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Tfctrf váHott U Schrifferfnek u «z fndfl-
ránya, amely « OTI-Mrulikok haoonktotí kb 
vetésit javasolta. 

fíet felszólalások hangzottak el ax OTI 

ellen. 

Kórmendy Mátyás, Papp Józott, Takács fo> 

renc felszólalásaikban oda koakJudáltak, bogy 
idd lg nem lesz rend az OTf-kan, «mtf oito-
iza nem dlliliák a leatetkeebb öakormdnwh 

Pof. 
A kóvattwő indítvány az volt, hogy az OTI-

Járulékokat valamilyen uj rendszerrel, eset-
leg a bélyegrendszerrel lehessen leróni. Az In-
dítványokat a teljes Illés elfogadta* 

A kamara a mult éri 
zárszámadását 

Ss a folyó évi költségvetést dr. ToaM Siador 
főtitkár terjamtette «ML A mult évben a zár-
számadás 4000 peng® felesleggel zárult ugy, 
hogy a kamara költségvetése reális volt. Re-

mélhetőleg ezt a teteuteget ebben aa évben Is 
elérik. E m i kapcsolatban azt j avaso l j bogy 
a feleslegként mutatkötő 4000 oragOt cntetfák 
a nyugdíjalaphoz. 

ismertették eseetáey hogy a kamara m r r x 

íyi járandóságai a folyó évre 77 SMT peugflt, 
a dologi kiadások 58 ezer pengőt tesznek ki. 
Bevételekből Í M m r pengői irányoaUkéfe. 

Papp József Wrálta ezntán a 
kat és a költségvetési Saerittte a 
sitett tisztviselőknek lel kelten 

Tokáét Ferenc hozzásiólása te dr. Teaeüi 
Sándor felvilágosításai után a zárszámadási éa 
a költségvetést a teljes ülés elfogadta. 

A kanara en t á n - - ^ 

a levelezd tagok 

választására, a jelölések megsjtésére bizottsá-
got kÉMtÉ ki. 

Törik József adóügyi referens kfttOttbőcő 
adóügyeket referált, részletesen Ismertette a 
toxtüíázis Agyét Varga Mihály a kamara és 
a Kereskedők Szövetsége nevében meleg kö-
szönetét fejezte U a szakreferensnek. 

PÜUch János azt indítványozta, hogy a zdb-
Irusok más cikkeket ls árustthaasanafc. A ka-
mara as Indítványt elvetette. 

Fischer Gyula Inditványoeta, hogy vfasgál-
ják teliL, bogy U mióta Üzl Iparát, mert aki-
nek egy évig szünetel az Ipara, annak az en-
gedélyét be kell vonni Az Indítványt értekezlet 
elá utalták. 

A tevekzőtagokat jelölő bizottság elkészült 
munkájával és a teljés Ülés megejthette a vá-
lasztásokat Előzőleg Kórmendy Mátyás be-
jelentette, hogy az ipartestület nevében a Je-
löléshez nem járul hozzá. ' ' 

Wimmer Fülöp elnök béatttet hegy • teljen 
ülés a kiküldött bizottságot plen puvoárral 
ruházta teL A teljes üláa a jrlölfaehte esstáa 
magáévá tette ée <4 levelező tagot választott. 

Aafilfe délután 3 f e a k a r f e t j j ^ g t ' 

A B C 
u t a s o k r é n é r t . 

JU Ha Budapestre jön, szálljon meg 
a dunapart i elsőrangú 
BRISTOL Mállodáh—. 

Bs 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 
fflggőleg — már napi 12.— 
pengőért kaphatja. 

Poloska és molyirlásl 
teljes szavatossággal Szegeden a 136 

Lakásfertötlenltö Vállalat 
r i ' v IRODÁJÁ V Á t>uggp4cs.téru^ telefon 31-77 

Keramittal kövezik kl a Feketesas-uccét ? i 
(A D*lmagg*orexág mknkoéársdtóQ A Fekete 
•-ucca, amelynek aszfaltburkolata a fegrongyo-

sabb burkolat Szegeden, mint ismeretes, nem S>s-
Itpef a ssost javítás alá kerülő uccák és tarak 
listáján. A polgármester ez» az uccát kivette az 
•satehnei ván Játnak -Javitáa végett kladoK uoeák 
kós&l, sMrt agy találta, hogy ebben a nagyfev-
gahnu rncctbm nem telel meg as aszfaltburkolat 
Rengeteg kocsi, szekér, konflis, társzekér, mo-
torbicikli és teherautó futkározik 1U ás a kerekek 
hamar átvágják a v*ony esatefti *tea*«. 
nem sok értelme fenne az mzfWtburlutet helyre-
állításának. A polgármester ugy határozott, hegy 
asnet tz acélnak az aszfaOMatet* aam javfc 
tatja ki, hanem felszedeti és hefyette varami arí-
asbb burhotetet kteetttaL A baj csak az. hogy á 
városnak nincsen egyetíea fpMrja sem sr»o« maa-
kára — a rongyos aszfaltokat hitelbe javítja ti 
a váiralkaaö—, márpedig a pe|*e*e-neca rendbe-
hozása talán a legsürgősebb vafamennyf Mzótt 

