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Galii Curci boiráriya Bécsben is 
m eqism étlődött 

Félórával az előadás előtt lemondta a hangversenyt 

fBudapesti tudósítónk telefonjclentése.) 
Bécsből jelentik: A Galli Curci-botrány Bécs-
ben is megismétlődőtt. Galli Curci szerda es-
tére hirdetett hangversenyét a kezdés előtt 
félórával minden indokolás nélkül lemondta. 
Az elterjedt hirek szerint Galli Curci eluta-
zott Bécsből és egyáltalán nem fog fellépni. 

Bécsben nagy felháborodással vették tudo-

másul a történteket, különösen azok után, 
hogy az énekesnő óriási nyilatkozatokat tett, 
mindenért a budapestieket okolta és azt mon-
dotta, hogy majd a bécsi koncertpódiumon 
megmutatja, hogy neki volt igaza. Most azután 
azzal végződött a sok nyilatkozat, hogy hir-
telen lemondta a fellépést. 

A közgyűlés azonnali 
hatállyal a Mars-térre helyezte ét 

a tanyai szekérpiacot 
Elénk vita után befedezték a rendes tárgysorozat tárgyalását — Csütörtökön kerül-

nek sorra a póltárgyab, közlük a szocialisták 12 Indítványa 

(A Délmagyarország munkatársátólHam-
vazó szerdán, kissé farsangutáni hangulatban 
ült össze a közgyűlés. A padsorok tekintélyes 
része üres volt, amikor a polgármester kissé 
megkésve, háromnegyed ötkor megnyitotta az 
ülést. Az indítványok tárgyalását folytatták. 

Szűcs Imre a VI. vadászterület megosztását 
Indítványozta. Az indítványozón kivül felszó-
lalt Korom Mihály, aki azt kivánta, hogy a 
város kötelezze a vadásztársaságokat a vadlu-
dak irtására is. Nagy Ferenc is a vadludak 
vetéspusztilásairól beszélt és kivánatosöak 
mondta, hogy a város a fehértói vadászterü-
letet a környékbeli gazdáknak adja bérbe. 

Az indítványt a közgyűlés elfogadta. 

Ezután került sor 

a Rudolf-téri piac 

kérdésének tárgyalására, amely szemmellát-
hatólag legjobban érdekelte a közgyűlés tag-
jait. Ebben az ügyben többen is indítványt 
terjesztettek be. 

Wimmer Fülöp azt indítványozta, hogy a 
közgyűlés minden előkészítés nélkül, azonnal 
rendelje el a szekérpiacnak a Mars-térre való 
elhelyezéséi. 

Homola Rezső azt indítványozta viszont, 
hogy a kisvasúti át rakodó és a Tisza-pálya-
udvar közé helyezzék az exportpiacot, a helyi 
piacot pedig a Mars-térre. 

A kisgyűlés az indítványokat azzal a javas-
lattal terjesztette a közgyűlés elé, hogy azokat 
adják ki a polgármesternek, hogy három hó-
napon belül érdemleges elő'erjesztést tegyen. 
Wimmer Fülöp indítványának elvetését ja-
vasolta a kisgyűlés. 

Dr. Pálfy József, a 
javaslat előadója kije-
Iont i, hogy a jelenlegi 
helyzettel a város ha-
lósága sincs megeléged-
ne és elismeri, hogy a 
piacok rendezése egyi-
ke a legsürgősebb meg-
oldásra váró problé-
máknak, de ezt a prob-
lémái csak gondos, kö-
rfiückintő előkészítés 
u!án lehet megoldani. 
A Mars-tér ideiglenes 
rendezése 260.090 pen-

gőbe kerülne, amire egyelőre nincs semmi-
féle fedezet. 

