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A Iteamara 
a villanyárak les&álliíásáérí 

HA vörös polgármesteréi mulasztás ter&eli, meri nem védte 
meg kellő eréllyel a város érdekeli" 

A Kamara teljes ülése §ó«loló feliratot intéseit a 
Kormányzó §os 

fA Délmagyarország munkatársát öl.) A 
kereskedelmi és iparkamara kedden délelőtt 
teljes ülést tartott, amelynek első részét dísz-
ülés kerelélien a kormányzó jubileumának 
ünneplésére szentelték. 

Wimmer Fülöp elnök méltatta a kormányzó 
érdemeit, aki Magyarország legnehezebb tíz 
éve alatt töltötte be az államfői tisztet. Java-
solta, hogy a jubileum alkalmából a teljes 
ülés hódoló feliratot intézzen a kormányzóhoz. 
Az ülés éljenzéssel fogadta el Wimmer Fülöp 
javaslatát és a következő hódoló felirattal 
üdvözölte a kormányzót: 

iPőméltóságu Kormányzó Urt A szegedi keres-
kedelmi és iparkamarának mai napon tartott disz-
ülése egyhangú lelkesedéssel határozta el, hogy 
Főméltó ságodat államfői működésének tizedik év-
fordulója alkalmából mélyen érzett tiszteletéről 
és ragaszkodásáról biztosítja. A lefolyt tíz esztendő 
Magyarország történelmének legnehezebb évei közé 
tartozik. De ezek a háborút, megcsonkítást és 
forradalmakat kővető esztendők bizonyítják egy-
uttal a súlyos válságokon átment nemzetnek jövő-
jébe vetett, törhetetlen hitét és erősségében foko-
zódó élniakarását is. Főméltóságod szilárd jelleme, 
megacélosodott hazaszeretete és kipróbált alkot-
mányos érzése a biztos záloga, hogy a lefolyt 
Hz esztendő alapvető munkája nem lesz hiába-
való és be fog következni a megpróbáltatásokon 
átment magyar gazdasági élet sorsának jobbra-
fordulása is. Ebben a törhetetlen reménységben 
köszöntjük Főméltóságodat a tizedik évfordulón 
és a népek sorsát intéző Gondviselés segedelmét 
kérjük további működéséhez.« 

Wimmer elnök ezután bezárta a diszülést 
és megnyitotta 

a teljes ülést, 
amelynek tárgysorozatát gyorsan letárgyalták. 

A teljes ülés tudomásul vette, hogy Szigeti 
Ernő kamarai beltag tagságáról lemondott és 
helyébe Bauer József póttagot hivták be. 

Dr. Tonelli Sándor főtitkár 

az üzlet- és boübérek leszállí-
tása 

ügyében indított akcióról számolt be és be-
jelentette, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
az akciót helyesli, a maga részéről támogatja 
és átir a pénzügyminiszterhez, hogy ahol a 
háztulajdonosok engednek az üzlet- és mü-
helybérekből, az adókivetéseknél ezt vegyék 
figyelembe. 

Dr. Landesberg Jenő ügyvezető titkár 

adóügyebet 
referált. Bejelentette, hogy az 1930-as adó-
kivetéshez szükséges haszonkulcs ügyében át-
ir a kamara a pénzügyigazgatósághoz. A ha-
szonkulcsot a bruttó bevétel alapján és a 
szakmák előzetes meghallgatása után állapí-
totta meg a kamara, átiratában rámutatva 
arra, hogy a magyar iparnak és kereskede-
lemnek még sohasem volt olyan rossz éve, 
mini az 1929-es. 

Ezután áttértek Pick Jenő ismeretes indít-
ványára, amelyben 

a vlllanyegységárak leszállítá-
sát 

követeli és ahoz a kamara támogatását kéri. 
Dobóczky József csatlakozott Pick Jenő in-

dítványához. Kiemelte, hogy a külvárosi kis-
exisztenciák nagymértékben növelték az áram-
fogyasztást és már ez is indokolttá tenné az 
egységárak leszól lilását. 

