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a mai kirakatom megtekintését 

kisgyfllésen tett kijelentéseire, megismétli, hogy 
az értékesítési terv ügyében mindaddig nem foglal 
állási, amig azt minden részletében meg nem 
ismeri, a szegedi paprika jellegének megvédel-i 
mezése érdekében pedig el fo<„r köretní mindent. 

A választások 
¿1 napirendelőtti vita ezzel véget ért és a köz-

gyűlés megkezdte a napirend tárgyalását. A pol-
gármesteri jelentés és a köriratok gyorsan lepe-
regtek és néhány perc múlva már a választási 
izgalom fűtötte át a közgyűlési termet. A jelö-
léseket délben ejtette meg a kandidáló bizotU 
ság. A szavazás titkosan folyt le, ed amig a sza-
vazatokat számolták, a közgyűlés tovább tárgyal-
ta a napirendet. Az ügyek sorrendjét azonban; 
megváltoztatta, azt a két pontot, amsíynak a leg-
nagyobb jelenk'isége volt, a szabadtéri játékok 
és a zárszámadás dolgát, kíve'te a többi közül és 
a napriend végére tette át, hogy a választási iz-
galmak elmultával tárgyaltassa le. 

Ami közbeesett, az nagyon gyorsan ledarálódott. 
Felszólalás alig volt, de jelentősebb vita egyik; 
ügy körül sem keletkezett. Közben megtartották 
az egyes választásokat és a főispán kihirdet le az 
eredményeket. 

Az adáhiwtali />énz tárnoki állásra a kijelölői 
választmány Németh Ferencet és dr. Jánosi Györ-
gyöt jelölte. A közgyűlés Németh Ferencet vá-
lasztotta meg 131 szóval 29 ellenében. 

Az adóhivatali pénztári ellenőri állásra Bérezi 
Kálmánt és Jánosi Györgyöt jelölték. A többséget 
Jánosi György kapta. Ezután dr. Dobay Pálfl 
pénztártisztté, Bózsó Antalt adóhivatali eilenőrrél 
választották meg. Elsőosztályu adótisztté Savanya 
Ferencet választották meg, másodosztályú adó-
tisztté Beményffy Gyulát. 

Közben a közgyűlés a XIII. kerületben elren-
delt uj választást június 21-re tűzte ki, a kiígvü-f 

Negyednyol'-kor sor került a szabadtéri já-
tékok ügyére. Az előzményeket és a kisgyülésil 
javaslatot Renkey Lipót kulturtanácsnok ismer-
tette. 

A javaslathoz elsőnek Shvoy Kálmán szólalt 
fel. Három éren keresztül — rnondo'ta — ma-
gánosok rendezlek Szeaedem azabadtóri játéko-
kat, amellyel 

Szettednek hirt, dicsőséget szereztek es 
amelyért köszönetet érdemelnek. 

(Általános helyeslés.) Kérdés az, hogy szabad-e 
veszni hagyni az elért pozíciót és lehetőségeket.) 
Véleménye szerint a játékokat meg kell ren-
dezni, még pedig a város égisze alatt. A költ-
ségek ke reléit fixirozni kell kilencvenezer pen-4 
göben. Mindent el kell követni, hogy ne legyen) 
deficit. Ne legyenek kutmérgezők, ünneprontók., 
A közgyűlés a műsor dolgában nem kötheti meg 

lési javaslatok alapján intézték el a nyugdíjazási 
ügyeket. 

A polgármester javaslatára elhatározta a köz-
gyűlés, hogy május 7-ét, a negyvenhatos lakta-
tanya vörösőrsége leszerelésének nap ját városi ün-
nepé minősíti, a tiszti alakulat tagjainak érdemeit 
jegyzőkönyvben örökiti meg és a laktanya udva-
rán márványtáblát helyez el. 

Indítványok 
Fólhétkor már az indítványokat tárgyalta, il-

letve nem tárgyalta a közgyűlés. 
Gál Miksa indítványára kimondták, hogy fel-

terjesztést intéz a város a kormányhoz és kéri, 
hogy a vasúti hidat, is alakittassa át a közfor-
galom céljaira, mint ahogyan az algyői hidat is 
átalakították. 

