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Sy á n Imrének az általános vita során elmon-
ott felszólalására, mely szerint vigalmiadó fi-

zetésére kellett volna kötelezni a szabadtéri já-
tékok publikumát is. 

— Amikor a polgármesteri hivatalban, ahol 
jelen volt Pálfy polgármester ur, először tár-
gyaltunk a szahadtéri játékok rendezésiről, — 
mondotta —, elhangzott a kijelentés, hogy 

a város nem vehet részi a rendezés-
ben, mert hatalmas deficit réme fe-

nyegetné. 

Ez a deficit minden városban bekövetkezett, 
nhol szabadtéri játékokat rendeztek, csak Sze-
geden nem. De válaszolnom kell vitéz Gárgyán 

Részletre is legelőnyösebben vel\et 

kerékpár!, gramofont, rádiói 
®éry g é p á r u h á z b a n 

bizottsági tagnak, mert egy hirlapi cikk miatt, 
amely a Délmagyarországban jelent meg a kö. 
zelmultban figyelmeztetett felszólalása után, 
hogy máskor is megpiszkál ja a szabadtéri já-
tékokat. Nem hiszem, de bekövetkezhetik, hogy 
egyesek fészkelődése megfúrja ezt az akciót, 
aminek egyik következménye lesz, hogy 

a város, ha a szabadtéri 
játékokat elfűrészelik, 

elfog esni Szeged attól a nagy lendülettől 
és nvereségtől, amelyet a szabadtéri játékok 
biztosítottak számára- Aki reám haragszik, az 
engem hántson és ne a szabadtéri játékokat. 

A helyesléssel fogadott felszólalás után a 
közgvülés 6000 pengőre emelte fel az idegen-
forgalmi kiadásokat. 

Nagyobb vita keletkezett a fuvar' és kikülde-
tési dijak tételénél is. Voltaik, kik a leszállítást 
javasolták, de af közgyűlés az eredeti tételt fo-
gadta el-

A városi! adóhivatal dologi kiadásaira vonat-
kozó tételnél dr. Griiner István szólalt fel. 
Kérjen a város az állami adókezelés ellenében 
nagyobb hozzájárulást az államtól Petrik Antal 
az adókezelés egyszerűsítését kívánta. Dr. Sin-
ger István az adókönyvek megváltoztatására 
+ett javaslatot. 

A polgármester reflektált a felszólalásokra és 
bejelentette, hogy a klivánságokat a Városok 
Kongresszusának ülésén szóváteszi. 

Irttz Béla kifogásolta, hogyha a pénzügyigaz-
gatóság a feleknek kiküld egy határozatot, ak-
kor a posta ezt filléres portóval utánvételezi-

A főispán megígérte, hogy illetékes helyen 
eljár az anomália megszüntetése érdekében. 

A tüdőgondozó intézet tételénél dr- Tóth 
Imre az Iskolás gyermekeik kötelező vizsgá-

latáról szólott ós a vizsgálatokra 600 pengő 
helyett 2000' pengő felvételét indítványozta. Dr. 
Meskó Zoltán csatlakozott a javaslathoz- Dr. 
Pap Róbert nem tartja indokoltnak a beállított 
600 pengő felemelését, mert ezt a tüdőbeteggon-
dozó intézet sem kérte. 

A tiszti főorvos felvilágosítása után Pásztor 
József szólalt fel. Tiszteletreméltó tudományos 
vizsgálatokról van szó — úgymond —, de ak-
kor, midőn a város évente másfélmillióval járul 
hozzá az egyetem fenntartásához, nem lehet a 
tudományos munkát a kormány helyett a város-
sal fizettetm. Ha a klinikusnk meg-
állapítanák. hogy egyes iskolákban kik a tüdő-
vészesek, akkor mi fog történni a betee gyerme-
kekkel? Örömmel járulna hozzá olyan javaslat-
hoz. mely arra vonatkoznék, hogy a beteg is-
kolásgyermekeket valamikép meggyógyítsák s 
ugyanakkor, amikor a szegénysorsu szülőkkel 
¡közlik, hogy a gyermekük tüdővészes, afelől is 
megnyugtatnák őket, hogy a szegény beteg 
kellő táplálkozásáról és szanatóriumi kezeléséről 
is gondoskodás fő? történni-

A főispán bejelentette, hogy dr. Petrányi 
Győző tanársegéd bemutatta neki azt a munká-
ját, amely az iskolás gyermekek vizsgálatának 
eredménvét tartalmazza- A vizsgálatokat már 
befejezték és dr. Petrányi Győző azt kérte, 
támogassák a klinikát abban, hogy a tbc--s is-
kolásgyermekek .gyógyítása lehetővé váljék. 
Ezt ugy gondolja, h'ogy a jótékonysági egyesü-
leetk segítségével esetleg gondoskodás történ-
hetik a beteg gyermekek gyógyításiról is-

DT. Szepessyné Szarnék Sára és dr. Tóth 
fmre felszólalása után — aki visszavonta in-
dítványát — a közgyűlés az eredeti tételt for 
gadta el. 

