
Vita nélkül készítette el« a kisgyűlés 
a közgyűlés napirendjét és tárgyalta le saját ügyeit 

0 póttárgyként telvett indítványok előkészítése - elmaradt 
(A Dfímaggarország munkatársától.) A törvényhatósági 

kisgyűlés kedden délután tartotta meg szeptemberi ülé-
sét, amelyen először a közgyűlés tárgysorozatát tárgyat-
Iák le. Minden hozzászólás nélkül fogadiák el az ötven 
pontból álló tárgysorozatot. 

Feltűnést keltett, hogy a kisgyűlés nem is foglalkozott 
• tárgysorozat póttárgyai közé. felvett indítványokkal, 
köztük dr. Pap Róbertével sem, aki a szegedi tábla 

megszűntetése elleni tiltakozást javasolja, de a szociál-

demokrata bizottsági tagok indítványával sem, ame-

lyekről lapunk más helyén részletes Ismertetést közlünk. 
Aigner főispán ugyanis bejelentette, hogy ezeket az indít-
ványokat nem adták be neggvennyolc órával a közggü-
Ut előtt és igy a közgyűlésnek kell döntenie, hogy 
klván-e foglalkozni velük. 

Bakó Lászlónak a hitfelekezetek' segélyezésére vonat-
Smó indítványát a kisgyűlés elutasító javaslattal terjeszti 
g közgyűlés elé; hasonló sorsot szántak dr. Dettre 
Jánosnak a 33-as bizottság megszüntetésére vonatkozó 
Indítványának ls. Pártoló javaslattal terjesztik a közgyű-
lés elé Gál Miksa indítványait, aki öntözési társulatok 
alakitását és Duna—Tisza csatornabizottság kiküldését 
javasolja. Lájer Dezső az építőiparban tapasztalható 
Munkanélküliség enyhítése érdekében nyújtott be indít-
ványt A kisgyűlés az indítványnak csak azt a részét 
ajánlja elfogadásra, amely szerint írjon fel a • közgyűlés, 
hogy * kormány heti 40 órában állapítsa meg a munka-
Időt. Pásttor József Idegenforgalmi Tanács és Idegen-
forgalmi alap létesítését javasolja. A kisgyűlés hozzá-

'flrult az indttvángokhoz azzal, hogy a szükséges intéz-
kedések és megfelelő rendelkezések elkészítése végett az 
Indítványokat adja ki a közgyűlés a polgármesternek. 

Petrlt Antal a szinház szubvenciójának megvonását 
Indítványozta. A kisgyűlés elutasító javaslattal terjeszti 
« közgyűlés elé. Wagner Ferenc indítványa, aki azt java-
solta, hogy Írjon fel a közgyűlés a kormányhoz és 
kérje olyan rendelet kiadását, amely kötelezi az optán-
nokat, hogy az őket megillető devizákat szolgáltassák 
be pengő ellenében az államkincstárnak, pártoló javas-
'attei kerül a közgyűlés elé. 

Wolf "Miksa két indítványt adott be. 

Első Indítványában a paprikatermelők Ismert paní-
ízait teszi szóvá. Azt kívánja, hogy a város is foglal-
jon ezekben a kérdésekben állást és támogassa az érde-
keltség kívánságát, hogy a földmivelésügyi miniszter szün-
tesse meg, vagy szervezze át a nővényforgalmi irodát, 
mert árnak drága adminisztrációja legalább 10 száza-
lékkal megdrágítja • paprikát. 

'K második indítványa a közelmultbin lezajlott sertés-
•íésszel kapcsolatos és odairányul, hogy a' váras járjon 
<3 Illetékes helyen, hogy a gazdák olcsó áron kapjanak 
•ertésszérumot A kisgyűlés mindkét indítványt pártolta. 

Karácsonyi Guidó azt indítványozta, Kogy a raunka-
Biflküliség enyhítése érdekében vessenek ki húszezer adó. 
•óra fejenklnt hnsz pengőt, a kormány pedig rendelje 
4 a takarékbetétek öt százalékának lefoglalását a munka -
nélküliség enyhítésére való felhasználás céljából. A kis-
gyűlés az Indítvány elvetését javasolja a közgyűlésnek. 

A referensek sorra ismertették napirendre tűzött darab-
Jaikat iés a polgármester javaslatához minden egyes 
esetben vita, felszólalás nélkül hozzájárult az unatkozó 
kisgyűlés. 

A közgyűlési napirend ilyen módon tőrtént íelőkészi-
Sfee< ntán került sor < kisgyűlés szeptemberi tárgysoro-
zatára, amelynek pontjain egészen az indítványokig, 
szintén vita nélkül siklottak keresztül. Megengedte a kis-
gyűlés többek között, hogy az ujszegedi kendergyár 
évi 1000 pengős átalányösszeggel váltsa meg hidvámfüetési 
kötelezettségét, hozzájárult néhány városi tisztviselő sza-
badságolásához, kimondotta, hogy az Erdélyi Ignác-féle 
alapítványi házakat a város 40.000 pengőért megvásá-
rolhatja. 

