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<i*»badtéri játékok rendezésére, a 

zenei élet felésztésére és természe-
tesen a koltu»"« minden ágazatába* 
felkarolásáén, a legnagyobb vidéki és 
egyeteinl városhoz méltó továbbfej-

lődésére; 

— Nemcsak tartani, hanem a halóság minden 
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közgyűlés és a város minden jfct^'HÉsfc áíaltes» 
és támogatását. 

A polgármester közel másfólérás expotéját 
nagy iffgvéletm#1 hallgatta a k-özgvüWk. Sok-
szor szakít otta félbe beszédét a tetézéé; de 
elhangzottak bizonyos helyeken hajk ellent-
mondások is. Végül, amikor neg'yedhét órakor 
befejezte, a beszédét a terém mindén oldalán 
felhangzott a taps. 

Megkezdődik a költségvetési vita 
Szünet utfci megkezdődött a költaésretés 

'általános vitája, amelynek e M szónoka 

dr. vitéz Shvoy Kálmán 
volt. 

Az őr"Is?! ország elé oda lehet állitaiti pél-
daképpen azt a megértő jóviszonvt — mon-
dotta —, amely Szegeden összekapcsolja a ha-
tóságot a törvényhatósági bizottsággal é6 a 
város közönségével. 

— libben a terembon nem képezhet különb-
séqet, hogy ki melyik párthoz tartozik. Ez 
volt, két év előtt a megállapodás é6 ezt be i8 
tartotta, mindenki. Ebben a teremben két év 
óta ne»m volt éles politikai vihar, eein személyi 
epata. Azért én köszönettel tartozom a másik-
két politikai pártnak is. Kérem, tartsuk meg 
továbbra is a megállapodást, mert soha nem 
rolt naipfobb szükség az Híren értelmű össze-
fogásramM most. De ngyanezt a kérést in-
tézi » város egéez közönségéhez. Ne legyének 
ebben a zárosban sovént akciók, excessusok, 
amelyek csak megnebezdtík a közös munkát. 

Shvoy Kálmán ezután a költségvetéssel 
foglalkozott. A költségvetést, amellyel sike-
rül i »elhárítani a pótadéemtelés veszedelmét, 
örömmel elfogadja. A szabadtéri játékokról 
szólva megállapítja, hogy játékokat feltétle-
nül fenn kell tartani. De tekintetbe kell venni 
azt. a efl+, 5«, hogy a játékok művészi értéke 
éiról-érre emelkedjék. Ne tekintse senki a sza-
badtéri játéikokat averzióval, a szabadtéri já-
tékokat a város egész közönségének ügyévé 
keli flíMtt. Kéri a polgármestert, hogv minél 
eőbh alakít 8ft meg a szabadtéri játékok állan-
dó bizottságát és ebbe be kell vonni azokat is. 
alrík a korábbi szabadtéri játékok megrendezé-
se vei foglalkoztak, mert ezeknek a tudására, ta-
pasztalataira szüksége van a városnak. 

A* weégmunkák céljaira szánt Összegekre 
vigyázni kell. Ne jusson értéktelen kezekbe be-
lőle egy fillér sem. Az inségmunkák keretében 
csak hasznos, szükséges munkálatokat végez-
tessen a város, de ne támasszon vele konkur-
reaéSfit az iparnak. 

Ezután a földbérletek kérdésével forialko 
zott. A közgyűlés a legnagyobb ióindulattal 
intézte el a bérlők ügyét. Aki nem fizeti megi 
ezután sem a bérét, az árulója ennek a város-
nak. Azokat, akik saját hibájukon kívül nem 
tudnak fizetni, jóindulatúan kell kezelni. Ál-
talános revízióról nem lehet beszélni, csak a 
kirívóan aránytalan ose teknői lehel bércsök-
kentésről szó. A Bérlőkérdés megoldásához 
¡(tindulatu szigorra van szükség. 

A paprikatrendeletnek születési hibája, hogy 
nem veszi figyelembe a termelő érdekeit — 
mondottá ezután. Rossz szolgálatot tesz az 
ügynek, aki mindenféle komplikáló kérdcst 
'lob ebbe a paprika ügvbe. Revideálni kell a be-
váltási árakat a termelőérdekekre valrt tekin-
tettel. Tiltakozik az ellen, hogv a paprikakér-
dóst. pártpolitikai célokra használják fel. 

Végül örömmel állapítja meg a költségveté-
si javaslatból, hogv a város életében nincs de-
kadencia, ami már maga is haladást jelent A 
tórwlec\<? haladás lehetőségét a nvugodt at-
moszféra biztosítja. (Taps.) 

