
lamadós&ág teljes tőke- cs fcamatszükség-
lete föl van véve a költségvetésbe. 

A borfogyasztási adó kérdésében kijelentette a 
pénzügyminiszter, hogy átérzi ern k a kérdésnek 
nagy jelentőségét. Szivesen fogla'kozik olyan meg-
oldással, amely a közérdeknek megfelel. A kér-
dést főleg a községek háztartásának szempontjá-
ból kell mérlegelni mert n községek háztartása 
nehezen tudná nélkülözni az eddigi jövedelmet. 
A bortermelőknek könnyebbséget jelent a földadó 
megtérítése, ami holdankínt körülbelül őt pengőt 
jelent 

a dunapar t i • e l sőrangú 
BRISTOL szállodában, 

B .' mert olcsó áron nyújt mindent: 
szép szobát, kitűnő ellátást és 
szórakozást, hisz ugy a délutáni 
teánál, mint az esti vacsoránál 
tánc van. 

C" Mindezt (szobát teljes kitűnő 
ellátással) — a szoba fekvésétől 
függőleg — már napi 12.— 
pengőért kaphatja. 

Korány! pénzügyminiszter ezután 

a pengő stabilitásáról 
beszélt és azt mondotta, hogy a pengő vásárló-
ereje teljesen szilárd, hiszen a külföld értékelése 
sem változott meg egy hét óta- A pen3Ő szilárdsága 
az az alap, amelyen a költségvetés realitása fel-
épüL 

A pénzügy! bizottság ezután a pénzügyi tárca 
költségvetését általánosságban és részlrtfiben el-
fogadta és ezzel a költségvetés bizottsági tárgya-
lása véget ért. 

Zárt tárgyaláson tárgyalta 
a szegedi törvényszék a makói 
kommanista szervezkedés ügyét 

(A Délmagyarország munkatársától.") A makói 
rendőrség januárban kommunísta.szervezkedés 
ügyében nyolc embert tartóztatott le: Krémer An. 
tatt, Koctis Istvánt, Mat'ji Sándort, Boros Pétert, 
Cseh Antalt, G. Tóth Mihályt, Nagygyörgy Antalt 
és Szalay Jánost A szervezkedés irányitóját, Igaz 
Istvánt nem tudták elfogni. A nyolc ember ügyét 
csütörtökön tárgyalta a szegedi törvényszék Gő-
móry. tanácsa. 

A tárgyalás megnyitása után dr. Balázs Sándor 
ügyész zárt tárgyalásra tett indítványt, a törvény, 
szék ezután az ügyet zárt a)lók mögött tárgyalta te. 

A biróság egy TTivéte/évef vai'amennyf vádfólf" bű-
nösségét megállapította és 6 vScfíottakat H naplói 
k*t hónapig terjed6 fogházra ítélte. 

4 Móra-jubileum 
a közgyűlés napirendién 

(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 szombaton összeülő közgyűlés napirendjén a í 

indítványok rovatában két helyen is szerepel Móra 
Ferenc- Az egyik indítványt "dr. Síécsényi István 
terjesztette be. Indítványában annak kimutatását 
kéri, hogy a közgyűlés Móra »nevét és irodalmi 
munkássága iránti elismerését jegyzőkönyvébeni 
megörökíti és erről Móra Ferencet jegyzőkönyvé« 
nek kivonata kapcsán értesíteni rendeli««. A má-
sík indítványt közösen nyújtotta be a törvény 
hatósági bizottság tizenkét tagja. Lényegében csak 
az indítványozók is azt kívánják, amit SzécsényiJ 
»Szeged város közgyűlése megemlékezvén Mórt 
Ferenc irói érdemeiről, ezeket az érdemekét jegyző-
könyvében örökíti meg és erről a harmincéves! 
jubileum alkalmából a város üdvözletének tolmá-
csolása mellett Móra Ferencet értesíti.« 

A két indítványt a polgármester pártoló javaS* 
tattal viszi az előkészitő kisgyűlés elé. 

• 

Amikor ezt a két indítványt elolvastuk, a házi«' 
kezeléses színház történetének egy kedves epi-
zódja jutott az eszünkbe. Elmondjuk. Egyik in*; 
ditványozó se vegye célzásnak, vagy rosszmáj us-
kodásnak- Herczeg Vilmos jubilált. A hatóság É 
helyzet magaslatára emelkedett Nem várt város-
atyái kezdeményezésre. Más kezdeményezésre sent 
Ugy látszik, a »honi« földre korlátozott közhan-
gulat van rá legnagyobb hatással. Meg is szüle-
tett hamarosan a határozat, amely Herczeget at 
házikezeléses szegedi színház »örökös« tagjának 
nevezte ki- A határozat azonban nem ilyen egy-
szerű és nem ilyen rövid volt Részletes körül-
írások és éles jogi distinkciók voltak benne. Vala* 
mennyi annak biztosítására, hogy eszébe ne jus-
son egyszer az örökös tagnak érvényesíteni aa 
általánosan ismert — örökös tagsági jogokat AÍ 
szűkmarkúan megnyilatkozott hatósági elismerés 
is föltűnt azonban sokaknak. Nem is mulasztot-
ták ei a hatóság nobilis magatartásának oka iráni 
a városházán érdeklődni s valamennyien — most 
már megírhatjuk — ezt a felvilágosítást kaptáki 

— Rossz taktika lett volna bevárai, hogy esetleg 
mások többet indítványozzanak. 

