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Nagy érdeklődéssel vávjáU a közgyűlési interpellációi

(A Délmagyar ország
munkatársától.)
A
hétfőn kezdődő októberi közgyűlés napirendjének, amint az előrelátható volt, az az interpelláció lesz egvik legérdekesebb pontja, amelyet dr. Bodnár Géza intéz a polgármesterhez a
paprikamonopólium
ügyében. Dr. Bodnár Géza
azt kérdi a polgármestertől, tud-e a
paprikapiac árváltozásairól,
nevezetesen arról, hogy a
füzéres paprika
ára a monopólium
életbeléptetése óta ötven
százalékkal
csökkent,
ezzel
szemben a csemegepaprika
ára közel száz százalékkal
emelkedett:
mi az oka annak, hogv a
olpármester, aki jól ismeri a paprikatermelők,
ikészitők és kereskedők évtizedes munkájának
eredményeit, mégis a monopólium
propagálói
közé állt; hajlandó-e egy olyan mozgalom élére állni, amelynek célja az összes
korlátozó
rendelkezések
visszavonásának
kiharcolása ?
Az interpelláció
válaszának
elkészítésével szerdán foglalkozott a polgármester elnökletével ülésező tanács. A válasz lényege az
lesz, hogy a polgármester egyáltalán
nem állt
a paprikamonopólium életbeléptetésének propagálói közé, tisztában van azzal, hogy a paprikarfndelet
sok szempontból
hiányos
még. de
folyamatabn
vannak
a tárgyalások
a hibák kiküszöbölése ée a sérelmek orvoslása érdekében.
Ezzel kapcsolatban kiderült az is. hogy

a paprikatermelók

körében

egyre job-

ban

nó az

a

is rendeztesse
a
János-ucca
mintájára,

A bizottság a legnagyobb elismeréssel adózott

hullámfürdő

A paprikaszövetkezet legutóbbi ülésén viharos
jelenetek
játszódtak le. Az ülésen a gazdákat
mindössze négyen képviselték, akik éles támadást intéztek
az egész rendszer
ellen, kijelentették, hogy

tervével is. A mérnöki hivatal elkészítette ezt
a tervet, amely szerint a hullámfürdőt az ujszegedi hidfő templom felőli oldalán építettük
volna fel, még pedig ugy, hogy a templom felé
eső oldalon emeletes épületek, zárt kabinsorok
lettek volna. Erre a területre főként azért gona gazdák
megindították
a mozgal' dőltünk, mert ez fás, ármentes rósz és igv a
mat a régi szabadforgalom
visszafürdő céljaira kiválóan alkalmas lenne. A terállításáért.
mert a
paprikarendelet
vező
gondoskodott arról is, hogv biztosítsa a
korántsem
váltotta
valóra
azokat
templom csendjét és az egyházi funkciók zavaraz ígéreteket,
amelyek
annakidején
talanságát. Minthogy azonban ennek ellené
elhangzottak.
re egyházi részről aggodalmak merültek fel s
templom közelsége miatt, honorálni kívánA gazdák konkrét indítványt
¡6 nyújtottak be
tam a katolikus társadalom vezető egyéniséilyen értelemben a szövetkezethez. Megtörtént
ezen az ülésen az is, hogy a gazdaérdekeltsé- gei részéről nyilvánított kívánságot, ezt a
tervet teljesen
elejtettem
és utasítottam a
gek egyik vezetője, Masa Miklós, aki annaknépjóléti ügyosztály vezetőjét, hogv a hullámidején egyike volt a monopólium híveinek, tünkészítsen.
A
tetőleg
eltávozott
az ülésről,
miután kijelen- fürdő elhelyezésére más teneket
mérnöki hivatal most elkészíti majd a hullámtette, hogy a szövetkezetben
a
legkevesebb
fürdő tervét az árterületre.
Ezeket a bejelentészavuk,
befolyásuk
a termelőknek
van,
seket a városrendezési bizottság szintén tudoIlyen előzmények után
az érdekeltségek
másul vette. A bizottság végül foglalkozott
érthető izgalommal várják a Bodnár-féle inazzal a többizben felvetett ötlettel, amelv szeterpelláció tárgyalását. Könnven megtörténherint le kell bontani a Kultúrpalota kocsifeljátik, hogy a polgármester válaszát nem. veszik
ebben az esetben pedig az róiát. A terv ellen a bizottság határozottan
| majd tudomásul,
állást foglalt.
interpelláló konkrét indítványt
terjeszthet
I rögtön elő.

