításá-
ban szorgoskodó kedves polgártársaimat arra, 
hogy ettől eldllani szíveskedjenek-

— Bármennyire íáthatom ugyanis ebben ed-
digi munkásságom és törekvéseim megértésé-
nek engem megtisztelő és jóleső megbecsülését 
ós az irántam való rokonszenv megnyilvánulá-
sát, mégis az ünneplésnél jobban szeretem 
kötelességeimet lehetőleg zajtalanul teljesíteni 
és inkább kívánok ünneplés nélkül csendes, de 
fáradhatatlan és hűséges munkása lenni e ne-
mes várets rs közönsége érdekeinek• 

Selvárosi Mozi Kerfden utoljára 

Vörös Pimpernei 
FümóriA« a francia forradalomból 5, 7, 9 


