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szabadságából négy hetet juliusban, két hetet 

pedig szeptemberben vesz ki. 

A jelentéshez dr. Bodnár Gáza szólalt fel. 

Arra Várté a polgármestert, hogy jelentésé-

hen számoljon he az idöröl-idör© felmerüli 

tervekről is. Ezután a paprika-kérdésről szói-

ra sajnálattal állapította meg, hogy ebien a 
kérdésben a polgármester HŰ171 tudta e l f o g l a l n i 
azt az álláspontot, amelyet a város egyete-
mes érdeke megkívánt volna. Szó van arról, 

hogy a paprikaért Ikesités székhelye — nem 
Szeged lest. Az ellen mindent meg Ml tenni. 

Ddni János a jelentós közegészségügyi részé-

hez szólt. A külvárosrészek helyzete a tífusz-

járvány siempont jától igen veszedelmes, óriá-
si a por. A nvári utakat vagy meg kell szün-

tetni, vagy napont« locsolni. (Helyeslés.) 

Adóffsztválaszfés 

ö t órakor kezdte meg a közgyűlés a körira-
tok tárgyalását. Mind az ötöt a kisgyüléei ja-

vaslat szerint hozzászólás nélkül elfogadták. 
Következett a választás. 

A kandidáló bizottság huszonegy pályázó 
közül hetet jelölt a következő sorrendben: 

Prágay Ferenc, Marótí Gyula, Tar Ernő, Jó-
dal Jánoa, Völgyest Pál, Szécsi Szilveszter 6e 

Piszár János. 

A szavazás háromnegyedhatig tartott, ak-

kor hirdette ki a főispán a titkos szavazás 

eredményét. Leadtak öeszesen 133 szavazatot. 

Jódal János 69, Prágay 33. Völgyééi 19, 

Szécsi 4 ás Piszár két szavazatot kapott, 

a közgyűlés tehát Jódal Jánost vá-
lasztotta meg II. oszt4lyu adA-

tisztté. 

A Rudolf-tér déli részének 

Liszt Ferene-térré 

való elnevezésére vonatkozó javaslatot további 
előkészítés céljából a polgármester levette a 
napirendről. 

A Párisi Nagy Áruház üzletbérleti szerző-
désének további tíz évre való meghosszabbí-
tását kérte a jelenlegi évi 5400 pengős bérrel. 
A kisgvülés javasolta a szerződés meghosszab-
bítását. 

Wagner Ferenc nem fogadja el a javaslatot, 
mert javulhatnak a gazdasági viszonyok ós a 
város esetleg magasabb bért ér el. Indítvá-
nyozta, hogy a város csak három évre szóló 
szerződést kössön. 

Hasonló értelemben szólalt fel dr. Széli 
Gyula. 

A közgyűlés névszerinti szavazással a Wag-
ner—Széli-féle javaslat szerint határozott. 

A tanyai központok 

A külterületi közigazgatási kirendeltségek 
hatáskörének kibővítésévei foglalkozott ezután 
a közgyűlés. A javaslat az volt, hogy a város 
törvényhatósági bizottsága szervezze át a 
meglévő két kirendeltséget, Alsó- ós Felsőköz-
pontot elsőfokú közigazgatási hatósággá. 
Vegye tudomásul a közgyűlés, hogy több ilyen 
közigazgatási kirendeltség szervezésének ter-
ve merült fel és hizza meg a polgármestert a 
szükséges szabályrendelettervezet elkészítésé-
vel, valamint azzal is. hogy a költségek fedezé-
sére a jövő évben 10.000 pengőt illesszen a 
költségvetésbe. 

Dr. Kertész Béla aggálvosnak tartja a vá-
ros forgalma szempontjából a túlzott számú 
uj kirendeltség létesítését, mert ezek a város 
gazdasági forgalmát csökkentik. Ezek a kiren-
deltségek öncélú telepekké, falvakká válnak ée 
a város gazdasági életének szétforgácsolására 
fognak vesetni. 

A polgármester Kertész Béla aggályait 

túlzottnak tartja. Nem fél attól, hogy a ta-

nyai lakosság elidegenkedne a várostól. 

