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jók a csatornázási kirendeltség tervei. 
Elnök: Erről nincs szó! 
Magyar József attól tart, hogy .a tanács 

a csatornázási kirendeltség terveit fogadja 
el, holott ő az indítványában 15. pontban ki-
mutatta, bogy ezek a tervek ugy pénzügyi, 
mint műszaki szempontokból megvalósítha-
tatlanok. Csak ugy fogadja el: a tanács ja-
vaslatát, hogy a kétféle terv elbirá-lására egy 
30 tagu ad-hoc bizottság küldessék ki. 

Elnök: Az elnöki székből csak azt va-
gyok bátor megjegyezni, bogy a tanács ja-
vaslata a műszaki bizottság elé kivánja utal-
ni az ügyet, tehát nagy eltérés a kettő között 
nincs. Az inditvány látszata az, mintha bi-
zalmatlansággál volna a műszaki bizottság 
és a -mérnökség tagjai iránt . . . 

Kormányos Benő dr.: A mérnökséggel 
szemben .lehet is bizalmatlan! 

Elnök . . . lehet, hogy a bizottsági tag ur-
nák ez a véleménye, de azt hiszem, bogy a 
műszaki bizottságot ko-moly férfiak, komoly 
férfiakból alakították meg. (Ugy van!) Erre 
akartam csak fölhívni a törvényihatásági bi-
zottság figyelmét. 

Magyar József ismét szólásra jelentke-
zik. 

Elnök: Bocsánat, a vita be van zárva, 
mivel senki nem jelentkezett. 

Magyar József: De zárszó jogán, méltó-
ságos uram! 

Elnök: Kétszer egymásután nem lehet 
felszólalni, ha közbe nem volt szónok. 

Wim mer 'Fülöp: Helyes! 
Felkiáltások: Ugy van! 
•Szeless József dr.: Ez a .szólásszabadság? 
Wimmer Fülöp: Bízza csak ránk, ,mi is 

vigyázunk rá ugy, mint ön. (Zaj, elnök a 
csengőt rázza.) 

Szavazásra kerülvén a sor, a közgyűlés 
nagy többséggel a tanács javaslatát fogad-
ta el. 

Kiss Gyula a Nagykörúton belül fekvő 
összes utcák gázvilágitással való ellátását 
sürgeti indítványában. A tanács javasolja, 
utalják az ügyet a mérnökséghez költségve-
tés készítése céljából. A közgyűlés igy hatá-
rozott 

Körmendy Mátyás a Feltámadás-utca 
csatornázását kéri. A tanács felhatalmazást 
kér a közgyűléstől költségvetés készítésére. 
A felhatalmazást megadták. 

Páral Pál a vágóhídon tul vezető gyalog-
járó kikövezését indítványozza. A tanács 
költségvetés készítésére kér felhatalmazást. 
Megadták. 

(A szegcdi paprika, védelme.) 

Csonka Gergely ós Pick Jenő törvényha-
tósági bizottsági tagoknak a szegedi paprika 
védelmére vonatkozó indítványait ismertet-
te most Balogh Károly pénzügyi tanácsos. A 
tanács az indítványokat azzal a javaslattal 
terjeszti a közgyűlés elé, hogy: irjon föl a 
város a kormányhoz, bogy az uj vámszerző-
dések megkötésénél szigorúbb feltételekhez 
kösse a spanyol paprika behozatalát, más-
Veszt törvényes uton intézkedjék, bogy sze-
bedi paprika név alatt csakis Szegeden ter-
cett paprikát szabadjon forgalomba hozni; 
végül kérje föl a közgyűlés a főispánt ós a 
város két országgyűlési képviselőjét, hassa-
lak oda, hogy a szegedi paprika jóhirneve a 
külföldi visszaélésekkel szemben biztosittas-
«ék. 

Pálfy Dániel azt ajánlja, lugy alakítson 
a közgyűlés olyan bizottságot, amely a eze-
tfeói Paprika védelmének kérdésével állan-
uónu és intenziven foglalkozna. Kéri a köz-
^yú'ést, utasítsa a tanácsot, hogy a legköze-
lebbi közgyűlésen ilyen bizottság megalaki-
tusára tegyen javaslatot. Beitzer Lipót, 
hiajd Vajas József tetszéssel fogadott hozzí-
sv-ólása után a közgyűlés az előadó ajánlatá-
vá a tanács javaslatát azzal a módosítással 
T°gadta el, hogy a gazdasági bizottságot 
°hudannyiszor. valahányszor a pnprikavó-
uciem kérdésével foglalkozni fog, a szegedi 
baprikatermelökkel is kiegészítik. 

Firhás Nándor a harmadik polgári isko-
la létesítését sürgeti indítványában. Gaál 
Endre dr. előadó jelenti, hogy a miniszterrel 

a tárgyalások folyamatban vannak és igen 
jó uton haladnak. A közgyűlés ezt tudomásul 
vette. 

