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földi biztosítottuk követeléseinek fedezésére 
Holnap reggel rendelet jelenik meg. amelynek 
értelmében a PK. .veszi át a magyar Phönix fe-
lett az igazgatóst és a cégvezetést is. Ha a biz-
tositolt összegek csökkentéséről lesr szó. ennek 
n csökkentésnek minimális mértékűnek kell 
lenni, örömmel számolok be arról, hogy ná-
lunk a hiány 10 millió pengő körül mozog és 
meg sem közelit! a bécsi legfőbb intézeteknél 
mutatkozó hiányokat. 

P a y r Hugó: Ilyen törvénytelenségek fordul-
tak elő ti fasiszta Ausztriában! 

B u c h i n g e r Manó: Ezért kellett ágyúval 
lőni a bécsi uccákon. 

Egyre fokozódott a z a j a baloldalon, végűi is 
az elnök a mentelmi bizottság elé utasította Bu-
chingert. 

Berlin, április 29. A Nachtausgabe irja a kö-
vetkezőket: A francia lapok már napok óta 
nyilván bolsevista agitációs törekvésekből azt a 
képtelen híresztelést terjesztik, hogy Ausztria 
nemzeti szocialista érzelmű lakossága állam-
csínyt tervez és ezzel kapcsolatban illegális ala-
kulatok Ausztriába való bevonulását is tervbe 
vették. Minden további nélkül megállapítható, 
hogy a híresztelés nem egyéb, mint politikai 
manőver. 

Bécs, április 29. Az egyik külföldi hirszolgá-

(A Dél Magyarország munkatársától.) A tör-
fényba'Ofrági kisgyűlés szerdán délután t a r 

t o t t t meg vitéz Jmecs György főispán elnök-
letével áprilisi rendes ülését. 

A főispán praktikus okokból sorrendi változ-
tatást. indítványoz, amihez a kisgyűlés hoz-
zájárult. 

Napirend előtt dr. vitáz Shvoy Kálmán kér 
szót. Kifogásolta, hogy az inaégmunka során 
a csatornákat tisztítják, de olyan módon, hogy 
a eeatornaszemetet kupacokba rakják és az 
megfertőzi a környéket. 

Dr. Pálfy József polgármester kijelentette, 
hogy megteszi a szükséges intézkedéseket. 

A napirend első pontjaként az aszfaltburko-
latok javításához szükséges bitumen- és ziiza-
lékanyag szállítására vonatkozó polgármesteri 
javaslatot tárgyalták. A polgármester bejelen-
tette, hogy ezeket az anyagokat tulajdonképen 
már megrendelte és határozatához most csak 
a kisgyűlés jóváhagyását kéri. 

Vitéz dr. Shvoy Kálmán kifogásolta, hogy 
a város ezeket az anyagokat rsak most ren-
delte meg, pedig a munkát már régen meg kel-
lett volna kezdeni. 

A polgármoster válaszában kijelentette, hogy 
mulasztás nem történt, mert, a költségvetés 
jóváhagyása előtt ilyen ügyben nem tehetett 
semmiféle intézkedést. 

Shvoy Kálmán ismét felszólalt. 'A dolgot 
nem kívánja személyes térre terelni, ha pedle 
azt tapasztalná, hogv mégi* nr, történik, ak-
kor fi a jönöben tartózkodni fog a közügyekkel 
való foglalkozástól. 

Pálfy József polgármester: Ha nincs ok a 
támadásra, ne tessék támadni. 

A szatymazi orvosi lak épiiá&i munkáinak 
tállalatba adását a kisgyűlés tudomásul vette. 

A városi nyomtatványok bérbeadása ellen 
! '"bherópt adott be. Hézső Sándor nyomdász, 

aki * *-áros ezévi nvomtatványszállitója. A 
fellebbezését arra alapítja, hogy a nyomta tva-

A pénzügyminiszter válaszát a Ház tudomá-
sul vette. 

P á 1 f v-D a u n József a szigetvári választá-
sok alkalmával az ellenzéki agitáció tárgyában 
intézett interpellációt a belügyminiszterhez. 