Egy pillanatig sem vitatjuk, hogy az inditví-i 
nyok valamennyi aláíróját tiszteletre méltó szán*1 

dék vezette. De rossz szemmértéket alkalmaztak^ 
Nyíltan meg kell mondanunk. Ezt a Jubileumot 
Szeged nem intézheti el se Jegyzőkönyvvel, se 
Jegyzőkönyvi kivontatosdlval. Még csak egy meg-
jegyzésünk van. Nagyon sokszor sürgettük és kö-
nyörögtük, hogy nézzenek ki a főtisztviselők « 
hivatalszobák ablakain és lássanak be a városbau 
A váios szivébe. Mbst is meg kellett volna ezt 
tenni- Akkor talán mégis előállt volna egyik, vagy 
másik fiatal főtisztviselő azzal a javaslattal, hogjj 
válasszák meg Mórát most, a jubileum alkalmán 
ból őri tő» közgyűlési tagnak. 

i 

ü Dugonics Társaság közgyűlése 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Dago, 

nics-Társaság csütörtök délután tartotta meg negy-
venedik évi rendes közgyűlését a múzeum irodája, 
ban. Dr. Szalag József elnöki megnyitó beszédé, 
ben elparentálta Milkó Izidort, majd dr. Banner. 
János terjesztette elő az évi jelentést. Részletesen 
ismertette a társaság negyvenéves történetét és 
adatokat ismertetett a működésről. Elmondotta, 
hogy amikor negyven esztendővel ezelőtt a tár-
saság megalakult, a közönség nagy lelkesedéssel 
támogatta a társaságot. Grőf Tisza Lajos 1000 
koronával lépett az alapító tagok közé. A társasági 
nak rövidesen 80 ezer koronát kitevő vagyona 
volt, amely a háború alatt és az ezt kővető 
években teljes?"« 1 2"*elt. Javasolta, hogy a tér« 
saság az ősszel jubiláris díszközgyűlést tartson 
és azt az alapítók emlékezetének szentelje. Javat, 
soita azt is, hogy a negyven titkári jelentést kötet 
ben adják ki annál is inkább, mert azokat olyan 
titkárok irták, mint Tömörkény István és Móra 
Ferenc. u 

Dr. Szalay József modosító inditványa után * 
közgyűlés elhatározta, hogy október 16-án dél-
előtt ünnepi díszközgyűlést, délután pedig ün-
nepi diszfelolva ó ülést tart. A közgyűlés elhatá* 
rozta hogy az utolsó 8 év titkári jelentését könyve 
alakban kiadja. A költségvetés ismertetésénél ki-
derült, hogy a társaságnak minden pénze elfogyott 
A közgyűlés elhatározta, hogy az ősz folyamán 
színházi előadást rendez és a befolyó ősszeggeí 
igyekszik a pénzügyi egyensúlyt helyreállítani. 

Poloska és molyirlásí 
teljes szavatossággal Szegeden • 1 3 0 

Lakásffertőtlenltő Vállalat 
CUN-IRODAJA végzi Dugonics.tér 12. tetaton S4r" 

22 indítvány, 3 interpelláció 
a szombati közgyOlés napirendién 
Összeállították a kisgyűlés és a közgyűlés tárgysorozatát 

(A Délmagyarország munkatársától.) A pénteki 
Kisgyűlés és a szombati közgyűlés tárgysorozatát 
csütörtökön állította össze a főjegyzőt hivatal. 
Mindkét tárgysorozat szokatlanul hosszú. A kis-
gyűlés napirendjére 105 Doptot tűztek ki, a köz-
gyűlésére 87.et. 

A kisgyűlés 
napirendjén 95 polgármesteri előterjesztés és 10 
inditványl szerepel. A polgármesteri előterjesztések 
kőzött van néhány fontosabb és érdekesebb is. A 
kisgyűlés most dönt az áprilisi életmiszercsomagok 
szállítására, az árvaházi növendékek nyári ruhá-
jára. a vizmütetep nyersanyagaira tartott verseny-
tárgyalás ügyében, bérbe adja a Kállay.tigetben 
lévő nyári vendéglőt, a Holttisza halászati j'ogát, 
elbirál több lakbér, és fóldbérmérséklés iránti 
kérelmet, sok behajthatatlanná vált városi köve-
telést ir le, köztérhasználati engedélyek ügyében 
határoz és elbirál még egész sereg anróbb kérel-
met, beadványt 

