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R szerdán összeülő közgyűlés legérdekesebb anyaga: 
a költségvetés tárgyalása 

H nyári szünet alatt nem sok közgyűlésre való akta gyűlt össze 
(A Délmagyarország munkatársától.') Az 

u] közigazgatási törvény értelmében a közgyű-
lés napirendjét nem mint eddig huszonnégy, 
hanem negyvennyolc órával előbb kell a kis 
ülésnek összeállítania. Az uj törvényhatósági 
bizottság megalakulása után a havonta ülé-
sező kisülés hatáskörébe tartozik majd a köz-
gyűlés napirendjének előkészítése is. Amíg 
azonban az uj törvényhatóság össze nem ül, 
n e m választja meg a kisülés tagjait, ennek ha-
táskörét ideiglenesen a város megszüntetett ta-
nácsa tölti be. Ezekre az alkalmakra a tanács 
éleire kel, hogy azután tétlenül és hatáskör 
nélkül várja be a végleges megszűnését. így 
kelt életre héttőn is a város tanácsa és annak 
rendje és módja szerint előkészítette a szer-
dai közgyűlés napirendjére kerülő polgármes-
teri, tanácsi előterjesztéseket és az indítvá-
n y o k a t Sok dolga nem akadt a tanácsnak, 
m e r t a nyári vakáció nem sok közgyűlésre 
váró aktát érlelt meg. A közgyűlést össze sem 
hívták volna talán soha többet, ha nem válik 
aktuálissá a jövő évi költségvetés letárgyalása, 
amit a polgármester már nem halaszthatott el 
az uj közgyűlés összeüléséig. A belügyminisz-
ter ugyanis szigorú terminusokhoz köti a vá-
rosi költségvetések letárgyalását, meghatároz-
za ázt a legkésőbbi időpontot, amig a köz-
gyűlés által letárgyalt költségvetést hozzá fel 
kell terjeszteni kormányhatósági jóváhagyás 
végett. 

A szerdán összeülő közgyűlésnek a legfon-
tosabb tárgya kétségtelenül a jövő évi költség-
vetés lesz, amely a jelek szerint nagyarányú 
felszólalásokra ad majd alkalmat. Valószínű, 
hogy a közgyűlés m á r szerdán megkezdi a 
költségvetéstervezet tárgyalását, szerdán azon-
ban a polgármester péntekig vagy szombatig 
e lnapolja a gyűlést, mivel csütörtökön Pestre 
vezeti azt a Lloydban elhatározott küldött-
séget, amelyet Klebelsberg Kunó kultuszmi-
niszter kalauzol el Bud János kereskedelmi 
miniszter elé. Szombaton — ha addig nem tár-
gyalják le a napirendet — ismét elnapolják 
a z ülést, mert szombaton lesz az önkéntes 
tűzoltótestület félszázados jubileuma és igy 
a polgármester az ülés folytatását hétfőre 
halasztja el. 

A szeptemberi közgyűlés napirendjére tű-
zött tanácsi előterjesztések között szerepel az 
a javaslat, hogy a váras kérjen kisajátítási 
.jogot arra a huszholdnyi területre, amelyre 
a felsőközponti gazdasági iskolának van szük-
sége. Javasolja még a polgármester a Társa-
dalombiztosító Intézet Mérey-uccai telkének 
megvásárlását a jövő évben felépítendő bel-
városi leány eiami iskola céljaira. Az iskola 
épületében kap hajlékot az iskolaszéki Irat-
tár, sőt valószínűleg a fe lsőkereskedelmi leány-
iskola is, amely jelenleg az ál lami kereske-
delmi iskola épületében szorong. A Társada-
lombiztosító a telket annyiért adja el a vá-
rosnak, amennyiért néhány évvel ezelőtt meg-
vásárolta, csak a vételár kamatainak megfize-

tését kivánja. így a telek körülbelül negy-
venkétezer pengőbe fog kerülni. 

Wimmer Fülöp, mint ismeretes, interpellá-
ciót jegyzett be a közgyűlés napirendjére. 
Interpellációjában azt kérdi a polgármester-
től, hogy miért nem hajtotta végre a közgyű-
lésnek azt a határozatát, amelyben utasítást 
kapott, hogy vezessen küldöttséget a kormány 

illetékes tagjai élé a bajai müut Kiépítésének 
és az algyői hid felépítésének megsürgetésc 
végett. A polgármester nem is készült fel arra, 
hogy választ adjon erre az interpellációra, 
mert arra számit, hogy W i m m e r F ü l ö p azt 
visszavonja, h iszen csütörtökön a kultuszmi-
niszter vezeti fel Szeged küldöttségét ugyan-
ebben az ügyben. Hauser Reaső Sándor a gyfl-
mölcsekszport és az egységes gyümölcsterme-
lés megszervezése érdekében terjeszt indít-
ványt a közgyűlés elé, amelyet a polgármester 
pártoló javaslattal tűz napirendre. 

Ezek lennének a szeptemberi közgyűlés leg-
érdekesebb problémái. 

