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A városi tisztviselők illetménye 
és a költségvetés jóváhagyása 

Még mindig nem érkezeit meg a belügy miniszter leirata 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

rosi adminisztrációban egyre nagyobb zavaro-
kat okoz, hogy a belügyminiszter még mindig 
nem hagyta jóvá a város idei költségvetését, 
pedig az esztendőnek közel egyharmad része 
eltelt már. Debrecen, mint jelentettük, már 
megkapta költségvetéséhez a belügyminiszteri 
jóváhagyást, amely inkább belügyminiszteri 
módosításnak nevezhető, hiszen a miniszter 
leszállította a debreceni pótadó kulcsát 88 szá-
zalékról nyolcvanra, a kereseti adó kulcsát hat 
százalékról ötre, a városi tisztviselők pótléká-
ból viszont kereken hatvanezer pengőt vett el. 
Ebből a miniszteri döntésből következtetni le-
het a szegedi költségvetés sorsára is, amennyi-
ben a minisztérium már a költségvetés első 
tárgyalása alkalmából hangsúlyozta, hogy a két 
város költségvetését cgv nívóra kívánja hozni. 
Abból tehát, hogy a debreceni tisztviselők vá-
rosi pótlékát nem a tervezett 105.(XX) pengővel, 
hanem csak 60.000 pengővel csökkentette a 
belügyminiszter, azt következtették a szege-
diek, hogy a miniszter velük szemben sem lesz 
méltánytalanabb. 

A város nyugdíjas tisztviselőinek illetmé-
nyeit a számvevőség mindig korábban szám-
fejti, mint a többiekét. Ezt a munkát normá-
lis körülmények között mindig a hónap közepe 
táján kezdik meg. Mivel körülbelül kétségte-
lennek látszik, hogy a költségvetés jóváha-
gyása rövid időn belül még is csak leérkezik, 
a nyugdij-illetmények számfejtését addig nem 
akarták megkezdeni, amíg meg nem jön a 
miniszter leirata. A költségvetési leirat álla-
pí t ja ugyanis meg pontosan, hogy mennyit 
kaphatnák m á j u s elsejétől kezdve a nyugdija-
sok éppen ugy, mint az aktivok. A munka 
azonban sürgős, ezért dr. P á l f y József pol-

gármesterhelyettes megbízásából dr. T ó t h 
Béla főjegyző szerdán délelőtt telefonon érdek-
lődött a belügyminisztériumban: mikorra vár-
ha t j a a város a költségvetés jóváhagyását. A 
minisztérium közölte, hogy most már néhány 
napon belül megtörténik a végérvényes döntés 
és akkor azonnal elküldik a miniszter leiratát. 
Közölték azt is, hogy az eredeti javaslat, amely 
a miniszter elé kerül, nem változott meg. A 
városi osztálv a pénzügyminisztérium javasla-
ta alapján változatlanul azt javasolja, hogy a 
városi pótlékok évi összegét 105.000 pengővel 
csökkentse a belügyminiszter és rendel je el en-
nek az összegnek progresszív alapon való fel-
osztását az egyes fizetési kategóriák között. 

Szó van arról, hogv még a döntés előtt Bu-
dapestre utazik dr. P á 1 f y József polgármes-
terhelyettes és pontosan tájékoztat ia a belügy-
minisztert arról a helvzetről, amely a tisztvi-
selő illetménvek u jabb megcsonkítása követ-
keztében előállna Szegeden, ebből azonban va-
lószínűleg nem lesz semmi, mert eddig nem 
érkezett meg az értesítés, hogy a miniszter mi-
kor fogadja Szeged képviselőit. Lehet azért, 
hogy az értesités most érkezik még meg. Eb-
ben az esetben a polgármesterhelyettes azon-
nal felutazik Budapestre és B á r á n y i Tibor 
főispánnal, aki a hét második felét Budapesten 
tölti, felkeresi Keresztes-Fischer Ferenc bel-
ügyminisztert 

A nyugdijasok illetményeinek számfejtését 
a számvevőség a belügyminisztériumtól kapott 
szerdai telefonértesítés alapián mindenesetre 
elhalasztja néhány nappal, de ha a költségve-
tés jóváhagyása nem érkezik meg egy-két na-
pon belül, akkor az illetményeket most is a 
régi alapon számfejtik. 

