
Az Ínségesek élelmiszersegélyéi 
a kiskereskedőktől szerzi be a város 

A Kereskedők Szövetsége küldöttsége a polgánnesterhelyettesnél 
(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 ) 

A Kereskedők Szövetsége — mint Ismeretes — 
kedden este elhatározta, hogy szerdán küldöttsé-
gileg keresi fel dr. Pálfy József polgármesterije-
kettest az faségakció lebonyolításával kapcsolat-
ban. A kiskereskedők azt kívánták, hogy. a város, 
ha ez ínségesek között élelmiszercsomagokat oszt 
U, a csomagok tartalmát vagy tői Ok vásárolja, 
vagy pedig náluk utalja kl, mert különben elve-
sztenék vevőkózönségüknek megmaradt részét is. 

A szövetség küldöttségét Vértea Miksa vezette, 
•M részletesen ismertette a kiskereskedők kiván-
tfgát Elmondotta, bogy a kérdés elintézésének 
módja egzisztenciájukban érinti a kiskereskedő-
ket. akiknek vevőkörük leginkább azokból a réte-
gekből került Id, amelyek rászorulnak a város 
támogatására- Igen sok Ínséges kisembernek nyúj-

totta.. hitelt és vártak türelmesen a pénzükre. Ha 
a város most ezeket ellátja élelmiszenekkel a Ida-
kereskedők megkerülésével akkor reményük sem 
lehet arra, hogy pénzűket belátható Időn belül 
megkapják, de adósalkat mint vevőt Is elve-
szítik. 

A polgármesterhelyettes felkérte a szövetséget 
bogy közölje a város hatóságával azoknak a kiske-
reskedőknek a névsorát akik hajlandók a megálla-
pítandó egységárak mellett a város utalványain 
kiszolgáltatni az Inségceomagokba kerülő élel-
miszereket A kiskereskedők kívánságát a polgár-
mesterhelyettes Jogosultnak minősítette éa kije-
lentette hogy ha elfogadható egységárakkal kalku-
lálnak, annak teljesítése dő l a * " 
eenmrt esetre aem zár tédk e t 

A közgyűlés letárgyalta 
a kizárási szabályrendeletet 

ét elfogadta a rókusI lakótelep tervét 
Kiegészítették a szakbizottságokat - Csütörtökön folytatják a kéményseprési sza-

bályrendelet tárgyalását 
(A Délmagyarország munkatársául) Szerdán 

délután ült össze a törvényhatósági bizottság dr. 
Aigner Károly főispán elnökletével isen élénk ér-
deklődés mellett 

A köriratok tárgyalásával kezdődött az ülés. 
Békésvármegye körirata és dr. Kertén Béla In-
dítványa alapján a közgyűlés elhatározta, hogy 
fel|r a pénzügyminiszterhez a köztartozások végre, 
hajtásának feifúagesztéséért, a progresszív adózta, 
tásért és a behajthatatlan hátralékok leírásának el-
rendeléséért. Miskolc azt kérte kóriratában, hogy 
Szeged ls tiltakozzék a Bata-gyár letelepülése ellen. 
Wimmer Fülöp a legmelegebben támogatja a javas, 
latot kiemelve, hogy a cseh cipőgyár azért tud 
olyan olcsó árakkal dolgozni, mert valósággal 
nyúzza a munkásait. A tavaslatót elfogadta a 
közgyűlés. 
• Pécs a magas szénárak ellen tiltakozott Dr. 
Grüner István felszólalásában részletesen foglal-
kozott a széndrágaság kérdésével. A mai szénárak 
nem felelnek meg a gazdasági viszonyoknak. Sze-
gednek a szén szállítási költségének mérséklését 
b kérnie kell. A közgyűlés Grüner kiegészítő javas-
latával fogadta el a pécsi Indítványt 

A különböző bizottsági választások következtek. 
Dr. Pap Róbert szólalt fel. A közelmúltban több-
szőr előfordult lírgy 

a bizottságokból az ellenzéki vá-
rosatyákat kihagyták. 

Két«égtelen, hogy mindenki arra szavazhat, akire 
kiván, de a bizottságokból az ellenzék nem hagy. 
ható ki. A legutóbbi közgyűlésen az tőrtént, hogy 
a 10 tagu igazolóválasztmány két ellenzéki tagja 
közül az egyik kiesett pedig ez a bizottság dönt 
az ellenzéki városatyák mandátumáról is. Az ellen, 
zék igy ki van szolgáltatva a többség kénye-
kedvének. Az nem lehetett a törvényhozó Inten-
ciója, de nem ts felet meg a parlamentáris szoká. 
soknak Kéri a többséget hogy ezt a szempontot 
vegye figyelembe. Az ellenzéki bizottsági tagok 
mindig és mindenütt lelkiismeretesen teljesítették 
kötelességüket (Helyeslés.) 

