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Az 1800 négyszögöles dómtéri telektömb 
kisajátítása az egyetemi építkezés céljaira 

Kél egyetemfejlesztési javaslat és több más fontos városi ügy a szombat délutánra 
összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjén 

(A Dél magyar ország munkatár sd-
'ól) A szombat délután 5 órára ősz-

szehivott törvényhatósági bizottsá 

Pi közgyűlést szerdán délelőtt készt-

tették elő a városházán dr. Pálfy Jó-
2s«f polgármester elnökletével. Az 

:"tésen mindvégig részt vett dr. Tu 
fats Sándor főispán is. 

Az előkészítő gyűlés részletesen 

tetárgyalta a rendkívüli közgyűlés 

térgyBorozatát, amelynek kétségte-

lenül legfontosabb része a szegedi 
°9Velem továbbfejlesztésével kap-
csolatos két, javaslat. A rendkívüli 

közgyűlés összehívását tulajdon-

képpen az egyetemi javaslatok siir-

8Ös letárgyalása és elintézése tette 

szükségessé, mert a terv az, bogy 

roég ebben az esztendőben birtokba 
veszi a város az egyetem központi 
épülete részére kiszemelt, dómtéri 
'elektömböt, az építményeket lebon 
tótja; a telket megtisztíttatja, hogy 
tavasszal nyomban hozzá lehessen 
kezdeni az építkezésekhez. 

Még ebben az évben 
lebontják a házakat 

A rendkiviili közgyűlés napirend-

en az egyetem továbbfejlesztsósé-

"ek ügye két pontban szerepeL A 

"aPirend harmadik pontja alatt van 

felvéve a tárgysorozatra »az egye-

tet«i építkezések folytatásához szük-

séges ingatlanok kisajátítása.* A 

"égy utcára, a Somogyi-, a Zrínyi-, 

Eötvös-utcára és a Dóm-térre 

"yilú hatalmas, 1S00 négyszögöles 

telektömb egyes telkei ugyanis ma-

gántulajdonban vannak s ahhoz, 

kfffy a város itt építkezéseket kezd-

hessen, előbb meg kell szerezni a 

tólajdonosokfól a telkeket. Két té-

tek már rendelkezésre áll a város-

tok. ezeket már régebben megsze-
rHte a csanádi püspökség s fel is 

"•íánlotta a majdan meginduló egye-

temi építkezések céljaira- A többi 

telket magánkézből kell megszerez-

"i a városnak s miután a magán-

°?yezbedés a tapasztalatok szerint 
1 ̂ en • esetekben nem vezet ered-

ményre, törvényes rendelkezések 

tonnák, hogy a város kisajátítási 
e ijárással veheti birtokba a beépi-

'ésre kiszemelt területet. A kisajátí-

tási eljárás engedélyezését azonban 

külön kell kérni a belügyminiszter-

tél. A rendkívüli közgyűlés ennek 

engedélynek megkérése ügyében 

totároz s a felterjesztésben részle-

tesen a miniszter elé tárja a kisajá-
tít 
n, 

'ási eljárás összes körülményeit. 

°m vitás, bogy a miniszter, mi-

után ebben az ügyben előzetes tár-

gyalások és informálások már foly-

tak, a legrövidebb időn belül hatá-
roz és megadja a városnak a kért 

kisajátítási engedélyt. Mihelyt ez 

megérkezik," azonnal lefolytatják az 

eljárást s amint lehet azonnal hoz-
zákezdenek a bontási munkálatok-
hoz. A városházán biznab benne, 

bogy ez még ebben az esztendőben 

megtörténhet, 

A lebontott épületek lakóinak 
elhelyezése 

Számolnak viszont azzal a körül-

ménnyel is a városházán, hogy bár-

milyen messzemenő támogató kész-

séggel is találkozik a város a kor-

mányhatósági tényezőknél, a kisa-

játítás lebonyolítása a helyi viszo-
nyok miatt nem lesz egyszerű do-
log• A teloktömbön 15 különböző tu 

lajdonban levő telek van. amelyeket 

püspöki tulajdonban levők kivé-

telével mind egyenként és külön 
keil megszerezni a kisajátítási el-

járás során. Az eljárásnak lesz egy 

rendkivül nehéz része is: a telek-
tömbön évült házak lakóinak elhe-
lyezése. A mai rendkívüli snlyos 

szegedi lakásviszonyok között el-

képzelhető, hogy milyen súlyos 
feladatot jelent ez majd a város-
nak s éppen ezért az illetékes ügy-

osztályok máris megkezdték a kér-
dés tanulmányozását s a rendelke-

zésre álló és igénybevehető lakások 

felkutatására. 