Ezek voltak at érdekesebb, á fontosablj polgármesteri 
Javaslatok. Ezután került sor az Indítványokra. 

Iritz Béla azt Indítványozta, hogy a Csillag-téren 
Irtézl kifolyót szereltessen fel a város. A polgármester 
ai Indítvány elutasitását javasolta azzal, hogy nincs 
t városnak erre fedezete. Iritz Béla tiltakozott az elutasí-
tás ellen és ugy módosította indítványát, hogy a város 
fúrasson ártézi kutat, mivel a kifolyó felszerelése a 
hosszú vezeték miatt többe kerülne. 

A kisgyűlés Iritz Béla módosított indítványát él-
•fogadta. 

Több városatya azt indítványozta. Kogy a Vásárhelyl-
Sugirnttó! a vámházig hat gázlámpát szereltessen fel a 
város. Mintán a polgármester szerint gázvezetéket csak 
M Vásárhelyl-sugárut végéig fektették le és Így az uj 
lámpák' felállítása tízezer pengőbe kerülne, kérte az 
Indítvány elutasitását. Több felszólaló megállapította, 

hogy semmiféle vezetékre szükség nincs, mert a gázveze-
tékek egészen a vámházig érnek. Iritz Béla csodálkozásá-
nak ad kifejezést afelett , hogy a mérnöki hivatal miért 

vezeti félre a polgármestert és miért informálja ugy, 

hogy a Gedón tul nincs gázvezeték. A Fodor- te lep iek 
jogosan kérik a lámpákat, legalább ötöt szereltessen fel 
a város. A többség ezután elvetette az indítványt. _ Takács 
Béla indítványa, aki a Felhő-uccába kért villanylámpát, 
hasonló sorsra jutott volna már, amikor Kőrmendy 
Mátyás magáévá tette Takács Béla Indítványát, mire a 
kisgyűlés kimondta, ha lesz fedezet, a kért villanylámpá-
kat felszerelik.' 
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csülörfökiői a Belvárosiban. 
Takács Béla a Móra-ucca feltöltését és kiárkoltatását 

kérte. A kisgyűlés ugy határozott, hogy a téli Ínség-
munka során elsősorban a Mőra-uccát töltik majd fel. 

Wolf Miksa a szeged—kiskunhalasi autóbuszjárat meg-

indítását javasolta. A város felir a kereskedelemügyi 
miniszterhez, hogy az autóbuszjáratra adja meg az en-

J gedélyt. 
| A kisgyűlés ezzel véget ér t , , 

Inséggabonát, tiizifasegélyt, élelmezési hozzájárulást 
és szílkségmunkasegélyeket 

kért a polgármester a kormánytól a szegedi nyomor enyhitésére 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Megírta a Délmagyarország, hogy dr. Aigner Ká-
roly főispán és dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester hétfőn résztvettek azon a belügyminiszteri 
ankéten, amelyet a munkanélküliség és az orszá-
gos inségakdó lebonyolítása ügyében hivtak össze 
Az ankétról visszaérkezett polgármester a követ 
kezőket mondta a Délmagyarország munkatár-
sának: 

— Megvitattuk Budapesten az Inségakdó ügy át 
A tanyák és faluk segítése a földmivelésügyi mi-
nisztérium hatásköre alá tartozik majd, a városok 
inségakdóját a népjóléti minisztérium intézi Jól-
eső érzéssel tapasztaltuk odafenn, hogy gróf Kle-
belsberg Kunó a minisztériumokban eljárt a vá-
ros érdekében és informálta az illetékes tényező-
ket Szeged különleges és nehéz helyzetéről. A 
segítés módozataira csak etvf megállapodások jöt-
tek létre. A közeli napokban valamennyi város 

igénye külön-külön sorra kerül és akkor tárgyal-

ják majd le Szeged ügyeit is. 

— A tanyai ínséges lakosságot össze Írattam 'és 
ennek megfelelőleg 31 vagon 6 pengős inséggabonát 
igényeltem a város tanyai lakossága számára. 
Tüzifasegéfyt ls kértem a városi ínségesek részére, 
még pedig húszezer pengőt. Az idén ezt is kényte-
lenek vagyunk a kormánytól kérni, mert a mult 
c>ben az Inségadó a városhoz folyt be, az Idén 
azonban az állam hajtja be és osztja széjjel az 
országban. 

— Százezer pengő' kértem a népkonyha ktbő. 
»itésére» a belügyminisztériumban a szükségmun-
káfc folytatására 800 ezer pengőt kértem, a keres-
kedelemügyi miniszterhez intézett beadványban a 
munkanélküliek fokozatos foglalkoztatása érdeké-
ben útépítési és útjavítási munkálatokra pedig 
900 ezer pengőt. 

