
1930 február 18. DftUVUr.1" "MG 3 

KIebeIsberg~város, K!ebelsberg~kapu 
és Klebelsfeerg-fér 

az első érdemleges közgyűlés napirendjén 
A szerdai kisgyűlés tórqvsorozatának 126, n közgyűlésnek 83 pontfa lesz. Har-

mincegy indítvány és három fnleroeüSctó 

Az uj közgyűlés lesz a közigazgatási klolür premierje 

p f Délmagyarország munkatársától.) A 
Bjserdára összehívott kisgyűlés és az egy héttel 
később összeülő közgyűlés napirendjét hét-
főn állította össze a referáló ülésen a polgár-
mester. A hajdani tanács formális közgyűlést 
előkészítő tanácsülést tartott, amely csak any-
nyiban különbözött a régi ülésektől, hogy a 
nyilvánosság nem nyert rá bebocsátást. 

A kisgyülésre, illetve a közgyűlésre szánt 
aktákat a polgármester két órakor ad a át dr. 
Tóth Béla főjegyzőnek a?zai, hogy azokból 
sürgősen állítsa össze ugy a kisgyűlés, mint a 
közgyűlés tárgysorozatát. A főjegyzői hivatal-
ban a késő esti órákig dolgoztak a tisztvi-
selők, mert ŰZ akták olyan hatalmas tömege 
kerül elintézésre, amilyenre még alig volt 
példa a szegedi közgyűlések történetében. 

A kisgyülésre nem kevesebb, mint 
126 afeta 

kerül, kőztük 83 olyan, amelyben határozatot 
csak a közgyűlés hozhat és amelyben csak 
az előkészítés, a javaslatkidolgozás munkája 
tartozik a kisgyűlés hatáskörébe. 

A közgyűlés tárgysorozattervezelének — 
mert ezen a tervezeten a kisgyűlés még vál-
toztathat — 83 pontja van, közte két polgár-
mesteri jelentés, őt körirat, ötvenkét előter-
jesztés, két interpelláció és 22 indítvány. 

A köriratok között jelentősnek ígérkezik 
Hódmezővásárhelyé, amely 

a kórházi ápolási költségek 

csökkentése ellen foglal állást. , 
Az előterjesztések között első helyen sze-

repel a Hágában üdvözölt miniszterelnök kö-
szönő leirata, ezután következnek szabályren-
deleti és bizottsági előterjesztések, a szakbi-
zottságok tagjainak megválasztása, szerveze-
tükre vonatkozó szabályrendelet megalkotása 
és annak a szabályrendeletnek a letárgyalása, 
amely a kizáró okokat határozza meg. 

A tárgysorozat 25. pontja 

a színház ügy. 

A polgármester a szinhdz házikezelésének egy 
évvel való meghosszabbítását javasolja. 

Napirendre kerül Fodor Jenő volt polgár-
mesterhelyettes és dr. Bárkányi Zoltán volt 
árvaszéki elnök nyugdíjazása is. 

Nagy helyet foglalnak el a tárgysorozatban 
a különböző alapok zárszámadásai. 

Taussig Ármin 

kislakások építése 
és a körtöltésen belőli városrész szabályo-
zása ügyében interpellál, Fodor István pedig 
a tanyarendelet végrehajtása iránt érdeklő-
dik interpellációjában. 

Az indítványok sorozata a tárgysorozat 62. 
pontjánál kezdődik és tart végig a 83 pontig. 
A következő 

indiiványok 
Szerepelnek rajta: 

Gombos István a gőzfürdői dijak leszállítása, 
Fodor István apaállatok beszerzése és a tanyai 
állategészségfigvi ügy rendezése, dr. Kovács Jó-
zsef a Szentisiván- és a Lechner-tér rendezésére 
nagyobb kölcsön felvétele, Petrik Antal az általá-
nos csatornázási tervek és költségvetés elkészítte-
tése, dr. Fajka Lajos a Mars-tér rendeztetése, 
Wagner Ferenc az útépítési szabályrendelet mó-
dosítása, XVimmer Fülöp a nyolcórai munkaidő 
megállapításával kapcsolatos törvénytervezet ellen, 
Gombos István a Máv. tarifaemelés hatályon kivül 
helyezése iránt, Kertész József a Társadalombiz-
tosító intézeti díjhátralékok utáni kamat leszállí-
tása ügyében, dr. Kószó István és társai a tény-
leges tisztviselők részére karácsonyi segély enge-
délye ése iránt, Petrik An!a! közsé i takarékpénztár 
felállítása kánt, Pick Jenő a villamosáram egy-
ségárának leszállítása iránt, Gál Miksa a Belváros-

