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gyönyörű eredményre való tekintettel « ta-
nács javasolja, hos>-y a halászati üzem v m -
tőiének; Seététy Sándor főszám vevőnek a 
'közgyűlés 2000 korona jutalmat szavazzon 
meg-

Fölkiáltások: Éljen, éljen! Ním elég! 
Kevés! 

Pásztor József szerint a főszámvevő 
nemcsak egvik leebuzgább és leghasználha-
tóbb főtisztviselője a városnak, hanem kon-
krét eredményeket is ér el minden téren, ahol 
az ő tehetségéhez fordulnak. Hivatali 'köte-
lességeit is példásan végzi " és ezek mellett 
még a kórház élelmezését, hodomi konyha-
kertészetet és -hatósági mészárszéket vezeti, 
mind kiváló eredménnyel. Indítványozza, 
mondta ki a közgyűlés, hogv a fő szám ve vő-
nek jutalmul az elért évi eredmény 5í száza* 
lékét adja. Kormányos Benő szintén a legna-
gyobb' elismeréssel adózik a főszámvevő 
munkája iránt. Javasolja, az elért eredmény 
három, százalékával honorálják a főszámvevő 
kiváló munkásságát. Obláth Lipót sem fogad-
ta ei a tanácsi javaslatot. Indítványozza, 
hogy az- elért eredmény négy százalékával 
honorálják a főszámvevő munkásságát. — 
Korom Mihály szintén elismeri a főszám ve vő 
munkásságának jelentőségét, de a tanács ál-
tal megállapított honoráriumot megfelelőnek 
tartja- Dr. Végman Ferenc javasolta, hogy 
5000 korona jutalmat szavazzon meg a köz-
gyűlés a főszámvevőnek. Bokor Pál közölte, 
hogy a tanács hozzájárul Sculfétv Sándor-
nak 5000 koronával való jutalmazásához, mi-
re a közgyűlés egyhangúlag isrv határozott. 

A városi vegyvizsgáló állomás személy-
zetének a paprikavizsgálatból befolyt 21.000 
korona jövedelemből 20 százalékos jutalmat 
adott a közgyűlés és a szegedi református 
egyház 4000 koronás évi segélyét dr, Kószó 
István és Somlyódy István fölszólalása után 
6000 koronára emelte föl. 

Dr. Gaa\ Endre kulturtanácsos bemutat-
ja az igazságügvminiszter leiratát, amely 
szerint az igazságügyi kormánv tárcája ter-
hére 5000 koronát engedélyezett egy munka-
iskola fölállítására, amelyben a rossz maga-
viseletű elemi iskolai tanulók nyernének ok-
tatást. A tanács kéri 3000 korona városi hoz-
zájárulás megszavazását- A közgyűlés ehhez 
egyhangúlag hozzájárult. 

A városi kereskedelmi iskola igazgató-
tanácsa két tanári és pedig egv vegytan,-áru-
ismeret és földrajz é s egy német-francia 
szaktanári állás szervezését kéri a női keres-
kedelmi iskola részére. Az állások szervezése 
az óradijak terhére történnék, amivel a vá-
ros évi 3—4000 korona megtakaritást ér el. 
A tanács javasolja a két állás szervezésének 
elhatározását, amit a közgyűlés meg is tett, 

A városi hivatalnok-egylet felebbezésé-
vel kapcsolatban dr. Véginctn Ferenc javasla-
tára elhatározta a közgyűlés, hogv a városi 
tisztviselőknek, tekintet nélkül arra. van-e 
városi pótlékuk, vagy nincsen, továbbá tekin-
tet nélkül fizetésükre, minden gyermek után 
kiutalja az évi 400 koronás családi pótlékot. 