Összevonják a vasúti üzletvezetőségeket, 
elhalasztják a budapesti uj hidak építését 

Magánvállalatokkal egyesítik az állami vasgyárakai 

A &-os albizottság munkáfa a kereskedelmi minisztériumban 

Budapest szeptember 29. A 33-as országos bi-
zottság által kiküldött hatos bizottság kedden dél-
előtt befejezte a kereskedelemügyi tárca és az 
ehez tartozó üzemek 1931—32-ik évi költségvetésé-
nek tárgyalását és az általános rendelkezések értei 
niében a személyi járandóságoknál végrehajtandó 
megtakarításokon kívül a kereskedelemügyi mi-
niszterrel egyetértőleg egymIIII6n»gyven;zer pengi) 
törlését határozta ef. A bizottság részletesen fog-
lalkozott a tárca körébe tartozó üzemeknek és 
pedig az állam vasutaknak, az állami vas-, acél-
és gépgyáraknak, valamint a posta, távírda és táv-
beszélő helyzetével. Habár ezeknél az üzemeknél 
a viszonyok által megengedett kiadáscsökkentések 
foganatosíttatnak, mégis a kedvezőtlen gazdasági 
helyzet folytán számítani kell arra, hogy a bevé-
telek előrelátható csökkenése következtében 

az számítás, hogy a posta feleslege 
fedezni fogja a másik két üzem hiányát, 

nem fog beválni 

Remélhető azonban, hogy az előálló hiány nem 
lesz jelentékeny. Az államvasutak kezelésében £ 
bizottság véleménye szerint továbbmeraff meglj. 
karfásokat lehet elérni srervezetl változtatások-
kaí, úgymint az üzletvezetftségek, műhelyek össze, 
vonásával, ami azonban csak a folyamatban lévő 
részletes tanulmányok eredményéhez képest lesz 
végrehajtható. Igy ennek pénzügyi hatása is csak 
későbbi időpontban jelentkezhetik. Megállapította á 
bizottság," hogy téves az a felfogás, hogy a vas-
utakon az első kocsiosztály teljes megszüntetése 
megtakarítást idézne elő, viszont helyeslőleg vette 
tudomásul a bizottság a kereskedelemügyi mi-
niszternek azt a határozatát hogy 

a helyi gyorsvonatokat csak akfcof enge. 
délyezlk, ha azok bevételei az üzemben, 
tartásukkal kapcsolatos kiadásukat fe. 

dezik. 

Belvárosi Mozt Szerdán 
Porarnounl parádé táncos, énekei, szines attrakció 
Blller Irén és Dénes György magyarnl konferál 
Azonkívül SÁRGA BESTIÁK kinai történet 

WALtACE BKERY-vnl 
Előadások kozdote 5, 7. 9 órakor 

Korzó Mozi Szerda, csütörtököu 

SZEMÉRMES A SZERETŐM 
vígjáték ALFONS FRlLASTD-dal. Azonkivttl: 
V A L C E R K I R Á L V Szerelmi történet Hans 

Slll-ve és CIolre Rommer-rel 
Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor 

Az állami vas-, acél- fe gépgyárakra vonatkozólag 
megállapította a bizottság, hogy azok az ország 
megcsonkítása és a belső fogyasztóterületnek ez-
zel kapcsolatban bekövetkezett megkísebbedésa 
folytán a mai keretekben kedvező üzleti eredmé-
nyeket nem mutathatnak fel és ezért a keres-
kedelmi miniszterrel egyetértőleg arra az állás-

! pontra helyezkedett, hogy azok. vagy, lényeges?a 
leépítendőt, vagy, pedig 

hasonló üzfctkőrfl magánvállalkozásokkal 

való fuzló 

utján kell megfelelő Jövedelmezőségükről gondos-
kodni. Hosszas vizsgálat tárgya volt a tárca ügy-
körébe tartozó kőbányák kérdése, amelyek a bi-
zottság elé terjesztett adatok szerint kisebb költ. 
séggei termelnek, mint a kő piaci ára és miután 
a tárca kőszükségletének aránylag csak kisebb ré-
szét fedezik, jogos magánérdeket sértenf nBm lehet. 
Tekintettel a kő szükségletének az utóbbi időben 
beállt nagymérvű csökkenésére, szükségesnek ta-
lálta a bizottság, hogy a csökkentés arányosan 
osztassék meg az állami és magánbányák kőzött. 

Az útépítési programot 

tekintettel arra, hogy az 1932. évre is Szerződéses 
kötelezettségek állanak fenn, a kedvezőtlen pénz-
ügyi helyzet ellenére is folytatják A budapesti 
tervezett u j hidak tekintetében azonban, figye-
lemmel a mai pénzügyi helyzetre és a financiális 
akadályokra, arra az álláspontra kellett a bizott-
ságnak helyezkednie, hogy ezeket a munkálatokat a 
Boráros-téri híd 

részletterveinek befejezésen tuf n* foiy* 
t.jssák-

A magyar dunántuli Villamossági Részvénytársa-
ságra (Talbot) vonatkozólag megállapítást nyert, 
hogy a villamoscentrálé felállítása az előirányzott 
kereteken belül volt létesíthető, továbbá, hogy a 
vasút villamosítására felvett kölcsön is előrelát-
hatólag fedezetet fog nyújtani 

a bndapest—hegyeshalmi vonni Hllamoíl . 

tására, 

amely a tervek szerint 1936 ban fejeződik b*. 