Az uíszegedi „lourdesi barlang", kerteszét! munkálatok, feltöltések — Parkosítják a Klauzál- és Lechnerteret

a Berzsenyi'uccát
város az Aranv

nyugat részébe, még pedig az elé a ház elé,
amelynek erkélyéről Kossuth Lajos beszélt. Ez
a megoldás, amelynek a főkertész szerint a
térképzós szabályozása szempontjából nagv
előnye lenne, 1200 pengővel megdrágítaná a
munkát. Én magam a szobor
áthelyezésének
gondolatát
elleneztem,
mert a jelenlegi helyet
megfelelőbbnek tartom. A bizottság a főkertész második tervét fogadta el, amely szerint
a szobor a helyén marad,
a
keramitburkolata'
felszedjük,
helyét parkírozzuk.
A szobor előtti
rósz továbbra is szabadon marad, hogy a jövőben is itt rendezhesse meg a város társadalma
a hagyományos ünnepségeket.
— Behatóan foglalkozott a bizottság

elégedetlenség.

A városrendészeti bizottság
összeállította az inségmunkák
programját
(A Délmagyarorsság
munkatársától.)
A városrendezési bizottság most állította össze az
idei inségmunkák sorrendjét, miután a belügyminiszter szóbelileg közölte a polgármesterrel,
hogv az inségmunkák költségvetését jóváhagyja. A programba felvett munkálatok sorrendjét igy állapították meg: az ujszegedi „lourdesi barlang", a tüdőbeteggondozó átalakítása, a kertészeti munkálatok, az Etelka-sori tó
környéknek rendezése, a homokrakodó továbbépítése, az alsóvárosi sporttelep rendezése, az
árvédelmi töltés megerősítése, a
Lechner-tér
parkosítása,
a Bajza-ucca 3—5. számú telkének gyermekjátszótérré
való átalakítása, a.
Cserepes-sori ut rendezése, a külvárosi
árkok
és uttestek
rendbehozása
a fogadalmi templom
lejáratához szükséges kőfarasrómunkák elkészítése és a Klauzál-tér
parkírozása.
A legnagyobb tétel az árvédelmi
töltés továbbépítése és a kertészeti
munkák
név alatt
felvett munkálatok költsége Mindkettőre 30—
30 ezer pengőt vettek fel. A Klauzál-tér rendezésére négyezer pengőt irányoztak elő.
A bizottság zárt ajtók mögött tartott üléséről a polgármester a következőket mondotta:
— A városrendezési bizottság hozzájárult
ahhoz, hogy a
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a Berzsenyi-uccai háztulajdonosoknak, akik
kétezer
pengő önkéntes
hozzájárulással
megteremtették
az uccarendezés
lehetőségét,
ezzel
követendő példát szolgáltattak a város polgárainak, hogyan kell áldozatkészséggel elősegíteni az igények kielégítését, amelv elsősorban
az áldozatot vállaló polgárok érdekeit szolgálja.
— Tudomásul vette és jóváhagyta a bizottság

a lourdesi

barlang

tervét is, amelynek kiviteléhez társadalmi uton
eddig körülbelül ezer pengő gyűlt össze, de a
kalocsai iskolanővérek tovább folytatják
a
gyűjtést,. Kétségtelen, hogv ez a lourdesi barlang, amelynek szobrait már elkészítette Tápav Antal szobrászművész. Újszeged egyik
idegenforgalmi érdekessége lesz. Az a tervem,
hogy a barlangot Glattfelder Gyula megyéspüspök 25 éves püspöki jubileumának emlékére állítjuk fel.
— Hosszabb vita keretében foglalkozott a
bizottság — folytatta a polgármester —

a Klauzál-tér

parkosításának
désével.

Rz HKUE akciója
a Szened-bajai közvetlen
vasútvonal kiépítéséért
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Baja
törvényhatósági bizottsága — mint jelentettük
— nemrégen elhatározta, hogy felterjesztést
intéz a kereskedelmi miniszterhez, akitől a
szeged—bajai
közvetlen
vasútvonal
mielőbbi
kiépítését
kéri. A törvényhatóság elhatározta,
azt is, hogy ebben az ügyben átir Szeged törvényhatóságához és azt hasonló állásfoglalásra
kéri fel.
Ezzel kapcsolatban az Alföldi
Kereskedők
és Utazók
egyesülete
levelet irt dr. Pálfy József polgármesterhez, akitől azt kéri, hogv a
bajai átiratot
terjessze
pártoló
javaslattal
a
legközelebbi
közgyűlés
elé és kérje fel az akció támogatására a város országgyűlési képviselőit.
Hivatkozik az egyesület arra, hogv már évek
óta harcol a Máv.-nál a szeged—bajai vasúti
összeköttetés megiavitásáért. Szeged kereskedelme és ipara a trianon szerződés következtében elveszítette azt a közvetlen támpontot,
amelyből a háború előtt táplálkozott. A kereskedelem természetesen igyekszik uj piacokat
teremteni, felkutatni a régiek pótlására. A természetes adottság' azt kívánja, hogv az uj piacok felkutatása elsősorban a Duna—Tisza köSZÉCHENYI MOZI
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A parkosítást a tér keramitburkolatának nagymértékű pusztulása teszi szükségessé. Gulácsy
főkertész két tervet készített. Az egyik terv
szerint a Kossuth-szobrot áhelyeznék a tér
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