Az egyik bizottsági tag azt indítványozta, hogy 
a kegyúri bizottsági választást vegyék te a napi-
rendről, mert Curry Richárd és dr. Kelemen 
László csak felsőbb nyomásra mondottak le tag-
ságukról, de a kérdést a legfelsőbb fórum még 
nem tisztázta A többség elvetette az indítványt 
A főispán ezután elrendelte a névszerinti titkos sza. 
vazást. Amikor a küldöttségek megkezdték a szava, 
zatok összeszámlálásat, dr. Pálfy József polgár-
mesterhelyettes újra megnyitotta az ülést. 

A kizárási okokról szóló sza-
bályrendelet 

» tárgyalása következett. A javaslatot dr. Tóth Béla 
főjegyző ismertette siakaszonkint. A második sza-
kasznál, amely az érdekeltségből származó kizá-
rási okokat határozza meg, dr Meskó Zoltán 
javasolta, hogy a közgyűlés olyan törvény alkotá-
sét kérjen, amely szerint a kórházigazgatók hiva-
talból legyenek tagjai a közgyülésuek. 

Pásztor József tels/.ólatásaban megállapítja, hogy 
Meskó Zoltán azok számára kjván ősszeíörheM-
!«nségi szabályrendeletet alkotni, akik már tagja; 
•közgyűlésnek, peri ;g szabályrendeletet csak a k z. 

| morái alapján trh I alkotni. Az orvosi társadalmat 

azok képviselhetik a legjobban, akik függetlenségi, 
ket megőrizték a város hatóságával szemben ts. 

Dr. Winkler Elemér azt javasolta, hogy a föld-
bérleti értékhatárt emeli. fel a közgyűlés 3000 
pengőre. 

SZŰCS Imre felszólalásában kijelenti, hogy a 
szabályrendelettel az érdekeltség tehetőségét a mi. 
nimálisra kelt csökkenteni. Art Javasolja, hogy 
a földbérleti értékhatár 500 pengő legyen. Javasolja 
ezenkívül, hogy ne lehessen tagja a közgyűlésnek 
az sem, aki ügyésze a várossal szerződéses vi-
szonyban lévő vállalatnak. 

Dr. Tonelti Sándor azt javaaolja, hogy a kád-
bevásárlás értékhatárát 2500 pengőben állapítsák 
meg a kőzszáHítási törvénynek megfelelően. Dr. 
Veress Gábor azt kifogásolja, bogy a közgyűlésen 
hivatalból csak a tanfelügyelő képviseli a tanügyi 
közigazgatást. Dr. Vadász János felvilágosítást kár, 
hogy van-e olyan bérlőié a városnak, aki 3000 
pengő földbért "fizet. 

A főjegyző bejelenti, hogy a belügyminiszter 
nem kifogásolta a 200 pengős értékhatárt A város 
16.000 bérlője k&zül 14.000 fizet 200 pengőnél 
kevesebb földbért, 603 fizet 500 pengőnél keve-
S3bbet 200 fizet 1000 pengőnél kevesebbet és 
mindössze 6 fizet 1000 pengőnél több évi föld-
bé r t 

Dr. Szekerks Lajos tiszti ügyés*. Winkler F.lemér 
indítványát törvénytelennek tartja. 

A polgármesterhelyettes szavazásra tette fel az 
Indítványokat A közgyűlés elhatározta, bogy felír 
« kórházigazgató tagságának külön törvénnyel való 
biztosításáért. A többség elhatározta, hogy a föid-
bérleű értékhatár. 3000 pengőben állapítja meg 
Veress Gábor indítványára a többség kimondotta, 
hogy tagja lehet a közgyűlésnek a kórházigazgató 
és a városi gimnázium igazgatófa Is. 

— Szóval nem lesz belőle szabályrendelet, mert 
igy nem hagyhalfa fává a minisztert — mondta dr. 
Szekerke Lajos ügyész a határozat kimondása után. 

A főjegyző .vulán folytatta a javaslat ismerte-

SZÉCHENYI MOZI 
Csütörtök, péntek fanuár hó 28., 29-én 

Eflgerth Márta a világhírű ma-
gyar színésznő és Georg Alexan-
d e r a legjobb filmbonviván felléptével 

Mikor leszel 
az enyém? 

Az idei szezon kimagasló sláger operetl|e 
Irta : Nóll Károly Rendezte: Richárd Elehberg 

Eggert Márta magyarul énekel! 
• legjobb mnzstha! Lcgkltönabb szizsé! 
Előadásod kezdete 5, 7, 9, órakor 

( f e n A hátraVvő szakaszokat 
fogadta al a közgyűlés. 

A 

aiUfta 

parcellázásával kapcsolatos la—eletet Ur. Csonki 
Miklós tanácsnok ismertette. 

Dr. Meskó Zoltán a nyolcvan négyszögöles fcrf-
letet kicsinek tartja. Ottos«f István, mint moaka-
nélküit örömmel üdvözli a javaslatot Mős azon-
ban, bogy az a k d ó visszafelé sül d , mart a 64 
négyzetméternyi alapterületű épület nem megfelelő. 