P a y r Hugó a belügyminiszterhez intézett 
interpellációt ugyancsak a szigetvári választá-
soknál elkövetett visszaélések tárgyában. 

Ezt az interpellációt is kiadták a belügymi-
niszternek. 

Payr Hugó második interpellációjában a 
Gömbös—Eckhardt-pérbajt tette szóvá. Az in-
terpellációt kiadták a miniszterelnöknek. 

B e i b e l Mihálv és G y ö r k i Imre elhalasz-
tották interpellációjukat. 

Az ülés ezzel fél 11 órakor véget ért. 

lati iroda nyomán olyan híreket terjesztetlek 
el, hogy az osztrák— német határon fenyegető a 
helyzet és hogy ezzel kapcsolatban osztrák 
részről csapatösszevonások történtek. 

A kormányhoz közel álló lapok megállapít-
ják, hogy a német határon a helyzet teljesen 
normális, ami pedig az osztrák részről elren-
delt jelentéktelen csapatösszevonást illeti, csu-
pán az történt, ho^v egyes csapattestek a sík-
ságról gyakorlati kiképzésre a hegyes vidékre 
ve/énvcítek rövid időre. 

nyok egyrészét a város a Városi Nyomdának 
adta ki, holott az drágább jánl&tot tett. 

Lájer Dezső a legutóbb megjelent közszá.1-
litási szabályzat ismertetését kéri, mert ez in-
tézkedik, hogy elónyben részesítendő azok a 
vállalkozók, akik szervezett munkásokkal dol-
goznak, illetőleg a munkásaikat tisztességesen 
fizetik. Hézső nem szervezett nyomdász és 
nem szállitóképes. Ezért azt javasolja, hosry 
a Városi Nyomdának adják a szállítást. 

Ördögh Lajos th. tanácsnok felolvasta Hé-
zső beadványát., amely szerint ő jól fizeti mun-
kásait, bár nem tagja a szocialista szakszer-
vezetnek. 

A kisgyűlés Hézsőnek Ítélte oda a Városi 
Nyomdának adott munkát is. 

Dr. Csonka, Miklós tanácsnok ismerteti a 
tüzoltófőparancsnok beadványát, amelvben azt 
kéri, hogy a köztisztasági üzem tulajdonában 
lévő motorizált vizhordólajtot bocsássák a 
városi tűzoltóság rendelkezésére a külvárosi, 
főként a szérüskerti tüzeseteknél való felhasz-
nálásra. 

Shvoy Kálmán szerint P k4tatiszta<sá"'i üzem 
tulajdonában lévő kocsi felett az üzemigazga-
tóság dönt. tehát az ügyet, az üzemigazgató-
sághoz kell áttenni. 

Pálfy József polgármesternek ezzel szemben 
az az álláspontja, hogy a köztisztasági telep 
vagyona a városé, tehát a kisgyűlés dönthet 
csak a. lajt felhasználása üsrvéhen. Nem tartia 
szükségesnek az ügyet az iizemi bizottság elé 
terjeszteni a sürgősségre való tekintettel. Dr. 
Pap Róbert és dr. Tonelli Sándor felszólalása 
és Shvoy Kálmán ismételt hozzászólása után 
a kisgyűlés a motoros la j t azonnali rendbe-
hozása és átadása mellett döntött. 

A Dóm-téren épitett villemoskábelre, az al-
sóvárosi fekvőcsarnokra, a rösrkei plébánia ta-
tarozására és a Somogyi-telepi tenv 1o.*n építésé-
hez kiutalt anvaeok költségeire szükségéé tvót-
liitelt .a kisgyüle$ megszavazta. 

öröm nézni 
LIEBMRN 

szemüvegen 
Kelemen ucca 12. H*-Ht mellett. 

Rack Lipót a szabadtéri játékok felszere-
lési tárgyainak megvételéhez szükséges összeg-
hez 13.800 pengőt az árvaszéki alapból, az 
ezen kívül szükséges 3800 pengőt a város pénz-
tárából javasolja kölosönvenni. A kisgyűlés 

névszerinti szavazással egyhangúién elfogadta 
a javaslatot. 

