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pontból a szilvaaszalónak a megvételét 
A közgyűlés többsége elfogadta Shvoy in-

dítványát-

A szegényügyi tételnél dr- Grüner István ja-
vasolta' hogy a vakokat fehér botokkal lássák 
el az esetleges balesetek elhárítása céliából. 

Az indítványt elfogadták-
Dr- Szarnék Sári kifogásolta, hogy a Párisi-

fcöruti csecsem fi védő intézetben nincsen víz-
vezeték és 900 pengő beállítást javasolja erre 
a célra-

A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta-

Ottovay Károly azt kért«- hogy utasítsa a 
közgyűlés a mérnökséget, hogv a körtöltés és 
a beépített városi területek közötti terület vá-
rosrendezési tervét készítse el-

Korányi Jenő azt proponálta- hogy a városi 
kertészetet helyezzék a mérnökség hatásköre 
alá. ezáltal magasa/bb műszaki irányibist kap-
nia a közkertészet-

A következő tételeket gyors tempóban, hoz-
zászólás nélkül tárgyalta le ezután a közgyű-
lés. Csak az utak karbantartása keltett kisebb 
vitát- Kcjdost Lajos. Korányi Jenő szólaltaik 
fel és a tanyai utak hawználhatatkmságára mu-
tattak rá-

Hét óráig letárgyalták a háztartási tételeket 
és akikor az üzemek költségvetésének tárgyar 
lására tért át a közgyűlés- A fehértói halgaz-
daság- az autóbusz- és a köztisztasági üzem 
költségvetését változatlanul elfogadták- A kis-
vasút üzeménél Vadász Lajos szólalt fel- ö 

volt az utolsó költségvetési felszólaló- NŐhány 
perc alatt letárgyalták a különféle alapok és 
alapítványok ügyét- majd egynegyed 8 óraikor 

hatnapos tárgyalás után véget ért 
a költségvetés tárgyalása. 

Tajis közben jetentette be az elnöklő Bárá-
nyi főispán, hogy a közgyűlés részleteiben te 
letárgyalta az 1936- évi költségvetést és azt 
elfogadottnak jelenti hi 

Rátértek ezután a közgyűlési tárgysorozat 
7 ik pontjának tárgyalására: 

a városrendezési bizottság megaltr, 
kitására-

A közgyűlés h következőket delegálta az ui 
bizottságba: Wagner Ferenc- dr Pap Róbert-
Ugl Géza. dr- Biedl Samu- Erdélyi András. 
Ralner Ferenc, dr- Ernyey Isitván. Körmendy 
Mátyás. Sclmoider Vencel- K'spéiter Lőrinc, 
Ablaka György, dr- Berkes Pál- Peták Nándor-
dr- Balogh István. Szélpál Benő- Pap József-
dr- Hunyadi János. Faludi Sándor, dr- vitéz 
Shvoy Kálmán, dir- Hunyadi Vas Gergely- baga; 
vá.ri Badk Károly, dr- Tonicfli Sándor- Korányi 
lonö- S/,irányi Bt'ia- dr Koguto^fltz Károly-
dr- Meskó Zoltán- Tichy Antal- Schmidt József-
Wagner Gyula ós Sebestyén József-

A kőwetikező pont a városi mezőgazdasági és 
fehértói halgazdiasági üzemeik házlkezelésben 
tartósa volt- Vitéz Shwy Kálmán a házikeze-
lós fenntartása mellett fogMt állást-

Halász Andor is hozzászólit a tárgyhoz: A 
bériroadás ellen foglalt áltlást-

Dr- Tonelll Sándor kifejtette- hogyha a 900 
holdait betelepitik. az üzemi költség, a mostani 
'100 hold helyett több- mint kétszer ekkora te-
niViíre- oszlik imajd mag-

A közgyűlés a házikezelés további fenntartá-
sa mellett foglalt állást 

Ezután személyi ügyeket tárgyalt a közgyű-
lés és hozzái árulás nélkül hozzá jándt a külön-
böző nyugdíjazásokhoz és ellátási költségek 
mcgá'lapi fásához-

A szegedi FÜlliiaTOonilku'S EgyesliiM és a 
Harmónia vigalmi adó á talány ozás iránti ké-
relmét teljesítették. eülenban «íuta^'tották a 
mozik ik a vigalmi adó mérséklésére irányuló 
kérelmiét-

Szclpál Benő azt kérte- hogy a gazdakörök 
által rendezett mulatságok irtán ne számítson 
a város vigalmi adót-

