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fl törvényhatósági bizottság uj tagjai: 
dr. Ditrói Gábor egyetemi tanár 

^ és Balázs Emil főerdőtanácsos 
Az igozolóválasztmány érvénytelenítette a VIII. kerület mandóíumait 

és javaslatot leli az u) választás kiírására 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az iga-
zolóválasztmány pénteken délben dr. Pálfy Jó-
zsef polgármester elnökletével ülést tartott. A vá-
lasztmány megállapította, hogy a legutóbbi tör-
vényhatósági választás alkalmával számosan nem 
gyakorolták szavazási jogukat, mire a szavazás-
tól távolmaradottakat igazolásra szólitotfták fel. 
Nagyrészük megfelelően igazolta is távolmara-
dását, tizenhatan azonban az ismételt felszólítás-
ra sem igazolták, hogy miért nem jelentek meg 
az urnák előtt. Most azután az igazolóválaszt-
mány a tizenhat választó választójogát bünte-
tésből felfüggesztette. így azok a legközelebbi 
virilisválasztáson nem gyakorolhatják jogvitát. 

A nyolcadik választókerület választásának meg-
semmisítéséről is tárgyalt az igazolóválasztmány. 
Dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes bemutatta 
a vákszlást megsemmisítő közigazgatási bírósági 
határozatot. Ennek alapján most az igazolóválaszt-
mány a legutóbb megválasztott hét rendes tag-
nak: dr. Gyuris Istvánnak és vitéz Csányi Já-
nosnak, valamint a póttagokndk: Korom Mihály-
nak és Dobó Ignácnak a mandátumát érvényte-

lennek jelentette ki. Az igazolóválasztmány fel-
kéri a polgármestert, hogy az uj választás kiírá-
sára tegyen előterjesztést a legközelebbi közgyű-
lésnek. 

A XXII . kerület választási eredménye ellen is 
petíciót nyújtottak be annakidején. Itt rendes tag-
nak Rózsa ülést, póttagnak pedig dr. Redfitew 
vald Kristófot választották meg. Az igazolóvá-
lasztmány elhatározta, hogy lefolytatja a vizs-
gálatot. 

A szakszerűségi képviseletben bizonyos változta-
tások történtek. A Ferenc József Tudományegye-
temet az elmúlt tanévben dr. Kiss Albert rektor 
képviselte a törvényhatósági bizottságban. A rek-
torváltozással kapcsolatban Kiss Albert megbíza-
tása megszűnt. A polgármester az igazolóválaszt-i 
mány javaslata alapján dr. • Ditrói Gábor ezidei 
rektort hivja be a törvényhatósági bizottságba.. 
Ugyanígy az erdőigazgatóság felállításával Kő-
rössy János erdöfelügyelő helyett Balázs Emil 
főerdőtanácsos, az újonnan felállított szegedi er-
dőigazgatóság vezetője, kerül be a törvényható-
sági bizottságba. 

A pénzügyi bizottság 
hetvenhétezer pengővel csökkentette 

a költségvetési kiadásokat 
A bizottság kedden folytatja a költségvetési vitát 

O k t ó b e r 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Péntekem 
délután 4 órakor folytatta a pénzügyi bizottság 
dr. Pálfy József polgármester elnöklésével a költ-
ségvetési tervezet tárgyalását. Csütörtökön, mint 
ismeretes, általánosságban letárgyalták a költség-
vetést és a bevételi tételekkel is végzett a bizott-
ság. Sikerült a tárgyalás folyamán a bevételeket 
240.000 pengővel emelni, ami 17 százalékos pót-
adónak felel meg, tehát a főszámvevői javaslat-
ban feltüntetett 94 százalékos pótadó helyett a 
bevételek letárgyalása után csupán 77 százalékos 
pótadd kivetésére lenne szükség. 

A költségvetési tervezet tárgyalása iránt vá-
rosszerte nagy az érdeklődés. Jellemző az érdek-
lődésre, hogy nap-nap után több levelet is kap 
dr. Pálfy polgármester. Mindenki tanácsot ad, 
hogy lehetne a pótadót mérsékelni, de a legtöbb 
ötlet, sajnos, gyakorlatilag kivihetetlen. Pénteken 
is kapott levelet a polgármester egy Klein Adolf 
nevű Kálvária-uccai lakostól. A levélíró azt ajánl-
ja, hogy a Szegeden nyilvántartott kerékpárok 
után évi 3—4 pengő adót vessen ki a város, mert 
ezt a havi 25—30 filléres adót minden kerék-
páros könnvüszerrel meg tudná fizetni Klein 
Adolf véleménye szerint 10—12.000 kerékpár van 
jelenleg Szegeden és igy 35—40.000 pengő adó-
jövedelme lehetne a kerékpárok ulán a városnak, 
mert az uj adót könnyen és olcsón lehetne ad-
minisztrálni. 

A kerékpáradóról szóló javaslatot a polgár-
mester a közgyűlés elé fogja terjeszteni. 