Az indítványok kőzött szerepel Berzrnczeg Do. 
mok0s műszaki főtanácsosé, aki azt kéri, hogy 
nevezzéJc ei kegyeSrendi gimnázium és a fizi-
kát intézel közötti teret Rerrich Béla tervező mű-
építész nevéről. Császár Rudolf a Mars.tér befási-
tására tett indítványt, vitéz Gárgyán Imre a KáL 
vária.kápolnához vezető ut rendbehozását sürgeti, 
Irilz Béla a Gedó melletti vjzállásos terület fel-
töltését, Kiss Bálint a csatornák tisztítását sür-
geti, Kovács Ferenc hídvám, és kővezetvámmentes-
séget kér. Szélpál Benő 50 százalékos vigafmiadó 

közigazgatási bizoit.ság félévi fe(entése szerepel. A 
közgyűlés azután megválasztja a központi választ 
mány két uj tagját, választ egy-egy póttagot az 
adófelszólamlási bizottságokba, letárgyalja aföld-
béregyeztető tárgyai ások "eredményét, a mult & vi 
zárszámadást, a különböző városi függőkölcsőnök 
prolongálására vonatkozó előterjesztést az ala-
pok és alapítványok számadásalt. 

Dr. vitéz Gárgyán Imre a tiszai védőtöltés megi 
erősítéséről, Kertész József a leventék foglalkoz-
tatásáról, Wolf Miksa »a szegedi közintézmények 
megszüntetése ellen tiltakozó küldöttség ősszeálli-
tása-i miatt interpellá Íja meg a polgármestert 

Dr. Dettre János három indítvánnyal szerepel 
Az elsőben a választójogi reform felirattal való 
megsürgetését indítván-ózza, a másodikban azt, 
hogy a közgyűlés fetiratilag tiltakozzék a közalkal-
mazottak fizetésredukciófa elten, harmadik indit. 
ványában a főldhaszonbérhátralékok rendezését 
sürgeti. 

Tengő Mátyás a házadótörvény módosítására 
tett indítványt, dr. Grüner István á mezőgazdasága 
nak juttatandó támogatás helyesebb megosztását, 
Iritz Béla a házak elárverezésének felfüggesztését, 
Körmendy Mátyás a tanítói internátus felépítését 
sürgeti inditványában. Láfcr Dezső a városi tiszt-
viselők előlépésének rendezését kéri, Pirk Jenő 
az algyői vasúti hidnak közforgalomra való át-
alakítását dr. Singer István első inditványában a 
háztulajdont korlátozó rendelkezések megszünte-
tését, a másodikban a tatarozási adókedvezmény 
kiterjesztését kivánja, dr. Sőreghy Mátyás a gedói mérsékfést fcivün a tanyai "bálák számára, TörCk 

Ferenc pedig az esetenkínt fefbonCftt Járdák Ss viHamosvonal meghosszabbítását indítványozza. A 
utak hefyreaifíiásánáfi feíuA'izsgátatat sürgeti űicSf- íőldbérhátralékok ügyében indítványt nyújtott be 
ványában. 

A közgyűlés 
napirendjén 5 körirat, 56 kisgyüfési előterjesztés. 
3 interpelláció és 22 indítvány szerepel. 

A köriratot küldő törvényhatóságok fcözüTa deb-
receni azt kívánja, hogy Szeged is irjon fel a 
kormányhoz az adóbevételek köveik ztében elő. 
állott városi Jövedelemcsökkenés pótlásáért, Csa. 
nád., Arad- és Torontál-vármegyék az állami gyer-
mekvédelem és a szegényellátás költségeinek vise-
léséről szóló rendelet végrehajtásának elhalasztását 
szorgalmazzák. Hódmezővásárhely az adóztatás 
rendszerének egyszerűsítését sürgeti, Miskolc a 
külföldi rizs behozatalának eltiltását kívánja első 
köriratában, a másodikban az inségmunkások biz. 
tosítási kötelezettségének rendezését 

A kisgyütési előterjesztések között első helven a 

ABC 
utasok részére. 

A : Ha Budapestre jön, szálljon meg 

dr. Szivessg Lehel, dr. Winkler Elemér pedig a 
közalkalmazottak fizetésredukciója ügyében tett in-
dítványt. 
g a a B M H B n g n B H B n c u a H M a i M M 

Nincs ujabb szabadlábrahelye-
zés a kommunista szervezke-
déssel gyanúsítottak ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
tőrvényszék vádtanácsa Habermann Gusztáv el. 
nökletével csütörtökön tárgyalta a kommunista-
szervezkedéssel gyanúsítottak ügyét A fogvatar-
tott gyanúsítottak ugyanis felfolyamodással' éltek 
a vizsgálóbíró letartóztatási végzése ellen. A vád-
tanács hosszasan foglalkozott a benyújtott fel-
folyamodásokkal és valamennyit elutasította, ami 
azt jelenti, hogy egyelőre senkit sem helyeznek 
szabadlábra. Az ügy most Ítélőtábla elé kerül 

Az egyik letartóztatott, Pontyik Pál 2500 pengős 
kauciót ajánlott feí arra az esetre, ha szabadlábra-
helyezik. A vádtanács a felajánlott betétkönyvet 
nem fogadta el megfelelőnek. 


