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Baranyl f6fsoán 
Installációja 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Bá-
rányi Tibor főispán hétfőn reggel utazott vissza 
négy napi szegedi tartózkodás után Budapestre, 
ahonnan 18 án jön vissza, hogy résztvegyen 
az installáción. 

Az installáló közgyűlés végleges programjá-
nak részleteit még nem állították össze. Hétfőn 
délelőtt a közgyűlési pártok vezetői megbeszé-
lést tartottak dr. Tóth Béla főjegyző hivatal-
szobájában, de a megbeszélést — mivel egyelő-
re nem tőrtént meg még a megállapodás — 
csütörtökön délelőtt folytatják. Egyelőre csak 
annyi bizonyos, hogy a közgyűlés huszadikán 
lesz, tiz órakor kezdődik, de legfeljebb egy 
óráig tarthat, mivel tizenegy órakor a nemzeti 
egység pártjának alakuló ülését kezdik meg. A 
pártgyülés után, amelyen résztvesz Gömbös 
Gyula miniszterelnök és kísérete. társasebéd 
lesz a Kassban az uj főispán tiszteletére. Göm-
bös Gyula közvetlenül az ebéd után vissza-
utazik Budapestre. 

A közgyűlésre a város meghívókat bocsájt 
ki. Meghivja a társtörvényhatóságokat, a kép-
viselőket, a kormány tagjait. A közgyűlési te-
rem középső páholyát Bárányi főispán csa-
ládja és a hölgyek számára tartják fenn, az 
oldalkarzatokat a közönség sz.ámára. A: instal-
láló közgyűlésre jegyeket bocsájtanak ki és 
igy a karzatokra csak azok juthatnak be. akik-
nek jegyűk van. 

SBrgösen meg kell szüntetni 
a tarthatatlan állapotokat 

az ulszegedl Iskolában 
(A Délmagyaronzág munkatársától.') A köz-

gyűlésen, a közigazgatási bizottságban eszten-
dők óta folyik a meddő harc az ujszegedi is-
kolában uralkodó lehetetlen állapotok megszün-
tetéséért. Különösen a közigazgatási bizottság 
az, amelynek ülésein, csaknem minden alka-
lommal. szóbakerül valamilyen formában ez 
a kérdés, amelynek mottója: hogy a város 
ha'ósága még mindig nem szüntette meg a 
nedvesfalu, dohoslevegőjü Iskola tanteremnek 
kinevezett pincehelyiségeiben a tanítást, még 
mindig nem gondoskodott a veszélyeztetett osz-
tályok elhelyezéséről, még mindig nem talált 
elfogadható megoldást, amellyel kiküszöbölhet-
né az állandósult bajokat. A közigazgatási bi-
zottság minden alkalommal elhatározta, hogy 
átír a polgármesterhez, megsürgeti az elintézést, 
de néhány formaságnál több nem igen történt. 

A hétfői tanácsülésen újból szóbakerült az 
ujszegedi iskola kérdése. Dr. vitéz Szabó Géza 
kuhurtanácsnok jelentette >e, hogy az eddig 
elgondolt megoldási módok nem alkalmasak 
« kérdés kielégitő megoldására. Ha végrehajt-
ják a polgármesteri határozatot, amely szerint 
a legegészségtelenebb helyiségben lévő osztályt 
a József főherceg telepre helyeznék át, a te-
lephez vezető utat, amely nedves időben jár-
'utatlanul sáros, feltétlenül salakoztatni kell, 
tmi tekintélyes költségtöbbletet je!?nt. A taní-
tás szempontjából sem célszerű, ha a? ¡rkola 
osztályai különböző he'yeken vannak, az viszont 
kétségtelen, hogy a jelenlegi rendszer sem tart-
htó jenn. mert az épület négy termében öt 
osztály tanul és igy a tanitás problémáját csak 
ioltó rendszerrel oldhatják meg a tanitók. Vég. 
kgesen a kérdést ugy lehetne megoldani, ha 
1 város az iskola épületére uj emeletet hu-
ptna. Ehez a munkához felhasználhatnak a 
'«bontott a városi épületek anyagát. Igy öt hat-
Czer pengőnél nem kerülne többe az építkezés, 
^dig is, amig ez az uj emelet elkészül, az 
»kóla osztályait részint a József telepen, részint 
1 szöregi óvodában helyezhetné el a város. 