Váratlanul pártkérdéssé vált Mwtyái Valér-
nak az az indítványa, amelyben azt kérte, hogy 
Erzsébet királyné szobrát az ujszeg^di rózsaliget-' 
be helyezze el a város. Az indítványt a többségi 
párt megszavazta az ellenzékkel szemben. 

Shvoy Kálmán 24 tagból álló tanyarer.dező 
bizottság alakítását indítványozta. A kisgyűlés fe-
leslegesnek találta a tanyarendező bizottság meg-> 
alakítását, mert két évvel ezelőtt már megala-
kították a tanyabizottságot. Shvoy Kálmán hozzá-
járult a kisgyűlés javaslatához. 

Ila-0:1 ló indítványt tett Back Károly is, amely-
nek tárgyalása feleslegessé vált. 

Dr. Singer István indítványára kimondta a 
közgyűlés, hogy felterjesztést intéz a kormány-
hoz a háztulajdonosok érdekeinek megvédése cél-
jából. 

Az építőmunkások szegedi csoportja indítvá-
nyában azt kérte, hogy a közgyűlés írjon fel a 
kormányhoz az építőmunkások helyzetének meg-
javításáért. 

A többség az indítványt nem kívánt 1 tárgyalni. 

sem a rendező, sem a rendezőbizotiság kezétj 
Azt hiszi, hogy Szeged csak hálával adózhat an-
nak 3z embernek, aki önk«nt, e'lenszo'gáltatás nél-
kül vállalkozik a jálíkok megrendezésére: dr. 
Janóvics Jenőnek. A bizottság összeállítására vo-
natkozólag azt javasolja, hogy hívják meg Her-
czeg Ferencet, dr. Szilay Józsefet és dr. Sik{ 
Sándort és ezekre bízzák a müsorkérdés elbírá-
lását. Ök döntsék el, hogy a -Kelet népe alkal-
mas-e a szabadtéri előadásra. 

Dr. Eisner Manó volt a köretkező felszólaló. 

A szabadtéri játékok folytatásának 
dolga szívügye minden szegedinek. 

A város és az ország mai nehéz helyzetében is 
vallja, hogy kulturális téren nagy áldozatokai) 
kell hozni. A nehézségekre és kockázatokra mégis 
rá kell mutatni. Az idei kísérlet iránt nem érez 
bizalmat sem erkölcsi, sem anyagi téren. A ki-
lencvenezer pengős keret tulszerény ahhoz, hogy 
abban országraszóló produkciókat nyújthasson 
Szeged. A mult évben sokkal nagyobb volt a 
keret és a legnagyobb magyar rendezői nevek és 
világhírű külföldi nevek jutottak benne szerep-
hez. A mult évben mégis deficit volt nem azért, 
mintha könnyelmű költekezés folyt volna. 

Pásztor: Könnyelmű vád voltil, 
Eisner Manó ezután kijelenti, hogy tisztelettel 

viseltetik Janovics személye és művészi múltjai 
iránt, amely egy még meg sem irt, nem ismert 
darabot vesz kombinációba. Az ínséges város ne-
héz filléreit nem lehet egy ilyen kísérletre koc-
káztatni. Mindenki jól gondolja meg, hogy sza-
bad-e a folytonosság gondolatáért későn, zavaro-
dott körülmények közötti bizonytalan kísérletek-
kel kockáztatni a szabadtéri játékok jövőjét. Ha 
mégis ugy döntenek, hogy meg kell tartani az 
idei játékokat, a Bizánc helyett a Magj-ar Passió 
előadását javasolja 

Dr. Ernyey István a bizottság összeállításáról 
beszélt, Olyan tapasztalt embereket alkalrnazzai-
nak — mondotta —, mint a nyugalmazott kerü-
leti főkapitány, 

1930 május 10. 
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Dettre János: Miért? Hány szabadtéri előadási 
rendezett már? 

