
Dr. Tukats Sándor Főispán húsvéti nyilatkozata 
c közellátás legfontosabb ügyeiről, az egyetemfejlesztésről és a polgármester-

kérdésről 

VASÁRNAP, 1943 á p r i l i s »5. * 

bitja a polgármester nr szabadsá-

gát, amennyire erre szükség leez. 

Ami a nyugdíjazást illeti, erre csak 

azt mondhatom, bogy ez minden 

közszolgálatban álló tisztiviselőnél 

.egyszer be szokott következni. A 

polgármester nr már két és félcwei 

túlhaladta a nyugdíjazási korhatárt 

s mégis állásban van a mai napig. 

Azt hiszem azt mindenki természe-

tesnek tartja, hogy egyszer sor ke-

rül a nyugdíjazásra, amit törvén? 

ir elő, egyelőre azonban nem erről. 

hanem betegszabadságról van szó, 

Szóba került ezzel kapcsolatban 

az is, bogy több polgármesterjelöl-

tet emlegetnek a városban s ezek 

között beszélnek a főispán szemé-

lyéről is. Erre dr. Tukats Sándor a 

következőket mondotta; 

— Hogy mi lesz, erre n lesrjobt 

akarattal se tudnék most választ 

adni. egyet aíonbaD határozottan 

kijelentbetek: nem akarok Szeged 

polgármestere lenni és nem is le-

szek. 

Ezután befejeződött a föi-páuüal 

a több mint másfélórás sajtófoga-

dás. - O. T. O. 

. VA Délmngyarország munkatársá-

Tól) Háborús napjaink legfontosabb 

problémája a belső fronton kétség-

telenül a közellátás. Táplálkozá-

sunk. ruházkodásunk. fűtésünk, 

gazdálkodásunk mindennapi szük-

ségleteinek kielégi tésmód ja régi ta-

pasztalatok szerint a legszorosabb 

összefüggésben van a hátsó front 

szilárdságával s éppen ezért ért-

hető, ba az illetékes tényezők a leg-

nagyobb súlyt fektetik ezeknek a 

kérdéseknek zavartalan, minden 

bökkenőtől mentes megoldására. A 

békebeli bőségről és gondatlanság-

írói le kell mondani, az igényeket le 

thell szállítani, ma ez az itthonmsra-

Sdottek legfontosabb hazafias köte-

lessége, az illetékes tényezők felada-

l a azután, hogy ezeken a kereteken 

Ibelül fenntartsák a kőzélelmezés s 

VUtcldban a közellátás nyugodt fo-

\yamatdt. 

' K hnavéti ünnepek alkalmából 

fezekről a kérdésekről adott általá-

nos és részletes nyilatkozatot dr. 

ITúkdts Sándor főispán, a város 

iközellátási kormánybiztosa, a sze-

gedi lapoknak. A főispán nyilatko-

Ratánák összefoglaló hangsúlya 

azon volt. bogy ngyanakkor, ami-

kor a közellátás hatósága minden 

erejének megfeszítésével, pihenőt és 

fáradságot nem ismerve mindent 

elkövet, hogy a lakosság közellá-

tási ügyeit kielégítő mődon oldia 

meg. mindenkitől el kell várn5. 

fcogy ezen a téren tegye meg a 

maga kötelességét, ne zngolódjék, 

Be elégedetlenkedjék, számoljon az-

va1, hogy rendkívüli időket élünk s 

éppen az elkövetkező békeviszo-

riyok jobb helyzete reményében fe 

gyelmezze magát, gondoljon a harc-

téren küzdő véreinkre és senkinek 

se essék zokon, ha VBTYf, élhet, olyan 

bőségben, mint a békeidőkben. 

A husiegyek bevezetése 

Részletes nyilatkozatának elején 

• város húsellátásának ügyével és 

a biís jegyrendszer bevezetésének 

szükségességével foglalkozott a fő-

Ispán. 

, — A" liusjegyet be kellett, vezetni 

W mondotta —• mert a helyzet az. 

fcogy az időnként piacra kerülő 

husmennyiség kényelmesen kielé-

gíthette a városi területen hozzá-

vetőleges becslés szerint lakó körül-

belül százezer lakos közül tízezer-

nek az igényét- kilencvenezer ember 

pedig nem juthatott egy deka hús-

hoz sem, ma a tizezer ember keve-

sebb hnst kap. de ugyanennyit kap 

az ellátatlan kilencvenezer is s ez 

».z eredmény teljes mértékben kielé-

gít i ar, igazságosság és az egyenlő 

elbánás szociális követelményét. Tu-

dom. hogy sok ellenvélemény van o 

husjeggyel szemben, nincs megelé-

gedve sem az a bizonyos üO.ezer. aki 

eddig egyáltalán nem kapott bust, 

mert a. jegyrendszer bevezetésétől 

husbőséget várt és nincs megelé-

gedve a 10.000 sem. mert ezek mart 

lényegesen kevesebb húst. kapnak, 

mint. amennyihez eddig hozzájut-

hattak.. 'A jegyrendszert azonban 

függetlenül ezektől a véleményektől 

mindaddig fenntartom, amíg sét 

vagy indokolatlanná vál ik a busbő-

ség místt, vagy neadj Isten, a tel-

jíes bnshiánv miatt. 