Dr. Bledl Samu a javaslatot elismerésre mélté 
hatósági kísérletnek tartja. Helyes, bogy a város 
nem kötötte is magát a kultuszminisztérium által 
készített tervek mellett meri Igy mód lass arra, 
hogy szűk tág eadéa lobban alkalmazkodjék s 
helyi viszonyokhoz. 

Petrik Antal aokaija a telkenkinti 2000 pengő* 
közüzemi költséget A város üres telkeinek el-
adását sürgette. Dr. Veress Gábor a részletek t á r 
gyelását korainak tartja, mert a kérdésnek sam a 
műszaki, sem a oénzügyi hátterét még nem tisz-
tázták. 

Szírányt Béla, msjd Horváth József szólalt feL 
aki ez üzérkedés minden kitettségének kizárását 
kivánta- A javaslatot órömmd űdvöztt, mert az 
mnnkmlkOlmakat fetenthet a munkanélküliek ««t 

Dr. Slnger István arra Mvja fel a közgyűlés 
ügyeimét bogy Szegeden a rendkívüli házadómen-
tsaséget esak akkor engedélyezik, ha a felek a 
100 négyszögölet meghaladja. Vagy U kall esz-
közölni ezekre a telkekre Is as adómentességet, 
vagy pedig nagyobb parcellákat hall kiosztani-

SZŰCS Imre azt Indítványozás, bogy a s a Os-
buvártó területén kezdeményezzenek építkezést ha-
asm s belterületi üres telkeken. 

A közgyűlés ezután sgyhangatog megadta a feL 
hatalmflzást a polgármesternek a szükséges elő-
készítő munkálatok megtételére. 

A főjegyző ezután iamcrtetto 

a bizottsági választássá 
eredményét 

A közigazgatási bizottságba Baek Bernátot ár. 
Bledl Samut dr. Széli Gyulát dr. Ssfeessy Lehelt, 
ér . Tóth Imrét az igazolóváíasztmányka dr. Bod-
nár Gézát a számonkérőszékbe dr. Huayadi-Vas í 
Gergelyt, dr. Vadász Jánost, a kegyúri bizottságba 
Ba-dü i Józrefet, Do áiszky Királyt. Kdler Mihályt, 
s gazdasági bizottságba Erdélyi Andrást a s át-
építési bizottságba Deák Jánost a jogügyi bízott-' 
ságba dr. Tőrök Bélát a közművelődési bizottságba; 
Bezdán Józsefet dr. Elsner Manót, Kiss Károlyt, 
a zeneiskolai bizottságba Szirányi Bélát, a ma- : 
zenmi bizottságba dr. Meskó Zoltánt a közkerti bi-
zottságba Járói! Gézát, a gyáripari bizottságba Ottó-. 
vay Istvánt « népjóléti bizottságba Bezdán 36. 
zsefet, a tanyai bizottságba Papp Jősasfet, a nép- . 
nevelési bizottságba Bezdán Jósaefet Kiss Károlyt,! 
dr. Landesberg Jenőt és az egészségügyi bizottságba 
Bokor Adolfot választották meg. 

: Á kéményseprési szabályrende-
letet 

tárgyalták ezután. Szűcs Imre kevésnek tartía a 
8 kerületet és azt javaaolja, hogy a város terűietát 
legriább 19 kerületre osszák. Márlaföldg Márton 
10 kerületd javasol fe részletes dijleszállítást/ 

Papp József azt kifogásolta, hogy s tanyákon b 
fizettetnek kéménypénzt pedig.a tanyaiak maguk 
tisztogatják kéményeiket Karácsonyt Guidó azt 
indítványozza, hogy a várost 9 kerületre osazák 
föl és a kéményseprő (Utakat legfeljebb 10 u á -
zalékkal szállítsák le. 

Kapovlcs Mihály szintén a kerületek nagyobb 
arányú szaporítását Idvánja fe kéri a névszerinti 
titkos szavazás elrendelését Ábrahám Imre tilta-
kozik az ellen, hogy a külterületre ls kötelezővé 
tegyék a kéménysepretést Dr. Kovács Jósset a 
kerületek számának szaporítását azért tartja szük. 
ségesnek, mert állandóan torlódik a munka. 

Dr. Slnger István feleslegesnek tartja a kerületek 
számának szaporítását, mert ez a tarifamérséklést 
lehetetlenné tenné 

Több felszólalás után a közgyűlés többsége vál. 
toztatás nélkül fogadta el a szakaszt. 

Pálfy polgármesterhelyettes háromnegyed S-kor 
az ülést félbeszakította és a vita folytatását csü-
törtök délután négy órára halasztotta. 

Véres angolellenes ültetések 
Bombayben 

(Budapesti tudósítónk telefonfcleniése.) Bombay, 
ból jelentik: Bombayben szerdán nagy tüntetések' 
voltak Anglia ellen. A tömeg ktfoszfotía a textil, 
üzleteket és a külföldi szöveteket máglyára rakva 
elégette. A tüntetők kőzáport zúdítottak a rendőr, 
ségre, amely lőfegyverét hatzná/ta és sortüzet 
adott, amelynek következtében renaeteg tüntető 
súlyosan megsebejp.lt 


