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Véget ért a szeptemberi 
városi közgyűlés. 

Nyugdíjazták Pálfy Józsefet. — Elfogadták 
a költségvetést 

(Saját tudósítónktól.) Szeged törvényható-
sági bizottsága kedden délután folytatta és fe-
jezte be szeptember 25-én megkezdett közgyű-
lését. A negyedik közgyűlési nap korántsem 
volt olyan izgalmas hangulatu, vagy makacsul 
vitázó, mint az előző napokon s igy történt, 
hogy a tárgyak gyorsan peregtek lefelé; alig 
egy óra elteltével már vége volt a közgyűlés-
nek, amely a tárgysorozatnak második és na-
gyobbik felét aránylag egészen rövid idő alatt 
lemorzsolta. Bár fölszólalók kedden is akadtak, 
de a fölszólalások legalább egészen rövidek 
voltak. Nem is volt érdemes valami nagy szó-
noklatot kivágni; alig jelent meg összesen 
busz városatya. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester el-
nökölt. A nem szorosan vett közigazgatási alkal-
mazottaknak beszerzési előleget engedélyezett 
a közgyűlés, amely öt perc alatt végzett hat 
adminisztratív jellegű tárggyal. Bodó Péter több, 
nem rendszeres alkalmazott-társával együtt 
felebbezett a tanácsnak az ellen a határozata 
ellen, amely kizárta őket a ruhasegélyből. 
Wimmer Fyíöp indítványára a közgyűlés két 
szavazat ellenében egyhangúlag elhatározta, 
hogy a nem rendszeres alkalmazottakat is 
részesiti ruhasegélyben, fizetésük arányában. 
Ferenczy Mátyásnak — a tanács javaslatával 
szemben — nyugdíjigényébe való beszámítását 
rendelte el a közgyűlés annak az időnek is, 
amit fizetéstelenül töltött a városnál, a csendör-
ségnél eltöltött kilenc évi szolgálatával együ t. 
Dr Pálfy József árvaszéki elnököt tudvalevőleg 
az első kerület országgyűlési képviselőjévé vá-
lasztották a nyárpn. Miután állása a képviselői 
tisztséggel szemben inkompatibilis volt, nyug-
díjazását kérte a várostól. A tanács javasolta, 
hogy a közgyűlés fogadja el dr. Pálfy József 
nyugdíjazás iránti kérelmét és ez évi október 
hó elsejétől kezdve nyugdíjazza őt. Dr. Vegman 
Ferenc indítványára egyhangúlag kimondta a 
közgyűlés, hogy a tanácsi javaslat elfogadása 
mellett köszönetet mond dr. Pálfy Józsefnek 
hü, odaadó és becsületes munkájáért, ameiyet 
21 éven át kifejtett a város érdekében. Erről 
dr. Pálfy Józsefet jegyzőkönyvi kivonatban 
értesitik. 

Dr. Kószó István javaslatára egyhangúlag 
kimondta a közgyűlés, hogy a tanács javasla-
tával szemben özv. dr. Fodor Károlyné kegy-
diját évi kétezer koronával fölemali. Egyhangúlag 
megvásárolta a város négyszögölenkinti 12 ko-
ronás áron azt a telket, amely a Cserepes-sori 
téglagyár telkébe beékelődik. Tizenhat szóval 
tlz szó ellenében elhatározta a közgyűlés a 
Kossuth Lajos-sugárát 33. számú háznak az 
anya- és csecsemőotthon céljaira 300.000 ko-
ronás áron való megvásárlását. Egyhangúlag 
kimondta még a közgyűlés a Szilleri-sugárut 
1. számú háznak 73á 00 koronás áron való 
megvételét óvoda céljaim. A gyevi-sornál 252 
négyszögöl városi citekföld eladása vált szük-
ségessé. A föld négyszögöléért tiz koronát 
ajánlanak. A tanács kérte a föld eladásának 
kimondását. A közgyűlés névszerinti szavazással 
18 szóval 4 ellenében a tanács előterjesztését 
elfogadta. 

