
A közgQfllés elrendelte 
a Hars tér hihövezését 

és a Mátyás hirály íér rendezését 
A szerdai választások izgalma utón megcsappant érdek-
lődés melleit fejeződött be a juniusi közgyűlés 

(A Dclmagyarország munkatársától.) Abból 
a színbe példátlanul nagy érdeklődésből, amely 
a szerdai választó-közsrvülés iránt megnyilvá-
nult, csütörtökre már alig maradt valami. Négy 
óra után. amikor Burányi Tibor főispám megnyi" 
tetta a folytatlagos közgyűlést, mindössze tíz 
városatya tartózkodott a közgyűlési tereimben, 
amelynek ünrnepi díszeit is eltüntették .szerda 
este óta. Üresen ásítoztak a karzatok is. 

Először 
a köriratokat 

y 

tárgyalták le. Komárom cs Esztergomi várme-
gyék köriratához történt az ?lső felszólalás. A 
megyék a vitézi érmek pótdijainak rendezésé-
ért indítottak mozgalmat. Dr. Türr Aladár szó-
lalt fel a pártoló javaslathoz. Ez a felszólalás 
közgyűlési szüzbeszéd volt. A javaslat egy-
hangú elfogadását kérte. \ közgyűlés el is fo-
gadta és kimondotta, hogy szintén felterjesz-
tést intéz a kormányhoz. 

"Az uj tanácsnoki és aljegyzői állás 
szervezésére 

vonatkozó javaslatot dr. Tóth Béla polgármes-
terhelyettes ismertette. Elmondotta, hogy az 
iciőközbem megüresedett tanácsnoki állás meg-
szüntetése, valamint a népjóléti ügyosztály 
megszervezése következtében kettős ügyosztá-
lyok keletkeztek, a közigazgatási tennivalók 
megszaporodtak és a közigazgatás zavartalan-
ságának biztosítása teszi kívánatossá az nj állá-
sok megszervezését. 

A főispán bejelentette, hogy ennek szükséges-
ségéről felügyeleti hatáskörében maga is meg-
győződött, ezért kéri a javaslat elfogadását. 

A közgyűlés hozzászólás nélkül egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot. 

A Mátyás király-tér kövezésének 

kérdéséhez Fenyő Mátyás szólalt fel. Nincs tu-
domása arról, hogy ezt a munkát elhatározta 
volna a közgyűlés. Ennél sokkal fontosabb és 
sürgősebb városrendezési munkálatok várnak 
szerinte elvégzésre. Ha mégis elhatározná a 
közgyűlés ezt a munkát, érvényesítse a takaré-
kossági szempontokat és házikezelésben végez-
tesse a kövezést. Kérte, hogy a javaslatot vc-
sve le a közaryülés a napirendről. 

Pásztor József elismeri, hogy Fenyő Mátyás 
szempontjai között vannak méltánylást érdem-
lők, de ez az a módszer, amellyel minden sür-
gős városrendezést el lehet odázni. A Mátvás-
ter rendezése a legsürgősebb, mert az alsóváirosi 
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\ budapesti Décsi filmszínház multheti vigjá-
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>'éntek Szombat 

Három nagy sztár egy műsorban 

na éis szabad iraineh 
lohn von Druten világhírű regénye filmen 
UENE Pt'NN, CLIVE UROOK, NILS ASTER 

főszereplésével 

templom Szegednek és az egész Alföldnek úgy-
szólván egyetlen komoly műemléke. A templom 
a város egyik legfontosatb idegenforgalmi ér-
dekessége. de a téren vadon nő a gaz és lehetet-
len állapotok uralkodnak. Készíttessem a pol-
gármester tervet a mérnökséggel a Mátyás-tcr 
vízellátására, igy lehetőség nyílna a tér parkosí-
tására is. 

Dr. Meskó Zoltán támogatja Pásztor felszóla-
lását, de felhívja a figyelmet a Szent István-
téren uralkodó balkáni állapotokra. A Szent 
István-tér rendezési.', is meg lehetne házilag ol-
dani. 

A Szent István-tér rendezését sürgette dr. 
Tóth László is. 

A főispán ajánlatára Doránszky Károly és 
Petrik Antal felszólalása után a közgyűlés a 
Mátyás-tér rendezésére vonatkozó javaslatot 
egyhangúlag elfogadta és kimondotta; hogy 
szükségesnek és sürgősnek tartja a Szent Ist-
ván-tér renáezését is. Elhatározta a közgyűlés, 
hogy bizottságot küld ki hosszú időre szóló kö-
vezést' és városrendezési sorrend megállapítása 
céljából. 

Ezután 
a Mars-tér 

keramit-burkolatának elkészítésére tartott több-
rendbeli versenytárgyalások végső eredményét 
ismertette dr. Pávó Ferenc db. tanácsnok. Köz-
ben a főispán átadta az elnöki tisztet dr. Pálfy 
József polgármesternek. 