— A közellátási hatóságnak rop-

pant nehéz és szinte megoldhatat-

lannak látszó feladatokkal kell 

megbirkóznia a húsellátás terén, 

mert olyan körülményekkel kell ál-

landóan számolnia, amelyek minden 

kalkulációt irreálissá tesznek. Sze-

gednek a közellátási kormányzat 

által megállapított havj sertés kon-

tingense 1500 darab. Az 1500 vásár-

lási jegyből azonban, hogy csak egy 

szemléltető példát említsek, február-

ban 760-at, márciusban 900-at visz-

sza kellett adni azért, mert a tör-

vényhatóságok lezárják a határo-

kat s a kontingensben engedélye-

zett sertésmennyiséget nem tudtuk 

beszerezni. De ugyanez a helyzet a 

szar vasmarba és a borjúhús beszer-

zését illetőleg ii\ 

A körzeti rendszer 

— A rendelkezésre álló busmeny-

nyiség egyenletes elosztásónak biz-

tosítására vezettem be a rayonrend-

szert, bogy ne forduljon elő az az 

eset. amire példa volt a múltban, 

bogy egyes favorizált belvárosi mé-

szárosok üzlete ostrom alatt állott 

s a vevőknak csak kis részét tudták 

kiszolgálni, ugyanakkor pedig kül-

városi mészárszékekben eladatlanul 

ott maradt a lms. Ha ugy a közön-

ség, mint a mészárosok betartják a 

rayonrendszert, aminek biztosítá-

sára rendeltem el a vásárlási köny-

vecske felmutatását, semmi fenn-

akadás nem lesz s mindenki meg-

kapja a maga heti fejadagját. 

A továbbiakban arról nyilatko-

zott a főispán, hogy a város ható-

sága a mult óv végén sertóshizlalás-

ba kezdett, 5000 sertés kihizlalására 

engedélyt adott a közellátási mi-

niszter s ebhez a mennyiséghez havi 

200 vagon tengerire lett volna szük-

ség. Ennek a tengerimennyiségnek 

azonban csak egy részét sikerült 

biztosítani jórészt a szegedi gazdák 

által beszolgáltatott szegedi tengeri 

ittartása révén- A tengeri kiutalá-

sok sem bizonyultak reálisaknak s 

igy a sertéshizlaláshoz fűzött, remé-

nyek sem teljesedtek teljes mérték-

ben. Jelenleg még 1800 sertést hizlal 

a város meglehetős nehéz körülmé-

nyek között. 

A vendégek és a vendéglök 
húsellátása 

— Kétségtelen — folytatta a fő-

ispán —. hogy a husjegyrendszert 

illetőleg vannak még kisebb zökke-

nők. ami természetes folyománya 

annak, hogy Szeged volt az első vi-

déki város, ahol a főváros ntán be 

kellett vezetni a hns jegy eket, ezek 

a zökkenők azonban csak a kezdet i í 
jelenségei. Sok szó esett ezzel kap: 

csolatban a Szegedre érkező vendé-

gek és vendéglálóüzemek húsellá-

tásáról is. A vendégektől, akik 

olyan helyről érkeznek Szegedre, 

ahol nincs husjegy. nem kérhetünk 

jegyet, de egyelőre nem lehet szi-

gorú jegyrendszerhez kötni a ven-

déglátóüzemek működését sem. Min-

dent elkövetünk, hogy ezeken a te-

rületeken se legyen semmi fennaka-

dás és a legmesszebbmenő módon 

támogatjuk a vendéglátóüzemek ér-

dekeit. mert mindezek közellátási 

érdekeken felül szoros kapcsolat-

ban állanak a város idegenforgalmi 

érdekeivel is. 

A tejkérdés 

A tejproblémával kapcsolatban 

kijelentette a főispán, hogy nem a, 

város hatóságán múlik ennek a kér-

désnek még ma. is megoldatlan 

helyzete. A város legjobbszáudéku 

törekvései és javaslatai nem tud-

nak egy bizonyos ponton tnljutni s 

húsvét után ismételten személyesen 

fog ebben az ügyben Budapesten 

illetékes helyen eljárni. Mihelyt 

megvásárolhatja a város az OMTK 

üzemét, azonnal teljes rend. lesz a 

lejügyben. Addig pedig gondoskod-

ni fog arról, hogy a városi lakosság 

tejsziikséglctének kielégítésére szol-

gáló behozott mennyiségek valóban 

eljussanak az arra legjobban rászo-

rulókhoz s ne szolgáljon a mai át-

meneti állapot senkinek atkáimat 

arra, hogy előnyös üzleti tevékeny-

séget fejthessen kl a közérdek ro-

vására. 