A kisgyűlés javaslatát ezután elfogadta a 

köígyülés. 

Vigalmiadó, 
orvosi nyugdíjazások 

A vlgalmiadó-szabályrendelet módosításáról 

szóló javaslat került ezután eorra. A javaslat 

lényege az, hogy a színház jelképes pausálé-

ban fizethesse a vigalmiadót, a közgyűlésnek 

pedig joga legyen a mozik 15 6zázalék06 vigal-

miadóját egy-egy évre legfeljebb 5 százalékkal 

leszállítani. A javaslatot egyhangúlag elfo-

gadták. 

A nyugdíjazások következtek. A kö/gyülés 

Hozzájárult dr. Wolff Ferenc tiszti főorvos, 

dr. Bucholtz János és dr. Wéhly Béla tiszti or-

vosok nyugdíjazásához. A főispán ebből az al-

kalomból elismerő szavakkal méltatta Wolff 

Ferenc köztisztviselői érdemeit. 

Inditvónyok 

Háromnegyedhétkor kezdték meg az indít-

ványok tárgyalását. 

Dr. Balogh István azt indítványozta, hogy 

a közgyűlés egy-egy napon négy óránál hosz-
szabb ideig ne tárgyaljon. Az indítványt, a 

közgyűlés nem kívánta tárgyalni. 

Nem kívánták tárgyalni dr. Bodnár Gézá-

nak a közgyűlési napok meghatározására vo-

natkozó indítványát sem. 

Dr. Csekey István indítványára elhatározta 

a köifgyülés, hogy felír a kormányhoz a vá-
ros statisztikai adatainak összegyűjtéséért. 

Csűrik János indítványára feliratilag sür-

geti meg a váro6 a felsőipariskola uj épületé-
nek visszaadását. Ezzel kapcsolatban azt is 

kérik a kormánytól, hogy a felsőipariekolát 

bővítse ki a régi tervnek megfelelően elektro-
technikai osztállyal. 

Dr. Gróf Árpád azt indítványozta, hogy a 

közgyűlés minősítse át napidijasokká a nép-

jóléti ügyosztályban foglalkoztatott szellemi 

szükségmunkásokat. Az indítványt előkészítés 

céljából a polgármesternek adták ki. 

Dr. Grüner István az iskolai ingyentej-akció 

kiterjesztésére tett javaslatot. Az indítványt 

szakbizottságnak adták ki. 

Moldván Lajos turistaszálló építésére tett 

indítványt. A kisgyűlés napirendretérést ja-

vasolt, mert a szálló helyéül ajánlott Toron-

tál-tér csatornázatlan. Moldván Lajos fe1 zó-

lalásában megállapította, hogy a kisgyüléei 

javaslat felületes mérnöki jelentésen alapszik, 
mert a Torontál-téren van csatorna. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy a város 
nem konkurrálhat az amúgy is nehezen élő 

szegedi szállodákkal. A közgyűlés napirendre-
t-ért az indítvány felett. 

A Pusztaszeri Árpád Egyesület indítványá-

ra a közgyűlés feliratilag kéri a kormánytól a 

honalapítás emléknapjának — szeptember el-

ső vasárnapja — nemzeti ünneppé való nyilvá-

nítását. \ 

Végül Olejnyik Józeef indítványa alapján 

a közgyűlés egy uj lámpát szavazott meg az 

Uj-térre. 

A főispán hét órakor kellemes nyári pihe-

nést kívánt a városatyáknak, bezárta a köz-

gyűlést. 

