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Ötvenre egészilik ki 
a szegedi tűzoltóság létszámát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénte-

ken délben ülést tartott a jogügyi bizottság, 

hegy letárgyalja az u j tüzrendészeti szabály-

rendelet tervezetét, amely az uj tűzrendészei! 

törvény alapján készült. A törvény arra köte-

lezi ugyanis az egyes városokat, hogy tűzoltó-

ságukat a törvény rendelkezéseinek megfele-

lően szervezzék át és alkossanak külön sza-

bályzatot a tűzrendészet helyi vonatkozású 

követelményeinek biztosítása érdekében. A 

törvény rendelkezése szerint a városokban 

olvan létszámú tűzoltóságot kell szervezni, 

hogy minden ké'ezer lakosra egy tűzoltó jus-

'on és tiz-<iz tűzoltó mellett legyen egy-egy 
hivatásos tüzoltótiszt. Ezek szerint Szegednek 

hetven főnyi tüzoltólegénységet és legalább 
hét tüzoltótisztet kellene tartania a jelenleg 

harmincöt főnyi legénység és a kct íüzolló-

tiszt helyett. Ez a létszámemelés, bár tüz-

rendészeti szempontból kétségtelenül indokolt 

lenne, igen nagy anyagi megterhelést jelente-

ne a városra. Éppen ezért ugy oldották meg 

a kérdést, hogy az u j tüzoltólétszám megálla-

pításánál csak a bellerüleli lakosságot vették 

figyelembe, a tanyai lakosságot nem. A belte-

rületen körülbelül százezer lélek el, a ter-

\ezet ennek alapjan ötven főben állapít ja meg 

a tüzoltólegénység létszámát, a liszti állások 

számát pedig ötben. Ezenkívül három tüz-

el lókocsis ál landó alkalmazásának szükséges-

ségét mondja ki. 

A legénység létszámának tizenöttel való 

emelése és az u j liizoltótiszti állások szerve-

zése évente tizenliéíezer pengővel növeli a 

tüzrendészeti kiadásokat. Ezt az összeget már 

a jövő évi költségvetésben elő kell irányozni. 

A jogügyi bizottság, amely meghallgatta 

H o r v á t h István tüzoltófőparancsnok jelen-

tését az ujszegedi kendergyári tüz alkalmá-

val szerzett tapasztalatokról is, ugy határo-

zott, hogy a tervezet elfogadását javasolja a 

közgyűlésnek. 

A szabályrendelet-tervezet a julius elején, 

valószínűleg harmadikán, vagy ötödikén ösz-

szeiilő közgyűlés napirendjére kerül. 

30 napi elzárásra ítélték a békéscsabai 
szociáldemokrata párttitkárt 

C.4 Délmagyarország békéscsabai szerkesztősé-
gétől.) Mintegy 40—50 munkás tartózkodott pén-
teken délelőtt a békéscsabai államrendőrség fo-
lyosóján, akik valamennyien a szociáldemokrata 
párt tagjai és akiket tiltott gyűlés miatt idézett 
be a rendőrség. Amig az emberek a folyosón be-
szélgettek, a tárgyalóteremben a rendörbiró til-
tott gyűlés tartása cimén 30 napi elzárásra itélte 
Turi Istvánt a sz°ciáldemokrata párt titkárát. 
Ugyancsak 30 napot szablak ki Kristóf Máriára, 
H párt egyik tagjára, aki az itélet szerint a til-
tott gyűlés megtartását elősegítette. 

Turi István, akit nemrégen helyeztek Békés-
csabára párttitkári minőségben, szombaton meg-
jelent a párthelyiségben, ahol a tagsági dijak be-
fizetésére várakoztak a tagok. Turi kedvezőnek 
találta az alkalmat arra, hogy a párt tagjaival 
megismerkedjék és beszélgetni kezdett a mun-
kásokkal. Rövidesen detektívek jelentek meg a 
párthelyiségben és — tiltott gyűlés cimén el-
járást indítottak Turi és Kristóf ellen. A párt-
vezetőség szerint a helyiségben nem volt sem-
miféle gyűlés. Az elitéltek fellebbezést jelentettek 
be az itélet ellen. 

Nélkülözhetetlen szükség van 

a gyümölcsexport-csarnokra, 
de csak a jövő év tavaszán építik fel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az ex-
portgyümölcspiac csomagoló és gyüjtőcs.arnoká-
najc építése ügyében alakított ad-hoc bizottság 
pénteken délelőtt megbeszélést tartott a város-
házán. Az ülésen megjelentek az összes érdekelt-
ségek képvísclői, a Külkereskedelmi Hivatalt 
Matzenaucr főfelügyelő képviselte. A bizottság 
megállapította, hogy a csarnok felépítésére nélkü-
lözhetetlen szükség van a szegedi gyümölcsex-
port sikerének biztosítása érdekében, de megál-
lapították azt is, hogy az idén a város már sem-
miesetre sem oldhatja meg ezt a problémát, ép-
pen ezért gondbskodni kell arról, hogy a fedezet 
rendelkezésre álljon és a jövö év tavaszán meg-
kezdhessék az építkezést. A jövö évi gyümölcs-
szezon elején igy az exportőrök rendelkezésére 
állna a csarnok. 

