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HA-HA Cipőáruházban Keleaien ucca 12. 

A szabadtéri játékok 
és a paprika-támadás 

a szombati közgyűlés előtt 
A Táros üdvözli a lublldló Glatttelder püsptfkdt - Napirend elöli 
teltek szóvá 0 paprika-monopólium nqagtalanitó lelenseaelt — Nép-
szavazás helqett már az elektorok szavazási lehetőségét is vésze-

luezfetlk 

Hosszú vita ntán elhatározták az idei szabadtéri fátekok megren-
dezését 0 város 90 ezer pengős költségvetési keretében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szom-
bati közgyűlés a választási és egyéb izgalmak je-
gyében ült össze. A tisztviselőválasztások napi-t 
rendret űzését először az a szavazója p-osjztoga tó. 
gárda érzékeltette, amely a bejárat környékét,/ 
lépcsőházat és a folyosót szállta meg ós kapaci-
tálta az ülésre érkező városatyákat. De érzékel-« 
tette az is, hogy a városatyák szokatlanul nagy 
.számban jelentek meg. Az egyéb izgalmakra a 
délelőtti tanácskozásokból lehetett következtetni.' 
Mar délelőtt elterjedt a híre, hogy napirend előtt 
szóbakerül a Szivárvány-uoca rendezése körül tá-

Belváros i Mösl Vasárnap, hétfő 

F E H E R L Ó 
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grandiózus film remeke a 

SZERELEM ORVOSA 
nyilvánosság elé és a helybeli újságban hajlonga-
ni fog azért a pár rongyos forintért? 

No, az az Akos bácsi! Voltaképpen mit is 
akart ő azzal, hogy a megajándékozott nyilvá-
nosan köszönje meg a hagyatékát? Tudhatta, 
hogy az intelligencia akármilyen szegény is, de 
szemérmetes. 

Sorra házaltuk a száimbavehető személyeket. 
— Kérem, pályázza meg ezt a hagyatékot. 
Felháborodottan tiltakoztak: 

— Hová gondolnak? Most, amikor senkinek 
sem kellett, álljak ki a piacra és nyújtogassam a 
kezemet érte? Süssék meg! 

— Nem is erről a rongyos párszáz forintról, 
a kaszinói választmány nyugalmáról van szó. 

— Elhiszem. De a nyilvánosság előtt hozzak 
én áldozatot a nyugtázással ? 

— Sajnos, a végrendelet igy követeli. 
— Ilyesmibe én nem ugrom bele. 

Akárkinél kopogtattunk, ez lett a vége. Köz-
ben halomszámra kaptuk a biztatást névtelen le-
velekben, hogy tessék csak azt a kis hagyatékot 
erre meg arra a cimre elküldeni: az illető nem 
utasítja vissza, de egy szót se róla! 

Egy táncmulatság jövedelméből kikerekitettük 
a hagyatékot háromszázra. így se kellett senki-
nek. (Akadt ugyan egy jelentkező, Pista bará-
tunk, aki a fizetését a passzus-pénzekkel együtt 
elkártyázta, ö mint szegény és intelligens ember, 
háromszor is nyugtázhatja, hogy az Akos bácsi 
hagyatékát ő kártyázta el. Ez se sikerült. Pis-
tát az apósa szanálta a hagyaték helyett.) 

Az lett a vége, hogy a hagyatékot visszaadtuk 
Ákos bácsinak: Szép ikövet állítottunk a sirja 
fölé ezzel a magyarázattal, hogy a megboldogult-
nak a saját adományából emeltették a város in-
telligens szegényei. 

Mi megnyugodtunk, csak az adományozók há-
borogtak . . . 

rnadt bonyodalom híre, elterjedt az a hír is„ 
hogy a paprikaügyben szintén lesznek napirend-
előtti felszólalások. 

I m e c s György főispán egynegyed öt órakor 
nyitotta meg a közgyűlést. Napirend előtt meleg 
szavakkal parentálta el a közgyűlés két elhunyt 
tagját, T a r d o s s-T a u s s i g Ármint és W o 1 f 
Miksát. 

— T a u s s i g Ármin — mondotta a főispán 
—, lelkes, harcos tagja volt az ellenzéknek, aki 
mindig önzetlenül, belső meggyőződéseitől fűtve 
küzdött politikai ideáljaiért és támogatott nemes 
művészi törekvéseket. W o 1 f Miksa a város egyik 
legrokonszenvesebb tagja, a nemes szivü ember-

barát, aki lelkesedni tudott minden szépért és 
jóért és akinek távozását őszinte fájdalommal vet-
te tudomásul a város egész közönsége. 

A közgyűlés tagjai állva hallgatták végig a 
főispán megemlékező szavait. Indítványára ez-
után a közgyűlés elhatározta, hogy mindkét el-
hunyt bizottsági tag emlékét jegyzőkönyvben örö-
kíti meg. 

Bejelentette a főispán, hogy a polgármcste.i 
Taussig Armin helyére R á c z Antal lapkiadót 
Wolf Miksa helyére pedig dr. F e n y v e s Kornélt 
hívta be. mint soron következő póttagokat. 

Gíatttelder püspök 
jubileuma 

A megyéspüspök jubileumáról megemlékezve, 
ezeket mondotta a főispán: 

— A püspök ur Isten kegyelméből megért gyö-
nyörű jubileumán a város egész közönsége iga.2 
tisztelettel és szeretettel fordul fenkölt személye 
felé és Isten bőséges áldását kivánja további mű-
ködéséhez. Ha a csanádi püspökök történetét la-
pozzuk, láthatjuk, hogy e magas méltóság viselé-
se a múltban sok szenvedésnek volt a kútforrása 
s a püspökség története az ország történetével egy. 
Elődeinek szenvedéséből osztályrész jutott Glatt-
felder püspöknek is. 25 éves püspöksége alatt alig 
pár év telhetett békés munkában. Bekövetkezett a 
világháború, majd a megszállás, az ország s vele 
együtt a püspökség szétdarabolása és el kellett 
hagyni a székhelyét. 