Olejnyfk József: Ha a város a gazdakör! 
mulatságok után elengedi a vlgaími adót, ak-
kor a munkások által rendezett jótékonycéln 
előadások után se szed len vigalmi adót-

A közgyűlés naplrenidretérést lavaisoít a ké-
relem felett ós a többség így is határozott- Dr-
Pdtty Jóbs-f polrármesiter közélte- hogy a 
vigalmi adó szabályrendeletet rövidesen módo-
sítja a város és akkor sor kerülhet a Wlörrféle 
mentességek megadására is 

Nyolc óra után rátért a közgyűlés a» erőt-
len interpelláció tárgyalására- Dr- Mcs'có Zd-
tán a frontharcosok áfflásbajuittatása érdek-éten 

ME VEGYEN ÍRÓGÉPET 
m i g a R E M l N G T O A f - k o n s z e r n európai gyártmányú 

n e m látta. Lényegesen o l -
-a^i&X^». A V » csóbb ax eddigi Remlngion-
»yárlmönyoRnöl. Az eleő szAllitmány a közeli napokban 
meeérkozik. 18 0avl résxleire is Uanfiató 
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jegyzett be interpellációt, amire a polgármes-
ter kijelentette, hogy a megik-csedeitt állások 
betöltésénél a frnnrtfharcosok jelentkezését fi-
gylambe veszi-

Indítványok' 

tárgyalására fértek át- Dr Balogh Isitván a fo-
gadalmi templom kriptájának rendezésére tett 
indítványt- A város megfelelő fedezeit hiányá-
ban jövőre csupán kertészetileg képezteti ki a 
kriptákat, később pedig sor kerül a kiépítésük-
re is-

Az ¡indítványok nagyrészét nem tárgyalta é r 
deimlegeisn a közgyűlés- hanem azokat a miost 
me ¡salak itott városrendező bizottságnak ad-
ta ki-

Peták Ferenc indítványára etöiatározlhák, 
hogy adókedvezményt kérnek a péozilijymli-
mszbertől a károsult gazdák számára-

Róth Lajos a nagykörút salakoztatását In 
ditvámyozita- A javaslatot a váiresrendező bi-
zottságnak adták ki-

Shvoy Kálmán és Rakó László arra tettek 
indítványt- ho^y a belvárosi temetőben modem 
ravatalozót énjttessen a város- A javaslatot a 
közgyűlés kiadta a polgármesternek azzal, 
hogy a januári közgyűlésien tegyen előter-
jesztést éhben az ügyben-

Alig 30 városatya jelenlétében tárgyalták a 
tárgysorozat utolsó pontjait és fél 9 órakor az 
elnöklő főispán berekesztette az ősz' közgyű-
lést-

H legolcsóbban és 'egtSkéleteseSiben 
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A színházi bajok 
a szinligyi bizottság és 

a társulati üiés elölt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-

teken reggel kilenc órára társulati gyűlést hí-
vott egybe S z i k l a i Jenő színigazgató. A 
társulat tagjai a jelzett idóben kivétel nélkül 
megjelentek. Az igazgató közölte, hogy azért 
vált szükségessé a társulati gyűlés egybehi-
vása, mert a szinház helyzete a megnyitás óta 
nem valami rózsás, hiába adják a jobbnál jobb 
újdonságokat a legkitűnőbb előadásban, a kö-
zönség nem látogatja kellő mértékbe® a szín-
házat. Megállapította az igazgató, hogy nem 
a színház, vagy a tagok az okozói a gyenge ér-
deklődésnek, á hiba egyedül a közönségben 
van, amely — nem tudni mi okból —, de nem 
érdeklődik kellőképen a színházban folyó mun-
ka iránt. Az igazgató arra kérte tagjait, hogv 
ne kedvetlenedjenek el, hanem szorgalommal, 
kitartással és lelkesedéssel folytassák munká 
jukat, a siker bizonyára nem marad el. A tár-
sulati gyűlés után megkezdték a „Szépségki 
rálynő" próbá ját és a színészek nagy kedvvel 
dolgoztak a késő délutáni órákig 

A szinügvi bizottság 

pénteken délben dr. P á 1 f v József polgármes-
ter elnökléséve] ülést tartott amelyen S z i k -
1 a i Jenő színigazgató bemutatta a legköze-
lebbi műsorterveket, amelyet a bizottság elfo-
gadott. A színigazgató azt kérte a várostól, 
hogy a szubvenciójának részleteit, amelyek 
csak 19Sfi. januárjától lennének esedékesek, 
rr,:ír október elsejétől visszamenőleg utalják ki 
számára. A szinügvi bizottság javasolja, hogv 
havi 2500 pengős részletekben utalják ki a 
színigazgatónak az esedékes szubvenciót. 

