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A somogyitelep! villamos helyett 
próbaautóbuszjáratok 

a eedói végállomástól az algyői vámházig 
4 törvényhatóság közgyűlése tárgyalja a villamosvasút javaslatát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Amikor, 
közvetlenül a háboru után a Szegedi Közúti Vas-
pálya Rt. beszüntette a: ujszegedi villamosjára-
tokat és engedélyt kapott a közgyűléstől a feles-
legessé vált vonal sinpárainak felszedésére, ezt 
az engedélyt azzal a feltétellel kap'a meg, ha a 
megszüntetett vonalszakasz hosszúságának meg-
felelő hosszúságban uj vonalat épít a váras ha-
tósága által kiielölt helyen. A város hatósága ké-
sőbb, amikor kiépült a Somogyi-telep, felszólí-
totta a villamosvasút igazgatóságát, hogy az uj-
szegedi vonal helyett honszabbilsa meg a geáéii 
vonalat az algyői vámházig. A vállalat ehhez 
hozzá is járult elvileg. A/ uj vonalszakasz ki-
építéséhez azonban — hivatkozva a nehéz gaz-
dasági viszonyokra és a rossz üzletmenetre — 
haladékot kért. A közgyűlés ezt a haladékot meg 
is adta. 

Aztán nekiiramodtak az esztendők és egyik 
terminus mult cl a másik vtán anélkül azonban, 
hogy a vállalat kiépítette volna a gedói vonalat. 
A kitűzött terminusok lejárta előtt mindig ujabb 
és ujabb haladékért folyamodott a városhoz és a 
közgyűlés minden egyes esetben belátta, hogy a 
gazdasági viszonyok még mindig súlyosak, az üz-
letmenet még mindig rossz, tehát indokolt a ha-
ladék megadása. 

Legutóbb a mult évben foglalkozott a közgyű-
lés a kérdéssel és miután a Somogyi-telep na-
gyon megnövekedett, lakossága oedig teljes jog-
gal követelte a villamosvasút kivezetését, kimon-
dotta a közgyűlés, bogy utoljára ad haladékot és 
visszavonhatatlanul arra kötelezi a vállalatot, 
hogy a kérdéses vonalat 

legkdsőbb 1.937 április elsejéig építse 
ki és helyezze üzembe. 

Kimondta a közgyűlés azt is, hogy további ha-
ladékot nem ad a villamosvasutnak. 

Most aztán letelt ez a legvégső határidő ist 

de a gedói vonal még mindig csak a Somogyi-
telep lakosságának vágyálmában létezik. A válla-
lat nem kezdte meg az építkezést. A határidő le-
telte után beadványt intézett a polgármesterhez 
és hivatkozva a rossz üzletmenetre, a gazdasági 
helyzet súlyosságára, azt ajánlotta, hogy most 
már ne adjon haladékot a város, ellenben járul-
jon hozzá a következő megoldáshoz: a kérdéses 
vonalszakaszon 

egyévi próbaidőre autóbuszjáratokai 
létesít a villamosvasút. 

Az autóbuszra átszálihatnáivak minden ráfizetés 
nélkül azok az utasok, akik a gedói villamossal 
utaznak. Az autóhusz azután kiviszi őket az al-
győi vámházig, onnan pedig behozza a gedói vil-
lamosvégállomásra azokat az utasokat, akik a 
városba igyekeznek. Ha nem válna be ez a kom-
binált rendszer, akkor egy év múlva tárgyalhat-
nak ismét a villamosvonal kiépítéséről. 

A kérdés a csütörtöki tanácsülés napirendjére 
került. A tanács, illetve a polgármester megálla-
pította. hogy a beadvány elbírálása a kózgvülés 
hatáskörébe tartozik, mivel a közgyűlés mon-
dotta ki, hogy további haladékot nem ad. Tgv a 
villamosvasút ajánlatát legközelebb a közgyűlés 
elé fogják terjeszteni. 

B törvényszék elufasilofta Görög Sándor 
60 ezer pengős keresetét a város ellen 

Miért volt hideg a színházban ? — Mert kevés volt a szén — mondja 
az itélet indokolása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ismere-
tes, hogy Görög Sándor, a szegeli szinház volt 
igazgatója pert indított a város ellen, hatvan-
ezer pengő erejéig. A volt igazgató azért perli a 
várost, mert igazgatósága idején szerinte — ál-
landóan hideg volt a szinház és emiatt a közön-
ség nem látogatta kellően. Erre vezeti vissza Gö-
rög vállalkozásának sikertelenségét. A város sze-
rinte azért tartozik ezesetben kártérítéssel, mert 
a városnak kötelessége lett volna a futószerkeze-
tet megjavítani és a kellő fűtést lehetővé tenni, 
lilőadta még Görög Sándor keresetében, hogy a 

, város erre a célra 17 ezer pengőt szavazott meg, 
később, igazgatósága Titán, jutott azonban tudo-
mására, hogy ezt az összeget nem használták 
fel a fülőszerkezet megjavítására, hanem ezzel az 
összeggel a házikezelés deficitjét csökkentették. 

