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Szemed üdvözlő távirata 
Mussoiinihez 

olt TASI! ITT VANNAK A 

(A Delmagyarorszújf munkatársától.) Ab-
ból az alkalomból, hogy Mussolini ismeretes 
nagyjelentőségű trieszti beszédében a cseh-
szlovákiai magyarság érdekeben felemelte 
szavát, Szeged közönsége érzelmeinek kife-
jezésre' juttatása végett dr. vitéz I m e c s 
t iyörgy főispán szerdán délutánra értekez-
letre hivta a legjelentősebb, a város min-
den társadalmi rétegét magukba foglaló 
társadalmi alakulatok vezetőit. Az értekez-
let elhatározta, hogy Szeged egész lakos-
sága nevében dr. Pálfy József polgármester 
táviratilag üdvözölje Mussolinit és ennek 
alapján a polgármester a következő . zövegü 
táviratot küldte cl: 

Benilo Mussolini Önagyméltósn",n-
nak, az olasz kir. kormány fejének, Ró-
ma. 

Nagymeltóságod trieszti beszédében 
ismételten kifejezést adni méltóztatott n 
magyar nemzet iránti szimpátiáiénak és 
érzetének, mellyel a csehszlovákiai ma-
gyar nemzetiség érdekében a világ előtt 
felemelte történelmien súlyos szavát. 
F.zért a meleg gesztusért fogadja Excel-
lenciád az ország legnagyobb vidéki vá-
rosa egcsz társadalmának hálás köszö-
netét, azzal a hő fohászunkkal, hogy Is-
ten áldása kísérje Nagymeltóságod bölcs 
kormányzatát. Szeged város egész la-

kossága nevében dr. Pálfy József pol-
gármester." 

A szegedi kamara üdvözlő-
távirata Mussoiinihez 

A szegedi kereskedelmi és iparka-
mara a trieszti beszéd alkalmából, amely az 
egyenlő elbánás elvét állította fel Csehszlo-
vákia valamennyi nemzetisége számára, a 
következő iidvüzlőtáviratol intézte Mussoii-
nihez: ,.< (nagyméltósága Benilo Mussolini, 
Kóma- „Méltóztassék megengedni, liogy a sze-
gedi kereskedelmi és iparkamara tisztelet-

teljes és rnélv hálá jának adjon kifejezést a 
magyar igazságnak a nagyhatású trieszti 
beszédben történt meleg támogatásáért. Rai-
ner elnök, Tonelli főtitkár." 

A vasutasok távirata 
A Magyar Vasutasok Országos Szövetségének 

szegedi kerülete nevében Mcskő Andor főfelügyelő 

a következő táviratot küldte Mussolini miniszter-

elnöknek: 

/Nagyméltóságú Bcnito Mussolini miniszterel-

nök umak Rónia. Csatlakozva a Magyar Vasutasok 

Országos Szövet-égc vezetőségének hódolatnyilvá-

nitá.sához, engedje meg Excellenciád, hogy a cseh-

országi magyar kisebbségek visszacsatolása ér-

dedében felemelt sorsdöntő szaváért a magyar 

vasutasok szegcdi csoportjának soha cl nem múló 

háláját nyilvánítsam. A kerület vezetősége nevé-

ben Mcskó Andor főfelügyelő.* 

gyógyhaskfflől a leglOkéleleiebb szabással 
u| modellek szerint speciálisan készít 
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Tanácsnokváltozások 
a városházán 

A polgármester Kemenesy Tibori bizía meg a pénzügyi osztály 
vezetésével — Szabó Géza az adóügyosztály!, Vicsay Emil a nép-
jóléti ügyeket vezeti — A tanyai ügyek előadója: dr. Pálfy György 

(A Délmagyarország munkatársától). Mór 
jó ideje beszelnek arról a városházán, hogy 
dr. P á l f y József polgármester bizonyos 
változtatásokat kíván végrehajtani a tisztvi-
selői beosztások terén. Ezekre a változtatá-
sokra elsősorban uzert van szükség, mert az 
elniuh evek alatt jelentős eltolódások kö-
vetkeztek be uz egyes ügyosztályok munka-
körében, a városigazgatás munkaköre uj ten-
nivalókkal bővült ki, de kívánatossá teszi o 
beosztások időnkinti megváltoztatását az o 
>zompont is, amely szerint ajánlatos, hu n 
x.iros tisztviselői alaposabban megismerik a 
közigazgatás több ágazatát is. 