Homola Rezső a piaerendezést szállítmányo-
zási szempontból fogja föl. Fontos, hogy a 
város olyan megoldást keressen, amely a gaz-
dasági élet föllendítésére alkalmas. Kijelenti, 
hogy a polgármester helyesen cselekedett, ami-
kor a mult évben exportérdekből a Rudolf-
térre helyezte a szekereket, mert a sok rossz 
lehetőség közül még ez a legkevésbé rossz. 
Exportpiac vasút nélkül elképzelhetetlen. A 
Mars-tér csak akkor lesz erre a célra alkal-
mas, ha odavezetik a villamosvasutat és a 
kisvasutat is. De fontos az is, hogy az áru 

Dr Pál/y József 

záróráig kiérjen a vasútra. Ez я záróra 11 
órakor van. 

— Majd meghosszabbítjuk a zárórát — szólt 
közbe Ottovay Károly. 

— Azt nem lelwt — válaszolta Homola —, 
majd kijelenti, hogy a termelőnek kell al-
kalmazkodnia a kereskedőhöz, nem pedig a 
kereskedőnek a termelőhöz. Ezért javasolja, 
hogy az exportpiacot a Tisza-pályaudvar és a 
kisvasút átrakodóátlomása kőzött helyezzék el. 
A kisgyűlés javaslatát elfogadja. 

A polgármester ezután bejelentette, hogy 
nyolcan iratkoztak föl szólásra, miután azon. 
ban az indítványozók elfogadták a kisgyű-
lés javaslatát, fölöslegesnek tartja most az 
érdemleges vitát és kéri a feliratkozottakat, 
hogy halasszák el felszólalásukat az érdemi 
tárgyalás idejére. 

Dr. Kertész Béla magáévá teszi a távollevő 
Wimmer Fűlőp indítványát és javasolja, hogy 

a szekérpiacot azonnal hehjezze át a 
közgyűlés a Mars-térre, 

mert jelenleg a Rudolf-téri és környékbeli 
szekérpiac a város legszebb részén a nizsni-
novgorodi vásár hangulalát állandósítja. A 
Mars-téri megoldást ugy a kereskedők, mint a 
termelők érdeke kivánja. 

Wolf Miksa Wimmer indítványához csat-
lakozik. 

1 Dr. Szepesiné, Sza-
rnék Sára szólalt ez 
után fel. • 

— A piackérdés ' 
megoldása — mond- ( 
ja — közóhaj. Szo-
ciáldemokrata szem-
pontból... 

Hangos zaj támadt 
erre. a jobboMal kó-
rusban kiáltoz feléje: 

— Nincs szo'ű.ílis-
ta szemnont. városi 

szempont van, kőzszempont van. 
— Közszempontból is fonlos a Mars-téri 

piackoncentráció — mondja dr. Szamek Sára 
helyeslés közben — mert ez uj munkaalkal-
mat ad és megkönnyíti a munkásasszonyok 
helyzetét, akik most a széiszi'rt piacolon órá-
kat töltöttek el drága idejükből. 

Hivatkozik ezulán a közgy űlés régebbi ha-
tározatára, amelyben elrendelte a Mars-tér 
rendezési terveinek kidolgozását. Javasolja, 
hogy a közgyűlés ufasilsa a város hatóságát 
a tervnek három héten belül való elkészít-
tetésére. 

— Ábrahám Ferenc következik — jelenti a 
polgármester. 

— Először is 

nevem módosítását kérem, 

én nem vagyok Ábrahám Ferrnc, hanem Áb-
rahám Imre vagyok, az ifjabbik. 

— Ezt elfogadjuk! — szólt közbe Tonelli 
Sándor nagy derültséget keltve. 

Ábrahám azután eréives hangon mondja: 

Dr. Sz. Szamek Sd-a 

иг. Schuitz Károly 

— Nagyon helytelen, hogy a közgyűlés bi-
zottsági tagjai röhögnek akkor, amikor ilyen 
fonlos kérdésről van szó. 