Mekkora ujabb anyagi terhet 
vállalhat a város? 

A rendkívüli közgyűlés tárgyso-

rozatának 4. pontja szintén az egye-

temi épitkezésekkel kapcsolatos. A 

tárgy igy van megjelölve a napi-

renden: *Az egyetemi építkezések 

folytatásához szükséges kiadások 

fedezésére városi ingatlanok eladá-

sa,* Az építkezések terheiben 

ugyanis részt kell vállalnia a vá-

rosnak is. Hogy ez a részt vállalás 

milyen mértékű és mekkora összegű 

lesz, azt még nem állapították meg 

pontosan, illetőleg az ezzel a kér-

déssel kapcsolatos részleteket nem 

hozták nyilvánosságra. A telket 

mindenesetre a város adja az épit 

kezeshez, de más költségekben is 

részt kell vállalnia s olyan hirek is 

vannak, hogy a város résztvállalása 

kétmillió pengő körül lesz. Tekin-

tettel arra, hogy a város kötelezett-

ségvállalásaiba beleszólása van a 

belügyminiszternek is, mint ra-

gyonfelügyeleti hatóságnak, a vá-

ros hatósága ezlrányban már kér-
dést intézett a belügyminiszterhez 
kérve, hogy jelöle tneg azt az érték-

keretet, ameddig az egyetemi épít-
kezésekkel kapcsolatos kötelezett-
ségvállalás terjedhet. Ennek az ösz-

szegnek meghatározásától függet-

lenül azonban hangoztatják a vá-

rosházán, hogy a város szívesen 
vállal minden anyagi áldozatot an-

nak érdekében, hogy végre teljessé 

váljon a saját egyeteme. A kolozs-

vári Ferenc József-tudományegye-

tem Szegedre menekülésekor az 

egyetem elhelyezése érdekében 20 

milliós terhet vállalt magára a vá-
ros, a további néhánymillió pengős 

áldozatot most már szivesen hozza 

meg. hogy a saját egyeteme teljes, 
nivós és méltó legyen nemcsak a 
városhoz, de névadójához is, 

A hozzájárulás fedezése 
és egyéb ügyeit a közgyűlés 

előtt 
A hozzájáruláshoz szükséges ösz-

szeg fedezetéről a város ingatlanel-

adással. kiván gondoskodni. Eleinte 

szó volt arról is, hogy esetleg hi-

telraiiveleti alapon, pénzintézeti 

tranzakció formájában szerzik meg 

az összeget, ezt a megoldási tervet 

azonban elejtették, mert az a né-

zet alakult ki, hogy nem volna he-
lyyes továbbszapor.itani az adóssá-

tifel y-a r o r i> i a i t 3 

Régi helyén Klauzál-tér Kiss Dávid palota 
Vasáról sokezer gyerek 76 év éta 

TRAUB 

TRAUB 

TRAUB 
a neve. Hiszen jél fodjuk. 
Irka-, rajz- írószereinket ott vásároljuk 

gokat, amelyek igy is súlyos teher-

tételként nehezednek a város ház-

tartásának mérlegére. 

Az egyetemi ügyeken kivül még 

több más sürgős és foutos városi 

ügy is kerül a rendkívüli közgyűlés 

napirendjére. Tárgyalja a közgyű-

lés a közvágóhidi exporthütőház 

gépeinek beszerzési ügyét, a K i r á l y 

halom-várostanyai közigazgatási 

kirendeltség létesítésére vonatkozó 

javaslatot. Újszeged északi részé-

nek és a Belső-Baktónak általánoí 

városrendezési terveit, a 100.000 ppn-

gős rendkívüli állam-segély felhasz-

nálására vonatkozó javaslatot. 

Tekintve a rendkiviili közgyűlés 

napirendjén szereplő fontos ügye-

ket, az ülés elé városszerte nagy ér-
deklődéssel tekintenek. 

