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A pénzügyi bizottság megkezdte 
a város költségvetésének tárgyalását 

A város adórészesedésének felemelését kérik a pénzügyminisztertől — A filhar-
monikus zenekar és a szegedi futballcsapat támogatása 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatóság pénzügyi bizottsága dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elnökletével hétfőn jél 
után kezdte meg a város jövő évi költségvetésé-
nek tárgyalását. 

Amikor fél 5 órakor a polgármester megje-
lent a tanácsteremben, a bizottság tagjai még 
nem voltak együtt. Ekkor érkezett meg Pász-
tor József. 

— Éljen! — kiáltotta felé a polgármester —, 
gratulálok a szabadtéri játékok sikeréhez. Büsz-
ke vagyok erre a sikerre, de szégyellem is ma-
gamat, amiért kishitű voltam és nem biztam a 
sikerben. 

Néhány perc múlva megkezdődött a költség-
vetési vita. Scultéty Sándor főszámvevő általá-
nosságban ismertette a költségvetéstervezet 
végső eredményeit, amelyek szerint a városnak 
a jövő évben 7.583.405 pengő kiadással és 
6J07.150 pengő bevétellel kell számolnia, a mu-
tatkozó 

1,276.245 pengős hiány 

fedezésére 80 százalékos pótadó kivetése szük-
séges. 

Dr. Biedl Samu szólalt fel elsőnek. A terve-
zetet nem tartja reálisnak és mindaddig nem 
is lesz reális a város költségvetése, amig \ ki-
adások összege hétmilló pengő alá nem csökken. 
A bevételi lehetőségek es a polgárság pótadó-
viselő képessége legfeljebb ekkora bevételt bir 
el. Szeged hosszú éveken keresztül 50 százalé-
kos pótadóval gazdálkodott, csupán néhány év 
óta több a pótadó. Arra kell '.örek^dni, hogy 

a város ne növelje a polgárság adóter-
heit. 

Ki kell debni minden kidobhatót a költségve-
tésből, mert különben céltalan és irreális a költ-
ségvetés. Takarékoskodni kell a legszigorúb-
ban. 

Petrik Antal azt kérte, t>< gv a jolgarmester 
hivatalból fellebbezzen meg minden olyan vál-
toztatást, amelyet a pénzügyi bizottság javas-
latán végez akár a kisgyűlés, akár a közgyű-
lés. 

— Azt nem lehet, a közgyűlés hatáskörét nem 
nyirbálhatja m^g a pénzügyi bvsottsng — 

szólt közbe Pásztor József. 
Dr. Kertész Béla felszólalásában hivatkozott 

arra, hogy a múlt évi költségvetést magasabb 
búzaárak alapján állitotta össze a város. A 
nyersterményárak 40 százalékos áresésének 
figyelembevételével kell összeállítani a költ-
ségvetést. 

Dr. Bodr.ár Géza hivatkozva Petrik felszóla-
lására, elmondja, hogy a mult évben a pénz-
ügyi bizottság több tagja indítványozott a köz-
gyülús előtt változtatást a javaslaton. Arra kér-
te a bizottság tagjait, hogy ne gyöngítsék a bi-
zottság jó! átgondolt javaslatát. 

- Ma jd jó fiuk leszünk —, szólt közbe Wim-
mer Fülöp. 

A bizottság ezután megkezdte a részletes vi-
tát. 

A költségvetés tételeit Scultéty főszámvevő 
. ismertette. Szorgalmasan sorakoztak a kiadási 
tételek és a tételek rengetegéből kiütközik a 
főszámvevő szava: 

Belvárosi 
Va».-hétfőn 

•MOZI 
Ma játszik 

Cecil B, de Mllle milliós filmje : 

flve 
Caesar 

>— Az államrendőrségi hozzájárulás 
280.000 pengő. 

Mennyivel tartozunk? — kérdezték. 
— Körülbelül 350.000 pengővel — válaszolta 

a főszámvevő. 
— Nem sürgetik? 
— Nem. Csak néha irnak, hogy küldjük a 

pénzt — mondta nagy derültség közben Scul-
tétv főszámvevő. 

Dr. Bodnár Géza javaslatára elhatározta a 
bizottság, hogy tekintettel a fizetések nagyará-
nyú csökkentésére, a jövő évi költségvetésben 
csak 150.000 pengő előírását javasolja a rend-
őrségi hozzájárulás számára. 

