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Szülők figyelmébe! S^ffT Pollák Testvéreknél 
repüket, ezért arra kéri őket hocv szavazzák 
meg a javaslatot. 

Dr. Tóth László beszelt ezután a javaslat el-
len, majd 

Wimmer Fülöp 
szólalt fel. Pick Jenó blöffokkel dolgozott — 
mondotta, llven blöff volt az is, hogy a gázüze-
met hajlandó átvenni. A gázgyár által föl-
ajánlott szolgáltatások kielégíthetik a város 
erdekeit, ezért a javaslat elfogadását ajánlja a 
közgyűlésnek. 

Dr. Veress Gábor 
megállapítja, hogy a fogyasztók növekedésére 
biztosan nem lehet számítani, de különben is 
a fogyasztásnövekedés nem jelenti föltétlenül 
a jövedelmezőség fokozódását is. A gázgyár ki-
mondta már az utolsó szót és így veszélytele-
nül hívhatja fel a közgyűlés figyelmét arra, 
hogy a vállalat, ha Szegeddel nem tud meg-
állapodni. az elosztó telepét — Hódmezővásár-
helyen rendezi he. Ez pedig, tekintettel arra, 
hogy négymilliós beruházásról van szó, nem 
lehet közömbös Szeged szempontjából. A bi-
zottság többségének az a meggyőződése, hogy 
a vállalattól többet elvárni nem lehet. A hat-
van filléres egységár megfelel az általános vi-
szonyoknak. Ha a közgy űlés a szerződést visz-
szautasítja, azzal hélmillió pengőt dob el. A 
város a legrettenetesebb helyzet előtt áll, mert 
nem tudja, hogy miből tud munkAt nyújtani 
a télen á munkanélkülieknek. A legközelebbi 
közgyűlésnek disponálnia kell a gázgyári pén-
zek hovafordításáról. Javasolja, hogy a köz-
gyűlés abban az esetben, !ia elfogadja a ter-
vezetet, fejezze kí azt a kívánságát, hogy a 
vállalat a vitézeknek és az igazolt frontharco-
soknak egy százalék engedményt adjon. 

A polgármester bejelenti, hogv mivel meg-
győződése szerint a gázgyár ehhez hozzájárul, 
a javaslatot Veress Gábor indítványa alapján 
módosítja. 

Láfer Dczsö 

kifogásolja, hogy a részletek megváltoztatására 
eddig semmiféle indítvány nem hangzott el. Sze-
rinte a gázgyárnak is van annyira szüksége a. 
koncesszió meghosszabbítására, mint amenv-
riyire a városnak szüksége van a szerződésre. 
A városi meg kell védeni attól, hogy sötétség-
ben maradjon. A gázgvár az alkalmazottak fi-
zetésének leszállításával igyekszik majd hasz-
nát fokozni. Inditvánvozza, hogy a szerződés 
a debreceni elektromüveknél levő fizetések 
megadására kötelezze a vállalatot. Helyesli azt 
a kedvezményt, amelyet a közgvülés q front-
harcosok. a hadirokkantak, a vitézek és a ha-
diárvák számára kíván biztosítani, de indít-
ványozza. hogy a esalácleltarló munkanélkü-
liek — munkanélküliségük idejére 50 százalé-
kos kedvezményt kapjanak. Mondja ki a köz-
gyűlés, hogy a kölcsönként felveendő 3 millió 
pengőt munkaalkalmak teremtésére kivánja 
fölhasználni. 

Dr. Schulz Károly 

szólalt még fel. 
— Szavazzunk, szavazzunk — kiáltják a vá-

rosatyák. 
Srhultz a megváltási jog biztosításának 

szükségességét hangoztatta és kifogásolta, 
liogv a közgyűlés nem pontonkint tárgyalja a 
tervezetet. 

Több felszólaló nem jelentkezett, a polgár-
mester 

lezárta a vitát 

es bejelentette, hogy az előadó nem kíván fel-
szólalni. 

Pick .Tenő a zárszó jogán srólalt még fel és 
n ódosította az! az indítványát, amelyben az 
egységárak 50 fíllcrre való leszállítását java-
solta. Mo«»t azt javasolja, hogy az egységár 55 
fiüc/ lesyen. 

A polgármester ezután elrendelte 

a névszerinti szavazást, 

flóbb azonban egyszerű felállással szavaztatta 
meg a közgyűlést, hogy kívánja-e a javaslat 
pontonkint való ismertetését. A túlnyomó több-
ség nem kívánta. Ennek megállapítása után a 
polgármester bejelentette, hogy először a ja-
vaslatot teszi föl szavazásra, még pedig a bi-
zottság módosításaival kiegészített pótszerzó-
déslervezeM. Ha ezt nem fogadná el a köz-
gyűlés, akkor kerül sor a különböző indítvá-

nyok fölötti szavazásra. 
A városatyák névsorát a főjegyző olvasta fel. 

Az eredményt háromnegyed nyolckor hirdette 
ki a polgármester. 