Bokor Adolf felszólalásában arra mutatott 
rá, hogy a kamarának meg kell találni a 
módot arra, hogy a villany egységárak leszál-
lítását keresztülvigyék. Ne a döntőbíróság le-
gyen ebben az illetékes, amely eddig min-
dig a város, a kereskedők és iparosok hát-
rányára döntött. A polgármester lépjen fel 
határozottan a gázgyárral szemben és har-

colja ki a villanyárak leszállítását. 
A teljes ülés helyesléssel fogadta Bokor 

Adolf felszólalását. Károlyi József makói kül-
tag is hasonló értelemben beszélt és meg-
jegyezte. hogy hasonló akció Makón is sikerre 
vezetett. 

Pick Jenő számszerű adatokkal bizonyítot-
ta, hogy a szegedi villanyárak tulmagasak. 
Felemiitette, hogy a kereskedelemügyi minisz-
tertől már nyolc hónappal ezelőtt leirat ér-
kezett a városhoz a döntőbíróság összehívása 
ügyében, azonban erre vonatkozólag még 
semmi intézkedés sem történt. A villanyte-
lep — mondotta tovább — Szegedtől sokkal 

(A Délmagyarorszáy munkatársától.) Kle-
belsbcrg Kunó kultuszminiszter, aki — mint 
jelentettük — hétfőn este Szegedre érkezett 
Békéscsabáról és a megyéspüspök rezidenciá-
jában szállt meg, kedden délelőtt megtekin-
tette a Templom-téri építkezéseket és a szemle 
után elnökölt az egyetemi építési bizottság 
ülésén. 

Az ülés megnyitása előtt szegcdi iparosokból 
és kereskedőkből álló küldöttség jelentkezett 
a miniszter titkáránál, a miniszter azonban 
sürgős elfoglaltsága miatt nem fogadhatta a 

távolabb eső községekben olcsóbban adja tti 
áramot, mint Szegeden. 

Wimmer elnök Pick Jenő Indítványát aján« 
lotta elfogadásra. Elmondotta, hogy az indit« 
ványozóval egyetemben sokszor követelték aí 
egységárak leszállítását a törvényhatóságban, 
Ezután a következőket mondotta: 

— Bátran és őszintén kimerem mondani, 
hogy a város polgármesterét is mulasztás ter< 
heli ennél az ügynél, mert nem védte meg 
kellő eréllyel a város érdekeit és hiányzik 
a jószándék, hogy a gyárral a hat évvel ezelőtt 
megállapított egységárak leszállítása ügyébed 
tárgyalásokat kezdjen. 

A kamara ezután egyhangúlag elfogadta 
Pick Jenő indítványát. 

Kertész József azt indítványozta, hogy a 
kamara irjon át a polgármesterhez és ajánlja 
figyelmébe a törvényhatósági bizottsághoz be-
nyújtott azon indítványát, hogy a társadalom-
biztosító kétszázalékos késedelmi kamatát e_gy. 
százalékra mérsékeljék. 

A kamara egyhangúlag elfogadta Kertész 
indítványát, mire az ülés véget ért. 

A szociáldemokrata városatyák 12 indítványt 
nyújtottak be a szerdal közgyűlés elé 

Kibővült az első érdemleges közgyűlés tárgysorozata 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Aigner 
Károly MT?pán — mint ismeretes — szerdára 
hivta össze az uj törvényhatósági bizottság első 
érdemleges közgyűlését, amelynek tárgysorozatát 
nagyjából már a mult héten előkészítette a kis-
gyűlés. A kisgyűlés által elfogadott tárgysorozat-
tervezet szerint a közgyűlésnek közel kilencven 
pontból álló napirendje lett volna, a tárgysorozat 
azonban hétfőn és kedden nagymértékben megnö-
vekedett. A közigazgatási törvény kimondja ugyan-
is, hogy minden olyan indítvány, amely a napi end 
egyetlen ponljáv. 1 sincs szerves kapcsolatban, a 
közgyűlés napja előtt huszonnégy órával ís be-
nyújtható a főispánhoz, aki azt tartozik napirendre 
tűzni és megfelelő előkészítés után póttárgyként 
letárgyaltatok 

Hétfőn és kedden valóságos inditványözön in-
dult a főispáni hivatalra. Tizenhat indítványt és 
interpellációt nyújtottak be, ezek közül tizenkettő-
nek a szociáldemokrata városatyák a benyújtói. 