Következelt az utolsó tárgy: a jóvö évi 
költségvetés tárgyalása. A tanács javasolta a 
pénzügyi bizottságban és tanácsban szabály-
szerűen letárgyalt költségvetésnek általánosság-
ban és részleteiben való elfogadását. A költség-
előirányzat szerint tudvalevőleg az ötvenszáza-
lékos pótadót fölemelni nem kell. 

Hoffer Jenő szerint a költségelőirányzat 
nem elég reális, az foltétlenül a pótadó emelé-
sét foggá eredményezni. A földbérek nem elég 
magasak. A rendkivüli alap alig fél millió; az 
bizonyosan kevés lesz. 

Wimmer Fülöp: Az ötven százalékos pót-
adó fölemelésének réme Szegeden nem fog 
többé kisérteni. A közgyűlés alig egy hete hozta 
be a telekértékadót és emelte föl a fogyasztási 
illetéket és piaci helypénzdijakat. Kéri, hogy a 
város mindent tegyen meg, hogy egy perc ha-

lasztást ne szenvedjen a telekértékadó behoza-
tala. Ezért minden szükséges előkészitéshez 
már ma kezdjen hozzá a város és egy percet 
ne hagyjon kiaknázatlanul. 

Balogh Károly fölszólalása után, aki ismer-
tette a költségelőirányzat fölépítését, Hoffer Jenő 
kijelenti, nem mondta azt, hogy a költségvetés 
nem elég reális. Ezután a közgyűlés elfogadta 
az előirányzatot ugy általánosságban, mint rész-
leteiben. Ezzel a közgyűlés végét ért. 
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— A németalföldi béketanács elnökét 
Berlinbe hivták. Amsterdamból jelentik: Az 
Allgemeen Handelsblad jelenti, hogy M. C. 
Dresselhys, a németalföldi béketanács elnöke, 
tegnap este meghivásra Berlinbe utazott. 

— WindlschgrStz Budapesten. Budapest-
ről jelentik: herceg Windischgtatz Lajos köz-
élelmezési miniszter, aki élelmezési kérdésekben 
két napon át Bécsben tanácskozott, kedden 
reggel Budapestre visszaérkezett. 

— Szurmay jobban van. Budapestről je-
lentik: báró Szurmay Sándor honvédelmi mi-
niszter, ki inrándulást szenvedett, már a javu-
lás utján van. Ágyát azonban egyelőre nem 
szabad elhagynia. 

— Lemond a belügyi államtitkár és a 
budapesti főpolgármester. Budapestről tele-
fonálja tudósítónk: Beavatott helyről nyert ér-
tesülés szerint Némethy Károly belügyi állam-
titkár és Bárczy István főpolgármester a közeli 
időben lemondanak. Lemondásuknak oka az, 
hogy a Magyar Bank fürdővállalat az Égisz 
igazgatósági tagjaivá választotta Némethyt és 
Bárczyt. Ez az állás eddig vjselt méltóságukkal 
inkompatibilis. 

— A 48-os Hadialbum népünnepe Do-
rozsmán. Vasárnap, 6-án, a 46-os ezred 
rokkantjainak, hadiárváinak és özvegyeinek 
javára Dorozsmán tart nagy népünnepélyt a 
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Hadialbum szerkesztősége. A hadkiegészítő 
kerület minden nagyobb községe áldozott már 
a nemes célra és bizonyos, hogy a dorozsmai 
magyarok is kitesznek ezúttal magukért. A 
minden tekintetben szépnek és sikeresnek ígér-
kező népünnepéiyen lesz müvészestély, amelyen 
ismert művészek fognak szavalni, énekelni és 
zenélni; lesznek különféle árusátrak, lesz tom-
bola, amelyekben a vásárlók csinos és hasznos 
tárgyak vételével gyarapítják a rokkantalapot. 
A dorozsmai jótékony néptinnepre cizonyára 
Szegedről is sokan fognak átrándulni. A zenét 
az 5-ös honvédzenekar szolgáltatja. 