Helyszíni szemle az Eöívös-kollégium 
lelkének kisajátítása ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy az Eötvös-kollé-
gium felépítésére kiszemelt Boldogasszony-su-
gárut 1. számú telken dr. Bistyák törvény-
széki bíró helyszíni szemlét rendelt el. A 
helyszíni szemlére azért volt szükség, mert a 
város nem tudott megegyezni a telek tulajdo-
nosaival, akiknek a telek megváltása fejében 
rendkívül alacony árakat igért. Annak da-

Dr. Bistyák törvényszéki biró a komplikált 
kisajátítási ügyben hétfőn délutánra tűzte ki a 
szemlét, amelyen megjelentek a szakértők é s 
az érdekelt telektulajdonosok. A bíróság min-
denekelőtt végzést hirdetett, miszerint nem 
Ligeti Béla, hanem Ottovay István lesz a bí-
róság szakértője. A helysz íni szemléről hosz-
szu jegyzőkönyvet vettek fel, de döntést a bí-
róság nem hozott, mert a szakértőknek idő 

cára, hogy a tulajdonosok ingatlanait külön- kell szakvéleményük elkészítésére és beler 
böző árakon becsülte fel a város és egyiknek 
kevesebbet, másiknak többet ajánlott fel: va-
lamennyi telektulajdonos elutasította a város 
ajánlatát és a kisajátítási eljárásnak szabad 
folyást engedett. 

jesztésére. 
A bíróság eleget tett a szakértők kérésének 

és a tárgyalás folytatását október ÍO-re tűzte 
ki, amikor is végre döntést hozhat ebben a 
kisajátítási pörben. 

Nyugodtan pártvacsorázhatnak a nagyszeged párti 
premierbérlők 

Tekintetes Szerkesztőség! 

Azzal kezdem, hogy fanatikus nagyszegedpárti 
vagyok. Az voltam már akkor is, amikor a párt 
megalakulására még nem is gondolt senki. Szi-

zám egy küldönc fe a Nagy szeged Párt vezetősé 
gének megbízásából elém tolt egy aláirási ivet 
Ezen az íven ar ra kértek fel, mint hithű párt-
tagot, hogy vegyek részt pártunk keddi vacso-
ráján — egy teríték ára két és félpengő, aláirá« 

S S S Ü r C k e d é l y ű ember vagyok, hát 'vidáman lottam a hivó szózatot, amikor megtudtam, hogy 
végre titkos elgondolásom formát ölt és ezt a 
formát azok szabják, akik a leghivatottabbak rá, 
mert a legtöbb végrehajtóhatalom központosul 
kezeikben. Csak az volt az egyetlen aggodalmam, 
hogy túlbecsülöm ezt a hatalomkoncentrációt, 
hogy a pártalakitó vezérek még sem tehetnek 
meg mindent, amit akarnak, vagy pártérdekből 
jónak látnak. Most azonban örömmel győződ-
hettem meg arról, hogy aggodalmam minden ala-
pot nélkülöz. 

A dolog ugy történt, hogy premierbérletet vál-
tottam a színházban. Nagybüsrkén néztem végig 
a szezonnyitó előadást és boldogan készültem a 
Hercegkisasszony keddi premierjére is. Gondoltam, 
ha már többet kell a premierbérletért fizetni, mint 
az A. bérletért, legalább büszkélkedhetek is meg-
jelenésemmel a premiéren. 

Éppen a legbotdogabban gondoltam a premier-
láz kellemes nekózisárá. amikor bekopogtatott hoz-

ii Nőikalap különlegességek 
a legnagyobb választékban a minden elképzelhető színben kaphatók 
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Az AiföSd iegnagyobb nőikalap raktára. 

Megérkeztek 
kötöttáru különlegességek 

knbót, mellény, pultower, Jumper costllmSkben 
-v-v Óriási választék, mese olcsó árak! 
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irtam alá ezt az ivet is. Ott leszek, gondoltam 
legalább megtudom, mit Ígérnek pártvezéreink 
hiszen pártunk győzelme úgyis biztos. 

Amikor azután elment a szolga, a fagyos rémü-
let járta át tagjaimat. Eszembe jutott, hogy a 
fizika egyik alaptörvénye szerint egyidőben két 
helyen nem lehetek jelen. Ha elmegyek a vacso-
rára, akkor nem mehetek el a premierre, ha a 
premiert választom, akkor pártunkhoz leszek hü-
telen. 

Rettenetesen vergődtem a kegyetlen dilemma 
súlya alatt, majd hirtelen felszólítottam a szín-
ház igazgatóságát és bátortalan hangon, majd-
nem reménytelenül megkérdeztem, lehet-e a je-
gyem kicseréléséről csevegni. 

Görög titkár ur jelentkezett, aki meghallgatva, 
panaszos és indokolt kívánságomról a következő 
kinyilatkozással nyugtatta meg félzaklatott kedé-
lyemet. 

— Természetes kéremalássan. Kicseréljük a pre-
mierre szóló bérletjegyet Készséges örömmel cse-
réljük ki arra a napra, amelyik a legjobban 
konveniál. Szívesen állunk rendelkezésére. Tes-
sék csak nyugodtan pártvacsorázni, uraságod Je-
gye nem vesz kárba. Megbeszéltük ezt már ré-
gebben és a felsőbb direkció ki is adta már 
az utasítást, hogy a pártvacsorára való tekin-
tettel a premierbérlők jegyét minden további nél-
kül cseréljük ki. 

Mondanom sem kgll, hogy az udvarias felvilá-
gosítás teljesen megnyugtatott. Boldogan mentem 
haza és otthon, magányos szobámban elgondol-
tam, hogy milyen messzehordó jelentősége van 
ennek. Mert ugyebár kérem, mégis csak foutosahb 
az, hogy a szegedi polgár meghallgassa a Nagy-
szeged Párt szónoklatait, mint hogy okvetlenül 
a premieren jelenjen meg. Az pedig a legnagyobb 
közéleti bölcseségre és atyai gondoskodásra vall, 
hogy nem engedik a választópolgárokat pártokol; 
miatt károsodni. Egyszerűen kicserélik a bérle-
t e t Ezért csak köszönet és hála. 

Tisztelettel: PremierWriő. 