Dr. Pap Róbert 

yolt a következő szónok. Shvoy Kálmán emel-
kedett- szavakat talált a közgyűlési terem bé-
kéjének kiemelésére. Az ellenzéki oldalon 
Shixn/ Kél inán mindig híveket fvg< találni a bé-
kés munka számára. 

— El kell ismerni — nioudotta ezuián —, 
hogy 4 polgármester odaadással, hozzáértéssel 
•redménvesen intézi a város ügvéit ós ami az 
rtdott pénzügyi kéretek között mogyalósitha-
tó. azt 6 még is valósitia, A Dénzüsrvi igaz-

gatás túldimenzionált. Amíg ezen a terén válto-
zás nem áll ho, addig a közigazgatás ezeniélvi 
kiadásait nem igen lebetne csökkenteni, de már 
a munkateher arányos megosztása a polgár-
mester OS & hivatalvezetők feladata. A t i s z t v i -
selők munkájukat általában rendesen v é g z i k . 
Meg kell teremteni a tisztviselők továbbkép-
zésének a lehetőségét. Kötelezni kellene a vá-
rosi tisztviselőket idegehnyelvek elsajátítására 
i s . ( 

— Törekedni kellene a függőkölcsönök hosz-
szulejárdtu kölcsönökké való átalakítására. A 
városnak van sok értékesíthetetlen kopár te-
rülete, ezt fásítáni kell, de erdősiteni kell az 
elhagyott bérléteket is, mert, egy erdőgazdál-
kodás jövedelmezőbb, mint a bérleti rendszer. 
A háború előtt a város földbérjövedelme közel 
kétmillió korona volt. Ma 900.000 pengő a bér, 
tehát « bérek erősen csökkentek. A bérlőket 
súlyosabb adók ée beszerzési árak terhelik 

(Fél nyolckor a főispán és a polgármester el-
távozott a közgyűlésről, az elnöki tisztséget 
dr. Tóth Béla polgármester vette át.) 

Pap Róbert ezután részletesen foglalkozott 
a tanyai problémákkal. Kulturális szempont-
ból helyteleníti, hogy a tanyai körök vezeté-
sét tanitók vették át, mert a tanitók annyira 
belevetették magukatt a politikai életbe, hogy 
igen sokan elvesztették a népszerűségüket a 
tanyaiak előtt. A „Tanvai Újság" közleménye 
szerint a tanvai tanitók fele már bekerült a 
városba, hélvüket tanítónőkkel töltötték be. 
Hogy mi ezerepe volt ezen a téreu a politiká-
nak, azt nem tudom, a helyzet mindenesetre 
olyan, hogy én nem bíznám a politizáló taní-
tókra a tanyavilág kultúrájának irányítását. 

Pap Róbert az üzemekről szólva kijelenti, 
hogy a rendelések kiadásánál bizonyos egysé-
gesítésre lenne szükség. 

— A költségvetés kétségtelen bizonyítéka 
annak — fejezte be Pap Róbert —, hogy ez 
a város nem stagnál, hanem fejlődik. A pol-
gármester nagy áldozatokat hoz, de szívesen 
teszi, mert- tudja, hogv ennek a színmagyar 
városnak a megerősödése nemzeti érdek. Az 
eredmény nagyobb is lehetne, ha alábbhagyna 
az a centralizáló poliflka. anielv Budapestet 
világvárossá teszi, a vidéke pedig elsorvaszt-
ja. (Helyeslés.) Szeged a magvar feltámadásért 
dolgozik. (Hosszantartó taps a közgjrillési te-
rem minden oldalán,.) 

Dr. Hun vadf-Vas Gergely 

szólalt fel ezután. Megállapítja, hogy a köz-
igazgatási tisztviselők kiképzése ma már min-
taszerű. A gazdasági helyzet javulásának két-
ségbevonhatatlan bizonyítékai vannak. Elisme-
réssel emlékezik meg a polgármester expozé-
járól, különösen arról a megértő szeretetről, 
amely az expozéból a tanvavilág felé sugár-
zott. Azt azonban sajnálattal állapítja meg, 
hogy a költségvetés nem biztosit elegendő fe-
dezetet a közigazgatás decentralizálásának 
költségeire. Közgazdasági ós mezőgazdasági 
kérdésekről beszélt ezután, sürgette a gyü-
mölcscsomagoló helyiség felépítéséi. Őrömmel 
állanitja meg, hogy a költségvetésben az ur-
bgnvfás szempontjai is érvényesülnek. Foko-
zottabb mértékben kellene ugyanezért a kul-
turális célokat is szolgálni. 

