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Indítványok, Interpellációk, 
ügyrendi viták a törvényhatóság szombati közgyűlésén 

Az Indítványok egyrészét nem tárgyalta a közgyűlés és a kisgyüléshez ufalfa — 
Nem változtatják meg a piaci szabályrendeletei — A gázgyári pénzek és a mozi-
kartel — „A közönség egy mozlkartel kényének-kedvének van kiszolgáltatva" 

A közgyűlés köszönete a revíziós indítványt aláirö angol képviselőknek 

(A Délmagyarország munkatársitól.) Bárá-
nyi Tibor főispán szerdán délután öt órakor 
nyitotta meg a törvényhatóság közgyűlését. A 
közgyűlés előtt a kisgvűlés tartott ülést és 
előkészítette a közgyűlés napirendjét. Napi-
rend előtt dr. Tonelli Sándor szólalt fel. El-
mondotta, hogy junius 26-án 6 angol képviselő 
az alsóházban javaslatot nyújtott be a tria-
noni béke revíziójára. A javaslatot azóta 58 
képviselő irta alá. Szeged közgyűlése nem me-
het el szó nélkül a nagvje'entőségü esemény 
mellett, ezért javasolja, hogy a közgyűlés fe-
jezze ki köszönetét az angol képviselőknek. 

— Napirendelőtti felszólalással kapcsolatban 
határozathozatalnak helye nincs — fe,ezte be 
Tonelli —, de azt hiszem, hogy az egész 
közgyűlés egyetért velem abban, hogy az an-
gol képviselők iránt a legőszintébb köszönet-
tel tartozunk. (Nagy taps, éljenzés.) 

A főispán bejelenti, a polgármestert kéri fel, 
hogy a közgyűlés köszönetét iuttassa el az an-
gol képviselőkhöz. 

Dr. Tóth László napirendelőtti felszólalá-
sában kifogásolta, hogv a közgyűlési meghívó-
kat csak pénteken kézbesítették. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes közli, 
hogy a közgyűlést előkészítő tanácsüléseket 
azért tették nyilvánosakká, hogy a közönség 
a napirend anyagáról értesüljön. A meghívó-
kat mindig a lehető legpvorsabban küldik 
szét 

Ezután 
a köriratok tárgyalását 

kezdte meg a közgyűlés. Debrecen körirata 
alapján elhatározták, hogy a közúti vámsze-
dési jog engedélyokiratainak módosításáért, a 
magánépitkezések megkönnyítéséért, Esz'er<~om 
és Komárom megyék körirata alapján Appom/l 
Albert emlékének megörökítéséért felírnak a 
kormányhoz. Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye a7t 
kérte, hogy Szeged is irjon fel a kényszer-
egyességi eljárásnak a mezőgazdaságra való 
kiterjesztéséért. A kisgyűlés nem javasolta a 
mozgalomhoz való csatlakozást. 

raszt szokta, ha urak tessékelik be. De akkor is 
szédültem voLna, ha az asztal tetejére ülök 

A hatalmas ember kivallatott mindenről. Hol 
születtem, hány éves vagyok, mi akarok lenni. 
Utoljára azt kérdezte tőlem: 

— Volna-e kedve én hozzám minden kedden, 
szerdán, csütörtökön bejárni? Ide a szerkesztő-
ségbe Segitene nekem kéziratokat olvasni, javi-
tapi, szerkeszteni. Megkeresné a kenyerét s attól 
végezhetné a tanulmányalt is. A többiről aztán 
majd akkor beszélnénk, ha jobban megismerjük 
egymást 

Tisztában voltam vele, hogy ez annyit jelent 
lennék-e Indiában alkirály? Már minthogy segéd-
szerkesztője a legelőkelőbb magyar folyóiratnak. 
Éreztem, hogy most jutott a sorsom fordulópont-
ra. Nagy Miklós is észrevette a meghatottságomat, 
s egyéb választ nem is várt. Búcsúzásra nyújtotta 
a kezét 

— Hát jövő kedden várom öcsémuramat. 
Mire az ajtóhoz támolyogtam, visszakiáltott. 
— El is felejtettem kérdezni, milyen vallású 

öcsémuram ? 
Elmosolyodtam. 

— Félegyházi születés vagyok én, szerkesztő 
ur. Nem lehetek más, csak katholikus. 

— Igen, igen, persze, — bólogatott egy kicsit 
meghüvösödött hangon Nagy Miklós. — No nem 
tesz semmit. Hát majd irok öcsémuramnak, ha 
aktuális lesz a dolog. 

Sohase lett aktuális. A verseimet közölte Nagy 
Miklós, de soha se hivott többet magához. Persze, 
persze ö is református volt, Szász Károly is, Jó-
kai Mór is, Eötvös Károly is Baksay Sándor is . . . 

Ez volt az első személyes találkozásom a feleke-
zeti kérdéssel. 

Dr. Kelemen László javasolta, hogy Sze-
ged is csatlakozzék a mozgalomhoz. 

Vértes Miksa kifogásolta, hogy a mezőgaz-
dasági bizottság javaslatában valótlan adót 
szerepel. A bizottság szerint a kereskedűosz-
tály azért birja el a kénysze-e^yességí eljárás 
költségeit, mert még ma is 60—80 százalékot 
keres. Az egész közvélemény meg van győ-
ződve ennek az állitásnak a lerthatatlans'g'rfil. 

A közgyűlés ezután a mozgalomhoz való 
csatlakozást határozta el. 

Sopron köriratára a tisztviselőt illetmények 
további csökkentésének mzllőz/sét kéri felira-
tilag a közgyűlés. 