— Próbáijók a Királyhimnuszt. A király-
váró Szeged lázas buzgalommal készülődik az 
októberi nagy napra, mely a béke őszinte 
hívének, IV. Károlynak személyét hozza el 
közzénk, hogy az ősi magyar hűség őszinte, 
lelkes melegét érezhesse abban a városban, 
amely elődje szavára emelkedett büszkén, fé-
nyesen a legelső magyar városok első helyére. 
Külön ajándék, szép és figyelmes hódolat is 
készül, a Kőnig^éter Királyhimnuszát próbál-
ják dalárdák, zenekarok, katonák és civilek, 
szülészek és műkedvelők vegyesen és szorgal-
masan. König Péter lankadatlanul tanit, vezé-
nyel, buzdit és korhol, rimánkodik és enyhén 
fenyeget, hogy ugy menjen minden a nagy 
napon, mint a karikacsapás. A színészek külö-
nös tisztelettel tekintenek ősz fürteíre, benne 
sejtvén egyikét ama zordon dramaturgusoknak, 
akiket Hollós József dr. inditványa alapján ne-
veznének ki a szinház mellé. A szegedi Her-
mann Bahr, aki szakálla és tájszólása révén is 
hasonlit bécsi kollégájára, különben megelé-
gedve az eddigi próbák eredményével. Az utá-
szok zenekarától Szegő Endréig mindenkihez 
van egy nyájas szava, csak az a probléma iz-
gatja néha, hogy mi lesz, ha eső esik ama 
nagy napon, és az égi csapadék nem engedi 
eléggé magasba szárnyalni a földi stimmeket. 
Ez esetre egy külön bizottságot kellene kikül-
deni, talán Kormányos Benővel, a hangok nagy-
tanárjával az élén. Legközelebb főpróba is lesz 
a Királyhimnuszból, a főispán előtt. 

— A kamara a postai munkaidő meg-
rövidítése ellen. Három nappal ezelőtt jelent 
meg a kereskedelemügyi miniszternek az a ren-
delete, amely a postahivatalok hivatalos óráit 
a rfcggeli 9 órától délután 4 óráig terjedő idő-
ben állapítja meg. Minthogy ez a rendelkezés 
a kereskedelemnek és az iparnak érdekeit igen 
súlyosan érinti, a kamara ez ügyben egyrészt 
interveniált a helybeli postafőnökségnél, más-
részt pedig felterjesztéssel fordult magához a 
kereskedelemügyi miniszterhez is. Kőrössy Ist-
ván főfelügyelő, a szegedi posta és táviróhiva-
tal főnöke biztosította a kamarát, hogy a dél-
utáni postavonattal érkező budapesti posta még 
aznap fel fog d lgoztatni és azt a postafiókkal 
bíró felek átvehetik. A reggeli munkaidő meg-
kezdését illetőleg azonban a kamara közvetle-
nül a kereskedelemügyi miniszterhez írt fel és 
kérte, hogy az továbbra is nyolc órában álla-
pitassék meg, mert a nagyobb vállalatok és 
üzemek csak igy lehetnek abban a helyzetben, 
hogy az érkezett reggeli postát még idejében 
feldolgozhassák. 

— Megint d rágább lett a cukor. A hiva-
talos lap keddi száma ismét örömhírrel szolgál 
a fogyasztó közönségnek. Felemelték a cukor 
árát immár vagy tizedszer a háború alatt. Még-
is okolja a kormány, hogy mi késztette erre a 
kellemes elhatározásra. Drágább lett a cukor-
répa (igaz ugyan, hogy csak most szedik föl 
a földből az ideit) és igy a mutt évi termésből 
készült cukor árát már a jövőben feldolgozandó 
répamennyiségre fel kellett emelnie. Oh, mert 
ne busuij édes szájú fogyasztó, csak 77 fillérrel 
részesited a kincstárt ezentúl kilogramonként 
cukoradó, hadipótlék illetőleg kincstári adóban 
és a kiskereskedő ezentúl 12 fillér helyett 20 
fillért fog hozzáadhatni kilogramonként a detail 
árhoz és igy fogsz te ezentúl 2 korona 40 
fillér helyett 3 korona 30 fillért fizetni. És mi-
kor te ezt tudomásul veszed, el fog futni a 
méreg és azt fogod mondani keserű szájízzel: 
egye meg a fene, csak már egyszer legyen 
béke. Ha beválik a jámbor óhajtásod, ugy talán 
tiz év múlva azt is olvashatod e sorok élén, 

a o g y olcsóbb lett a cukor. 