A polftemester eredetileg ba*allbur*otetia po-
péiig ki'méretű ba^altkocka-burkolini, 
a TI-*- ' aros-kömt sgrik szakaszának 

burkolata készült néhány érvel ezelőtt A verseny, 
tárgyalást n a l n asm Írták még U a munkára, 
mert a túlterhelt költségvetés talin még akkor 
•em birná ef ennek a tarhát, aa a váras hlelbe 
dolgozó vállalkozót kapna, aki if efiWlHll ette. 
aábeet vállalkozna a munka elvégzésére. 

Egy budapesti váltetat, a KCazénbáaya és Wgla. 
gyár 1Rt igatgató-ága most lomlet futásét! a poL 
géme i t e r b ^ i t e r tMn a F«ketesM*a doigé. 
iák kemmU borkotóoo^yot Ofánt a 
1hitelbe. As anyag árát S—S ét alatt 

_ _ 180 pengéért 
él l a m i l i i a U t tSS peogfiárt a rábosf gyártote. 
pen átvéve. Bejelenti a váCalat art * hagy a art. 
sodrendű herendi kteiá reped? re tt és CNite aad 

í pontjából Mm jataetöe, 
repedései 4b 

de aa te l g n tarMe és U 
bevált a fegtergelauesahb hefrabsa ia. 

A polgármester as ajánlatot kiadta a 
ügyosztálynak, azzal a felszólítássá', hogy kérjen 
hasonló ajánlatot a szegedi keramitgyártól. 

30 KÖNYVET havonta m pengőért 
• meri naponta ceerélhei könyvei a 

Délmagyarország-kölcsönkönyvlár 
e l d f l z e t ö j e . 

Veszedelemben 
a városháza toronyőriége 

CA Détmaggarorze/tf aw*mM*mt.) á l teadá a 
penusa, bogy Saegeénsk nincsen paUnája, hegy 
a m a nagy alföldi vároaoo zagyán megfestik a 
fiatalsága, ami étthste te, hisun as árvte óta 
« t | ótvea esztendő tett el, mai zég| volt henna, 
asi ötven évvel esetett agy elpusztította % Tisza, 
hegy alig maradt belőle tttott valami. Szeged 
múltját néhány emlék, néhány név és néhány 
tradíció bizonyítgatja, de ez is egyre kéve-
seM» saftabau. PUtenateyt heagulalak hsUsa alatt 
l-sanrim ezakte* az emlékektől is isegteestjlk Igy 
kereslteitek át néhány érvei asalőtt a régi tekobu 
uccát gróf Apponyi Albertnccénak, padig a leg-
nagyobb magyar álüuníérfi nevének megőrókitétéro 
találtak volna ropaeasalattvebb uccát ie. Az Iskola-
ucos eleven emfebe volt a város fculturáfh mnlQ-
JáaalS >égl iskolaváros jeUegénak te aat jelentette, 
hogy ott állt két évszázadon karesztOL a szegedi 
piaristák öttg gbanáriuma. 

Most egy másik régi szegedi tradíciót fenyegeti 
ueaaaáalaass % aáwiafiriui torongórségét. A torony-
örséget annakidején tüzérségnek hívták és azért 
szervezték meg, hogy tonao, a város legmagasabb 
pontjártt vigyázzák a váras tftzbtzk>nadgát Ma 
már tényleg nincs nagy tüsreadészeti jeíentőséga 
a torony örségnek mert A tehten gyorsan elviszi 
a tüzveszedelem nirét a tűzoltólaktanyába. A to-
renyöfsaolgálatDt teljaettft tennltök teendte késé 
tartozott a harangozás is. A toronybeli tűzoltók 
húzták meg naponta háromszor a városháza öreg 
harangját, amely csak a emaicids véletlennek 
köszönheti, hogy a bábom alatt M a olvasztották 
ba ágyúnak. A városháza harangja eotlékeük dél. 
bt* Uaeakét órakor Nándorfehérvár bevételére, 
délután bárom érakor a szőregi csatára és haj-
nali háromkor a 7fees árvíz betörésére. 