A Javaslatot a közgyűlés hatvan 
01 szavazattal huszonöt ellené-

ben elfogadta, 

igy az összes módosító indítványok elestek. 
— Kimondom — hirdette a határozatot a 

polgármester —, hogy a közgvűlés szótöbbség-

gel a szerződés megkötésére utasította a város 
hatóságát. 

Ezután a polgármester dr. Veress Gábornak 
a frontharcosok kedvezménye ügyében elő-

terjesztett indítványa fölött rendelte el a sza* 
vazási. A közgyűlés az indítvány elfogadásán 
val egyhangúlag kimondotta, hogy 1 százaié-« 
kos egységárkedvezményt kér a házgyártól a 
frontharcosok számára. 

A rendkívüli közgyűlés nyolc óra előtt 10 
perccel véget ért. 

^ ISKOLA CIPŐKET 
még a tanév kezdet« előtt azeresza be 

n Grácia Cip5üzlelbe 
KArAtz ucra 3, Barto* könyvkereikedO mellett. 

ahol a legújabb divatú f é r f i é s n ő i c i p ő k ia a lapot flnyősebban vásárolhatAk 
Minden párért szavatosságot vállalunk. m NA«a mag kirakatainkat^ 

Félévi börtönre ítélték Éhik Lajost, 
a kisteleki (albontásos betörésért 

(A Dé fmagyaron zág munkatársától.') A tnaps'i-
garas betörő« néven ismert thik Lajos felett ítél-
kezett kedden a szegedi tőrvényszék Gömöry-Xs.-
nácsa. Éhik évek óta Jó ismerőse a bünügyl ható-
ságoknak. Egyik vakmerő betörését a másik után 
követte ef és igen sok időt töltött el ezek miatt 
a különböző fegyintézetekben. Hónapokkal ezelőtt 
szabadult ki a Csillagbörtönből ég akkor elhatároz-
ta, hogy megjavul. Költönpk és festőművésznek 
csapott fel és a »művészetből« igyekezett meg-
élni. Elhatározása azonban csak rövid ideig tar-
tott. Kiszabadulása után néhány héttel álkulcsok-
kal és feszitővasakkal felszerelve elindult Kistelelt 

felé, hogy az oltári Hangya-fiókot kifossza. Kmot. 
tolta éjszakának idején om üzfet hátsó falit és 
rengeteg drága élelmiszert és csemegeárut vitt ma-
gával. A csendőrök azonban még az országúton, 
amint Szeged felé vitte zsákmányát, elfogták. 

thik Lajost a bíróság sokszor megidézte fő-
tárgyalásra . de thik nem Jelent meg, 'mert súlyos 
betegen feküdt a rabkórházban. Kedden azután elő-
vezették. Részletesen beismerte a kisteleki falbon-
tásos betörést és az tadta elő, hogy nuomora vitte 
ismét a bűnre, 

A bíróság hathónapi börtönre ítélte. Az Ítélet 
Jogerős. . 

Adófelszólamlási tárgyalások 
A szegedi 

I. számn 

adófelszólamlási bizottság szeptember 28-án a 
pénzügylgazgatóság II. emelet 58 számú helyisé-
gében a következő tételeket tárgyalja: 

Márkus Henrik füszerkereskedő Klgyó-ucca 1. 
W'Iesner Benőné füszerkereskedő gróf Apponyi-
ucca 16. Danner Péter fia füszerkereskedő Tisza 
Lajos-körut 12. id. Danner János cégtag füszerke-
reskedő Tisza Lajos-körut 12. ifj. Danner János 
cégtag füszerkereskedő Tisza Lajos-körut 1Í. 
Danner Sándor cégtag füszerkereskedő Tisza La-
jos-körut 12 Raáb AJajos füszerkereskedő Horthy 
Miklós-ucca 8. Müller Lászlóné képkereskedő Ká-
ra sz-ucca 8. Vámoscher Béláné mükőkészitő Kos-
suth Lajos-sugárut 17. Bongyik István élelmiszer-
kereskedő, Jókal-ucca 11. Erdélyt Jánosné süte-
ményárus Beresényi-ucca 5b. ö. Arányt Vilmosné 
piaci árus Fodor-ucea 16. ö. Sándor Istvánné pia-
ci árus Dugonics-ucca 32. HofFmann Dezső rövid-
árus Csekonics-ucca 4. Szász Vilmos rövidárus 
Kelemen-ucca 7. László Ilona rövidárus Károlyi-
ucca 4 Bhu Ignác ruhakereskedő Kelemcn-ucca 
5. Vadász Ferenc gabonaügynök Deák Feremc-ucca 
22. Radó Géza bizományos Tisza Lajos-körut 42a. 
Re.it zer Lipót és társa terménykereskedő Taka-
réktár-ucca 3. 