Fél nyolc fel© járt, amikor Hunvadi-Vas 
Gergely befejezte beszédét. Dr. Dettrc János 
következett volna, azonban beszédének elha-
lasztását kérte, amihez a közgyűlés egyhan-
gúlag. hozzájárult. A keddi vita első szónoka 
igv Déttré lesz, aí általános vitához már 
eddig ja több, mint tittufóatkoztak fel ós 
valószínű, hogv az általános vitát a legjól 
esetben csak szerdán fejezik- be. 

A SZBOÉM METEOROLÓGIA! OB 
SZERVA"BORILM jelei*ttí Szegeden a 
hőmérő leam>*#3i-abb állása 14.1, a leg-
alacsonyabb 2.9 C. A barométer adat) 
nullfokra ée tengersíintre redufcaU a 
reggel 761.1, eSte 764.4 mm. A lavegő 
páratartalma reggel 81, delWn 74 flBá-
«ilék. A szél iránya épsaknyugati, 
eb-eségO 1—3-

A Wotoorölogiai Intézet jelenti este 
10 órakor. IDÖJÓSLAT: Mérsékelt dél-
nyugati szél, változó felhőzet, sok he-
lyen köd, főleg a nyugati és északi ré-
szeken eső, a magasabb hegyeken eset-
leg bavaseső, a hőmérséklet alig vál-
tozik. 

CH • r i p g t K c 
NAPOLYBAN ÉREZHETTÉK MAGUKAT 

azok tegpap végigsétáltak a déli korzón. Nem 
azért, mert melegen süttöt az októbervégi 
nap, azért sem. mert mélykék volt fólítttük az 
ég Hanem a dunyhák miatt. Meg az egyob 
ágynemük miatt. A csipkésszélű, azsuros pár-
nák miatt. Meg a naftalinból kiszedett téli-
kabátok miatt. 

A déli korzónak kivételesen külföldi vendé-
gei is voltak. Jugoszláv tisztek, akik Szeged-
re jöttek", hogy résztvegyenek itt a magyar» 
jugoszláv határszemlén. Egyenruhájuk ál!a-
iános feltűnést keltett. Az emberek kíváncsi-
an fordultak meg utánuk é* találgatták, kifé-
lék lehetnek és mit csinálhatnak S/.egedeu. Aa 
idegen tiszteknek szemmel láthatólag tetszett 
a város. Dc amikor elérkeztek az egyik Ká-
rász-uccai ház elé és tekintetük föltévedt aa 
elsőemelcti erkélyre, diszkréten mosolyogtak: 
és a maguk nyelvén kicsit össze is súgtak. A a 
olasz városokon kivül csak a kis balkán vá-
roskákban divat ez az necai kirakodás. A há-
lószobák holmijának és az alsófehérncmüek-
nek a nyilt uccára való kiaggatása, reszbeü 
szárítás, résziben szellőztetés céljából. Da 
Mostárban. Nisben, Szarajevóban ez már jel-
legzetesség. 

Szegeden mindenesetre szokatlan jelenség. Kü-
lönösen a déli korzón Vannak vélemények, 
amelyek súlyosabb szóval határozzák meg és 
minősitik a dolgot. Azt mondjk: ízléstelenség. 

Mi nem vagyunk ilyen szigorúak. Mért ugy! 
tudjuk, hogy ősrégi szabályrendelet tiltja ezt 
a Szegedhez nem méltó, szembántó, bosszantó 
kirakodast. A szabályrendelet legalább ötven 
esztendős és kihágássá minősiti az ilyesfajta 
szabálytalanságokat. Ugyanez a szabályren-
delet azt is kimondja, hogy porolni az udva-
rokon csak reggel tiz óráig szabid. Viszont 
porrongyot az uooára ráani semmikor. 

Mégis minduntalan fölvéri a város csönd-
jét az a szörnyű hangverseny, amely az egyes 
bérházak udvarán harsan föd a nap mlridon 
órájában és mégis minduntalan a gjanutlan 
járókelők fejetetejére rázzák a pőrgenyetvül 
szobaleányok1 a felhőző porrongyokat. 

És akadnak házak a Kárász-uocában, a vá-
ros diszuccájában, amelyeknek erkélyén gyű-
rött párnák és diunyhák napkuráznak. 

De illetékes szemek nincsenek, amelyek tu-
domásul vennék ezt a kihágást. 

Olvasson 
H E L Y I L A P O T , 

mindenről 
É R T E S Ü L ! 


