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Tanyai közigazgatásunk rendezése 
demokratikus kormányzatunk egyik 

legfontosabb feladata 
Dénes polgármester figyelemre méltó cikke a „Falu és város" c. folyóiratban 

A ;Falu és Város* cimü köz-
igazgatási és községpolitikai 
szemle legújabb számában igen 
figyelemreméltó cikk jelent meg 
• Tanyai közigazgatás* címmel 
Dénes Leó elvtárs polgármester-
től. Különösen azért fontos ez 
a kérdés, mert — amint a cikk 
is irja — a nagy alföldi váro-
sok határában elterülő lanya-
világ birodalma, amely távol a 
város zajától, kulturális góc-

•» pontjaitói éti a maga külön 
egvém éleiét, nagy kiterjedésé-
vel kétségtelenül sok gondot je-
lent a városi közigazgatás szá-
mára. Természeli kincseivel vi-
szont mégis kiapadhatatlan erő-
forrása a városok gazdasági 
éleiének. A tanyai közigazgatás 
megoldása most vált aktuálissá, 
au/fkor a demokratikus kor-
mányzat a haladó értelmiség s 
az ipari munkásság mellett, a 
parasztság életszínvonalának 
felemelését is feladatául tűzte 
ki. 

Dénes polgármester kifejti 
cikkében, hogy ennek a kérdés-
nek rendezéséhez sok jóakarat-
tal és demokratikus érzéssel 
keli nyúlni; —t s hogy a múlt-
ban a több évtizedes kísérlete-
zés ellenére sem értek el ered-
ményt, valószínűleg ezen felté-
telek hiányának tudható be. A 
tanvariközigazgatús rendezésérc 
1927-ben ícadoít rendetet uivan 
Js nem Jelent megoldást. Köz-
sógesitést ajánl vagy pedig köz-
igazgatási kirendeltség rendsze-
rét a "tanyai esküdtek bevoná-
sával. Az esküdtek azonban csak 
tiszteletdíjat kaptak, amiből 
megélni nem tudván — ereket a 
tisztségeket gyakorlatban a ki-
zárólag munkájukból élő dolgo-
zókkal szemben csak a iobb-
mödu gazdák sajátíthatták ki. A 
közigazgatás általános reform-
jával kapcsolatos a belügymi-
niszternek az a rendelkezésű, 
•amellyel már most megszün-
tette az esküdti rendszert s he-
lyébe a normát státusba beso-
rolt kézbesítők léplek. 

Az érdekes cikk további ré-
szében Dénes polgármester egy 
konkrét példán, mégpedig az 
alsóközponti közigazgatási ki-
rendeltség példáján világítja 
még, hogy mit jelent ez a kér-
dés a gyakorlatban. Szerepének 
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jelentőségére megvilágítja, hogy 
például az elmúlt évben 9474 
ügydarabot intézett et helyben 
ez a közigazgatási kirendeltség 
és eZzel megkímélto a feleket a 
városi ut-, idő- és költségvesz-
teségeitől. Az alsókőiponli köz-
igazgatás: kirendeltség egyéb-
ként 45 ezer katasztrális hold-
nyi területről húszezer ember 
hivatalos ügyeit intézi. Éppen 
a nagy terület miatt azonban 
Itt még három n j közigazgatási 
kirendeltséget akar a város a 
hároméves terv keretében léte-
silen', mert a jó közigazgatás lé-
nyege, hogy szoros kapcsolatban 
áiljon a néppel. Ehhez pedig 
elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a lakosság lakóhelyéhez 
köze! tegyen. Az ezzel kapcsola-
tos decentralizálást a nép ér-
dekében nemcsak területi, ha-
nem más vonalon is végre kell 
hajtani — mégpedig az adóhiva-
tal, fogyasztási adóhivatal, ha-
disegély, hadirokkant nyilván-
tartási," közmunkaügyi szervek 
kihozatalávat keli á kirendelt-
séget valóban a napi élettel 
kapcsolatba hozni. 