A „Kass megnyitása 
város hatósága kívánatosnak és fontosnak tartja a Kass 

mielőbbi üzembehelyezéséi" 
(A Dclmagyarország munkatársától.) Nyolc 

hónapja már, hogy a szegedi Kass is rákerült 
a gazdasági válság hősi halottjainak szomorú 
listájára. Azóta a szálló kapuja nem nyilt meg, 
a kávéház abLkai mögött sötétség terpeszke-
dik. A Kass hiányát erősen megéirzi a megélén-
külő idegenforgalom. 

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár kebelé-
hen megalakult az a tőkecsoport, amely abban 
az esetben, ha a 18-ára kitűzött ingatlanárve-
résen a pénzintézet megvásárolja a tiszaparti 
palotát, rövidesen, legkésőbb májusban üzembe 
helyezi ugy a szállót, mint a kávéházat és az 
éttermeket. Az átalakítási munkálatok az épü-
let belsejében már folynak, festik a falakat, reno-
válják a helyiségeket, hogy ne legyen akadá-
lya a megnyitásnak. Ezzel szemben furcsa kí-
sérletek történnek, amelyeknek célja a Kass 
további elnémitása. Napok óta beszélnek a vá-
rosban arról, hogy egyesek még anyagi áldoza-
toktól sem riadnak vissza ennek érdekében: be-
szélnek arról is, hogv a konkurrenciától tartó 
vállalkozó bizalmas beszélgetés keretében kö-
zölte készségét: hajlandó lenne bármilyen jó-
tékony. vagy népjóléti célra tekintélyesebb 
összeget juttatni a városhoz, ha a város ható-
sága nem nyújtana lehetőséget a Kass megnyi-
tására. 

Kérdést intéztünk az ügyben dr. Pálfy József 
polgármesterhelyetteshez, aki a következő nyi-
latkozatival megerősíti ezeket a híreket: 

_._ 

Széchenyi Mozi 
Utolsó nap Utolsó nap 
A budapesti Décsi palota ezidei műsorából 

Az elei iskoláié 
Kalandos vígjáték 

A Csongrádi Takarékpénztár igazgatóságának 
megvan a komoly szándéka a Kass mielőbbi 
megnyitására. Annak a beadványnak az elinté-
zését. amelyet a Kass üzajnbáiclycz^érc a k -
kuit részvénytársaság intézett a város hatóságá-
hoz, állandóan sürgetik. (A beadványban külön-
böző kedvezményeket és engedélyeket kértek a 
Kass számára.) A város hatósága szintén kívá-
natosnak és fontosnak tartja a Kass mielőbbi 
megnyitását, mert erre az intézményre nagy 
szükség van. Éppen ezért kijelenthetem, hogy 
semmiféle fontorkodás, vagy üzleti érdek nem 
akadá'v ózhat ja meg a Kass megnyitását. 

— Hivatalos formában nem kaptunk olyan 
aiánlatot, hogy a Kass megnyitásának megaka 
dályozása esetén még jótékonykodásra is haj-
landó lenne, a magánbeszélgetések keretében 
történt diszkrét tapogatózásokról pedig nem be-
szélhetek. de hangsúlyozom, hogy a város ható-
sága elutasít mindem ilyen kisérletet és a leg-
tcliesebb mértékben azon van, hogy a Kass mi-
előbb megnyilion. Szükség van a Kassra. mert 
erősen érezzük a konkurrencia hiányát. Meg-
nyugvással értesültem róla. hogy a megnyitás-
ra már folynak is az épületben az előkészületek. 

Elmondotta még a polgármesterhelyettes. 
hogy azt a tervet- amely szerint a Kass épületét 
a város vásárolta volna meg zenepalota réliaira, 
elejtették. Az épület erre a célra nem alkalmas, 
vagy asak igen költséges átalakításokkal lehet-
ne alkalmassá tenni, miivel a zenepalota céüaira 
megfele'ő hangversenyterem nincs benne. De a 
legsúlyosabb akadály mégis az. hogy a város-
nak nincs és belátható időn belül nem is lesz 
pénze erre a célra. 

— Ugy hallom — mondotta dr. Pálfy József 
—, hogy a Kass-csálád is foglalkozott az épület 
visszaváltásának gondolatával, de neim tudom, 
hogy meg van-e még ez a szándék. A nyilvános 
árverésen mindenesetre meg lesz a módja arra, 
hogy megvásárolja az ingatlant. Azt viszont biz-
tosan tudom, hogy a Csongrádi teljesen felké-
szült a Kass mielőbbi megnyitására és ha a 
nyilvános árverésen ő vásárolja meg az ingat-
lant. akkor nem lesz akadálya a Kass mielőbbi 
üzembehelyezésének. 