Szeptember 28-án 

a ÜT. számn bizottság 

a pénzügyigazgatóság II. emelet 69. számú Helyi-
ségében a következő tételeket tárgyalja: 

Moór János ht. Ilajnal-ucca 0. Virág József ht. 
r.alamb-ucca 16. özv. Rózsi Istvánné ht. Szenthá-
romság-ucca 65. özv. Csiszár Istvánné ht. Szenthá-
romság-ucca 70. Fejes Nagy Mária ht, Móra-ucca 
15. Gburitzki Erzsébet ht. Boldogasszony-sugárut 
47. Brankó Antal ht. Kálvária-sor 14. Kroó Sándor 
örökösei ht. Boldogasszony-sugárut 59. Prciog Já-
nos ht. Szentháromség-ucca 61. Kodé András ht. 
Apáea-ueca 21 h özv. Simon Józsefrié ht. Felhö-u. 
13. Steiner Miklós ht. Rákóczi-ucca 13. Szántó An-
dor ht. Széll-ucca 16. Kocsis Anna ht. Móra-ucca 
5. vitéz Dobó József ht. Apácza-ucca 15a. Hajek 
Mihály 1931 és 1932 ht. Móra-ucca 18. Ördög Vin-
céné ht. Petőfi Sándor-sugárut 77. özv. Kalmár 
Lajosné ht. Kormányos-u^-n 26. dr. Bátky Zoltán 
ht. Tisza Lajos-körut 37. Yisky György ht. Petőfi 
Sándor-sugárut 50. ótott János ht. Alföldi-ucca 
35. özv. Tombáez Istvánné ht Barát-ucca 17. Te-
mesváry István bt. Gőz lb. Sándor Tálné ht. Kis-

faludy-ueca 12. Ehleiter Jenő ht Borbás-ucca 5. 
Csala Illés ht. Kisfaludy-ucca 11. Csala Mária ht 
Kisfaludy-ucca 11. Csala Etel ht Kisfaludy-urc* 
11. özv. Vecsernvés Andrásné h t Mátyás király-
tér 25. Tanács István h t Róka-ncca 23. -

A IL számú bizottság 

szeptember 29-én 

a kővetkező tételeket tárgyalja: 
Scholtz János cukrász Tisza Lajos-körut 51. 

Rácz Lajos ht. Somogyi-telep 914. dr. Waltner 
Károly ht. Tisza Lajos-körut 99. Polascbek Lajos 
ht. Bihnrl^cca 4. Szűcs Gergely ügynők Kossuth 
Lajos-sugárut 34. Szabő Pál ügynök öss-ucca 23. 
Csányi György ügynök Petőfi Sándor-sugárut 31. 
Gárgyán Elek ht Arviz-ucca 25. Barhutzky Mária 
varrónő báró Jósika-ucca 30. dr, Kálmán Akos 
ügyvéd Polgár-ucca 8. Pártos Lajos szakértő Jó-
kal-ucca 9. Mayer József h t Marglt-ucca 29. Fülöp 
Gyula főpincér Rudolf-tér 9. Csikós Ferenc cuk-
rász Valérlr tér 13. özv. Dobsa Sándomé ft.. h t 
Jakab Lajos-ucca 21. Mosonyl Béla ni. tisztviselő 
Mars-tér 12. Várady József szatócs Somogyi-telep 
790. Gergely Miksa főmérnök Korona-ucca 10. 
Karsai András cipész Főfasor 25. 

Szeptember 29-én 

a III . azámu bizottság 

?i következő tételeket tárgyalja: 
Szigeti Péter ht. Veresáes-ucca 19. Nyári Já-

nos ht. Mátvás-tér 2 Losoncé Imre bt. Róka-ucca 
5. Nógrádi Ferencné ht Kisfalody-ucea 5. Szebe-
nyi Árpád magántisztviselő Petőfi Sándor-sugár-
ut 52. Sándor József ht. Dohó-ucca 33. Fehér Ist-
ván ht. Vaspálya-neca 21. Csiszár Imre ht. Rákó-
czi-ucca 11 Heller Nándor ht Remény-ucca 1. 
Schannen Mihály ht. Berlini-kőrut 34. Dobó Já-
nos ht. Alföldi-üccs 28. Mategorszkl Irma ht. Haj-
nal-ucca 2. özv. Siflis Pálné ht. Szivárvány-ucca 
19. Szűcs Istvánná ht. Petőfi Sándor-sugárut 82. 
özv. Börcsök Pálné ht., ft. Nagyszéksós 159. Ja-
kab Zoltán ht. Királyhalom 786. Klein Zsuzsanna 
lit. Mórahalom kap. 434 Szűcs István h t Doma-
szék 433. özv. Szluha Józsefné h t Domaszék 173. 
ozv. Vetró Mihálvné h t Fehértó kap. 29. Vetró 
István ht. SzatymazI kap. 327. Czauner Vince ht., 
ft. Szatymazi kap. 85. özv. Zsótér Dezsőné ht. ft. 
Szatymazi kap. 510. özv. Bánhidi Lajosné ht., ft. 
Szatymazi kap. 452. Kovács Mihály ht., f t Csen-
gele 51. Márta Ferenc ht., ft. ősszeszék 338. 

írógépek szakszerű javító miit 
<*• kftrKinUr",¡ TáU»l»t». 
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