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k ö z i g a z g a t á s 

Fölemelik a bizottsági tagok számát. 
— A januári közgyűlés. — 

(Saját tudósítónktól.) Nagv érdeklődés 
melleit kezdődött ímeg szerdán az esztendő 
első rendes közgyűlése. A bizottsági tagok 
nagy számban jelentek meg a közgyűlési te-
remben, azonban ennek ellenére elég gyorsan 
ment a tanácskozás és az első napon az in-
terpellációkon, indítványokon kiviil még tiz 
tárgygya! végeztek. 

Az interpellációk egyikénél, a Tóth Imre 
dr interpellációjánál a közgyűlés többsége 
leszavazta a tanácsot és arra utasította, hogy 
a februári közgyűlés elé terjesszen be olyan 
indítványt, amely kimondja, hogy a jövőben 
Szeged törvényhatósági bizottsága négyszáz 
tagiból á l 

Nagyobb vita volt az újszeged! villatel-
kek kérdésénél is. A közgyűlés nagy több-
sége határozottan azen. az álláspontos volt, 
hogy Újszeged fejlődése érdekében a villa-
tefkeker el kell adni és a többség Becsey Ká-
roly dr indítványával szemben elfogadta a 
tanács javaslatát. 

A közgyűlés újra választotta a gyáripari 
bizottság tagjait, akiknek most járt le a man-
dátumuk, sőt ki is egészítette a bizottságot 
bárom taggal: Borsó Jánossal, Rosenfeld 
Nándorral és Weiner Miksával. 

A strandfürdő részére ingyen területet sza-
vazott meg a közgyűlés, azonban kikötötte 
azt, hogy a fürdő közönsége a hidvám felét 
tartózik megfizetni. 

A közgyűlés lefolyásáról alábbi tudósítá-
sunk számol be: 

Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Tóth 

Miihály dr tiszteletbeli tanácsos és Ferenczy 
Béla aljegyző. 

Elnök megnyitja a közgyűlést. 
Tóth Mihály dr felolvassa a polgármester 

rendes havi jelentését, amelyet a közgyűlés 
hozzászólás nélkül tudomásul vett. 

(Interpellációk.) 
Koczor János tanácsos előadja, hogy Kor-

mányos Benő dr interpelációjában azt kér-
dezi a polgármestertől, van-e tudomása ar-
ról, hogy a hatóság a lakosságot állandóan 
zaklatja azért, hogy diszes keritéssel lássák 
el a házakat. A tanács azt feleli a polgármes-
ter nevében az interpellációra, hogy a tanács 
a rendőrség felhívására fölszólította azokat, 
akiknek rozoga a kerítésük, hogy azt cserél-
jék ki. Ezt a fönnálló rendeletek alapján 
tette a tanács. Kéri a válasz tudomásul vé-
telét. 

Kormányos Benő dr nem veszi tudomásul 
a tanáesps válaszát. Szerinte indokolatlanul 
zaklatja á hatóság a polgárságot. Kéri a köz-
gyűlést, ne vegye tudonpásul a tanács vála-
szát és ebben az esetben ő megfelelő indít-
ványt teszi 

Kqci!ar János tanácsos válasza és az inter-
pelláló hozzászólása után a közgyűlés a' ta-
nács válaszát néhány szótöbbséggel tudomá-
sul vette. 

Taschler Endre főjegyző előadja, hogy 
Tóth Iiiiré dr interpellációban azt kérdezi, 
miért nem terjeszt elő a tanács indítványt, 
hogy á bizottsági tagok számát emeljék föl 
négyszázra. A főjegyző azt feleli a tanács 
nevében áz. interpellációra; hogy készülőben 
van a városi törvény, amely szabályozza a 
kérdést és addig nem lehet megfelelő hatá-
rozatot hozni. 

Tóth Imre dr nem veszi tudomásul a vá-
laszt, A törvényen alapszik az az indítvány, 
mnelyet előterjeszt. Kéri a közgyűlést, uta-
sítsa a tanácsol, hogy ttjpjp^zen elő a feb-
ruári közgyűlésen indítványt, amely eleget 
tesz az interpellációjában Hangoztatott ké-
résnek. 