Dr. Páljy József polgármesterhelycttes. aki 
* tanácsülésen elnökölt, hozzájárult a kulturta-
paesnok javaslatához és az igy polgármesteri 
lívasl«t formájában kerül a legközelebbi köz-
Ö"ülés elé. 

A KARÁCSONYI és ÚJÉVI VÁSÁROM 
keretében a kflifiniege« «e lvmeJ íe l , b á r s o n y o k a t 

f$rtt és női sz t fve leke/ és moaóáruKat 

20°|.-os KARÁCSONYI ENGEDMÉNNYEL 
árusítom. Ai engedményt rednkélt szabott áraimból számítom le. 

BIHARI ERNŐ, Széchenyi tér 2. sas. 
Használja kt a rendkívüli vásárlási alkalmat. 

Inségmunkát kérnek a munkanélküli - munkaadók 
öná l ló Iparosok, kőművesek, ácsok és asztalosok küldöttsége 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
a jelenlegi válságkorszak egy szomorú küldött-
sége jelent meg a városházán Körmendy Má-
tyás országgyűlési képviselő vezetésével: a 
munkanélküli munkaadók küldöttsége, önálló 
iparosok, kőművesek, ácsok, asztalosok vonul-
tak fel, olyanok, akik nemrégen még száz és 
száz szakmunkást foglalkoztattak vállalatuk-
ban, műhelyükben. Most azért jelentkeztek, 
hogy munkát kérjenek, nem vállalatot, nem 
szakmunkát, csak — inségmunkát. Kívánságukat 
Írásba foglalták és a közös beadványt harminc-
hetén Írták alá. 

Dr. Páljy József polgármesterhelyettes fo-
gadta a küldöttséget, amelynek tagjai elmon-
dották, hogy teljesen lerongyolódtak az álta-
lános munkanélküliség következtében, sokan kö-

zülők évek óta nem kerestek, régen felélték 
már azt, amijük volt, amit a korábbi eszten-
dők keresetéből félrerakhattak. Ma ugy áll-
nak. hogy betevő falatjuk sincs. Ezért azt ké-
rik, hogy segitsen rajtuk ugy a város, mint aho-
gyan a munkanélküli munkásokon segtt: osz-
sza be őket is inségmun! ára. Végeztessen ve-
lük épületlebontásokat, vállalkoznak erdő-
irtásra, de az a kívánságuk, hogy külön cso-
portba osszák be őket és a másfélpengös nap-
szám helyett két pengőt kapjanak egy-egy napi 
munkájukért 

A polgármesterhelyettes megigérta. hogy 
megbeszéli a kérdést az Ínségmunkálatok cso-
portvezetőivel és ha nem ütközik akadályokba, 
teljesiti a kívánságot. 

V 

A városi költségvetés sorsa 
9zerdán kezdik tárayalnl a költségvetést a belOgymlnlszterlombaii — A bor-

fogyasztási adó , a gázgyári 700 ezer pengő és a csatornázási ad6 

(A Délmagyarország munkatársától.) A bel-
ügyminisztériumban szerdán délelőtt kezdik 
meg Szeged jövő évi költségvetésének tárgya-
lását. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester már 
hétfőn felutazott Budapestre, mivel előzetesen 
több fontos városi ügyben kiván. eljárni éa 
résztvesz a városok kongresszusának választ-
mányi ülésén. Kedden reggel Budapestre utazik 
Rack Lipót pénzügyi tanácsnok és Scultéty Sán-
dor főszámvevő. Mindketten résztvesznek a 
költségvetés tárgyalásán. 

A városi költségvetés sorsa talán sohasem 
volt olyan bizonytalan mint most. Papiroson 
nagynehezen sikerült a háztartási egyensúly 
biztosítása, ennek az egyensúlynak a fenntar-
tása azonban a legnagyobb nehézségbe ütkö-
zik és a város közönségét kellemetlen megle-
petések érhetik a belügyminisztériumi tárgya-
lásokon. 