Érdekes újítás lenne ezen a 
téren a közigazgatási napok tar-
(ása- Ezt az elgondolást a cikk-
író ugy gondolja megvalsóilani, 
hogy aduig is, amíg a tervezett 
három uj közigazzgatási kiren-
deltség megalakul, hetenként 
két tzhen egyes távolabb eső 
helyeken tartanák meg ezeket a 
napokat, ahova a környékbeli 
tanyaiak könnyebben eljutná-
nak. Felveti még ezenkívül, hogy 
a tanyai kirendeltség mellett a 
demokratikus fejlődés szem-
pontjából kívánatos lenne egv 
10—12 tagból álló tanácsadó te-
rület! szervnek a létrehozása, 
amely közérdekű helyi kérdé-
sekben javaslatokkal élne, to-

vábbá a közigazgatási kirendelt-
ség ügyvitelét clenőrizné. Je-
lenleg a közigazzgatási kiren-
deltség székhelyén rendőrörs, 
postahivatal, telefon, hatósági 
orvos, halósági állatorvos, 
egészségház, szülőotthon, óvódé, 
napközi otthon, gazdasági is-
kola és általános iskolák van-
nak. Amennyiben a közigazga-
tás széttagolásávat uj tanyaköz-
pontok alakulnak, ezeket az 
intézményeket olt ugyancsak 
meg kell honosítani. 

Örömmel olvastuk a kitűnő 
tanulmány végén, hogy a pol-
gármester a tanyai közigazgatás 
reformjával egyidőben igen 
fontosnak tartja" a még mindig 
tu! lengő bürokratbranns kiirtá-
sát, amelytől különösen a ré-
gebbi tisztviselők nem tudnak 
szabadulni. Különösen örvende-
tes, hogy mindezeket a gondo-
latokat á város hivatott vezető-
jének, első polgárának írásá-
ból olvashattuk, mert igy bizto-
sitékát látjuk annak, hogy rö-
videsen ezek a tervek meg is 
valósulnak. Tanyai népünknek 
már eddig is éreznie kell, hogy 
ma a demokrácia messzemenően 
gondoskodik róla, neveti, védi, 
gazdaságilag megerősíti. A to-
vábbiakban Is arra kelt töreked-
ni, hogv a tanyai nép érezze a 
közalkalmazottal való érintke-
zésben a jnniüiilatob tudatossá 
kelt tenn", hogy a tisztviselő 
nemcsak az adót, beszolgálta-
tást szedi be, hanem a vető-
magról, a rongyos lanvai ma-
gyarok ruházatáról is gondos-
kodik* Hisszük, hogy tanyai köz-
igazgatásunk már is elindult az 
egészséges fejlődés utján, de a 
közigazgatás demokratikus re-
formjával még sok fontos pro-
blémát old majd meg. 

cTü k r ö es k e 
•Tük r öm , t ük röm, m o n d d meg nékem, mi érdeke* 

volt a hé tenL — ezt a kérdést lógtuk hétről-hétre föl-
tenni, hogy városunk ap ró eseményeirő l s z ámo l j unk »mj 
néhány sorban kedves o lvasó inknak . A nagy szenzációi ! 
m indennap benne vannak l a punkban , de az életet az ap-
ró események jellemzik. E z l kap ják e/entul eien a he-
l y e n . . . t 

OQO 

Jön a jég, vagy nem jón a 
jég? Ez a probléma itt a Tisza 
partján, amióla szétbontották a 
pontonhidat. Ügylátszik kevés 
Szegeden a »zenekedve lő* em-
ber, mert senki sem szeret kom-
pon-állni. Móoositott bibliai 
mnndá: lebeg inkább mindenki 
előtt: shid, remény, szeretet*... 

Simándi József, színházunk 
voit operaénekese járt a napok-
ban Szegeden. Csupán egy' na-
pot töltött itt, de egyhamar nem 
is igen látjuk viszont a szegedi 
falak között. Newyorkba kapott 
ugyanis szerződést és valószí-
nűen még a tavasszal bajórai 
száll. 

Országos jelentősége lesz 
a szegedi egyetemi napoknak 

A Szegedi Egyetemi Ifjúsági 
Szövetség által február 7-én és 
8-án megrendezendő szegedi 
egyelenii napok programja egyre 
szélesebb kercteK között kezd 
kibontakozni. Nemcsak' diákvo-
nalon, de kulturális és társa-
dalmi téren is nagyjelentőségű-
nek Ígérkezik ez nz'esemény. Az 
egyetemi napoknak három 'moz-
galom ad keretet. Az egyik az 
országos didkparlamenlen meg-
hirdetett »TanniJ töftiict« moz-
galom, a másik az sElőre a diák-
autonómláérí«, a harmadik pe-
dig a szegedi Medikus Kör által 
kezdeményezett »Arceai a lürsa-
dalnm telé« mozgalom. Az első 
keretében a diákiauuImányi ver-
seny nyerteseinek j dnlmait oszt-
ják' ki," a második keretében 
a szegény sorsú orvostanhallga-
tók részére felállítandó menza 
medicát avatják fel, a harmadik 
kerelélxm pedig nagymennyisé-
gű tankönyv- és tanszerajándé-
kot nyújtanak át az alsóvárosi 
általános iskola tanulóinak. 