Az állategészségügyi téteknél Szűcs Imre azt 
indítványozta, hogy a város hozzájárulásával 
tegye lehetővé a sertésvéaz elleni védekezés ol-
cs óbbáta é t elé t • 

Az iskolák fenntartására szánt összeget 10.000 
pengővel felemelték- Ebből az összegből tizen-
három iskola épületét és tantermét fogják a 
jövő évben kijavítani-

A z iskolánkivfili népművelés céljaira 1600 pen-
gőt állítottak be a költségvetésbe. Dr. Tóth 

F O R M A , E L E G A N C I A jellemzi a 

C E T É N Y í C I P Ó T ! 
Raktáron és mérték után. * é r 

Iimre megállapította, hogy a népművelésre min-
den város jóval többet áldoz, mint Szeged. 

Bakó László 10-000 pengőre kérte felemelni az 
1600 pngőt. A közgyűlés többsége ugy határo-
zott, hogy 3200 pengőre emeli fel a népművelés 
támogatására felvett összeget. Vitéz Bakonyi 
Imre azt indítványozta, hogy a sportegyesüle-
tek céljaira felvett 5000 pengőből 1000 pengőt 
a cserkészet támogatására fordítson a város. 

Pálfy polgármester, ki közben a főispántól 
ismét átvette az elnöklést, kijelentette, hogy a 
költségvetés keretén belül gondoskodni fog a 
szegedi cserkészcsapatok támogatásáról, de 

a sportegyesületek 5000 pengőjéből 
nem vehet el semmit 

A kisebbségi egyházak segélykérdésénél dr-
Meskó Zoltán szólalt fel- A szegedi görögkeleti 
magyar egyház számára megfelelő, aránysze-
riniti támogatás megszavazását kérte. A kisebb-
ségi egyházak képviselőit újból hívja össze a 
város hatósága tárgyalásra és ezen határozza-
nak a segély felosztásáról. Bakó László elle-
nezte az indtiványt és utalt arra, hogy a feleke-

zetek között milyen nehéz volt a segélykérdés-
ben az egyesség létrehozása. Szűcs Imre, majd 
dr- Meskó Zoltán ujabbi felszólalása után a 
polgármester bejelentette, hogy a szegedi gö-
rögkeleti magyar egyház 500 pengővel való se-
gélyéhez a maga részéről hozzájárul. A közgyű-
lés is ilyen értelemben határozott-

A szegényügyi tételekhez dr- Vadász János 
szólt hozzá- Rámutatott arra, hogy a középosz-
tály szemérmesebb szegényei nem jutnak támo-
gatáshoz- Hasson oda a város, hogy a jótékony-
egyesületek összefogva, intézményesén karolják 
fel a szegény kérdést és minden rászorulót ré-1 

saesitsenek támogatásban. 
Dr. Szepessyné Szamek Sára szóvátette, 

hogy a népkonyhái étel minősége rendkívül ki-
fogásolható. Újból kérte, hogy egyetemi vizsgá J  

lattal ellenőriztesse a város a népkonyhai éteil 
minőségét és mennyiségét-

Császár Rudolf azt kívánta, hogy az mségmurt-
kákát terjesszék ki a tanyákra is és 15—20 
százalékban a tanyai Ínségeseket foglalkoztassa 
a város a szükségmunikálatoknál. Dr- Tóth 
László tájékoztatást kért az taségmunkapro-
graimról. Dr- Tóth Imre fásítást sürgetett, Kis-
péter Lőrinc és Petrik Antal töltési munkálatok 
végrehajtására tett javaslatot-

Hozzászólás nélkül tárgyalta le a közgyűlés az 
árvaházi hozzájárulásra vonatkozó tételt. Kö-> 
vetkezett volna ezután a népjóléti fejezed de te-* 
kintettel az idő előrehaladottságára — 8 óra' 
elmúlt már ekkor —, a főispán, aki közben az 
elnöklést újból átvette, berekesztette a közgyű-
lést. Csütörtökön nem tart ülést a törvényha-
tósági bizottság, miveá a főispán és a polgár-
mester Budapesten lesz. Pénteken délután foly-
tatják a vitát-

