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haskötőt a legújabb párisi divat szerint mér-

ték után készit 

Szeged, Klauzál-tér 3. 

Höll © f ű z ő s és kesztyűs 

Tökéletes szabás 
Tökéletes alak 881 

Makó kozgyUlése 
adósvédelmei kér a bajbajutott 

városok számára 
A képviselőtestület nem engedi a főjegyzőt, akit felszólítottak 

nyugdijkérvényének beadására 

(A Délmagyaroraiág makói tudósítójától.) Ma-
kó város képviselőtestülete hétfőn délután tartotta 
áprilisi közgyűlést. Az ülés interpellációóal kez-
dődött. S z a b ó János azt kifogásolta, hogy a pol-
gármester szabályzatellenesen kezest követel a 
munkássegéiyalapból folyósított kölcsönökhöz, 
L ö w e n h a c h Benedek arra az anomáliára mu-
tatott reá, bogp az átvonuló iparossegédek számá-
ra nem tudnak szállást biztosítani. 

G o r c s a Péter főjegyző nyugalomba vonulása 
előtt hatheti szabadságot kért. F r i e d Armln fel-
szólalásért a polgármester hangsúlyozta, hogy 
nem kíván a nyugdíjazás ügyében határozatot pre-
judilkálni és éppen ezért búcsúzásról se lehet most 
szó. H. S z a b ó Imre arra mutatott reá. hogy 
Gorcsa főjegyző nzéleskórii tudására szüksAge van 
a városnaik. Köztudomású, hogy a főjegyzőt nyűg. 
díjazási kérelmének beadására felszólították, mert 
állására Igényt tart valaki. Nikelszky polgármes-
ter helytelenítette, hogy személyi kérdéseket vit-
tek a vitába A kormányzatnak a fiatalság állásba 
juttatása általános elve 

Makó pénzügyi ellenőrréíének eddigi eredmé-
nyeiről szóló Jelentés fölött hosszú vita folyt. Dr. 
F r t e d Ármin a javaslaton is túlmenő könnyíté-
seket kívánt é6 ismételten hivatkozott Görgey 
képviselő beszámoló beszédére, amire N i k e l -

s j i k y polgármester azt a megjegyzést tette, hogy 
amit a képviselő ir a beszámolójában, a város kép-
viselőtestületére egyáltalán nem tartozik. H. Szabó 
Imre szerint a pénzügyi ellenőr kikapcsolta a szi-
vet a közigazgatásból. Javasolta, hogy a kor-
mányhoz intézendő feliratban az adósvédelmi ren-
delkezéseknek kiterjesatését kérjék a bajbajutott 
városokra is. 

Dr. D i ó s s z i l á g y i József uj bevételi forrá-
sokat kívánt, a szociáldemokrata képviselők K o t-
r o c z ó József és F a r k a s Imre az ellenőrzés 
teljes megszüntetését követelték. A közgyűlés a szo-
cialista képviselők kivételével a megkönnyített 
pénzügyi ellenőrzés fenntartása mellett foglalt ál-
lást. 

S. B á l i n t György indítványa alapján az 
elemi tskolák uzsonnatejakciója ügyében elhatároz-
ták, hogy szabályrendeletet készítenek, amelv sze-
rint minden vigalmtadókfiteles mulatság jegyei 
után a fillért szednek. Heves viták folvtak a bo-
gárzói iskolaépítés vállfllatbaadáaa tárgyában. 
Névszerinti szavazással S c h m i d t Péter helyett 
S z a b ó T«tvén kapta a 10.737 pengős építkezést. 

Nyolc órakor a nagyon megfogyatkozott jobb-
oldal tiltakozása ellenére a közgyűlés folytatását 
határozták el és rövid egy órai tanácskozás után 
végeztek a tárgysorozattal. < 
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ü polgármester nem fogadia el 
dr. Szekerke Lajos lemondását 

az Idegenforgalmi Hivatal vezetéséről 
A lemondólevél és a polgármester nyilatkozata 

(A Délmagyarország munkatársitól) Dr. 