Jelentős kulturesoményei is 
lesznek az egyetemi papoknak. 
Ezek között legjobban kiemel-
kedik a szombat esli díszhang-
verseny a szegedi Nemzeti Szín-
házban", amelyen Európában elő-
szűr keriii bemutatásra Prnfcof-
Jcíf Kan laté ja, ezenkívül Cser-
falvy Eliz hegedümüvésznö 

nynjt kitűnő műsort. Népf dél-
utánt is rendez az egyetemi if-
júság, mégpedig valamelyik sze-
gedi gyár kultúrtermében, hogy 
ezzel" is kidomborítsa a mun-
kássághoz való kapcsolatait. 

Az egyetemi napok műsorát 
a magyar rádió is közvetiti. A 
müser keretében Kénkő Miktós, 
a szegedi Nemzeti Színház mű-
vésze felolvassa Nagy Sándor-
nak, a szegedi Móricz Zsigmond 
népi kollégium fiatal, irodalmi 
ösztöndíjat nyeri novellistájá-
nak egy elbeszélését, azonkívül 
az ugyancsak nép* kollégista 
Illés Lajosnak verseit. 

Valószínűen résztvesz ezen az 
országos diákmegmozdiiláson 
Puskin, a Szov jetunió magyaror-
szági követe is. Az előadok so-
rában pedig előreláthatóan sze-
repei Órlníay Gyula kultuszmi-
niszteren kivüt RévaJ József elv-
társ, országgyűlési képviselő, a 
Szabad Nép főszerkesztője, Ér-
déi Ferenc országgyűlési képvi-
selő és Szaiai Béla, a MEFESz 
elnöke. 

ooo 
A város fanácsa fa sokat foglalkozik a vízál lással. 

Legutóbb ugy határoztak, h ogy a zöMár lefutása u t án 
visszaáll í t ják a h idat . J ó l enne m á r végre zöhíárra , — 
akarom mondan i : zöldágra vergődni ebben a kérdésben. • 

ooo 
Szinte a színházzal konkur-

rált az elmúlt héten a város-
háza közgyűlési lormé, annyian 
jelentek meg a szegedi össze-
esküvők tárgyalásán. A vádlot-
tak igyekeztek is minél jobban 
alakítani szerepüket, de egyszer 

s mindenkorra meabuktak a de-
mokratikus közönség előtt. Meg-
buktak, éppen ugy, mint a tár-
saság legfiatalabb'tagja: a Jpót-
képviselő ur«, akit néhány hó-
napja az érettségin ért hasonló 
szerencsétlenség. 

©00 
I l a m á r a sz ínházról eseti szó, akkor nem mehe-

tünk el említés né lkü l a mel lett a kósza l i ir ine l lc l fsen i , 
hogy az alacsonytcrmelü, legbohémebb szegedi opera-
énekes másodszor is vőlegény rövid néhány h ó n a p alal t . 
Vá j jon m iko r fogunk az esk üvő jén részivenni? 

o oo 

Érdekes egyébként, hogy a szegedi összeesküvés vád-
lottéi egyre csak azt hangozta t ták a tárgyaláson: ők csak 
sakkozni j á r l ak a Pfeiffer-pártba. Mégsem tanu l ták meg 
jó l ezt a mesterséget. Va lósz ínűen ott volt a h iba, hogy 
lu lsok parasztot akartak fe lá ldozn i a vezérért és bástyá-
juk is csak a jobbolda lon volt. Igy azután most a nép-
L íróság adja nekik a mai to l . 