Kormányos Benő dr. azt indítványozza, 
hogy a városi főgimnázium öt tanárának ad-
jon a város éven-kint és fejenkint 400 korona 
utazási segélyt külföldi, tjairujl-mányutra. A 
tanács azt javasolja, ho-gy ezer koronát sza-
vazzon meg ,a közgyűlés két, esetleg több 
gimnáziumi tanár számára. A tanács javas-
latát elfogadták. 

(A polgármester.) 
Balassa Ármin- dr. a polgármester arc-

képének megfestését indítványozza. A ta-
nács javasolja, hogy az inditvány elfogadá-
sával a, közgyűlés adjon kifejezést a pol-
gármester iránt való szeretetének és ragasz-
kodásának. (Helyeslés.) 

Balassa Ármin dr. megindokolni kiván-
ja indítványát. 

Dobay Gyula dr.: Teljesen fölösleges! 
Balassa Ármin dr. fejtegetni kivánja, 

hogy miért lette meg indítványát. Folytonos 
.közbeszólásokkal zavarják, mire Balassa ki-
jelenti, hogy lemond inditványa további in-
dokolásáról. (Helyeslés.) 

Wimmer Fülöp: Nem lett volna szebb 
ezt a dolgot egyhangúlag elintézni? 

Szeless József dr.: Szónokolni akar egy 
kicsit az ügyvéd ur! (Derültség.) 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 
;.tanács javaslatát. 

Lantos Béla a Szekíü-tigygyel kapcso-
latban indítványozza, hogy a közgyűlés fe-
jezze ki ragaszkodását Rákóczi emlék-e iránt 
és a Rákóczi-szobor két reliefjére 5000 koro-
nát szavazzon meg. Az inditványt a tanács 
javaslatára elfogadták. 

Szmollény Nándor a 'tisztviselők családi 
pótléka érdekében nyújtott be inditványt. A 
tanács javasolja a közgyűlésnek, hogy ezt a 
kérdést a pénzügyi- és szervezőbizottságok-
kal tárgyaltassa le. A közgyűlés igy hatá-
rozott. 

Szviessy Lehel dr. a városi napidijasok 

Nézze meg! 
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A z U r á n i á b a n , 
Előadások Vs6 órától kezdve. 

állásának szervezését kivánja indítványában. 
Eszerint azok a napidijasok, akik három év 
óta vannak a városnál, 3 korona napidijat és 
240 korona lakbért, 3 és 6 év között 3.50 ko-
rona napidijat és 300 korona lakbért, 9 év 
óta szolgálók 4.50 koronát és 400 korona 
lakbért, 12 évi szolgálattal birók 5 koronát 
és 500 korona lakbért kapjanak. A tanács 
javasolja, hogy az inditványt véleményezés 
végett adják ki a szervező bizottságnak. Igy 
határoztak. 

Ezután a tanácsi ügyosztály szerve-
zését tárgyalták, amiről külön cikkben szá-
molunk be. 

HÍREK 
oooo 

SZEGEDI KALENDÁRIUM 

„ AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
Csütörtök rológiai intézet jelentése 

^ ^ szerint: Túlnyomóan szá-
raz idő várható, hőemelke-
déssel. Sürgöny prognózis: 

^ ^ ^^ Enyhébb, száraz. Déli hő-
mérséklet: 19.2 Celsius volt. 

A VÁROSHÁZÁN va-
lamennyi hivatalban dél-

előtt nyolc órától délután két óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától 
délután 2 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
tárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van 
hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hiva-
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva délelőtt 
10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a 
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet 
'ekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapo-
kon látogathatják délelőtt 10—1 óráig. 

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 
Cigányprímás, operett, Nyárai Antal ven-
dégfelléptével. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
kezdve este 11 óráig: „Az összeesküvők áru-
lója", tragikomédia 3 felvonásban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután öt órától kezdve este 11 óráig: 
„Az orkán" és Fejérváry Géza báró temetése. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: „A halálszikla", dráma 3 felvo-
násban. A főszerepet Edith B. Psylander ját-
szó, „A kivándorló", amerikai dráma 2 rész-
ben. 

Házassági zivatarok 
— Meteorológiai müjelmtés. — 

(Saját tudósítónktól.) (Mindig nagy tisz-
telettel tekintek fel a számok nagy harcosai-
ra, különösen a statisztikai hivatal emberei-
re. Csodálatos érzékkel verik át magukat a 
siketnéma számok tömkelegén és beszélő 
számokká varázsolják azokat. Meghatottan 
vesszük tudomásul: hány csecsemő született 
holtan és mennyi születik tótul. Hány kiló 
ágytollat exportáltunk külföldre és viszontag 
hány vaggon rovarport fogyasztottak a Bel-
városban. Hány hektoliter tejet adtak el a 
város környékén és ezzel szemben hány ezer 
korona adót fizetnek mejd Szegeden az el-
fogyasztott vízmennyiség után. 

Kedvesek ezek a beszélő és egymásnak 
fordítva humorosan ható számok De maga a 
gyűjteményük, a statisztikai évkönyv hiá-