Nagyobb vita volt a forgalmiadó kezelésével 
kapcsolatos kiadások körül. A bizottság elhatá-
rozta, hogy felír a pénzügyminiszterhez és hi-
vatkozva arra, hogy a fázisrendszerre való át-
térés miatt a város adórészesedése nsgy mér-
tékben csökken, mert az adót most a gyártás he-
lyén, tehát Budapesten fizetik le, 

kéri 

a városi adórészesedés 
lését 

aranyos eme-

A kulturális intézmények segélyezési téte-
leinek tárgyalásánál Pásztor József szólalt fel. 
Azt indítványozta, hogy a bizottság emelje fel 
2000 pengőre a filharmonikus zenekar városi 
támogatását, mert ennek a zenekarnak a mű-
ködésére a város kultúrájának, idegenforgalmi 
érdekeinek jelentős szüksége van. Ha Szeged 
igényli magának az ország második városa ci-
mét, akkor gondoskodjék róla, hogy ezt a cimet 
ki is érdemelje. 

Hasonló értelemben sózlalt fel Wimmer Fü-
löp. 

_A bizottság ugy határozott, hogy egyelőre 
függőben tartja a kérdést, a költségvetési mér-
leg összeállítása után határoz. 

— A Szeged FC segélye 1000 pengő — mond-
ja a főszámvevő. 

— Kevés — szól Pásztor. 

— Rosszkor tetszik szólni. Éppen most kapott 
ki a csapatunk — mondja a polgármester. 

— Azért kell jobban Címogatni — folytatja 
Pásztor, hogy jobb játékosokát tarthasson, mert 
különben ez a csapatunk is kiesik az első li-
gából. 

A bizottság a Szeged FC segélyét nem emeU, 
te fel. 

A „Magyar Téka" városi segélyét dr. Kertész 
Béla indítványára 500 pengőben allapitotta meg 
a pénzügyi bizottság. 

Hét órakor a bizottság félbeszakította a vitát, 
amelynek kedden délután fél 5 órakor követ-, 
kezik a folytatása. 

II vasárnapi „Velencei éj" csillogásával 
befejeződtek a Szegedi Hét ünnepségei 

(A Délmagyarország munkatársától) Vasár-
nap befejeződött a Szegedi Hét. Erre az utolsó 
napra a filléres vonatok ezrével hozták Buda-
pestről és más városokból a vendégeket, pkik 
tömegesen látogatták végig a kiállításokat és je-
lentek meg az ünnepségeken. A város képe ele-
ven volt, az uccák forgalmasak, a szegedi neve-
zetességek előtt kattogtak a fényképezőgépek. 

A szegedi ünnepségek sorozata a Tiszán ren-
dezett hangulatos és impozáns „Velencei-éj"-
jel zárult le. Már a kora esti órákban özönlöt-
tek az emberek a Tisza felé, a tömeg lassankint 
teljesen ellepte a sötétségbe borult partokat. { 
Nemcsak a vendégek, hanem szinte az »gész ' 
város kivonult a Tiszához és gyönyörködött a 
viziiármüvek festői felvonulásában. A kafonai 
fürdő előtt padsorokat állitottak fel. 

Nyolc óraKor indultak el a lampiónokkal fel-
díszített csónakok a Tisza felső kanyarulatából 
és úsztak le lassan ezernyi színes lampion csil-
logásában a Stefánia felé. 

A lampiónos csónakrengeteg után érkezett 
meg a gyönyörűen kivilágított uszószinpad, 
amelyen a fogadalmi templom énekkarának 
régi olasz jelmezekbe öltözött tagjai és a szóló-
énekesek helyezkedtek el. A színpadról halkan 
szólt Offenbach Barcarolája. A kivilágított ha-
jó megállt a katonai uszodánál és lampiónos 
csónakok erdejének közepén megkezdődött a 

vizi hang\erseriy. A zenekar Fichtner Sándor 
vezényletével a Denevér nyitányával kezdte 
meg a hangulatos műsort, amelynek keretében 
egymásután hangzottak fel az est hangulatához 
simuló dalok. A szólószámokat Cholnoky Mar-
git és Kertész Lajos énekelte hatásosan. 