A költségvetés bevételei között szerepel 
ugyanis három igen nagy, de teljesen bizony-
talan összeg. Az első a borfogyasztási adó, 
amelynek jövedelme elmén 700.000 pengőt il-
lesztettek a költségvetésbe. Az időközben ki-
adott kormányrendelet ezt az adónemet 50 
százalékkal csökkentette. Szeged bevételeit a 
rendelet 350.000 pengővel csökkenti. A másik 
veszedelmes tétel az a 700.000 pengő, amelyet 
a gázgyárnak kellene fizetnie, ha a közgyűlés 
által elfogadott koncesszió szerződést jóvá-
hagyja a belügyminiszter. Ez a jóváhagyás 
még nem történt meg és valószínű, hogy szer-
dáig sem történik meg. már pedig mindaddig 
nem veheti fel a város ezt a 700.000 pengőt 
a költségveiésbe. amig a közgyűlés határozata 
jogerőre nem emelkedik és a belügyminiszter 
mindaddig nem engedélyezheti ennek az ösz-
szegnek a költségvetésbe való felvételét, amig 
a gázgyári szerződés jóváhagyása meg nem 
történt. 

A gázgyári határozat jelenleg a kereskedelmi 
minisztériumban, a miniszter Íróasztalán fek-
szik. Ha a kereskedelmi miniszter elkéseti ja-
vaslatát. azzal egvü't elkerülnek az iratok a 
pénzügyminiszterhez é* a pénzücyniniszter ja-
vaslatával együtt jutnak vissza veys> döntés 
végett n belügyminiszterhez. Arra tehát gon-
dolni sem lehet, hogy a gázgyár iratai szerdáig 
megjárják r .ket a hosszadalmas utakat es 
igy szerdán, amikor a belügyminiszter tárgyal-

ni fogja Szeged költségvetését, a hétszázerer 
pengős gázgyári téte! sorsa még teljesen bi-
zonytalan lesz. 

A harmadik függőtétel az úgynevezett csator-
názási adó, amely két év óta mindig bele-
kerül a város költségvetésébe éí amelyet két év 
óta következetesen kitöröl a belügyminiszter, 
mivel az uj adóról szóló szabályrendelet jóvá-
hagyása még nem történt meg, sőt valószínű, 
hogy nem is fog megtörténni. Az idén ezen a 
cimen 150.000 pengőt illesztett be a közgyűlés 
a jövő évi költségvetésbe. 

Ez a három tétel együttvéve 1?OOJOOO pengőt 
jelent, törlése ennyivel csökkentené a közgyűlés 
által előirányzott jövedelmeket, illetve 1.200MQ 
pengő fedezetlen hiányt teremtene. Mivel a 
kiadások további csökkentésére nem igen kínál-
kozik lehetőség, ennek az elmaradó jövedelem-
nek a pótlásáról csak pótadóemelés utján le-
hetne gondoskodni és mivel egy-egy százalék 
pótadóemelés 18.000 pengő bevételnek felel 
meg, a hetven százalékban megállapított pót-
adó kulcsát további hatvanhat százalékkal kel-
lene emelni, hogy eltűnjön a költségvetésből 
az 1,200.000 pengős hiány. Erről a megoldásról 
azonban beszélni sem lehet, mert a váms pol-
gársága a 136 százalékos oótadót semmiesetre 
sem bírja el. 

Sszécfjenyi Mosi 
Kedden, december hd 13-án utoljára 

K A I m á n I m r e operettje hangos filmen: 

Marica grófnő 
Főszerenlflk: 

Dorofhe Wieck, 
Hubert Marlschka, Szőke Szakáll 

Verebes Ernő. 

Előadások vasárnapon 3, fi, 7, 9, 
» hétköznapokon fi, 7. 9 őrskor 

Harisnyák, nadrágok, kombinék, 
hálóingek m*rk*"Ar" K á l d o r » « 

Leírást, másolást, sokszorosítást 
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