Sziklai Jenő színigazgató a szinház fűtésé-
nél megtakarított összegből 2700 pengő se-
gélyt kért. 

A polgármester a. kérés elutasítását java-
solta, annál is inkább, mert a fűtésnél nem 
mutatkozik meg-takarítás. 

Shvoy Kálmán méltányosnak térti» S z i k h 
kérésének teljesítését függetlenül n »«--ipl-ari-
fástól. mert Sziklai a tönk szélén áll. Szerint« 
a városnak nem érdeke a színigazgatót elejteni, 
viszont Sziklai a segítség nélkül tönkremegy. 

Pálfy polgármester szerint nincs mód 
pillanatnyilag segíteni Szikláin, mert a jövő 
évi szubvenció terhére most előleget adni nem 
lehet. Ha majd felmerül valamilven megoldás, 
ő készséggel 6epit a színházon. 

Dr. Kertész Béla és dr. Grüner István sze-
rint fűtésben és világításban 1 ' " s megta-
karítás történt, tehát mégis méltányos Jenne 
ha ebből az összegből segélyt utalna ki p vá-
ros. Ezt annál inkább merrérdemli az igazgató, 
mert óriási áldozatok árán tartotta fenn a 
színházat és pedig olyan nivón, amelyre a vá-
ros is büszke lehet. 

Dr. Török Béla is a segély megadása, mallett 
beszélt, mire dr. Pálfy József ezer w»"* gerely 
megszavazását, javasolta, amihez a kisgyűlés 
hozzá is járult. 

Azután hozzájárult a kisevülés né gr városi 
tisztviselő automatikus előléptetéséhez. A 

tiszti főorvosnak. Zombori István adóellenőr-
nek 3—3 havi, Zsombolyai Géza közgyámnak 
2 havi betegszabadságot engedélyezett. 

Más említésre érdemes napirendi pontja a 
kisgyülésnek nem volt és az ülé6t. már három-
npfrvprfl-iptkor be is rekesztette a főispán. 

A Phönix-iigy 
Budapest, április 29. A Magyarországon mű-

ködő nagyobb biztosító vállalatok vezérigazga-
tói ma folytatták tanácskozásaikat a Phönix-
ügyben. 

F a b i n y i Tihamér pénzügyminiszter a 
Phönix ügyét az egész biztosítási Intézmény 
ügyének tekinti és éppen ezért az összes válla-
latok közös akcióra vállalkoztak, arra, hoffy a 
biztosított felek érdekeit megvéd iék anélkül, 
hogy rájuk külön terheket rójanak. 

Felemelik a népszó-
vetségi állandó tanács 

tagságok számát 
Genf, április 29. A Népszövetségi Tanács ösz-

szetételének felülvizsgálására kiküldött bizott-
ság ma délelőtt befejezte tanácskozásait A ta-
nácskozás eredményéről kiadott jelentés közli, 
hogy a nem állandó tanácstagságok számát 
11-re emelték fel oly módon, hogy Portugália je-
lenlegi tanácstagságát azoknak az európai ál-
lamoknak tartja fenn, amelyek nem tartoznak 
a tanácsban már eddig képviselt államok cso-
portjaihoz. A másik tanácstagságot az ázsiai 
kontinens államai, mindenekelőtt pedig Kina 
számára akariák fenntartani. 

A bizottság jelentését a májusi ülésszak eW 
terjesztik. 

A Népszövetségi Tanács összetételének felül -
vizsgálására kiküMMt bizottság 9 szavazattal 5 
ellenében arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a bizottsági tagság 3 évig tartson. 

Ember a hid alatt a legújabb magvar fllm. C S O r f O S , 

Kiss Ferenc, LAzár M^rla 
$tb. ragyogd egvöttetével Szombat 
. B E L V Á R O S I 

Mi igaz az osztrák horogkeresztesek 
puccster veiről szóló hírekből 

Ezer nencö rendkívüli segélyt 
szavazott meg a kisgviilés a színháznak 