Uafefe k i u t a s í t á s 
Jugoszláviából 

(A Délmagyarország munkatársától) A Mer 
beik még mindig folytatják a kiutasításokat 
ha nem is oJyan mértékben- mint egy esztendő 
vei ezelőtt- A napokban számoltunk be arról, 
hogy a rókusi állomásra érkezett egy asszony 
három gyermekével, akiket Horgosról utasítot-
ták ki rövid uton a szerb hatóságok, minden 
különösebb indokolás nélkül- Ugy látszik-
hogy titokban tovább folyik a magyarok üldö-
zése- Az anyát ós három gyermekét az itteni 
hatóságok-vették pártfogásba és egyúttal vizs-
gálatot indítottak és jegyzőkönyvet vettek fel 
vele- Tegnap este is érkezett a rókusi vasútál-
lomásra a röszked vonattal egy ldutasitott: 
Wolfenstein Géza. akit szintén máról holnapra 
tettek át a szerbek a határon- Wolfenstein sem 
tudja, hogy tulajdonképpen miért utasították 
ki- LSflk parancsot kapott az ország területének 
elhagyására- A rendőrségen Walíensteltmal 
jegyzőkönyvet vettek fel és egyelőre, mig az 
ügye el r.em intéződik, őrizetbevették- Wolfen-
stein azt kérte a rendőrségitől, hogy Pestre irá-
nyítsák. mert ott vannak egyedül rokonai-

Kudarccal végződött 
az eisö makói baromfi-

exportvásár 
A gazdák nagy elkeseredése a meg-

tévesztő vásArhirdeimények miatt 

(A Iíólmagyarorsz-ág makói tudósítójától.) A 
nagy garral hirdetett első makói baramiíexport-
vásá r teljes kudarccal végződött, ami annál fel-
tűnőbb, mert az S. B á l i n t György aláírásával 
megjelent hirdetmény arról biztosította a gazdi-
kat, hogy az exportőrök a kamara által megálla-
pított hivatalos áron minden mennyiséget meg-
vesznek. Ezzel saemben a® történt, hogy az ex-
portörök a felhozott kiváló minőségű én igen nagy 
meininyi»égfl árunak alig 26—80 százalékát vásá-
rolták fel és a kamara által megállapított fix ára-
kat már csak asért sem tarthatták be, mert Ilyen 
árak nem ia valtak. 

Egyébként a vásár rendkívül vontatottan in-
dult, ami annál feltűnőbb volt, mert a termelők 
olyan n-agy mennyiségű és olyan kiváló minősé-
gű ánrt hoztak fel, aminőre még nem volt példa 
Makón s hasonlóan nagy számban vettek részt a 
vásáron az exportörök is. Ennek ellenére reggel 
kilenc órakor még csak s-zórványos váaárlások 
történtek. A termelők ugyanis megütközve vették 
tudomásul, hogy az exportőrök az egyébként ki-
alakult és a szomszédos városokban fizetett árak 
alatt kísérleteznek. A gazdák persze visszautasí-
tották ezeket a kísérletezéseket és követelték, 
hogy a hivatalos hirdetménynek megfelelően, ne 
a napi ár alatt, ha^em a közvetítői haszon beszá-
mításával a napi ár felett vásároljanak. Közben 
megjelentek a piacon S. B á l i n t György és 
Nagy Ernő makói gazdák társaságiában az ex-
porthivatal ée mezőgazdasági kamara kiküldöttei 
is, akik már szinte forradalmi hangulatban talál-
ták ugyan a piaeot, de semmit sem tehettek a gaz-
da érdekek védelmére. 

Érthetetlen volt a gazdák számára az is, hogy 
bár a hivatalos hirdetmény szerint .a közvetítő-
kereskedőket teljesen kizárták a piacról, ennek el-
lenére a város külső részeiben működ« bevásárló-
telepek magosabb árat fizettek a nekik felajánlott 
áruért, mint az exportőrök. 

A vásár árait az alábbiakban közöljük: liba 
75—80. kivételesen 85, kacsa 105-1100, tyúk 110, 
csirke 95—1.00, gyöngyös 80—1.05, tojás darabja 
9 fillér. 