A főjegyző és az interpelláló hozzászólása 
után a, közgy űlés többsége a tanács válaszát 
Htm vette tndomásvt és utasította a tanácsot, 

hogy a februári rendes közgyűlésre indít-
ványt terjesszen be a törvényhatósági bizott-
sági tagok számának négyszázra való föl-
emelése és a kerületek megfelelő beosztásáról. 

Pap István azt kérdezi a polgármestertől, 
hogy az egész csorvai utatat kiépítik. Tóth 
Mihály dr megnyugtató válaszát az interpel-
láló és a közgyűlés tudomásul vette. 

(Indítványok.) 
Bokor Pál polgármester-helyettes előter-

jeszti, hogy Körmendy Mátyás a külvárosi 
vízvezeték ügyében terjesztett be indítványt. 
A" tanács azt javasolta, hogy a közgyűlés ér-
demben az indítványt majd csak a márciusi 
közgyűlésen tárgyalja a vízórák kötelező be-
állításával együtt. 

A közgyűlés elfogadta a tanács javaslatát. 
Balogh Károly tanácsos előadja, hogy 

Rosenfeld Nándor indítványt nyújtott be, 
amelyben azt kéri, hogy a közgyűlés kérje a 
kormánytól a szomszédos és az I. távolsági 
forgalom tarifáinak változatlanul hagyását. 
A tanács javasolja a közgyűlésnek, hogy te-
gye magáévá az értékes indítványt. 

Ilyen értelemben határozott a közgyűlés. 
Bárdoss Béla osztályjegyző előadja, hogy 

Sári János terjedelmes indítványt terjesz-
tett be a fogadalmi templom építésével kap-
csolatban. Azt javasolja, hogy a templom 
berendezési költségeinek fedezésére gyűjtést 
rendezzenek és erre egy száztagú bizottságot 
.alakítsanak a közgyűlés tagjaiból. Azokak, 
akik a költségekhez adományaikkal hozzá-
járulnak, a fogadalmi templom fényképét 
ajándékozza a város. A tanács .azt javasolja, 
hogy az indítványt adják ki neki. A közgyű-
lés elfogadta a tanács javaslatát. 

(Az ujszegedi villatelkek.) 
Bokor Pál polgármester-helyettes előadja, 

hogy Lantos Béla és 110 bizottsági tag indít-
ványt nyújtottak be, amelyben arra kérik a 
közgyűlést, mondja ki az ujszegedi villatel-
kok eladását, mert ezt Újszeged fejlődé-
se megkívánja. A tanács érdemben tárgyalni 
kívánja az indítványt és azt javasolja, bizzák 
meg a tanácsot, hogy a kérdésben a márciusi 
közgyűlésen érdemleges javaslatot terjesz-
szen elő. 

Becsey Károly dr elleninditványt tesz és 
azt javasolja, hogy a kérdést egyáltalában 
vegyék le a napirendről. A villa telkeket nem 
.szabad eladni, a telkeket használja föl a vá-
ros arra, hogy azokon népligetet létesítsen. 

Lantos Béla kifejti, hogy Újszeged fejlődé-
se megköveteli, hogy a villatelkeket örök-
áron adja el a város. Nagyon sokan építkez-
nének már most is Újszegeden, de ezt nem te-
hetik meg épen azért, mert a város nem adja 
el a telkeket. Pénzügyi szempontból is elő-
nyös a városra a villatelkek eladása. Kéri a 
tanács indítványának elfogadását. 

Kormányos Benő dr azt mondja, hogy bár 
annakidején ellene volt az ujszegedi villatel-
kek eladásának, most föltétlenül szükséges-
vek tar t ja azt és kéri a tanács javaslatának 
elfogadását. 

Becsey Károly dr és Bokor Pál hozzászó-
lásai után a közgyűlés nagy többsége a ta-
nács javaslatát fogadta el. 

A közgyűlés ezután tudomásul vette, hogy 
a belügyminiszter a két kerületi orvosi állás 
szervezéséről szóló határozatot és az állat-
tenyésztési szabályrendeletet jóváhagyta. 