A köriratok letárgyalása után a főispán át-
adta az elnöki tisztséget dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettesnek, aki» rr-j'tszdts 

a kisgyűlés! előterjesztések 

tárgyaltatását 
Petrik Antalnak a gázgyári nénrek fe'hasz-

nálásáról szóló indítványára azt javasolta a 
polgármester \iogy az indítványt a szakbizott-
ságokkal tárgyaltassák le. Petrik kénytelen-
ségből elfogadja ezt, bár tudja, hogy az ts-
metőt jelent. Hangsúlyozza, hogy a közpy'ilés 
a gázgyári szerződést a beruházások érdeké-
ben szavazta meg. v * ' 

Dr. Kertész Bé'a 

a Speyer-kötvények' 

megvásárlásával kapcsolatban kijelenti, hogv 
a várost ezzel a tranzakcióval semmiféle vesz-
teség nem érte. A dollár árfolyamesése nem 
azt jelenti, hogy a várost veszteség éri, ha-
nem azt, hogy kevesebb lesz a nyeresége. A 
közgyűlés helyesen járt el, amikor a kötvény-
vásárlást elhatározta. 

A piaci szabályrendelet 

módosítására tett ezután javaslatot a polgár-
mester. Eddig a piaci gyümölcsárusok csak 
délelőtt árusíthattak a piacon. A javaslat sze-
rint most délután is árusíthatnának. 

Löffler György négyszáz szegedi kiskeres-
kedő nevében tiltakozik a javaslat ellen. Négy-
száz kereskedő foglalkozik gyümölesárusitás-
sal, négyszáz olyan kereskedő, aki súlyos adó-
kat fizet, személyzetet tart, lakbért fizet. Eze-
ket a kereskedőket tenné tönkre a javaslat, 
mert hiszen a piaci árusok csak helvpénzt 
fizetnek, napi 24 fillért. 

Hasonló értelemben szólalt fel dr. Lahdes-
berg Jenő. Megállapította, hogy ez a javaslat 
nem szolgálja a gyümölcstermelők érdekeit. 

A közgyűlés a javaslatot nagy többsésrgsl 
elvetette és kimondotta, hogy a piaci sza-
báJyrende'e'et változatlanid tartja fenn. 

Elhatározta a közgyűlés, hogv megszervezi 
a külön móravárosi plébániát és a minden-
kori plébános számára háromszobás lakást biz-
tosit a Taschler-telken levő városi bérházban. 

Névszerinti szavazással elhatározta a köz-
gyűlés, hogy a dorozsmi—szatymazl ut sze-
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gedi szakaszának kiépítéséhez szükséges 467 
négyszögöl területre kisajátítási joaot kér. 

Félhét órakor került sor 

az interpellációkra. 

Dr. Dettre János a Speyer-kötvények vá-
sárlása ügyében interpellálta meg a polgár-
mestert. Dettre felszóla'ásában kijelentette, 
hogy a polgármester ténykedését kívánta bi-
rální és érinteni kivánta a polgármester sze-
mélyes fe'elősségének kérdését is. Mivel azon-
ban a polgármester nincs ielen, intenjellá-
ciőjának törlését kérte. 

Grossz Marcell a tiszai tetemek kifogásának 
ügyében interpellált. i 

Lájer Dezső 

a gázgyári pénzek . . . 

felhasználása ügyében interpellálta meg a pol-
gármestert. A polgármester válaszát dr. Gera 
József aljegyző olvasta fel. A válasz felso-
rolja, hogy mit fizetett ki a város a gázgyár-
tól kapott négy és félmillió pengőből. 

Lájer Dezső a válaszból megállapítja, hogy az 
1,400.000 pengőből 160.000 pengő áll rendelke-
zésre. A többit csak előlegképen használta fel 
a város és az — ha igaz — idővel visszatérői a 
költségvetési bevételekből. Nem hiszi azonban, 
hogy ez bekövetkezik, mert a város jövedel-
meinek fokozódására számítani nem lehet. A 
közgyűlésnek éheznie kell a súlyos felelősséget. 
A szociáldemokrata párt ezért kívánt junk-
timot kötni a gázgyári szerződés megkötése 
és a beruházások elhatározása között. A poleár-
mester válaszát nem veszi tudomásul. 

Olejnylk József interpellációjára bejelentette 
a polgármesterhelyettes, hogy a Szent István-
téren levő omladozó házikó azonnali rendbe-
hozására utasítja a vállalatot. 

Olejnylk második interpellációjában a rak-
parti terméskövek rongálódására hívta fel a 
hatóság figyelmét. 

Olejnyik harmadik interpellációjában 

a zálogházi árverések 

ügyét tette szóvá. Kifogásolta, hogy az el-
árverezett tárgyak értékét az ércekeltek csak 
hosszadalmas utánjárással, közigazgatási uton 
kaphatják meg. 

A polgármester bejelentette, hogy gondos-
kodik az eljárás meggyorsításáról és egysze-
rűsítéséről. 

Ezután Pásztor Józsefnek 

a Korzó Mozi házbére 

ügyében előterjesztett interpellációját tárgyal-
ta a közgyűlés. 

A polgármester válaszában elmondta, hogy 
a bérhátralékot azért nem kebelezték be eddig, 
mert »Lippayék nem csatolták be a bekebe-
lezési engedélyt«. A moziérdekeltség tagjai a 
Korzó Mozi bérhátralékáért készfizetői kezes-
séget vállaltak. A bérelt helyiségek felmondá-
sának érvényesítéséért a város már megin-
dította és első fokon megnyerte a pert. A 
város a jövőben erélyesebben fogja követelését 
behajtani. 

Pásztor József frivolnak tartia a választ 