Felfüggesztik a Tiszán 
a halászati tilalmat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Ti-
sza szentesi szakaszán a halászati jogot ismét 
az eddigi bé^lő: Antalffy és társa vették bérbe. 
A szentesi halászmesterek körében most mozgat 
lom kezdődött, hogy a halászterület egyrészét 
Antalffyíktól albérletbe vegyék, az egész terii-
let bérletéhez ugyanis nem állott rendelkezé-
sükre elegendő töke. A szentesi halásztársaság 
meg is egyezett Antalffyékkal és hat évre át', 
vették a halászati jogot a Tisza egyrészén, mely! 
a csongrádi vashidtól a sövényházi határig ter-
jed. A 17 és félkilométeres szakaszért a halász-» 
társaság 1300 pengő bért fizet Antalffyéknak. 
A Tisza többi szakaszán a halászati bérlet An-
talffyók kezén lesz az idén is. 

Itt emiitjük meg. hogy a fehértói halászat be-
fejeződött és egy hét óta nem lehet kapni fe-
hértói halat, amely a tiszai hal versenytársa 
volt. A konkurrencia megszűnése folytán meg-
drágult a tiszai hal átlagosan 20 fillérrel kilón-
kint. Egy kiló tiszaa ponty most 1 Tengő 20 fil-
lérbe kerül, de a Holt-Tiszán megkezdődik a 
halászat, újból !e kell szállitani az árakat, mert' 
ismét nagymennyiségű hal kerül a niacra. 

Most a Tisza apadása következtében megle-
hetősen eredményes a halászás. A halászok 
szempontjából veszteséget jelent, hogy április 
20-tól május 31-ig halászati tilalmat kell tartani. 
A tiszai halászmesteirék körében most mozgalom 
induL meg, hogy a halászati tilalmat speciális 
okokra váló tekintettel függessze fel a földmű-
velési miniszter a Tiszán. Erre már máskor is 
volt példa, remélik a halászok, hogy a minisz-
térium kedvezően intézi el kérésüket. 

Keresik 
a falbontó betörőket 

(A Délmaayarország munkátarsátöt.) A be-
törésekkel foglalkozó detektivesoport hétfő éj-
szaka óta keresi azokat, akik falbontásos betö-
rést kíséreltek meg a Fenyő Testvérek cégnéL 
leientettük, hogy a cég Attila-ucca és a Lőw( 
Lipóí-ucca sarkán lévő üzlethelyiségébe ismeret-
len tettesek be akartak hatolni olykéncn, hogy a' 
pincéből akarták a boltozatot kibontani. Munká-
jukban azonban megzavarták őket és Így a betö-
rőszerszámok hátrahagyásával kénytelenek vol-
tak elmenekülni. A pincében egy Vu'lcan-koffert 
találtak, a kofferben a következő szerszámok 
voltak: egy 31 centiméter hosszúságú, fanyelil 
franciakulcs, amelynek alsó szoritóján 4 egymás 
mellé beütött pont látható, egy 35 centiméter 
hosszúságú acél vágóvas és egy darab vado-
natúj amerikai fejű furdancs, a hozzávaló há-
rom darab spirál-furóval. Ezt a fúrót egy 22—24 
év körüli fiatalember vásárolta hétfőn délután 
a Varga Dezső vaskereskedő cégnél, ugyanaz 
a fiatalember hasonló fúrót keresett a Farkas 
Testvérek vaskereskedő cégnél is. A detektivek-
nek mind a két helyen szomélyleirást adtak a 
fiatalemberről. A személyeliirást közölték az ösz-
szes környékbeli rendőrőrszobákkal, a közeli 
környék csendőrségeivel és remélik, hogy ezen 
a nyomon sikerül az egész társaságot elfogni. 

A detektívek kedden éjszaka nagyszabású 
razziát tartottak. Végigjárták a kültelkeket, 
kocsmákat, szállodákat, de a tetteseknek egye-
lőre nem akadtak nyomára. A rendőrségnek az 
a gyanúja, hogy ezt a kisérletet ugyanazok kö-
vették el. akik az utóbbi időben több sikeres 
betörést hajtottak végre. 
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