Srekerke Lajos tb. főügyész hétfőn délelőtt 
benyújtotta a polgármesternek az idegenforgal-
mi hivatal vezetéséről való lemondásit. Be-
adványában ezeket mondja: 

„Legutóbb támadás jelent meg az Idegenforgal-
mi Hivatal ellen abból az okból, hogy húsvét va-
sárnapján a hivatal nem tartott inspekciót és 
emiatt délelőtt löbb idegén nem tudott bejutni a 
hivatalba, délután pedig két francia újságíró nem 
kapott információt. Ezzel kapcsolatban bejelen-
tem, hogy minden filléres gyors érkezése, szabad-
téri .játék, ipari vásár, futballmétkőzés, vagy más 
nagyobb idegenforgalmi mozgalommal járó ese-
mény alkalmával a hivatal vasárnap is egésznapos 
inspekciót szokott tartani. Húsvét vasárnapjára 
«fentiül Ilyen mozgalomra nem volt kilátás. Ellen-
ben Szegeden volt két utazási iroda igazgatója, 
minél fogva ugy rendelkeztem, hogy Gerő Dezső, 
ecrf'sz vasárnap ennek kíséretében maradjon. Mú-
l n i a be neki a város és környékének nevezetes-
ségeit, ismertesse meg vele az itteni olcsó nvaral-
tatilsi »keid részleteit és különösen az ipari vásár 
tartalma alatt rendezhető társas utazások üzleti 
vonatkozásait.. Ezt a niunkát fontosabbnak tartot-
tam, mint az inspekciót. 

A téhvek nem igazoltak, mert az IBUSz egyik 
tisztviselője rendes inspekciót tartott vasátriáp 
délelőtt és ő igazolta előttem azt, hogy vasárnap 
délelőtt egyetlen Idegen meg nem fordult a hiva-

talban. Meggyőződésem a«, —• folytatja dr Sze-
kerike tb. főügyész beadványa —, hogy az utazási 
iroda igazgatójának érdeklődését megnyerni első-
rangú érdek volt, mert kétségtelen, hogy csupán 
az utazási irodák aktiv tevékenysége révén lehet 
az idegenforgalmat emelni. Az valóban sajnálatos, 
hogy a két francia újságíróval nem tudtunk Össze-
köttetésbe lépni, de ezt az illető urak nem kifogá-
solhatják, mert Vasárnap délután nem is számít-
hatlak arra, hdgy előzetes értesítés nélkül valakit* 
találjanak a hivatalban Különösen áll ez a fran-
ciák egyikére, aki magyarul beszélt és igy fel le-
het tételezni, hogy tájékozva volt a magyarországi 
szokások felől és igy nyilván azért nem küldött 
előre értesítést, mert nem arra helyezett súlyt, 
hogy a hivatallal beszéljen. Lehet, hogy mindez 
„bürokratizmus'1, de vállalom érte a felelősséget 
hozzáértők előtt." 

A beadvány ezután igy folytatódik: 
„Tisztelettel bejelentem, hogy áz Idegenforgalmi 

Hivatal vezetéséről lemondok. Onzetletiül és az 
egyébként is szűkre szabott szabadidőm leláldö-
zásával végeztem eddig ezt a, — hivatalos munka-
körömhöz nem tartozó és azzal össze sem kapcsol-
ható — munkát abban a reményben, hogy külföldi 
utazásaim során' szerzett tapasztalataimat értéke-
Sttéhi tudom a város javára Ha ezt a munkát, 
amelynek során úgyis elképzelhetetlen sok nehéz-
séggel és kiiaömBöüSéggel kell megküzdeni, — a 
sajtó olyan módon ganosol.ia el, amint az leautóbb 

a „Hétfői Újság" tette, ugy kénytelen vagyok meg-
állapítani, hogy a munkába fektetett energia me-
rőben kárbaveszett erőlködés és minthogy semmi 
kedvem sincs arra, hogy az ilyen tendenciájú cik-
kekkel felidézett közhangulat elleni kflzdclemmel 
töltsem az időmet, ennélfogva kérem, hogy az Ide-
genforgalmi Hivatal vezetésére mást kijelölni méL 
tóztasgék." 