A város faellátása 

A város faellátásának kérdésével 

kapcsolatban kifejezte a főispán azt 

a megyőződését, bogy etekintetben 

nem kell megoldhatatlan nehézsé-

gekkel számolni. A faellátás kor-

mánybiztosa legutóbbi szegedi láto-

gatása alkalmával támogatást igért 

a város törekvései részére s a sze-

gedi erdőigazgatóság n j igazgatója. 

Vendrő Gyula is segitségére lesz a 

városnak. Sajnálatos, hogy vizi 

szállítós kérdése megoldatlan, mert 

ez jelentós mértékben elősegítené a 

zavartalan és sima megoldás kibon-

takozását, 

Az egyetemfejlesztés 

Az egyetem ügyében feltett kér-

désre válaszolva kijelentette a fő-

ispán. hogy az illetékes miniszterek 

részéről a legmeszsebbmeno jóindu-
lat tapasztalható a szegedi kívánsá-

gokkal szemben s maga a kultusz-

miniszer tudja, hogy kötelezettség 

terheli a várossal szemben, a kérdés 

azonban bizonyos' vonatkozásokban 

a legszorosabb kapcsolatban áll más 
érdekek hasonlóképpen igényelt ki-
elégítésével s ez a szegedi kívánsá-

gok teljesedésére erősen hátráltató 

hatással van. 

— Hiába hangoztatjuk, hogy Sze-

ged erején felüli hatalmas áldoza-

tokat hozott — folytatta a főispán 

—; más érdekkapcsolatokban szem-

behelyezik ezzel az a megállapítást, 

hogy ezek az áldozatok Szegednek 
üzleti befektetések voltak. A kor-

ujánybatóság illetékes tényezői ré-

g r ő l megnyilvánult jóindulat 

áz'ouban feljogosít arra a reményre, 

hogy sikerül majd valami kedvező 
kibontakozást találni. 

A polgármesterkérdés 

A beszélgetés során végül szóba 

kerültek a közellátási és egyetemi 

kérdések mellett más fontos városi 

ügyek is,N igy elsősorban a sok sut-

togásnak tápotadó polgármester-

kérdés is. 

— Semmi másról nincs szó jelen-

leg. mint arról — mondotta főispán 

—. hogy a polgármester ur, beteg-

szabadságon van és a jövoheti köz-

gyűlés automatikusan megbosszab-

Eredménytelenül végződött 
az algyői uti „harisnyatűz" 
ügyében indított vizsgálat 
(A Délmagyarország muukaiarsától) 

Beszámolt a Délniagyacrország arról 
a nagy tűzesetről, mely hétfőn tör'ént 
Szeged és Algyö között a műúton, 
amikor a hódmezővásárhelyi Kokron-
gyár egyik teherszállító stráfkocsijá 
teljes rakományával együtj a lángok 
martaléka lett A napokban megejtett 
vizsgálat megállapította, bogy a ka-
nyarnál történt a szerencsétlenség. 
T ó t h Sándor és B a l l á Mihály, a 
Kokron-gyár alkalmazottai a *trafko-
csival délelőtt 9 óra tájban indultak 
el, hogy árut vigyenek Szegedre és 
Szegeden keresztül Szabadkára. A ko-
csin 16 láda müselyemfonál, két falá-
da külön 250 kiló tartalommal, két 
csomag papírban és 9 láda finom se-
lyemharisnya volt é • 

A vizsgálat megállapította, a koes? 
rendes tempóban haladt Szeged felé 
Tóth Sándor, aki á 10 éves kisleányát 
is magával vitte, mert a leány roko-
nai látogatására ment Dorozsraára, r 
kocsiderékban szundikált- A lovakat 
Balla Mihály hajtot'a. Egyszerre csak 
azt vette észre Balla Mihály, hogy 
háta mögött füstöl és égni kezd a ra-
komány. Hirtelen leugrott a kocsiról,: 
de leugrott apjával a kisleány is. 
Igyekeztek a tüzet ponyvával elfoj-
tani, azonban az is megpörkölődött. A 
lovakat kifogták, hogy biztonságba 
helyezzék, aztán tehetetlenül nézték a 
tüz pusztítását. Csupán néhány láda* 
tudtak gyorsan lehajigálva megmente-
n i 

Telefonértesítésre a helyszínre ér-
kezett a tüzeset után egy óra múlva 
Micsinay Péter, a gyár főmérnöke és 
az első házi vizsgálatot fl tartotta meg 
a tüz ügyében, melynek keletkezésére 
nézve semmiféle- támpont nincsen. A 
kocsin egyik alkalmazott s-m cigaret-
tázott. Tóth Sándor égési sebei snívo-
sak. Éppen beteget szállító't mentő-
kocsin Algvőről Szegedre Morvái Pál 
alorvos, aki Tóth Sándort első se-
gélvben részesítette. 

Eredménytelenül végződött a ható-
sági közegek által megejtett tézvizs-
gálat is a tüz okának keletkezésére 
nézve. 

Modell kalapuidonsá<?ok 
tökéletes szén alakitások legjutlnyo-

sabbfn 

özv Irltz Dezsőné 
kalapüzlet. Oroszlán u. i , ifi* 

r 