Dr. Beretzk Péter szólalt fel ezután. Tisztában 
van a szabadtéri játékok jelentőségével. Tisztában 
van azzal is, hogy a házikezelés kényszermeg-
oldás. Az, hogy a magántőke v issza húzódott ettőí 
a vállalkozástól, előre veti az anyagi sikertelen* 
sé»í lehetőségének árnyékát. Az kétségtelen, hogy 

a városnak is tartania kell azt a ní-
vót, amelyet a tavalyi játékok elértek. 

Nyolc-tízezer pengős deficitet vállalhat a vároa, 
de ennél nagyobb deficitet nem, különösen ak-
kor nem, ha a magánérdekeitégek, amelvvknelk 
elsősorban van hasznuk belőle, nem hajlandók 
anyagi hozzájárulásra. 

Pick Jenő megállapítja, hogy a mull évben 
rendezett óriási művészi teljesítmények mellett 
110.000 pengő volt a bevétel és 40.000 pengő 
a deficit. A szabadtéri játékok megrendezésére a 
köznek van szüksége. Ha ez igy van, adjon * 
közgyűlés egy heti időt az érdekeit vállalatoknak 
le^iJább 10.000 pengős garancia lejegyzi* », 
Ha ezt nem jegyeznék le, ami 5—6 százalékos 
pótadi.eniclés veszedelmét idézné fel. . . 

— Ez nyolcvanezer pengő — szólt közbe 
Shvoy —, legfeljebb két százalékról lehetne be-
szélni. 

— . . . ez azt jelentené, hogy a leginkább ér-
dekeltek nem kívánják a szabad lóri játékok meg-
rendezését. Pick Jenő végül a zenésdarab fontost 
ságára hívta még fel a figyelmet. 

A következő felszólaló Back Károly volt. Ki-
fogásolta, hogy a javaslat nem jelzi, mennyi 
deficittel kell számolni. 

— Szavazzunk, hogy mennyi lesz a deficit — 
szólt közbe Shvoy. 

B a c k Károly ezután fölveti azt a gondola-
tot, hogy az esetleges deficit bizonyos részét 
a leginkább érdekelt vállalatokra kellene át-
hárítani. 

Dr. S z a l a v József: A kulturális szempont 
a játékok megrendezése mellett szól. A szabad-
téri játékok eddig Szeged presztízsét növelték. 
Ezt kár lenne elvesztegetni. A műsorterv hosz-
szas viták eredményeképen alakult ki. Ezután 
Janovics Jenőről beszélt. 

S z a l a v végül azt mondta, hogy a közgyű-
lés a személyi kérdésekkel ne foglalkozzék. 

A főispán ezután elrendelte a szavazást. A 
közgyűlés először névszerinti szavazással afö-
lött'döntött, hogv kivénja-e a szabadtéri játé-
kokat 90.000 pengő keretében megrendezni. 

Pávó Ferenc olvassa » névsort. A legtöbb 
név után nem szólt senkt 

Néma leventéi moin.Va f l ^ t t r e Já-

nos. 
A végén kiderült, hogy mindenki ,,igen"-nel 

szavazott, aki szavazott. A tisztviselőkkel együtt 
mintegy húszan-huszonötén vettek részt a sza-
vazásban, a többiek eltávoztak a teremből. 

Ezután a közgyűlés Shvov Kálmán módosí-
tásával fogadta el a javaslatot. 

Háromnegyed kilenckor kezdte meg a köz-
gyűlés 

a zárszámadás 

tárgyalását. Elsőnek dr. K e r t é s z Béla je-
lentkezett szólásra. Kijelentette, hogy fontos 
problémákat kivánt szóvátenni, de tekintettel 
a késői időre és a közgyűlés fáradtságára, eláll 
a szótól. 

IgV a zárszámadást egyhangúlag elfogadott-
nak jelentette ki a főispán. 

Az ülés kilenc órakor ért véget. 

Neuf eld Sámuel 
üzletét áthelyezte a volt H a n g y a helyigégébe, ré-
gebben A l s ó t a n y a - b o l t b a i » 
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a Budapest Székesfőváros Asvány-
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„Harmat"-áiványvizét 
amely a közismert 

„Hun!)ária<<-gyógyviz 
szénsavval telitett bor és üditővize. 
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A szabadtéri játékok 