nak Klebelsberg-irfrosra való átkeresztelése iránt, 
Paul Adolf indítványa a Gizella-térnek Klebels-
berg-térre és a most épülő Templom-téri kapu 
Klebelsberg-kapura leendő elnevezése iránt, Kör-
mend g Mátyás a szegedi honvédgyalogezrednek a 
kormányzó nevéről leendő elnevezése tárgyában 
intézendő felirati kérelem iránt, Moldván Lajos a 
versenyuszodának Újszegeden leendő elhelyezése, 
Németh József a külterületi elemi népiskolák jobb 
elhelyezése, Pásztor József a kórházi ápolási és 
nyilvános betegápolási költségek csökkentése, 
Wagner Ferenc a fásítás és a bajai müutnak 
Horthy Miklós jubileumi útra való elnevezése, 
Fenyő Hugó az adóvégrehajtásoknál lefoglalt zá-
logtárgyaknak az árverés kitűzése utáni elszál-
lítása és dr. Kertész Béla indítványa a 30 éves 
rendkívüli házadómentesség ügyében. 

A közgyűlés napirendjére tűzött pontokon 
kivül még negyvenhárom olyan ügy kerül 

e kisgyűlés 

napirendjére amelyben a kisgyűlés hoz hatá-
rozatot. Ezek között egy sereg adó- és főldbér-
hátralékleirás, egy sereg illetőségi kérelem, 
nagycsomő előléptetés, sok kérelem, kívánság, 
felebbezés, oklevélkihirdetés van. Pásztor Jó-
zsef interpellációja a Társadalombiztosító sze-
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gedi székházának építéséről is a kisgyüléí 
napirendjére kerül: 

A kisgyűlés napirendjén szerepelnek' a kő-
vetkező tnditványok is: 

Ábrahám Ferenc a Párisi-kőrut 41. számú ház 
gyalogjárdá jának ki aszfaltozása és a magasnyomá-
sú vízvezeték általános megvizsgálása és rendbe 
behozatala, dr. vitéz Gárgyán Imre a Csemegi-, 
Teréz- és Cserzy Mihály-ucca rendbehozása éí 
jól világítása, Guczi József a röszkei ut kiépítése, 
Gombos István és dr. Lévay Ferenc indítványa 
a külterületi közraktárak felállítása, Homola Re-
zső a Szeged-alsótanvai gazdasági vasút építésével 
kapcsolatos ut kiszélesítése és kisvasúti megálló-
hely létesítése, dr. Kószó István uj gyógyszertár 
felállításának engedélyezése, Petrik Antal uj gyógy-
szertár felállításának engedélyezése és Fenyő Hugó 
indítványa a háztulajdonosok adójának havi rész-
letekben fizethetése és melegedőszoba berende-
zése ügyében. 

A tárgysorozatok nagyságából arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy ugy a kisgyűlés, mini a köz-
gyűlés igen sokáig elhúzódik, bár a város-
házán biznak a — klotürben. Az uj rend sze-
rint minden városatga egg tárgyhoz csak egy-
szer szólalhat fel és félóránál hosszabb ideig 
nem beszélhet. 

Adókérdések, 
az ujszstgedi elemi iskola tarthatatlan helyzete, 
Somogyi Szilveszter 15 éves polgármesteri működése 

a közigazgatás! bizottság ülésén 
K bizottság elismeréssel üdvözölte a tizenötéves polgármestert — Váraflannf 

elbocsájtották a gazdasági feliigvelöt 
(A Délmayrvarország munkatársától.) A 

közigazgatási bizottság Somogyi Szilveszter 
polgármester elnökletével hétfőn délután tar-
totta meg januári ülését. A polgármesteri je-
lentést dr. ördögh Lajos tb. tanácsnok ter-
jesztette elő, majd különböző utügyeket ismer-
tetett. 