Október elsején a polgármester már meg 
ís kezdi elgondolásának végrehajtását. Dr. 
K e m e n e s y Tibor tanácsnokot, aki eddig 
a népjóléti ügyosztályt vezette, a pénzügyi 
osztály vezetésével bizza meg. A pénzügyi 
osztálynak eddig dr. x itőz S z a b ó Géza 
volt a vezetője, aki vezetője az adóügyosz-
tálynak is. Október elsejétől kezdve csak uz 
udóugyoszlály vezetését kell ellátnia. A nép-
jóléti ügyosztály vezetésével a polgármester 
K e m e n e s y tanácsnok eddigi helyettesét, 
c|r. V i c s a y Emil aljegyzőt bizza meg, aki 
alaposan ismeri u népjóléti ügyeket. 

Ezeket a változtatásokat a polgármester a 
következőképen okolta meg: 

—- A pénzügyi osztály munkaköre és je-
lentősége az utóbbi időkben igen megnöve-
kedett. A varos idei költségvetésének bizott-
sági tárgvulása soréin ért mcv bennem az az 

elhatározás, hogy megszüntetem az adóügyi 
cs a pénzügyi osztály közös vezetését cs 
mint a múltban is volt, külön tanácsnokot 
állítok a pénzügyi osztály élére, mert Szabó 
tanácsnoknak éppen elég dolgot ad az adó-
ügyosztály egymagában is. De szükség vun 
a pénzügyi osztálynak külön vezetőre a 
számvevőség államosítása, illetve S c u l -
t é t y Sándor főszámvevő nyugalombavonu-
lása miatt is. Kell valaki, aki csuk a pénz-
ügyekkel foglalkozik és alaposan ismeri a 
város pénzügyeit. Azt hiszem, Kemenesy 
Tibor -jól meg fog felelni uj beosztásúban. 

— Dc végrehajtok október elsején — foly-
tatta a polgármester — még egy régóta ter-
vezett változtatást is. A város egyik tanács-
nokát megbízom a tanyai ügyek intézésével, 
hogy legyen külön tanyai tanácsnoka a vá-
rosnak. Ez természetesen nem azt jelenti, 
bogy a tanyai tanácsnok mindig a tanyá-
kat járja, hiszen a tanyai ügyeket is itt benn, 
a városban kell elintézni, hanem azt, hogy 
legyen egy főtisztviselője a városnak, oki 
kötelességszerűen figyelemmel kiséri a ta-
nyák minden ügyét és állandó összekötő le-
het a város hatósága és u tanyák világa kö-
zött. A tanyai problémák jelentősége ugyan-
is erősen megnövekedett és azt hiszem, 
bogy a tanyai lakosság örömmel fogadja majd 
ezt a megoldást. Dr. C s o n k a Miklós ta-
nácsnok eléggé ismeri ugyan a tanyai ügye-
ket, de ő inkáiib gazdasági vonatkozású 
kérrlévpkknl foizlulkorit. Ezért uizv hatórdz-

Rend katonái 
csütörtöktől a KORZÓBA. 

tam, hogy a tanyai ügyek intézésével dr. 
P á l f y György kulturtanácsnokot bizom 
meg, aki szintén alaposan ismeri a tanyavi-
lágot, szívesen foglalkozik mindig a tanyai 
ügyekkel, do aki nzert természetesen to-
vábbra is megmarad a kulturügyosztálv élén. 
Ez a külön megbízás különösebb munka-
többletet ugyanis ncm jelent, csupán azt je-
lenti, bogy a városházán lesz egy főtisztvi-
selő, aki speciálisan tanyai vonatkozású 
ügyek referense lesz. 