Baiógh Károly előterjesztést tett egy 
városi központi szeszfőzde fölállítása ügyé-
ben. A tanács tudvalevőleg javasolja, a köz-
gyűlés intézzen föliratot a pénzügyi kormánv 
hoz olvan irányban, hogv a város belterülete 
és az ezt övező feketeföldek hat kilométer 
széles körzetben vétessenek ki a két kül-
területi központi szeszfőzdék beosztása és 
hatásköre alól- Kérje továbbá, hogy a város 
belterületén adjon engedélyt a miniszter ar-
ra, hogv a város közönsége egv harmadik 

központi szeszfőzdét létesíthessem Ennek a 
szeszfőzdének szervezése részvénytársasági 
alapon történnék és a szeszfőzés mellett az 
is feladata lenne, hogy a hulladékok állati 
takarmányozásra iparilag dolgoztassanak föl, 
lhnen olcsó takarmánnyal láthatnák el az 
állattartó gazdákat. Kérje ezenkívül a város 
a pénzügyminisztertől, hogy ebben a harma-
dik központi szeszfőzdében konyák előállítá-
sára is adjon engedélyt, amire a meglévő két 
szeszfőzde közül egvik sem rendezkedett be, 
Az indokolás szerint a két tanyai szeszfőzde 
nagy távolsága miatt a szeszfőzésre alkalmas 
anyagot inkább a szemétbe dobják, semhogy 
olvan nagy távolságra elvigyék. A harmadik 

központi szeszfőzde jelentékeny évi hasznot. 
• biztosítana a tárasnak és ezt az összeget a 
város fejlesztésére használnák föl. A köz-
gyűlés egyhangúlag hozzájárult o tanács ja-
vaslatához. 

A Pulcz-tábornolí-utca 12 számú háznak 
és teleknek 170-000 koronáért kendő megvá-
sárlását egy szótöbbséggel elhatározta a 
közgyűlés a kórház céljaira. Leadtak össze-
sen 1" szavazatot, ebből kilenc szavazat a 
várost tisztviselők szavazata volt. Nyolc sza-
vazattal a törvényhatóság tagjai szavaztak. 

Még néhány admmisztráriv természetű 
ügy letárgyalása után a közgyűlés nyolc óra-

kor véget ért. 
• 'MMaMMNWMMttMMMnXMMMMftU.aMIJUHMI* 

Szonjoru riportok, 
Szeged? urlszegényeh otthonaiban. 

\Ai háborús évek minél tovább nyúlnak, 
a-nuál jobban összezsttgorodtiak azok .a riport-
témák, amelyek kedvesek voltak az- olvasókö-
zönség előtt. Nincs olyan riport, amely kese--
•Tőséget no váltana ki.. Csupa j a j . baj . hangu-
lati fiúság, elégedetlenség • mindenfelé. A szegé-
nyek támadják a gazdagokat, a központokat s 
a gazdagok? . . . H á t keli a gazdagoknak tá-
madni a 'szegényeket? fik —> kévések kivételé-
vel olyan magasan állanak a -szegénység 
fölött, hogy ma is csodálkozva 'kérdezik a dns 
teritékek mellett: há t valóban vaunak szegé-
nyek? 

Tannak. 
Uriszégények; Szétnéztünk közöttünk. Meg 

hallgattuk panaszaikat és fájón,' szégyen nél-
kül muta t juk be, hogy hova jutott eddig es 
hova .juthat még a magyar középosztály ge-
rince. az intelligeneia. 

Huszonöt év óta ál lami ••tisztviselő az 
egyik. Lelkiismeretes, pontos tisztviselő. Józan 
életet él. Nem dohányos, nem kártyás, szolid, 
otthonülő ember, családjának élő. Igy beszélt: 