Dr. Tóth Béla főjegyző előterjesztette azo-
kat a törvényes rendelkezéseket, amelyek a 
közigazgatási bizottság hatáskörét szabályoz-
zák. Eszerint a fegyelmi indítványokat 
ezentúl első fokon a polgármester bírálja el. 
A polgármester nemcsak a városi tisztvise-
lők, hanem az állami tanítók és a pénzügg-
igazgatósági tisztviselők fegyelmit megelőző 
vizsgálata ügyében is határozhat. 

A tiszti főorvos jelentése szerint 

a közegészségi viszonyok 
t . 

a belterületen elég kedvezőek voltak, de e 
külterületen a roncsoló toroklobb és a ka-
nyaró lényeges emelkedést mutatott. Január-
ban 127 fiu és 126 leány szüle'ett, összesen 
253, meghalt 78 férfi és 78 nő, összesen 156. 
A lakosság lélekszáma tehát 97-el növekedett. 

Ezután dr. Buócz Béla főkapitányhelyettcs 
olvasta fel 

a rendőrség Jelentését 

A jelentés szerint az elmúlt hónapban tartott 
gépjármű vizsgálatok eredményeképen 2 sze-
mély-, 1 teher- és 1 tüzoltógépkocsira adtak 
ki forgalmi engedélyt. A forgalomból kivon-
lak 27 személy-, 8 tehergépkocsit, 5 autó-
buszt és 4 motorkerékpárt. Tulajdonosválto-
zás 32 esetben tőrtént. A bérautók jelenlegi 
száma Szegeden 86, az autóbuszoké 23. 

Az uccai forgalom és uccai árusok ellen-
őrzése az őrszemélyzet utján az elmúlt hó-
napban is rendszeresen megtörtént. Közleke-
dési baleset 5 fordult elő, amelyek mindegyike 
könnyebb sérüléssel végződött. Táncmulatsá-

gokra, hangversenyekre 'is egyéb nyilvános 
szórakozásokra 75 engedélyt adtak ki. Záróra-
meghosszabbítást 75 esetben engedélyeztek. 

Útlevél iránt 68 kérelmet terjesztettek elő* 
amelyeket mind elintéztek. Határátlépési iga-
zolványt 3 napi érvénnyel 73-at adtak ki. 
A kapitányság bejelentő hivatalánál 2449 bel-
földi és 506 külföldi jelentette be magát, vi-
szont eltávozását 2412 belföldi és 546 kül-
földi jelentette. Szállodai ki és bejelentés 1408, 
lakcimiudakozódás 210 volt. Január havában 
sem beköltözés, sem kiköltözés nem történt. 

A közbiztonsági állapot január havában is 
kielégítő volt — mondja a jelentés. Nagyobb 
bűncselekmény nem fordult elő. A bűncselek-
mények száma az elmúlt hónapban sem ha-
ladta meg a szokásos mértéket. A bűncse-
lekmények részletezése a következő: Előfor-
dult 270 bűncselekmény, amelyek közül 164 
esetben volt eredményes a nyomozás, 60 eset-
ben folyamatban van és 46 esetben pedig 
eredménytelen. Az ember élete és testi épsége 
ellen 33 bűncselekmény irányult, amelyek kö-
zül halálos kimenetelű egy sem volt. A va-
gyon elleni bűncselekmények száma 218, ame-
lyek közül lopás 139 volt. öngyilkosság 10, 
eltűnés 18, baleset 87 fordult elő, amelyek kö-
zül halálos kimenetelű nem volt. Az előfordult 
bűncselekményekkel kapcsolatban 14.576 pen-
gő 70 fillér kárt jelentettek be, amelyek nagy-
része a nyomozás során megtérült. Kommu-
nista irányú mozgalom, úgyszintén sztrájk 
sem fordult elő. Bejelentettek 60 gyűlést, ame-
lyek közül egyet közbiztonsági és kőzrendé-
szeti okokból nem engedélyeztek. Politikai jel-
legű gyűlés egy volt. 

Kolb Árpád pénzügyígazgatő jelentése kö-
vetkezett, amelyhez dr. Dobau Gyula szólalt 
fel. Elmondja, hogy 

az adófizető polgárság 

szempontjából a közigazgatási biróság elvess-