A javaslathoz először dr. Biedl Samu szólalt 
fel. Kifogásolta a megtartott versenytárgyalás 
módját. A város nam irt ki egységes vállalati 
feltételeket a vállalatokra bizta az ajánlott bur-
kolási anyag és mód kiválasztást. Ilyen körül-
mények között nem ltbet megállapítani, Tvogy 
tulajdonkénen melyik a legolcsóbb ajánlat. A ja-
vaslatban ajánlott téglaalaoozás nem megfelelő, 
mert a lapiára foktetet1 téglaalap nem bírja ki 
a várható forgalmat, lesüpped egy 10—15 tonnás 
teherautó alatt. Javasolta, hogy a közgyűlés 
vegye te a javaslatot a naplrendrü'l, rendeljen el 
ui versenytárgyalást azzal, hogy a burkolat csak 
éltésrla-alapon készíthető 

Pásztor József Biedl előadásának első részé-
vel egyetért. A városnak elsőrendű erdeke, 
hogy az uralkodó árlejtés! ren Jszieren változ-
tasson. Erre a munkára már háromszor tartottak 
versenytárgyalást, mert hibás volt a kiirás. 
Mondja ki a közgvülés, hogy a polgármesternek 
a műszaki és a pénzügyi bizottságot a verseny-
tárgyalás kiirása előtt is össze kell a jövőben 
hívnia, hogy a versenytárgyalási feltételieket 
már előzetesen preciziroshassa a műszaki hiva-
tal. Helytelennek tartja azt is. hogy a közgyűlé-
sen nam az az clőai a javaslatnak, mint aki 
a^bizott '«okban volt. Ami a kérdés érdemi 
részét illeti, hogy éltégla-e, vagy laptégla le-
gyen a burkolat alapia, elmondja, hogy a város 
harmadszorra laptéglára. irta ki a versenyt,ár-
ff válást. A közgyűlés valamennyi műszaki szak-
értőtagja a laptégla mellett, foglalt állást. Ezek 
után felesleges még egy uj versenytárgyalást 
tartami. Kéri a Javaslat elfogadását. 

Bcrzenrzey Domokos műszaki főtanácsos, 
majd dr. Tonelli Sándor szólalt fel. Az első ver-
senytárgyalás alapján nem hozhatott határoza-
tot a műszaki bizottság, mert nem volt össze-
hasonlítási alap. A második versenytárgyalás-
nak pénzügyi okok miatt nem lehetett ered-
ménye. Kívánatosak tartaná, ha a közgyűlésen 
a műszaki vonatkozásit javaslatokat műszaki 
emberek adnák elő és nem jogászok. A város 
egész közönsége kívánja a Mars-tér sürgős ki-
kövezését. Kéri. hogy a közgyűlés most már 
focradja el az alaposan előkészített javaslatot. 

A közgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot, amely szerint a Mars-téri munkálatok 
elvégzésére a Hirsch Mihály-cég kapott megbí-
zás t. 

A közgyűlés ezután hozzájárult a mozik vi-
galmiadójának 10 százalékra való csökkentésé-
hez. Ezután 

a Somogyi Szilveszter uexére 

A F r u t t i csak 
S t ü h m e r névvel 

valódi. * 

teendő 20.000 pengős alapítvány létesítésére vo-
natkozó javaslatot tárgyalták. A kisgyűlés ja-
vaslata az volt, hogy az alapítvány felét sze-
génysorsu gimnazisták felruházására, másik fe-
lét a Jótékony Egyesület céljaira fordítsa a 
város. 

Dr. Tonelli Sándor nem fogadja el a javasla-
tot amelynek semmi összefüggése nincs So-
mogyi Szilveszter emlékével és szelleméivel. A 
javaslatban érintett szociális feladatok megol-
dása szociális kötelessége a városnak. Az ala-
pítvány kamatait évről-évre olyan városi tiszt-
viselőnek adják ki, aki vaiaimi idegen nyelvet 
megtanult és tanulmányútra megy. A városnak 
szüksége van tájékozottabb, szélesebb látókörű 
tisztviselőkre. Lehetetlen, hogy a város csetről-
esetre kölcsön vegyen idegen nyelven beszélő 
embereket. Terjessze ki a város az alapítványt 
a szegedi sajtó munkás..Ira is, ugy. hogy egyik 
évben egy tisztviselőt, a másikban egy szegedi 
újságírót küldjön ki külföldi tanulmányútra. 

A polgármester elrendelte a szavazást. A köz-
gyűlés 23 szóval 19 ellenében az — eredeti ja-
vaslatot fogadta el. 

Megszavazta a közgyűlés az evangélikus egy-
ház 12.000 pengős iskolaépitési sególvét. 

Dr. Bodnár Géza 

a hídfeljárók rendbehozását 

sürgette interpcllációjábam. A polgánmesteri vá-
lasz szeriint a közgyűlés orrevonatkozó határo-
zatát a belügyminiszter még nem hagyta Jóvá. 
megsürgetik a jóváhagyást. A választ tudomásuk 
vették. 

Fenyő Mátyás indítványára elhatározta a 
közgyűlés, bosry a Temesvári-körúti autóbusz-
járat meghosszabbításának előkészítését elren-
deli. 

Dr. vitéz Gárgyán Imire azt indítványozta, 
hogy a közgyűlés minősítse át fizetési osztály-
ba hatévi szolgálat után az adógyakornokokat. 
A közgyűlés az indítványt előkészítés céljából 
a polgármesternek adte ki, aki a szeptemberi 
közgyűlésre tesz javaslatot. 

Dr. Griiner Istvánnak azt az Indítványát, 
amelyben az iskolai ingyen tejuzsonná itatás ál-
landósítását kérte, a közgyűlés •egyhangúlag 
elfosradta. 

fritz Béla a Fodor-telep rendezésére tett in-
dítványt. A közgyűlés előkészítés céljából a 
polgármesternek adta ki az indítványt. 

Néhai Wimmer Fülöp inditványára a közgyű-
lés már régebben elhatározta 

a hidvámok leszállítását, 

de ezt a határozatot az ügyészség megfefleb-
bezte. fritz Béla a határozat végrehajtásának 
elrendelésére tett indítványt. Kőrmend.v Mátyás 
is az indítvány mellett szólalt fel. A kisgyűlés 
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