A vizi színjáték szüneteiben rakéták röppen-
tek fel az ég felé, hatalmas tüzkerekek viiági-
tották meg a partokon hemzsegő tízezernyi tö-
meget. A nagyszerűen sikerült „Velencei éj" 
elgondolójs és megrendezője Shvoy Kámán al-
tábornagy volt, aki ezzel az ünnepéllyel a leg-
hangulatosabban fejezte be a Szegedi Hét ün-
nepségeit. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester kije-
lentette, hogy abban az esetben, ha a Szegedi 
Hét pénzügyi része nyereséggel zárul, az össze-

fet a jövőesztendei ünnepségek előkészítésére 
ivánja fordítani. Elsősorban arra gondol, hogy 

a dómtéri játékok tribünjének anyagát, illet-
ve a szükséges anyag egyrészét vásárolja meg 
a város belőle. 

Sportünnepély 
Szépszámú közönség előtt tartották meg a 

SzAK ujszegedi sporttelepén a torna- és sport-
ünnepélyt, amelyen a szegedi társadalmi és 
sportegyesületek, valamint a leventék, a cser-
készek veitek részt. A közönség soraiban meg-

jelent vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy, ve-< 
gyesdandárparancsnok, dr. Pálfy József pol-i 
gármesterhelyettes és még számosan a társa-i 
dalom vezető tényezői közül. 

A Himnusz után a leventék zenész- és sza-< 
hadgyakorlatokat mutattak be, majd az alsó-< 
városi, Klebelsberg- és Kecskés-telepi, a nagy-« 
széksósi és a dorozsmai elemi iskolai tanulóid 
szabadgyakorlatai következtek. A Vasutas, ai 
TTE tornászai és a leventék partertomát, az 
MTE hölgy- és férficsapata szabadgyakorlato-t 
kat mutattak be nagy sikerrel. Az atlétikai ver-« 
senyszámok után ökölvívó és birkózó bemutató 
következett. Utána epéeben v. Pottyondy—Kiss 
pár, a hőlgytőrvivásban a dr. Bertényiné—Fi-» 
schof Margit pár aratott sikert. A tőrvivást a' 
Domán—dr. Armentano és a Richter—Bader 
pár mutatta be tetszéstől kísérve, dr. Völgyes-i 
Sy—dr. Imre, Domán—dr. Armentano és Rirh-i 
ter kardakadémiá ja. A katonatisztek lovas-dij-
ugratása a sportünnepély egyik legérdekesebb 
száma volt. Szimbolikus élőkép zárta be a jól1 

sikerült sportünnepélyt. 

Meghosszabbították Nyilassy Sán-
dor tárlatát és a halászati kiállifásí 

Az a nagy érdeklődés, amely a tiszai halá-< 
szati kiállítás iránt megnyilvánult, arra indi-i 
totta a vezetőséget, hogy szeptember 8-án es-
tig meghosszabbítja a kiállítást. A kiállítás-
nak eddig több, mint tízezer látogatója volt. A1 

halászati kiállítás nvitva van reggel 8-tól este 
8-ig, belépődíj 20 fillér. 

A Szegedi Hét végével a kiállítások legna-" 
gyobb része bezárult. N y i l a s s y Sándor fes^ 
tomüvész kiállítása, amely a Képzőművészeti 
Egyesület, kiállítása keretében nyilt meg a 
Kass halljában, továbbra is nyitva marad. A' 
kiállítás iránt igen nagy volt az érdeklődés a 
Szegedi Hét alatt, amikor leginkább a vidé-
kiek gyönyörködtek Nyilassy müveiben. Nyi-
lassy Sándor kiállítását most még egy hétig 
nyitva tartják a szegediek számára. 

Az arad—temesvári különvonat utasait fel-
kéri a Szegedi Hét intézőbizottsága, hogy ked-
den délelőtt 10 órakor jelenjenek meg a Kass-
ban, hogy a város nevezetességeinek csoportos 
megtekintését megbeszéljék. Addig is Idegen-
forgalmi Hivatal és a Szegedi Hét központi 
irodája készséggel áll rendelkezésükre 

A levenfehangverseny eredménye 
A Szent László Levente Egyesület fennállá-

sának 10 éves jubileuma alkalmából az ujsze-
gedi gyermekjátszó téren meetartntt fuvóí 