— Nézzen szét uram nálam. -A háboru el-
vitt tőlünk mindent. Nem beszélek arról, bog? 
két nagy fiam, egyik orosz földben, Lubliu 
alatt pihen, a, másikat Doberdon Jötték szét, 
de az otthonom ki vari fosztva, -Eladtuk a zon-
gorát. Nekünk már nem keli zene. Beszolgál-
ta t tuk a fémeket. A tálcákat, a gyümölcsös-
tálakat , a réz- 'és egyéb öntvény nippeket, a 
sárga rés karnisokat (& most üres a kreden-
cünk. Olyan, mintha kin a gy tak aritot f u «k ' vol-
n a mindent. Az éléskamránk sohasem volt 
ilyen üres, mint az idén, Ruhaneműt nem tu-
dunk venni és -ha a feleségem 1 va r rn i nem 
tudna, ugy ö is lerongyolódva járna. A régi 
séta ruháiból va r r háziruhát , pongyolát. £n 
magam, amint hazamegyek, levetem sz egyen 
len tűrhető ruhámat , cipőmet. a négy fej kö-
zött egy hi tvány nyár i ruhában vagyok, néha 
didergek. A lapot, beszüntettem, másodkézből 
olvasok újságot . . . Ezt értük meg huszonkét* 
évi házasság után, hnszonötévi tisztes munkál-
kodás után. 

A másik városi tisztviselő és igy bestéitf 
~~ Négy kisgyerekem van. Otthon mezít-

láb mászkálnak a szobában. 'Megszokták és 
akkor sem szeretik a cipőt, fe lhozni ha- isko-
lába kell menniük, A ruháikat leszedjük róluk, 
ba hazajönnek, mivel most már én is, meg a 
•feleségem i-s kifogytunk mindenből. Az én nad-
rágjaimból csináltunk egyből kettőt a gyere-

keknek, de most már nekem sincs több, mini 
egy és a feleségemnek is csak égy tisztességes 
r u h á j a van. A'z a szemieséuk, hogy a mult 
évkort a kétszobás lakásunkat- feladtuk és most 
egyszobásban húzódtunk meg. így nem szen-
vedünk a hidegtől. éLszebuvtink, Ennivalóra 
nem sok telik. Krumpli t , meg kását eszünk. 
(Szerencse, hogy a gyerekek szeretik, f iu f iz 
kilogrammot fogytam, a feleségem is annyit . 
De ez nem. volna baj . A legborzasztóbb, hogy 
egész télen, délután öt órától vak sötétségben 
-kel] lenni. A gyerekeket elal tat juk mesével. 
Mesélünk nekik a cukorról. A,mi nincsen . , . 

A harmadik : 
— Két hét óta járok a váró ban szabó 

után, liogy a ruhára• -megfofdittassam. Nenr 
vállalják. Nincs cérnája" az egyiknek, sokat 
kér a másik, .100 koronát. Miből fizessem? Hisz 
az ennivalóra sem elég a fizetésem. iA- csalá-
dom. csak' -nera éhezhet? Azt mondják, ha én 
adom a cérnát,' akkor megcsinálják 80 kori-
náért. He l vegyek cérnát? Hisz a gombjaimat 
nem tud ja a feleségem fölvarrni . A könyököm 
ki van feselve. Nem. tudjuk beöhögetni. Az 
alsónemüm saétrongyolodik. Megette a sok 
rossz hadiszappan, szétdörzsölték a mosónők. 
Hogy a nyáron mi t fogunk viselni. Talán a 
Kneip-rendszerre fogunk áttérni. Mezítláb já-
runk és a ruhát csupán a testünkre vesszük 
föl , . . Ne mosolyogjon uram, százezrével lesz 
nek Magyarországon maholnap úricsaládok, 
akikről lerongyolódik az alsónemű és pótolni 
nem fogják birni. 

• Nem. mosolygunk ezeken a dolgokon. Nem. 
E g y e t szeretnénk már csak látni. Azt, hogy 
odafönt, a hatalmi -polcokon csakugyan belát-
nák. liogy ütött a tizenkettedik óra megmen-
tein, a középosztályt és megindítanának egy 
olyan komoly akciót, amelynek nyomában 
kis megnyugvás és kis -enyhülés járna. Mbrí 
•ra az ut a teljes ].eziil léshez vezet. 

Kapható kizárólag Fonyó Soma 
világítási vállalatánál Szegeden, 


