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A városnak 
nem szabad elvonni 

a közszállitásokat 
és iparosok elől 

A közigazgatási építési altér a kisgyűlés pénteki 
ülése előtt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 
délután négy órakor ült össze a törvényhatósági 
kisgyűlés dr. vitéz Imccs György főispán elnökle-
tével. A kisgyülésnek elég hosszú" — 62 pontból álló 
—, de szürke volt a napirendje. 

Néhány közszállitás kiadásával kezdték meg az 
ülést Dr. Kertész Béla kifogásolta, hogy a polgár-
mesteri javaslat szerint a város hatósága 

több nem szegedi kereskedőt és ipa-
rost kiván részesíteni a városi szál-

lításokban. 

Kifogásolta azt is, hogy az utóbbi időben a város 
egyre gyakrabban osztja meg a szállításokat. En-
nek a módszernek igen könnyen az lehet a következ-
ménye, hogy a kereskedők jelentékenyen magasabb 
árakkal tesznek ajánlatot, mert különben nera 
lalálják meg számításukat. 

Hasonló értelemben szólalt fel dr. Tonellí Sán-
dor és dr. vitéz Shvoy Kálmán, aki megállapítot-
ta, hogy a város hatósága 

a küzszállitási szabályzat szerint 
előnyben részesítheti a szegedi ke* 
reskedóket és iparosokat akkor is. 
ha a versenytárgyalásokon nem ők 

teszik a legkedvezőbb ajánlatot. 

Éppen ezért elvi határozatot kért: mondja ki a 
kisgyűlés, hogy a jövőben csak szegedieket rcszc-

• mtenck közszállitásokban. 
Dr. ördögli Lajos tb. tanácsnok, a javaslatok 

cTőadója válaszolt a felszólalásokra. Elmondta, 
hogy a város mindig betartja a közszállitási sza-
bályzat rendelkezéseit, a szállítások megosztásával 
pedig tekintélyesebb megtakarításokhoz jut. 

A kisgyűlés ezután a polgármesteri javaslat 
szerint határozott 

Elhatározta a kisgyűlés, hogy tizenhatezer pen-
gő kölcsönt vesz fel tenyészapaállatok beszerzésére. 

A polgármester javaslatára kimondották, hogy 
a Tábor-uccai bérház tulajdonjogának 23 százalé-
kát, amely jelenleg az államkincstáré, 49.070 pen-
gőért megvásárolja és a vételárat tiz év alatt husz 
egyenlő részletben fizeti meg. 

Érdekes háltere volt annak a javaslatnak, ame-
lyet 

egy sokat vitatott közigazgatási 
affér 

diplomatikus elintézése céljából terjesztett a pol-
gármester a kisgyűlés elé. Mint emlékezetes, Csiz-
mazia Kálmán, a szegedi felsőípariskola igazga-
tója a huszárlaktanya mögött magánházat akart 
építeni. Kérvényt nyújtott be az építési en-
gedélyéért és bejelentette, bogy az clő-
irástól eltéróen tiz méteres előkert helyett csak 
három méteres ,előkertet terveztetett, mert külön-
ben nem tudná kellőképen kihasználni a telket. 

A kisgyűlés a polgármester javaslatára egy-
hangúlag megadta igy az építési engedélyt. 'A 
határozatot azonban a tiszti ügyész megfellebbezte 
és ez a fellebbezés keltett a decemberi kisgyülésen 
élénk viharokat. Ivörmendy Mátyás ipartestületi 
elnök tiltakozott a mérnöki javaslatra benyújtott 
ügyészi fellebbezés ellen, megállapítva, hogy ez a 
fellebbezés nem szolgálja a város érdekeit, mert 
Szeged iparosságát komoly munkaalkalomtól foszt-
ja meg. A polgármester ezzel kapcsolatban beje-
lentette a kisgyülésnek, bogy a fellebbezést fel 
kell terjeszteni a belügyminiszterhez, de e fog min-
dent követni, bogy azt a miniszter utasítsa vissza. 
Tett a polgármester még mást is. Határozatot pro-
vokált, amely hatályon kívül helyezte, a tiz méte-
res előkertet előiró közgyűlési határozatot. 

Azóta lóg az ügy a levegőben elintézetlenül. 
Most aztán 

érdekes fordulat 

következett be. Kiderült, hogy a kérdés elbírálá-
sa nem is tartozott a kisgyűlés hatáskörébe, mert 
az épitésí engedélyt ilyen esetekben a polgármes-
ternek kell elsőfokon kiadnia... Ezért a polgármes-
ter bejelentette a pénteki kisgyülésen, hogy a 
régebbi határozat ellen benyújtott fellebbezést elő-
terjesztésnek veszi és a kisgyűlés! határozatot ér-
vénytelenítve, maga hozza meg az elsőfokú hatá-
rozatot. Ez ellen a határozat ellen, ha akar, ismét 
fellebbezhet a tiszti ügyész. 

A kisgyűlés ludomásul vette a polgármester be-
jelentését, érvénytelenítette » maga korábbi ha-

tározatát és felhatalmazta a polgármestert az első-
fokú uj határozat meghozatalára. A polgármester 
— értesülésünk szerint — a kisgyűlés eredeti ha-
tározatával megegyező határozatot fog hozni, tehát 
ő is megadja az építési engedélyt Csizmazia Kál-
mánnak a hárompiétcres előkerttel való építke-
zésre. 