A toronyőrség megszüntetéséről a csütörtök'" ta. 
nácsűfésen esett sző, még pedig abból az alkatom-
ból, hogy a fűzoltófőparsncsnok a toronyőrség 
tagjai számára téft subák és cstzrrtCCk beszerzését 
kérte a várostól. Bejelentette azonban a tűzoltó, 
főparancsnok azt h, hogy tűzrendészet! szempont 
ból a toronyőrség fönntartása nem mulhatatlaaul 
szükséges, sőt mai formájátyia felesleges is, ezért 
nem Is kifogásolná, ba a város a toronyőrség 
fe tosziatáoát rendelné el. A toronyszolgálat ugyanis 
négy öt tűzoltót foglal el, ami számottevő munka, 
erőt "jelent a negyvenhat főnyi tüaoltólecényséa 
keretében. 

A polgármester azonnal kész lett volna a hatá-
rozattal Üs hozzájárult volna a torony őrség meg. 
szüntetéséhez, de valaki felvetette a kérdést, hogy 
mi less akkor a hareigozdssat. 

— Beszüntetjük a haranoozást is —• mondotta 
a polgármester. 

A tanács aaonban arra as álláspontra helyerke-
dstt, bogy a k fir<w«»zást nem Cctiet beszüntetni, 
mert annak tradíciója van. 

— Csak nappal" harangozunk majd, a házmester 
is meghúzhatja dé'ben a harangot. 

De a tanács u£j Találta, hogy délután is, meg 

hajnalban te ksU 
csata emlékére, hajaafchaa as 
laki felvetette azt as ötteM, 

vWamee 
Igy nem kellene külön 

a héssftfáket udadenht behnxaoihatte a 
Időben. 

Végül is nem hozott a polgármester határozatot, 
hanem utasította az illetékes ügyosztályt, hogy 
tárgya!fa sneg előbb a kérdést a tttsottófőparanca- V 
nokkal, azután szerezzen árajánlatot á villamos 
harangozéaMrkesetrei 

Annyi bizonyos, hogy kár lenne a torony őrség-
ért fs, meg a harangozőért is. MtodfcattŐ bozzftarto-
zfk a régi Szegedhez... ts Krasznaborka várá-
nak egyik bástyáján még most is minden este meg-
jelenik a kmrtzc hafda, bogy tároge&Ojával amié-
kestesse a messze környéket Rákóczi korira. Pedig 
Krasznaborka büszke vára jelenleg a 
pérfuma alá tartozik... 

Ax> olvasó roixtia 
. Mélyen Oszte* SHrtettW « t ! Engedtessék meg 

'nékem is, hogy Sz^ed szebbé, vonzóbbá tétel re 
ezúton hívjam fel az illetékesek figyelmét Mv 
gunkrdT tudjuk, bogy ha idegenbe érhetünk • 
közvetlen először nyert első benyomás értteti 
hatását és befolyásolja kedvünket, érzésünket és 
megállapításainkat Gondoljuk et önmagunkat ns 
idegen személyében, aki megérkezik az Alföld 
metropolisába. A nagyálkweáanál ueas állják utj t 
a bódék; nem kell keresnie a városba vezető 
gyalogjárót A Boldo«asszoay-sugár«ljra lépve, me* £ 
lepődéssel néz véges-végig a mai lovagióutnak fenn- * 
tartott mezőnyön, mely parkírozva, virágokkal hi-
valkodva köszönti a vendéget s ittott az elfá-
radlaknak egy-egy fehér pad kinál ptheoéít A 
nagykörúton ugyancsak parkírozott mezőnyt lát 
— legalább csak addig, amig ellát — nem pedi<t 
az egy-két lovas számara fentartott, bizony > 
falusi (fbalegelőkhöz hasonlítható hol gyepes, h l 
füves, hol fehéren kopasz mezőnyt Mindsi nem 
if. kerülne nagy áldozatba. Fokozatosan aztán ki 
fehetna építeni a virága Szegedet, Uasaa csak 
egy pár útvonalról lenne akkor Is sző, valamint 
a Kálváriáról, tnely gyönyörű és a gyönvörüro 
kiképezhető tér egyik legszebb tere lehaiae Sze-
gednek. Itt azonban sajnos, évek óta csupán tél a 
van egy kis szükségmunka s a tér ott áll csu-
paszon, árva-elhagyottan. Pedig esak művészi fá-
sításra és parkírozásra lenne szükség. A fekv s 
és alakja is gyönyörű kápolnájával olyan, bogy 
úgyszólván semmiből az ország legszebb Kálvá-
riájává lehetne kiképezni- Nem vagyok hozzáértő, 
de például a mai egyenes főútvonal meg!\agyá'» 
mellett törtvonalú dkk-cakkos utat te vezettem 
volna a kápo'nájg s ezen cikk-cakkok csucsszógei-
ben helyeztem volna eí a stációkat, megfelelő ki-
képzéssel Nem tudom megértésre taláte faad* 
latom. aimrl aaonban bizonyos, hogy apró-caep*' 
szépitgetéssel kicsiből is szépet ra vonzót kés*> 
hetünk. Kiváló ttszlelettel: Egy alvásé 