A bizottság átmenetileg azt javasolja, hogy a 
város a kérelmező exportőröknek adjon köztér-
használali engedélyt a Mars-tér közvetlen részén, 
a niáz$al>áz közelében. Itt minden érdekelt maga 
állithat fel megfelelő nagyságú ideiglenes esomn-
galó- és gyüjtöhelyiségct. Ilyen kérelmek már be 
is futottak a városhoz és ezeket a kisgyűlés leg-
közelebb intézi el. 

A bizottság megállapította, hogy a gyüjtöcsav-
nok építése n legsürgősebb és a lcgfonlosabb, a 
csomagolócsarnok szükségessége egyelőre még 
problematikus, főképpen azért, mert ez közel 
nyolcvanezer pengőbe kerülne és igy a város 
szempontjából nem ígérkezik eléggé kifizetődő 
beruházásnak. A bizottság azt javasolja, hogy a 
város alakítson kisebb bizoUságol az érdekeltsé-
gek képviselőiből és azt küldje ki Kecskemétre, 
Gyöngyösre, azokra a helyekre, amelyekről na-
gyobb mennyiségben exportálnak gyümölcsöt. A 
bizottság a helyszínen állapítja majd meg, hogy 
nélkülözhetetlen szükség van-e csomagolócsar-
nokra, amely nagyobbarányu építkezést igényel és 
aztán javaslatot terjeszt a polgármester elé. Az 
októberi közgyűlés aztán meghozhatja végre eb-
ben az ügyben a határozatát. 

Az ülésen szóba került az exportőröknek az a 
kívánsága is- hogv a város létesítsen nagyobb-
arányu gyiimölcshütöházat. illetve .segitse elő 
ennek az export szempontjából annyira szüksé-
ges intézménynek a megteremtését. A földműve-
lésügyi minisztériumban az ilyien hűtőházak léte-
sítésének előmozdítására mintegy háromszázezer 
pengő áll az érdekelt közületek rendelkezésére, 

ebből a város bizonyosan kaphatna ötvenezer 
pengős kedvezményes kölesönt. A bizottság azt 
javasolja, hogy a váró5 hatósága tegye meg a 
szükséges lépéseket ennek a kölcsönnek a meg-
szerzésére. 

Dr. Katona István tanácsnok, aki az ülésen 
elnökölt, bejelentette végül a bizottságnak, hogy 
a piacbiráskodás kérdését az exportörök és a 
termelők kívánságának megfelelően rendezte. 
Gondoskodott arról, hogy minden nap reggel 5 
órálól S óráig a gyümölcspiacon tartózkodjék 
egy-egy Olyan városi tisztviselő, aki megbízást 
kapott a piacbirói tisztség betöltésére. 
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Nagyarányú hivatali 
sikkasztást lepleztek le 
a földmivelési minisz-

tériumban 
Budapest, junius 25. Nagyarányú hivatali sik-

kasztás nyomára bukkantak a földmivelésügyi 
minisztérumban, ahol Darányi Káinián minisz-
terelnök rendeletérc rovancsolást tartottak a 
költségvetési osztályon. A visszaéléseket a je-
lentés s z c r i n t évek óta követték cl. A hivatali 
sikkasztás első gyanúsítottja Torday László 55 
éves gazdasági tanácgos, akit letartóztattaf: cs 
két napja a Markó-uccai fogházban van. 

A sikkasztást egv háromezer pengős tétel nyo-
mán derítették ki. Ezt az összeget az egyik vidéki 
gazdasági intézet küldte a költségvetési Osztály-
ba. A vizsgálat szálai Tordaylioz vezettek és ki-
derült. hogv az eddig megbízhatónak és szorgal-
masnak ismert magasrangu tisztviselő kezén 
sikkadt el a pénz. A tanácsos a bizonyítékok ter-
he alatt összeroppant és beismerte, hogy clsik-
kas7Jotta az összeget, a többi pénzről azonban 
hallani sem akart. 

Tordayt felfüggesztették állásától és letartó:* 
tatiák, előzőleg Családja idegszanatóriumban he« 
lyezte el a megtévedt embert. Egyelőre kiszámít-
hatatlan, hogy a szakadatlanul tartó kihallgatá-
sok niilven fejleményekhez vezetnek. 

A földmivelésűgyi minisztérium pénteken dél-
után jelentést adott ki az ügyben, amely meg-
állapítja, hogy a részletes vizsgálat folyamaiban 
van, de az ö$szeg nem olyan nagyarányú, mint 
amiről az első jelentések beszámollak. 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT, 
| » a i D . CSEKONICS és KISS UCCA SAROK 
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