Kisebb jelentőségű ügyek letárgyalása után 

nagyobb vita volt a városi tiszt«. 
viselők nyugdijlevonásainak kér-

dése körül. 

A kérdés már többször adott vitákra alkalmat. 
Legutóbb megjárta a közigazgatási bíróságot is, 
amely azonban érdemi határozatot nem hozott, 
mivel a polgármester megpanaszolt határozata 
nem volt véghatározat. A közigazgatási biróság 
tanácsolta Ítéletében, hogy az érdekelt tisztviselők 
provokáljanak érdemi határozatot és azt vigyék 
majd a közigazgatási biróság elé. A tisztviselők 
most ennek alapján nyújtották be kérvényüket, 
amelyben a szerintük jogtalanul levont többlet 
visszatérítését kérték. A kisgyűlés hosszas vita után 
a kérelmet elutasította azzal, hogy ebben az ügy-
ben a dön'íst úgyis a közigazgatási biróság hozza 
meg. Ila a közigazgatási biróság helyt ad a pa-
nasznak, a várost mintegy negyvenezer pengős 
uj kiadás terheli. 

Ezután ismét tisztviselőügyeket tárgyalt a kis 
gyűlés, hozzájárult Láng Ferenc irodatiszt, Hét-
helyi Kornélia irodasegédliszt. Vrdger József nyil-
vántartó, Radnai Béla és Scultéty Sándor segéd-
nvilvántartók előléptetéséhez. Valamennyien kitöl-
tötték az előirt szolgálati időt és igy egy fizetési 
osztállyal lépnek elő. Végül kimondotta a kisgyű-
lés, hogy dr. Belle Ferencet, akit egy éwei eze'.őtt 
választottak meg a zeneiskola igazgatói állására, 
állásában véglegesítik, 

Az olvadó hó 
megakadályozza a közlekedést 

a szegedi uccákon 
Csigalassúsággal folyik az uccák meg-

tisztítása 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szeged 

uccáit már negyedik napja borítja el az olva-

dozó hólömeg, amellyel — ugy látszik — a köz-

tisztasági üzem képtelen megbirkózni. Sok 

helyen a kocsiutakról ráömlik a hólé a háztu-

lajdonosok által már régen letisztiltatott gya-

logjárdára és a bokáig érő fagyos víz akadá-

lyozza a gyalogközlekedést, vagy pedig hatal-

mas kerülők megtételére kényszeríti azokat, 

akik féltik egészségüket és nem éreznek nagy 

kedvet ezeknek a mély pocsolyáknak a meg-

gázolására. A legtöbb bájt az okozza, hogy a 

köztisztasági üzem alkalmazottai a hótakari-

tás legelső követelményét sem teljesítették, sok 

helyen nem készítették el a járdaszegélyek 

mentén azokat a hócsatornákat, amelyek el-

vezették volna az uttesteken olvadó hótömeg 

levét. A hólé nem találhatta igy meg az elte-

metett csatornanyilásokat és lassankint el-

árasztotta úgyszólván az egész várost. 

Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy 

pénteken alig kétszáznegyven szük-

Belvárosl Moxl Szombat és vas. utoljára 

lisztelet a kivételnek 
Tolnai Klári, nóxsafiegyl, Ráday. 

SxécGenyl Mozi Szombat és vasárnap 

AHOGY TETSZIK... 
SHAKESPEARE hallatlanul Szellemes vígjátéka, 

Jt ősíereplfl! 

ELIIJIBETH BERGNER 

ségmunkás dolgozott a h ó eltakarí-

tásán. 

Igy nem lehet csudálkozni azon, hogy a mun-

kának úgyszólván semmi látszatja sem volt. 

Az enyhe hőmérséklet sokkal több havat tün-

tetett el a város belterületéről, m in i a köztisz-

tasági üzem. 

Az átjárók a legtöbb helyen, még 

a belváros szivében, a Kárász-

uceában és a Klauzál-téren is 

hólé alatt állottak egész nap 

és a kellőszáznegyven szükségmunkás ugy el-

veszett a tengerré vált városban, hogy alig 

lehetett látni belőlük néhányat. Azok is re-

ménytelenül lötyögtették lapátjaikkal ide-oda 

a latyakot. 

A köztisztasági hivatal próbaképpen üzem-

behelyezte délelőtt a motoros seprőgépet, amely 

végigszaladt néhányszor a Kárász-uccán. De 

hát ennek sem volt sok látszatja. A seprőhen-

ger az aszfaltratapadt havat nem tudla meg-

mozdítani csak a megolvadt, félig vizzé vált 

rétegeket söpörte félre, leginkább föl a gya-

logjárdákra, amelyek igy még jobban viz alá 

merültek. 

Senki sem tudja megérteni a városban, hogy 

miért nem intézik el ezt az ügyet 

radikálisabban, 

hiszen ál landó a panasz, hogy rengeteg a mun-

kanélküli. Más esztendőkben, például két ér-