Százötvenhét fanul haüqat ki a törvényszé 
Lendvai haramiabandájának hiinperéhen k 

Tiz napig tart a tárgyalás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék Vadat-tanácsa szerdán reggel kezdte 
tárgyalni Lendvai Sándor 31 esztendős vezsenyi 
cigánylegény és társainak bűnügyét. A bíróság 
a nagyszabású ügyet tiz napra tűzte ki. Lendvai 
egyike volt az Alföld legrettegettebb haramiái-
nak. Szervezett bandájával, revolvereden, végig-
fosztogatta csaknem minden törvényszék területét. 
Derekegyházán jutottak nyomára a bandának. 
Derekegyházán a községi pénztárt fosztották ki, 
Lendvai ott vigyázatlanságból ellépte egyik idé-
zőjét. Ez vezette nyomra a csendőröket. Rajta 
kivül elfogták a bandának öbb tagját is, igy: 
Hegedűs Ferencet és Hegedűs Károlyt, Kolom-
pár-Kurucz Elemért, Kolompár Máriát és Ko-
vács Józsefet. A banda négy tagja jelenleg is 
szökésben van. Lendvai Sándort az ügyészség 
négyrendbeli szándéltos emberölés bűntettének 
kísérletével, 28 rendbeli lopás bűntettével és 5 
rendbeli lopás kísérletével vádolta. A többi vád-
lott mint tettestárs, orgazda szerepelt. Hegedűsek 
is lövöldöztek, amikor valahol megzavarták őket. 
Hegedűs Ferenc 1 rendbeli emberölés kísérlete 
és 4 rendbeli lopás, Hegedűs Károly, az apja, 
2 rendbeli emberölés kísérlete és 9 rendbeli lo-
pás, Kolompár-Kurucz 6 rendbeli lopás és 5 
rendbeli kísérlet, Kovács 7 rendbeli lopás és 3 
rendbeli kísérlet miatt került a vádlottak pad-
jám. 

A szerdai főtárgyalás iránt nagy érdeklődés 
nyilvánult meg, főleg a vádlottak hozzátartozói 
részéről. Elsőnek Lendvai Sándort hallgatták ki, 
aki mindent tagadott és mindenre a vállát vo-
nogatta. Tagadta, hogy övé lelt volna a revolvr, 
tagadta, hogy járt a jelzett Jc&zség-Mrm, tagadta, 
hogy ő dobta volna el az idézőt a d^rckegyházi 
községháza pénztárában. Elébe tárták a csendőr-
ség előtti beismerő vallomását. Kijelentett«, hogy 
a csendőrök a talnát verték, azért ismert be min-
dent. A többi vádlott is tagadott. Egyedül Hege-
dűs Ferenc tett töredelmes beismerő vallomást. 

amellyel terhelte a többieket is. Szembesítették! 
vádlott társaival, de azok továbbra is megmarad-
tak a konok tagadás mellett. 

A biróság csütörtökön kezdi meg a 157 tana 
kihallgatását. 

Csütörtökön választ alelnököt 
a kereskedelmi és iparkamara 
, (A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

kereskedelmi és iparkamara csütörtök délelőtti 
ülésén kerül betöltésre az alelnöki, illetve a keres-
kedelmi osztály elnöki tisztsége. A kamara ülése 
iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. Vértes Mik-
sa elnökké választásával megüresedett tisztségre 
két jelölt van: Grosz Marcell, a Szegedi Keres-
kedelmi ós Iparbank vezérigazgatója és bastyaj 
Holtzer Tivadar kereskedelmi tanácsos. Amint 
jelentettük, a kamarai beltagok egysége a na-
pokban megbeszélést tartott, amelyen Grosz Mar-
cell mellett foglalt állást. Kétségtelen azonban 

hogy Holtzer Tivadarnak is vannak hívei, így a 
csütörtöki ülésen választási harc várható. 

Óra, ékszer 
tfiilfon Bizalommal 
T A T óráshoz, Kölcsey u. 7. - Ora-f 
l lSíBRa ékszerja vitások olcsón, pon-

tosan, qyorsan! Töri arany, ezüst, ré0i pénz, zh-
5oflJegvbevííltás. Eladás kényelmes részletfizetésre 
előleg "nélkül, tisztviselők, nyugdi|asok részére. 
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