A pénteki ülés este fél 8 óráig tartott, ismét, 
zárt ajtók mögött. A pénzügyi bizottság eljutott 
egészen a közegészségügyi tételekig. Az ülés után 
dr. Pálfy József polgármester a következőkben 
informálta a Délmaryarország munkatársát: 

— A kiadási téte'eket pénteken 83.766 pengő-
vel sikerűit csökkenteni, viszont egyes tételek-
nél 6036 pengővel emeltük a kiadásokat, ugy, 
hogy végeredményben eddig 77.730 pengő* a 
csökkenés a kiadási rovatban. A bizottság azt 
javasolta, hogy jövőre 

töröljük a három gazdasági tanács-

adó illetményére felvett 11.112 pen-
gőt 

I 

Az indokolás az, hogy most a tanyai közigaz-
gatás átszervezése előtt állunk, az erre vonatkozó 
előkészületek most folynak a belügyminisztérium-
ban ée a bizottság ugy vélte, hogy mellőzhető 
lesz jövőre a gazdasági tanácsadók működése. A 
bizottság javaslata értelmében jrrnuár elsejére fel 
is mondottam mindhárom gazdasági tanácsadói 
állását. 

— A nyugdíjterhünk jövőre 7531 pengővel 
csökkenthető, mert négy nyugdíjas elhalálozott. 
A bizottság ugy találta, hogy a város telefon-
költségére előirányzott összeg is 4000 pengővel 
csökkenthető, különösen az interurbán beszélgeté-
seknél nagyobb taknrétrosságot ajánl a bizottság 
és olyanféle javaslat is hangzott el, hogy iker-
állomások felszerelésével több telefont meg lehet-
ne szüntetni. A javaslatot végre is hajtják, 

— A jövő évben 

kevesebb adóbecsÜ9 

alkalmazását javasolja a bizottság és ezen a cí-
men 4800 pengővel apasztható az adóbecsüsök 
illetményére felvett összeg. A napidijak tételé-
nél 6000, a fuvaroknál 5000 pengő a törlés. 
Szeptember közepén a forgalmiadé kezelését 
átvette az állam és igy 6220 pengővel kevc.ebb 
ezen a címen a város kiadása-
. — Törölte a pénzügyi bizottság a költségelő-
irányzatból a kórházi építkezések fedezésére 
beállított 10000 pengőt. mert ezt az ö^zrget a 

Belvárosi Mox! Szombaton és vasárnap 

Vörös Pimpernel 
Filmóriás a francia forradalomból 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi Pzombalon és vasárnap 

SZÍNES fátyol 
Oreta Garbó főszereplésével 5, 7. i> 
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SzrájvFzébei DIANA sósborszeszt 
fogkeféjére 1 DIANA fogkrém. 

AJ okai fc «ösfletet szájápolás t 
Hogy eat mindönkinek bebizoaytthMMfc. 
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•todM vmi, Wrasty üzletből 
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gázgyári pénzből fedezheti a vúroS' 
— Jelentős tételt képez a fuvarátaldnybfll 

törölt 19 712 pengő te — mondotta a polgár-
mester- A fuvarátalányok cs-kkonitését már a 
közgyűlés a tavasszal elhatározta és az erre vo-
natkozó határozait a belügyminisztériumban 
fekszik- A bizottság abban a reményben, hogv 
a miniszter jóváhagyja a közgyűlés döntését 
javasolta a fuvarátalá/nyaknál a közel húszezer 
pengős törlési-

Közölte még a polgármester, hogy a front-
harcosnap és a hétfői zsidó ünnep miatt a 
pémz.ügyi bizottság kedden délután folytatja a 
költségvetéstervezet tárgyalását; 

Kenyeres-Kaufmann 
mandátuma 

a közigazgatási bíróság előtt 
Budapest, október 4. A közigazgatási bíróság 

Kenyeres-Kaufmann Miklós tarpai mandátuma 
ellen beadott petíció miatt a mai folytatólagos 
tárgyaláson ugy döntött, hogy a közigazgatási 
bíróság elrendeli a belügyminiszter megkeresé-
sét Kenyeres-Kaufmann Miklós állampolgársági 
és ezzel kapcsolatosan illetősége tisztázása céljá-
ból. A válasz beérkezéséig a közigazgatási bíró-
ság a tárgyalást elnapolta. 

II magyar-jugoszláv 
idegenforgalmi 
egyezmény 

Budapest, október 4. A külkereskedelmi hi-
vatal ma délben közleményt adott ki, amely sze-
rint az árubevitel Jugoszláviába változatlanul sza-
bad és nem állanak fenn kontingentális ren-
delkezések. Ugyancsak ma került nyilvánosságra 
a magyar—jugoszláv idegenforgalmi egyezmény, 
amely szerint minden Jugoszláviába utazó ma-
gyar állampolgár 500 dinárt kap a Magyar Nem-
zeti Banktól és vihet ki, viszont a Jugoszláv Nem-
zeti Bank a Jugoszláviából Magyarországra uta-
zóknak személyenként 450 pengő kivitelét engedi 
meg. A ma kihirdetett egyezményt Gömbös Gyula 
miniszterelnök irta alá. 