Nagy zaj támad erre a kijelentésre. A pol-
gármester hosszasan csenget, majd a követke-
zőket mondja: 

— Figyelmeztetem a bizottsági tag urat, 
hogy ilyen goromba kifejezése.!: használatá-
tól tartózkodjék, mert ez súlyos tiszteletlen-
ség a közgyűlés iránti 

Ábrahám erre bocsánatot kér a közgyűléstől, 
majd azt indítványozza, hogy a város már 
ebben az évben köveztesse ki én töltesse föl a 
Mars-tprnek legalább negyedrészét. A többit 
azután fokozatosan, évről-évre hozassa rendbe. 

Korda Jenő Wimmer indítványához csat-
lakozik azzal a módosítással, hogy a piacna-
pokat változtassa meg a város. 

Fenyő Hugó és Szűcs Imre szintén Wimmer 
indi1 vaujához csatlakozik. 

Dr. 'Schuitz Károly, 
ugyancsak Wimmer in. 
dítvánva mellett szólalt 
föl. Kifejti, hogy a sze-
kértáboir elhelyezését 
nem lehet, összefüggés-, 
be hozni a Mars-tér 
rendezésével és az álta-
lános piacrendezéssel. 

Császár Rudolf szó-
lalt fqJ még, majd a 
polgármester megálla-
pítja, hogy a közgyű-
lés egyhangúlag el fa 

gadla a kisgyűlés javaslatának azt a részét,\ 
amely az előkészítésre és javaslatkészitésre 
vonatkozik. 

A közgyűlés ezután Igen nagy többséggel el-
fogadta Wimmer Fülöp indítványát, kimond-
va, hogy 

a szekérp'acot azonnali hatály-
lyal áthelyezi a Mars-térre. 

Wagner Ferenc az építési szabályrendelet mó-
dosítására tett indítványt. Indítványának lényege 
az, hogy a közgyűlés rendeljle el az uj építési 
szabályrendelet elkészítését a modern városi szem-
pontok érvényesítésével. A kisgyűlés az indítványt 
pártoló javaslattal terjesztette elő. 

Wagner Ferenc felszólalásában elmondta, hogy' 
indítványának tulajdonképeni célja az uj tele-
pek létesítésének megakadályozása és az üres belső 
területek beépítését. A városrendezés költségeinek 
részbeni fedezésére ajánlatos lenne a telkek érték-
növekedésének megadóztatása. 

A közgyűlés dr. Pálfy József felszólalása után 
•£) íüsajiuiag elfogadta az indítványt. 

Kertész József 

• Társadalom blzto-

s»ó késedelmi ka-
matának 

ei'y százalékra való leszál-J 
litása érdekében terjesztett 
be indítványt. Kérte, hogyl 
a közgyűlés intézzen ebben 
az ügyben feliratot a nép-
jóléti miniszterhez és kör-
iratot hasonló állásfoglalás 
céljából a társtörvényható-
Ságokhoz. Az indítványt eK 
fogadták. 

Ktr/ész lózst/ 

Dr. Kószó István 

karácsonyi segélyi 
kért índitvánvában a városi tisztviselők számára. 
A kisgyűlés az indítvány elvetését javasolja. A 
közsjyüiés igy döntött. 

Petrik Antal 

községi takarékpénztár 
felállítását indítványozta. A kisgyűlés azt java-
solja, hogy a közgyűlés utalja szakbizottságok 
elé az indítványt. A kisgyűlés javaslatát elfogadták. 

Jöttek ezután 

a Klebelsfoerg-ftidiíványok. 
Gál Miksa a Belvárost akarja Klebetsberg-várossá 
átkeresztelni. Paul Adolf a Gizella-íér nevének 
elkereszlelését kivánta. A közgyűlés a kisgyűlés 
javaslatára kiadta a két indítványt a polgár-
mesternek. 

Körmendy Mátyás azt indítványozta, hogy Írjon \ 
föl a város a szegedi honvédezred nevének Horthy 
Miklós nevéről való elnevezése érdekében a kor-
mánvhoz. A kisgyűlés az indítványt tárgytalannak 
minősítette, mivel időközben a szegedi ezredet 