— A kivételes lelki nagysággal felruházott fő-
pásztor Isten akaratába megnyugvással viselte a 
rá és egyházmegyéjére mént csapásokat és uj szék-
helyének csakhamar igazi patrónusa lett. Érdemeit 
valójában csak az utókor lesz hivatott kellően fel-
fogni, most mindössze annyit állapithatunk meg, 
hogy az az erkölcsi erő, amit személye a városnak 
ad, minden vonatkozásban áldásos és a város kö-
zönségének legnagyobb hálájára érdem«». Kérem 
a közgyűlést, méltóztassék hozzájárulni ahhoz, 
hogy 14-én a város polgármestere a város lakéi-
nak a megyésfőpásztor Iránt érzett mélységes sze. 
rntetét, hódoló tiszteletét és őszinte ragaszkodását 
tolmácsolja. 

Mi történik a paprika körül 
Az elnöki bejelentések után a napirendelőttí 

felszólalásokra került a sor. Elsőnek Meskó Zol-
tán szólalt fel a Szivárvány-ucca rendezése ügyé-
ben, erről az ügyről lapunk más helyén számo-
lunk be. 

Napirend előtt dr. Tonelli Sándor is felszó-
lalt a paprikaügyben. Elmondotta, hogy péntei 
ken a paprikakereskedői érdekeltség képviselőivel 
felkereste a polgármestert, akivel behatóan foglal-
koztak a város közönségét hetek óta nyugtalanító 
jelenségekkel. Megállapították, hogy azt a terven 
zetet, amelyről annyi nyilatkozat hangzik el, mégt 
senki sem ismeri. 

— Vannak azonban egyes nyugtalanító jelen-
ségek — folytatta Tonelíi —, amelyek ellentét-
ben állanak a földmivelésügyi miniszter többiz-> 
ben hangoztatott kijelentésével. A miniszter igeni 
sokszor hangsúlyozta, hogy az összes érdekelteid 
meghallgatása és hozzájárulása nélkül nem fog 
semmilyen intézkedést sem tenni. Itt mégis ál-
landóan és bizonyos tervszerűséggel folyik a za-
varkeltés. Kétségtelen, hogy itt 

egyesek tendenciózusan kavarják 
a dolgokat, bogv minél nagyobb za-

vart keltsenek. 

Shvoy Kálmánnak tökéletesen igaza volt parla-
menti felszólalásában, amikor megállapította, hogy 
ezt a kérdést nem az elektorok, hanem az összes 
érdekeltek megssmyaztatásával lehet csak elintézni. 

/zegeden is 
vásárolhat olyan olcsón mint P e s t e n . 

Jégszekrények, zománcedények, üveg-, 
porcellánárub, háztartást és' konyha fel-
szerelési cikkek legnagyobb választék ban 

EDÉNYC NYCSARMOK 
Tisza Lajos körnt 38. 

Ezzel szemben az történik, hogy most már ax 
elektorok szavazási lehetőségét is veszélyeztetik. 
Tonelli ezután elmondotta, hogy 13-ára össze-
hívták a Paprikaszövetkezet választmányát és ez-
zel kapcsolatban a tagokhoz sokszorosított köv-
leveleket intéztek. Felolvasta a körlevelet, amely-
ben Korom Mihály felszólítja a tagokat, hogy 
a levélhez mellékelt meghatalmazást irják alá és 
azt küldjék vissza a szövetséghez. A meghatalma-
zás igy hangzik: 

Meghatalmazás, amely szerint köz-
gyűlési képviselő urat megbízom, hogy engem 
a Paprikaszövétség május 13-án megtartandó 
rendkívüli közgyűlésen szavazati jogom gyakor-
lásában képviseljen és helyettem érvényesen állás 
foglalhasson.« 

— Abszurduml — szólt közbe Shvoy Kálmán. 
— Itt tehát az történik — folytatta Tonelli 

—, hogy akkor, amikor a város polgármestere 
azt jelenti ki, hogy a tervezetet még nem ismeri, 
mert az nem készült el, ugy akarnak dönteni, 
hogy a tervezetet még csak az elektorok se ismer-
jék. (Óriási zaj.) 

Hangsúlyozta ezután Tonelli, hogy az állani 
nem engedheti át a monopóliumot semmiféle ma-
gántársaságnak, mert ha magántársaság kapja 
meg, az elsősorban a maga hasznára fog töre-
kedni és nagyon keveset gondol majd a termelök 
és a kereskedők dolgaival. 'Megállapítja azt is 
hogy az egyre-másra rendezett előzetes szavazá-
soknak semmiféle érvényességük nincs. 

Pick Jenő, szintén napirend előtt, ugyancsak 
a paprkiaügyben szólalt fel. Rámutatott arra. 
hogy milyen kárt és veszedelmet jelentene a vá-
ros egész társadalmára és közigazgatási érdekeire 
egyaránt, ha sikerülne az ujabban ismét felvetett, 
terv és a szegedi paprikát megfosztanák szegedi 
jellegétől, amellyel világmárkává Jelt. 

Tiltakozni kell ez ellen a terv ellen, 
a szegedi paprika külön jellegét meg 
kell védelmeznie a városnak minden 

áron. (Helyeslés.) 

A polgármester rövid válaszában hivatkozva a 