Növekvő aggodalommal 
szemlélik Makón a villany-
koncesszió meghosszab-
bításának expresstempó-
ban siettetett kérdését 
(A Dálmagyar ország makói tudósítójától.) A 

makói vjllanykoncc.szió meghosszabbításának kér-

désében még ebben a hónapban döntenie kell a 

város képviselőtestületének. A koncessziói ncghosiz-

szabbitás, amely az i<Jén már kizárólagossági jo-

gát is elveszített Trösztöt tevábbi 30 esztendőre 

a makói viUimoscnergiaszolgáltatás korlátlan urá-

vá tenné, a képviselőtestület döntésétől függ. Ha 

a képviselőtestület többsége megszavazza az .eléja 

terjesztett szerződéstervezetet, a Tröszt már meg-

nyerte a csatát. A város vezetősége és Makó 

pénzügyi ellenőre már az előkészítő tárgyalások 

során biztatást nyertek ugy a vármegye, mint a 

minisztériumok részéről, hogy a szerződéstervezet, 

illetve az azt elfogadó képviselőtestületi határozati 

megkapja a felsőbb szankciót. 

A kérdés azonban még mindig nyitott kérdés, 

mert a képviselőtestület azon tagjai körében is, 

akik a szerződéstervezet bonyolult technikai, pénz-

ügyi és jogászi labirintusaival szemben tájékozat-

lanul állanak s akik csak a hivatalos javaslatok 

mankóján tudják a kérdést megközelíteni, azokat 

is nyugta'anitja az a sietség és expresvetempó, 

amellyel ezt a koncessziómeyhosszabbifást most 

a Tröszt sürgeti. Az a Tröszt, amely a szerződés-

tervezet megfogalmazásával cs lcküldésévcl hóna-

pokig késedelmeskedett s amolyrek júliusban kel-

tezett szerződéstervezete csak szeptember első fe-

lében került a képviselőtestületi villanybizottságS 

tagok kezébe azzal, hogy ezt a tervezetet pedig 

már augusztus 31-ig le kellett vojna a városnak 

tárgyalnia s csak polgármesteri közbenjárásra 

adott a Tröszt szeptember 30-ig határidőt a vá-

rosnak az elfogadásra, ami ha ezidön belül nem 

történne, nicg a képviselőtestület részéről, a Tröszt 

az ajánlatot nem tekinti többé magára kötelező-

nek. 

Ez a különös sicttctés egy ilyen nagyfontosságú 

cs 30 éves kizárólagossági jogot adó szerződóst 

kötésében érthetően nyugtalanítja a képviselőtes-

tületi tagokat, \lkaliuunk volt beszélgetést foly-

tatni a villanykérdést jól isinerő képviselőtestületi 

tagokkal elsősorban arról a beállításról, hogy 

a konceseziómeghosszabbitás a városnak 230.000 

pengős adósságéi enged est és évi 50.000 kilowatt 

áramajdndökot jelent, ami jelentős pútadócsök-

licncst vonna mayi után. 

Ezzel szemben áll, hogy a város a m/il fú 

száza'ókban tulajdonút képező vagyontárgyról, a 
villanytelep húramldsi jogáról — amelyet cvekkiü 

ezelőtt 1.2 millióra értékeltek — mond le, le-

mond a régi szerződés alapján követelhető kar-
bahozási és telepfejlesztési lehetőségekről ós va-
gyontárgyakról és további 30 évre kötelezi cl « 

szerződés a várost és lakosságát kizárólagossági 

joggal a Tröszt számára. És hozzá még olyan 

szerződéssel, amelyben a két szerződő fél, a vá-

ros és a Tröszt közé egy harmadik tényezőt ik-

tatnak minden komoly vitás kérdésben. 