OQO 

Szeged legjellegzetesebb alak-
jai közé tartozik: Zsán, vagy 
ahogy ő írja: fean, rendes ne-
vén Demján János. Apró kis 
• szívességeket* tesz itt-ott, eb-
ből él. A múlt évben különö-
sen a színészek körül forgoló-
dott, mig azután az uj szini-

évad elején elutazott •gyiküfe-
kei uj állomáshelyére. Az első 
időkben telt is a személyi tifc-
kársógra, de egyszercsak kél 
sülttök lett Zsdn kítnapi gár 
zsijá. Igy hát visszajött inkább 
Szegedre, ahol mégiscsak jobban 
akad egy és más. 

ooo 
Zsánnak volt va lamikor á l l andó ál lása fa. A vziva 

azonban a sz ínházhoz vonzotta . KI akart menn i egyik 
este az előadásra, de el a k a r t menn i a szakácsnő fa, Kel-
lőn azonban nem hagyhatták el a házat , valakinek ot thon 
kellelt maradn ia . A szakácsnő volt az erősebb, ő vívta 
k i magának a szórakozási lehetőséget .Gondol t egyedZsin 
és bezárta a szakácsnőt a konvhába , ne mehessen cl 8 
SCUJ. Zsán viszont ezekulán végkép elmehetett. 
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Női szöveí-
és seiyemujdonságok 
B Y ö R F Y - n é l 
Klauzdl-tér 8. Uolt Bloch ÍTlőr rég 

Dolgozók Szmházának műsora: 
Január 25-én délután 3 órakor: 
Január 30-án: 
Febr. 1-én, vasárnap 3 órakor: 
•Febr. 2., hétfőn este 7-kor: 
Febr. 5., csütörtökön este 7-kor: 

Mosoly országa elmarad. 
Kis gróf* (D. I. 10.) 
Mosoly országa. 
Leár király. D. II. 9. 
Három lestőr. D. 1. 11. 

Jegyek kaphatók, bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

A Szegerii állatni Nemzeti Színház heti műsora: 

Vasárnap este 7 órakor: 
2ö-án, hétfőn este 7 órakor: 
27-éu, kedden este 7 órakor: 
28-án, szerdán este 7 órakor: 

Váratlan vendég. Bérletszünet. 
Leár király. M. I. 
Dumas: Három lestőr. 
Három testőr. A-bériet. 

Dolgozott azóta már sok he-
lyen Zsán. Megfordult a piarista 
atyáknál is. Egyszer a paradi-
csommártást vitték az ebédlőbe. 
Zsán megbotlott és végigöntötte 
uemcsak magát, de az egyik pa-

pot is. Megszólal erre komoly 
arccal: 

— Főtisztelendő uram, nem is 

gondoltain, hogy még ma együtt 

leszünk a paradicsombanI 

oo<J 
Ezen a héten kü lönösen nagy to-to l áz ura lkodott Sze-

geden. Csütör tökön este má r alig lehetett valahol lo-te-
szelvényt kapui , pénteken ped ig m á r csak a Délmagyar-
országj 'k iadóhivata lában árusí tot ták. Mire azonban becsn-
kott a kiadóhivatal , itt is egy-kettőre e lkapkodták . 

ooo 
A "háborús hudijelentésekben nevelődött. Erről a kővetkező 

olvashattuk a ,száuainlasan le- írást adta: > Alulírott igazgató 
alacsonyító »en;beranyag« kife- X. Y. ennyi és ennyi szánni 
jezést. Ennek a kornak sülét gyermeket kifogástalan állapot-
emléke kisért azon a cédulán, ban a mai liupon átvettem.* 
amely a napokban került a ke- Mikor jutunk el vájjon a derno-
zünkbe. Az ujszegedi gyermek- krácia igazi embert magaslatai-
menhpty vett vissza egy gyer- ra?l 
rneket "valahonnan, ahol eddig 

ooo 
J ó l esik egy kis jószivről is ha l l an i ebben a p é h a zord-

nak látszó vi lágban. Az O T i kerület i orvosa egy szegény 
munkáscsa lád nyolcéves gyermekét vizsgálta meg. A hJs-
gyermeknek gyümölcsre, narancsra lett volna szüksége. 
Szegény még sohasem evett n arancsot, a családnak meg 
most sem volt pénze rá. O r vosharátunk elment h á l egy 
közeli üzletbe és saját p énzén megvette neki a írissitö 
gyümölcsöt . (lasszó) 

A mára hírdeteteli szimfonikus 
jazz-koncert e I is* a r a d 

A megváltott jegyek árát a Délmagyarország, a Szegedi 
Népszava kiadóhivatala, a Belvárosi Mozi és a Pető Ba»!<-

h áz visszatéríti 