Az ujabban benyújtott indítványok és inter-
pellációk a benyújtás időrendjében a következők: 

Homola Rezső a piac rendezését sürgeti indít-
ványában. 

Ldjer Dezső azt indítványozza hogy a rendes 
közgyűléseket a jövőben a régi .tokáshoz híven 
délután négy órai kezdettel inrtsák. 

Ugyanilyen célú és tárgyú indítványt nyújtott 
be Wimmer Fütöp. 

Wagner Adolf a leventegyakorlóterek rendezése 
ügyében interpellálja meg a polgármestert 

Lájer Dezső azt indítványozza, hogy a közmun-
káknál csak szegedi munkásokat és iparosokat 
alkalmazzanak. 

Lájer Dezső másik Indítványában a bérházépi-
té.iek folytatásának elrendelését kéri. 

Oiejnyik József a városi földek kiskertek cél-
jaira való bérbeadását indítványozza, ugyancsak 
Oiejnyik indítványozza, hogy a város hozassa rend-

be az uttesteket és gyalogjárókat^ valamint létesít-
sen ártézikut-kifolyókat 

Wimmer Fülöp azt Indítványozza, hogy heti-
vásáros napokon a kocsikat a Mars-téren cso-
portosítsa a hatóság. 

Lájer Dezső indítványt nyújtott be még a sütő-
ipar éjszakai munkája ellen és ugyancsak Láfer 
Dezső interpellál az üzleü zárórák és a vasárnapi 
munkaszünet be nem tartása miatt 

Horváth József a városi üzemek alkalmazottainak 
szervezkedési szabadsága üjyében interpellálja meg 
a polgármestert 

Dr. Sz. Szamek Sára Indítványában a napközi 
otthonnak rendeltetési céljaira való átadását sür-
geti, ugyancsak Sz. Szamek Sára a népjóléti ügy-
osztály felállítását indítványozza. 

Zarnöczay Béla az ingyenes gyógyellátás ügyé-
ben interpellál. 

Kovács Ferenc a külterületi Iskolák gondnok-
ságának betöltése ügyében tett indítványt 

Oiejnyik József a hadirokkantak és hadiárrák 
segélyének rendezését és a hadikölcsönők valori-
zálását sürgeti indítványában. 

Ezekkel az indítványokkal és Interpellációkkal 
gyarapodott a szerdán összeülő közgyűlés tárgy-
sorozata. 

A közgyűlés egyébként szerdán délelőtt ttz óra-
kor kezdődik és "délután négy órakor folytatják 
Csütörtökön délelőtt a kisgyűlés tart ülést, ame-
lyen a póttárgyakat késziti elő, délután folytató-
dik a közgyűlés. Pénteken valószínűleg csak dél-
után folytatja a törvényhatósági bizottság a napi-
rend tárgyalását, hogy délelőtt a főjegyző elké-
szíthesse az előző ülések jegyzőkönyveit 

Szombaton délelőtt tízórai kezdettel a tőrvény-
hatósági bizottság díszközgyűlést tart, amelynek 
egyetlen tárgya a kormányzó jubileuma lesz. A 
közgyűlést ekkor a jövő hét valamelyik napjára 
napolják el, amikor folytatiák a rendes napirend 
tárgyalását 

A kereskedők és Iparosok panaszai 
a késedelmes egyetemi kifizetések miatt 

A ku!íuszm?nlszier kedden részivé« az építési bizottság ülésén, ahol kiosztották 
a fizikai Intézet Iparosmun?iá!a!ait 

A fan év végéig felszabadul az áüami gimnázium épüleíe 

küldöttséget. Ez a küldöttség azt a régi pa-
naszt akarta a miniszter előtt kifejezni, hogy 
az egyetemi építkezésekkel kapcsolatos szál-
lítások és munkák ellenértékét hosszú hóna-
pokig tartó késedelem után kaphatják csak 
meg az érdekellek, ami igen súlyos kamat-
veszteséget jelen! számukra, de hitelüket is 
aláássa, mivel így ők is csak nagy késedelem-
mel teljesíthetik fizetési kötelezettségeiket. 
Körmendy Mátyás vállalkozott arra, miután 
a miniszter nem fogadta a küldöttséget, hogy 
a panaszt szóváteszi az építési bizottság ülésén. 