Dr. Pálfy József polgármester ezzel kapcso-
latban kijelentette a Délmagyarorszig munkar 
társa előtt, hogy Szekerke Lajost. nem menti 
ftl az Idegenforgalmi Hivatal vezetése alól, ha-
nem mindent, elkövet, hogy elhatározisinaü 
megmisltisira birja. 

— Rzekerke Lajos — mondotta a polgár 
mester — olyan rendkivill értékes munlcit vig~ 
zet.t teljesen önzetlenül, minden külön díjazás 
nélkül az Idegenforgalmi Hivatal élén, hogy 
munkáját a város idegenforgalmi érdeke nem 
nélkülözheti, eredményeiért, amelyeket a 
rendkívül szükregzabott keretek ellenére is el-
ért, a legteljesebb elismerés és köszönet Ülrff 
meg. Éppen ezért fel fogom kérni, hogy to-
vibbra is vállalja ennek az annyira fontos hi-
vatalnak a vezetését, meg vagyok győződve 
róla. hogy a kiván«á?omat teljesíteni is fogin. 

A SZEGEDI KENYER 
ÜNNEPE 

(A Délinagyarország munkatársától.) H ü ta-
n é r József n'épmüvelesi titkár figyelemre mél-
tó indítványt nyújtott be a pofgármesterhea. 
Indítványában hivatkozva arra, hogy majd 
minden nagyobh városnak van egy-egv évről-
évre visszatérő ünnepe, mint amilyen ünnepe 
Budapestnek Szent lstván-napj», felveti azt a 
gondolatot, hogy meg kellene teremteni Sze-

: ged speciális ünnepét is, amelynek nagy jelen-
; tősége lenne idegenforgalmi szempontból. 

Hübner József azl ajánlja, hogy minden esz-
tendőben rendezzék meg a mindennapi kenyér 
ünnepét. Tervezetet dolgozott ki, amely szerint 
az ünnepnek vallásos jellege lenne és részt ven-
ne benne ugy az egyház, mint a hatóság és a 
társadalom is. Elgondolása szerint az ünnepi 
felvonulás az alsóvárosi templomból indulna 
ki és részt venne benne a város társadalmának 
minden rétege, a gazdák és az iparosok éppen 

I ugy, mint a munkások, a tisztviselők, a latel-
I nerek és a magasabb funkcionáriusok. A fes-

tői menet a Malvós-templomból kiindulva a 
városon keresztül a várósháza elé vonulna, 
ahol a püspök megáldaná az u j kenyeret, a 
polgármester pedig ünnepi díszben köszönetet 
mondana a város népének a mindennapi kenyér 
biztosítása érdekében végzett munka iáért. 

Az ünnepély vallásos es hivatalos része utón 
művészi rendezésben népünnepély színhelyévé 
válna a Széchenyi-tér, ahová felvonulnának le-
hetőleg népviseletben a kőrnvékbeli falvak la-
kói is. „ 

A tervvel kapcsolatban a polgármester a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Ez a gondolat tulajdonképen nem uj, esz-
tendők óta foglalkoznak vele egyesek és ha nem 
csalódom. Kopasz Antal röszkei plébftnos yoll 
az, aki komoly formában először vetette fel A 
tervet életrevalónak tarlóm, feltétlenül érde-
mes foglalkozni vele, mert ha megvalósítható 
egyik legvonzóbb, legérdekesebb térivezői« le-
het a város idegenforgalmának. 

H z i d t ö 

A Szegedi Meteofologial Obszervatórium 
jélenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 17.0, a legalacsonyabb 10 C. A barometer 
ndata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 763.Ó, esle 761.8 mm. A levegő párátar-
talma reggel 82, délben 40 százalék. A szél 
iránya délkeleti, erőssége 1—2. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Gyenge éjjeli fagy, csak 
a Tisza vonalától keletre valószínű. Kissé 
élénk déli-délnyugati légárámlás, helyen-
kint eső. A hőmérséklet kissé emelkedik. 
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