A k ö z g y ű l é s e l ő t t : k i sgyű l é s 

Ugyancsak szombaton tartják 

meg délután 4 órai kezdettel a rend-

kívüli közgyűlés tárgysorozatát elő-

készítő kisgyülést is. Az előkészítés 

mellett a kisgyűlés letárgyalja a 

saját hatáskörű elintézésbe tartozó 

augusztusi tárgysorozatot is. Ezek 

köz-ött azonban jelentősebb, vagy 

fontosabb ügy nem szerepel? 

Kitart eredmlnnqel tartották meg 
a z első í e l s ő k ö z p o n f i h e t i v á s á r t 

Dr. Tuhofs Sándor főispán beszedet mondott oz ut vásártér 
megnyitásán 

Belvárosi Mozi 
Csütörtök, 

f 
pénteken utoljára! 

f 

REGI NYAR 
töonthy Hanna, Csoríos, 

Vaszary, Símor, Szílassy, 

stb. 
3, 5, 7, 9 órakor 

K O K Z O B A N 

Szent István napján 3,5,7,9-kor 

a nagysikerű magyar filmvígjáték 

2000 pengős férfi 
Bulla Eíma 
SIMOR ERZSI, EAJMASSY, 

VASZARY PIRI, BILICSY, 

KÖKÉNY ILONA, JUHÁSZ 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) • Felsőközpont lakosságának ré-

gi kivánsága és vágya teljesült, 

amikor Varga József kereskedelmi 

miniszter támogatásával a tanyaköz-

pont népe heti vásártartási engedély-

hez jutott. Az első heti állatvásárt 

Felsőtanyán szerdán délelőtt tar-

! tották meg, a gazdák igen nagy ér-

deklődése mellett. A vásárra a fel-

sőközponti gazdák igen nagy szám-

ban hajtották fel állataikat. 

Az első felsőközponti vásárt, ame-

lyet szentmise vezetett be, dr. Tu-

kats Sándor főispán nyitotta meg 

ünnepélyes keretek közölt. A felső-

tanyai kulturház melletti vásárté-

ren nagyszámban egybegyűlt gaz-

dák előtt a főispán hosszabb meg-

nyitó beszédet mondott. Bevezető-

ben méltatta a vásárok jelentőségét 

és rámutatott arra, hogy a vasár-

nap tulajdonképpen a régebben eze-

ken a napokon tartani szokásos vá-

sároktól kapta a nevét. Hangoztatta 

a továbbiakban, hogy a folsőta-

nyaiak régi vágyának teljesülése, a 

vásártartási jog megadása jelentős! 

mértékben elő fogja segíteni a fel-l 

sőt,gnyai lakosság anyagi felemel-! 

kedését és vagyonösodását. A felső-! 

tanyai gazdáknak ugyanis nem kell! 

jószágaikat a tatiyavilágtól távo-' 

labbi vásárokra elhajtaniok, hanem 

idő és munkamegtakarítással a sa-

ját maguk vásárterületén bocsá.it-

hatják áruba. A gazdatársadalmon 

kivül az iparos és kereskedő tár-

sadalom is részesülni fog a vásár-

tartás előnyeiben- Végül rámutatott 

a főispán, hogy a gazdasági meg-

erősödés a tanyavilág kulturális 

érdekeire is kedvező kihatással lesz. 

Az egybegyűlt gazdák lelkes taps-

sal kisérték a főispán megnyitó be-

szédét és meleg ünneplésben része-

sítették nemcsak őt, hanem Varga 

József kereskedelmi minisztert is. 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Ma 3, 5, 7, 9, holnap ő, 7, 8 órakor 

Estéiyiruha kötelező 
Pazar vígjáték 

Izgalmas hajsza egy milliós ékszer 
után a leggyönyörűbb melódiák kí-

séretében. 
Főszereplök: 

RÉTHY ESZTER, 
a bécsi Operaház csodás hanga 

énekesnője, 
JÁVOR PAL, 

a közönség dédelgetett kedvence és 
PETHES SÁNDOR 

Kisérő műsor: Súlytalan emberek 
szenzációs artistamutatványok 

lassított felvétellel 