(A gyáripari bizottság uj tagjai.) 
A gyáripari bizottság tagjainak a mandá-

tuma lejárt. A közgyűlés Taschler Endre fő-
jegyző előterjesztésére kimondotta, hogy a 
bizottság tagjainak a számát tizenkettőről 
tizenötre emelte föl, a régi tagokat ú j ra vá-
lasztotta és u j tagokul Bózsó Jánost, Rosen-
feld Nándort és Weiner Miksát választotta 
meg. 

(A külvárosrészekért.) 
Bokor Pál polgármester-helyettes előadja, 

hogy Várhelyi József tb. kanokok a mult év-
. ben a külváyosrés^ek rendezése ércekében 
"indítványt terjesztett elő, Az indítványt ak-

kor kiadták a tanácsnak, amely azzal beha-
tóan foglalkozott. Az előadó kifejti, hogy a 
külvárosrészek vizvezetéjke, ;világitása, csa-
tornázása a közel jövőben elintézést nyer, az 
utcák rendezése pedig folyamatban van. Kéri, 
hogy az indítványt adják vissza a tanácsnak. 

Fajka Lajos Lajos dr nem fogadja el a ta-
nács javaslatát, amelyet a közgyűlés többsége 
az előadó fölszólalása után elfogad. 

(A strandfürdő támogatása.) 
Bokor Pál polgármester-helyettes előadja, 

hogy a Szegedi Parkfürdő Készvénytársaság 
a Tisza partján strandfürdőt akar létesíteni. 
Erre a célra a várostól 220 méter hosszú part-
részt kér. Kötelezi magát, hogy ezt a részt 
elrekeszti. A vállalat a fürdő vendégeit mo-
toros csónakon szállítja át. A tanács javasol-
ja, hogy a kérést teljesítsék, a területeket 
engedjék át, azonban kötelezzék a társaságot 
arra, hogy a csónakon átszállítandó szemé-
lyek után a hidvám felét megfizesse. 

Falta Marcel dr elfogadja a tanács javas-
latát, azonban nem helyesli az előterejsztés-
nek azt a részét, amely a hidvámról szól. Kéri 
a bizottságot, ne fogadja el az előterjesztés-
nek azt a részét és engedjék meg, hogy leg-
alább három éven át ingyen kelhessenek át a 
fürdőzők a csónakon. 

Kovács József dr közegészségügyi szem-
pontból fontosnak tartja, hogy a fürdő léte-
süljön. Épen ezért hozzájárul Falta Marcel 
előterjesztéséhez. 

Szmollény Nándor hasonló értelemben szó-
lal föl. 

Bokor Pál fölszólalása után a többség a 
tanács javaslatát elfogadta. 

Elnök ezután a tárgyalás folytatását csü-
törtök délután négy órára halasztotta. 

x A j a v a d a l m i ü g y v e z e t ő . Megírtuk, 
hogy a jauadalmi bizottság legutóbbi ülésén 
elhatározta, hogy kéri a tanácstól a java-
dalmi ügyvezetői állás végleges betöltését. 
A bizottság jegyzőkönyvi átirata már meg-
érkezett a tanácshoz, amely legközelebb fog-
lalkozik a kérdéssel. Alkalmunk volt beszélni 
a kérdésről Balogh Károly pénzügyi taná-
csossal, aki azt mondotta, hogy a februári 
közgyűlés ezt a régóta húzódó ügyet elintézi. 
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Szegedi 

Kereskedelmi Rendezőbank 
Részvér ytársas ;g. Tisza Lajos-körut 5T. szám. 

Foglalkozik kereskedők fizetésképtelenségeinek ren 
dezésével és azok financirozásával. 

Átvesz követeléseket leszámítolásra és behajtásra. 
Iparvállalatokban tökerészesedést vállal. 
Föüzletága a vendéglői és kávéházi szakmába vágó 

üzletek lebonyolítása. 
Óvadékokat nyújt főpincéreknek. 
Kultiválja a bankszakmába vágó összes üzlet-
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