Ugrón Gábor levele a polgármesterhez 
az Irodalmi és Művészeti Tanács döntéséről 

Aba-Novák Vilmos freskótervei, Leőihe Éva szoborművel 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szer-
dai közgyűlés napirendje előtt ismét szóba ke-
rült a Hősök Kapuja freskó-ügye, amint arról 
közgyűlési tudósításunkban részletesen beszá-
molunk. A polgármester felolvasta azt a leve-
let. amelyet U g r ó n Gábortól, az Országos Iro-
dalmi és Művészeti Tanács elnökétől kapott. 
Az érdekes levél, amely teljesen tisztázza a 
kérdést, a következőképen szól: 

„Méltóságos Uram! Szerencsém van Méltósá-
goddal tisztelettel közölni, hogy a Tanács június 
hó 12-én megtekintette a szegedi Hősök Kapuja 
festészeti és szobrászati kiképzésének tervelt és 
a kapu belső ivének festészeti kiképzésére bemu-
tatott tervek közül Aba-Novák Vilmos festő-
művész pályatervét fogadta el kivitelezésre. 

A pályázati felhívás szerint körülbelül 200 
négyzetméter falterület oly módon volt festészeti, 
leg díszítendő, hogy az ábrázolt falfestmény sae-
ralis hangulat keretében klfejesője legyen a sze-
gedi hősök emlékének, másrészt WaeynrorsMff Tő-
méltósA*" kormányzójának Kiesedről való dia-
dalmas elindulását megörökítse A Tanács megál-
lapította, hogy ezen feladatot Aba-Novák Vil-
mos festőművész elgondolása teljes mértékben 
megoldotta, míg M á r t o n Ferenc festőművész 
pályaterve kevésbé kifejezője a fentebb előirt sár-
ral is hangulatnak. 

A Tanácsnak fenti értelemben kellett határozni 
orra való tekintettel is. mert Aba-Novák Vilmos 
festőművész alkotása művészi megoldásában is 
teljes értékű és művészi alkotás a Hősök Kapu-
jának d'szitésére. 

A fréscó három résrre taeozódik. tigvmint kö-
répső ¿s két oildnirésr.letre. A két oldalsó részt a 
bizottság teljés egészében elfogadta és felhívta 
nevezett festőművészt, hogy a középső saeralis 
részt továbbfejlessze és ugvsnolvan művészi ér-
tékű megoldásra félfokozza, melrét ax oldalt al-
kalmazott frescók mutatnak Kívánatosnak tartja 
i Tanács, hogv » közénen alkalmazott Krisztus 
alak a mflvésr.i szabadság megőrrése mellett srá-
nvaiban kifejezésében a saeralis témához al-
kalmazkodjék és teljes mértékben kifejezője le. 
gyen. 

L e ő t h e Éva szobrászmüvésznő által készi. 
tett egy-egy álló katonaalakot ábrázoló szobormü-
veket a Tanács felülvizsgálta és ugy elgondolá-
sukban, mint művészi megoldásukban jóváhagyta 
és felhívta néivezett szobrászmüvésznőt. hogy meg-
bízatás esetén a szoborműnek egynegyed méret-
ben készült agyagmintáját a Tanácsnak jóváha-
gyás véget mutassa he. 

Fentiek alapján szerencsém van Méltóságodat 
tisztelettel értesíteni, hogy a Tanács Aba-Novák 
Vilmos festőművész falfestményeinek, valamint 
Leőthe Éva szobrászmüvésznőnek bemutatott szo-
bormfiveinek megvalósítását engedélyezi és ez-
lrányban felterjesztést Intézett a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz. 

TTgron GábOT v. b. t. t., elnök." 

Oxfordban díszdoktorrá 
avatták SerédI Jusztinián 

hercegprímást 
London, junius 24. Az oxfordi egyetemen a 

szokásos szertartás keretében avatták az egye-
tem jogi díszdoktorává Serédi Jusztinián bí-
boros hercegprímást. A hercegprímással egy-
időben disztudori címmel tüntette ki az egye-
tem Edén külügyminisztert, Chattwood tábor-
nagyot, az indiai angol haderő volt főparancs-
nokát és Silbert Murry oxfordi egyetemi tanárt, 
a világhírű görögnyelvészt, aki az idén nyuga-
lomba vonul. 

BelőttsétíS^^^^ülílDr 'u, 
tegye el. Akkor ( • » tartós! Évek 6tg kitűnően 
bevült gyümölcskonzerváló por Kapható a készítőnél: fieroem gvúovszeresznei. S S ^ S ^ 