A perben csütörtökön tartott tárgyalást dr. 
Schweplcr János törvényszéki biró. A tárgyalá-
sin megjelent Görög Sándor és jogi képviselője, 
dr. Wagner Károly budapesti ügyvéd, a várost 
dr. Hévizí András képviselte. A kereset ismer-
tetése után a biróság kihallgatta Görög Sándort, 
aki elmondotta, hogy mielőtt a szinház igazgatója 
lett. előzőleg éveken át titkára volt a szegedi 
színháznak, azonban a fűtőberendezést nem is-
merte, mert a színháznak gazdasági ügyei nem 
tartoztak hozzá. Tudomása volt azonban arról, 
hogy mináig kellemetlenség volt a fűtőberende-
zéssel és ezért is szavaztak meg nagyobb összeget, 
hogy ebből megjavítsák a fűtőberendezést. Ami-
kor a várossal, mint igazgató szerződést kötött, 
abban a hiszemben volt, hogy a fűtőberendezést 
rendbehozzák. Hogy ez valóban megtörtént-e, 
abban ar. időben nem tudta, mert sokat uton 
volt, mindössze arról volt tudomása, hogy doj 
goznak a szinház pincéjében és néhány csővet le 
is fektettek, de aztán a munka abbamaradt. Arról 

is, hogy egyáltalán megszavazlak egy összeget 
a fűtőberendezés rendbehozására, már csak igaz-
gatósága megszűnése után szerzett tudomást. 

Kihallgatta ezután a biróság Buócz Károly 
műszaki tanácsost, aki érdekes vallomást tett. 
Elmondotta, hogy körülbelül tiz esztendővel ez-
előtt tervbevették a futószerkezet átalakítását. 
Erre azért volt szűkség, hogy olcsóbban leheissen 
fűteni. A szerkezet ugyanis nem volt rossz, ellen-
ben a szinház kifütésébez sok szénre volt szük-
ség, tehát a szerkezet nem volt gazdaságos. A 
régi légfűtésről 1931-ben áttértek a gőzfűtésre és 
azóta nincs panasz a fűtés ellen. Emlékszik arra, 
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Tarzan fogsága 
Tarzan osrtijabb kalandokban és cse'ekményberí 
jjazdag fi raje. Fősz. Jonny Weissm fillér 
ós ML. O. Sulivan 5, 7, 9 

Széchenyi znoxi Ma nagy premier 1 

A filmvilág nagy szenzációja! 

R o * e M arie 
Romantikus nagy operett 11 fe vonásban 

A METRÓ gála évének reprezentáns filmje! 

Csodálatosan szép fülbemászó muzsika, káprázatos 
kiállítás, a rendezés csúcspontja, élénken perdülő 
vidám meso, .Teanetto Mac Donald a vi első ope-
rett dívájának rsodás ének produkciói. A főszerepek-
ben ' e o n e f / e Mac "Donald é s V e J i s o n 
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hogv Görög idejében többen panaszkodlak a szín-
házi fűtésre, a panaszoknak volt is alapjuk, azon-
ban arról csak Görög tehetett, mert nem adott 
elegendő szenet a fűtőknek. Az első esztendőben 
ugyanis Görögnek kellett fűtenie a színházat. 
Sokszor a várostól kért szenet, amiért mindig 
megfizetett. Néhia az utolsó pillanatban szerez-
ték bc a szenet és igy természetesen nem volt 
már idö a szinház kifütésére. 

Marinkovics Illés színházi fűtő elmondotta, 
liogv a régi fütőszerkezet is használható volt, 
csak az volt a baj, hogy mindig kevés volt a Kzén, 
Hattay Adrienne, akinek valami szerepe volt a 
szinház körül, mindig azt hangoztatta előtte, 
hogy nem kell nagyon fűteni, mert a közönség 
amúgy is izzad. Sokszor oly későn kapta a sze-
net, hogy a begyújtás addigra elaludt és nem le-
hetett fűteni. Görög Sándor apósa is állandóan 
ellenőrizte a fűtést és hangoztatta, hogy nem kell 
nagyon fűteni. 

A biróság kihallgatta ezután Bozsó Ferenc 
szinházi gondnokot, majd ítéletet hozott, amely-
ben elutasította Görög Sándor keresetét és köte-
lezte 900 pengő perköltség megfizetésére. Az ité-
let indokolása szerint a fütőszerkezet nem volt 
rossz, ellenben kevés volt a fűtés, vagy későn 
kezdték meg és ezért volt hideg a szinház. A fel-
peresnek, mint volt titkárnak tudnia kellett ko-
rábbról is, hogy a szerkezet milyen karban van 
és tudnia kellett azt is, hogy a nézőtér hidegsé-
gét mi okozza. Ilyen körülmények közölt a biró-
ság nem találta megállapíthatónak a város mu-
lasztását és a keresetet el kellett utasítani. Görög 
most fellebbezéssel támadja meg az ítéletet. 

Göring Nápolyban 
Nápoly, április 22. Göring porosz miniszter-

elnök és felesége csütörtökön délután Nápolyba 

érkezett. A pályaudvaron a hatóságok képviselői 

fogadták őket. Göring és felesége a pályaudvarról 

szállodai lakosztályukba hajtottak. 

Kényszernyugdijazásra 
ítélték Kmetty György 
szolnoki tanácsnokot 

Szentes, április 22. Csongrádmegye közigazga-

tási bizottságának fegyelmi választmánya Kozma 

György főispán elnöklésével csütörtökön tárgyalta 

a soron következő szolnoki fegyelmi ügyet. Vitéz 

Kmetty György szolnoki városi tanácsnok ellen 

többrendbeli hivatali mulasztási és kötelességsze-

gést sorolt fel a vádirat kilenc pontban. A vádak 

jórésze már elévült, de az ügyész Kmettynek a 

szolgálat alól való felmentését inditváhyozta, 

Kmetty György az utolsó szó jogán sírva véde-

kezett a fegyelmi választmány elótt. 

— Egy fillér nélkül mentem cl a várostól, 

pénz nélkül állok most is, — mondotta könnyek 

között. Hatezer pengő adósságom van. Ha elbo-

csájtanak, hova megyek, mit csináljak? 

A fegyelmi választmány háromórás tárgyalás 

után Kmetty György vétkességét nagyrészben 

megállapította és eddigi illetményeinek vissza-

tartása mellett kénuszernuuodiiazásra ítélte. 


