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Érdekes bankvita 
pénzügyi bizottságban 
A városnak a szeged! pénzintézeteket 
nagyobb betétekhez kell juttatnia, mint 
a bankfiókokat — „Nemzeti alapon áll 

valamennyi szegedi pénzintézet" 

A város nem mérsékli a szegedi mozik 
vigalmiadólát 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A pénz-

fjgyi bizottság szerdán délben dr. Pálfy József pol-

gármester elnökletével együttes ülést tartott a ja-

vadalmi bizottsággal, majd önálló ülésen foglalko-

zott több kisebb fontosságú tárgy mellett a gyám-

tári betétek elhelyezésének kérdésével. 

Az együttes ülésen dr. Szabó Géza pénzügyi 

tanácsnok előterjesztette, hogy a város a vigalmi 

adóról uj szabályrendeletet készített, azt jóváha-

gyás végett felterjesztette a belügyminiszterhez,, 

a jóváhagyás azonban még nem érkezett le. Ebben 

a szabályrendeletben a város a vigalmi adó mi-

nimális kulcsát a mozikra nézve a szabályrendelet 

h'észitése idején fizetett 15 százalékkal szemben 

12 százalékban állapította meg. Most az egy kéz-

ben összpontosított szegedi mozik, amelyek közül 

kettő naponta, egy hetenként játszik, azt kérték,' 

hogy ha már a város nem mérsékelheti 10 szá-

zaléknál alacsonyabb télelre a vigalmi adót, 12 

százalékra 1937 január 1-től visszamenőleg ok-

vetlenül engedje le. Az egyesitett pénzügyi és ja-

vadalmi bizottság a kérelmet nem teljesítette, 

mert a mozik műsorával elégedetlen és mert a mo-

zik most eme'ték a helydrukal. A határozat a két 

bizottság egyhangú szavazatával jött létre. 

A pénzügyi bizottság ülésén Hegedűs Antal ár-

vaszéki elnök előterjesztette, hogy a gyámtári 

alap ezidőszerint 156.000 pengő pénzét az eddigi 

kulcs alapján olyan módon helyezze el a város, 

hogy a Szeged-Cssongrádi Takarékpénztár, a Sze-

gedi Kereskedelmi és fparbank, a Pesti Magyar 

Kereskedelmi Bank, a Magyar Altalános Takarék-

pénztár, a Magyar-Olasz Bank, az Angol-Magyar 

Bank és a Nemzeti Hitelintézet az összeg 12—12, 

a Szegedi Kézmüvesbank és a Népbank pedig 8—8 

százalékát kapja teíét gyanánt. 

Pdsztor József nem helyesli az előadói javas-

latot. Azzal a gazdasági és kulturcentralizációval 

szemben, amely az eddiginél is jobban elhatalma-

sodott, a pénzügyi bizottságnak a saját bankjaink 

mellé álló pénzügyi politikát kötelessége inaugurál-

ni és ha teljesitik hivatásukat, már presztízs okok-

ból is minden városi pénzből nagyobb arányban 

kell részesíteni a szegedi bankokat, mint a pesti 

bankok fiókjait. Nem szabad azonban megfeled-

kezni azokról a pesti bankfiókokról, amelyek köl-

csönt nyújtottak a városnak s amelyeknek ez a vá-

ros ma is tartozik. Minderre való tekintet el azt 

Széchenyi Mozi Ma éa mindennap 

R ö k k M a r i k a nagy kiállítású onerett tilmjo 

A szil nem eladó 
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Korzó Mozi Csütörtöktől vasárnapig 

A sziv, a bit, a szeretet nagy magyar nyelvű filmje 

JWE mm 
(Lengyel sasok) 

A nemzetközi filmgyártás remekbeszabott alkotása 
A film felvétoloi Varsó és csodaszép vidékein, 
valamint a világhírű csensztochovai kogvhelyen 
történtek. Ezt megelőzi 

PENG A KASZA 
Vadvirágos, csodás kis magyar film. 5, 7, 9 

a módosító javaslatot teszi, hogy o Szeged-Csöngő 

rádi Takarókpénztárt és a Szegedi Kereskedelmi és 

Iparbankot nagyobb betéthez juttass<* a város, 

a pesti bankfiókok közül pedig azoknak adjon a 

gyámtári alap pénzéből betétet, amelyek a város-

nak kölcsönt adtak. 

• Dr. Pálfy József elnök megállapítja, hogy ab-

ban az esetben, ha a bizottság Pásztor módosítá-

sát elfogadná, a szegedi pénzintézeteken kívül a 

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar-Olasz 

Bank és az Angol-Magyar Bank kapnának a várds 

pénzéből betétet. i 

Meskó Zoltán azt a javaslatot teszi, hogy a 

Nemzeti Hitelintézetnek abban az esetben is ad-

jon betétet, ha az előtte felszólaló javaslatát el-

fogadja, mert a Nemzeti Hitelintézet nemzeti ala-

pon áll. 

Kozma Ferenc Pásztor egész okfejtését helyesli 

és melegen ajánlja, mint olyat, amely a város 

gazdasági életének helyes ápolásához vezet. Ha az 

elvtől eltérnek és a Nemzeti Hitelintézetnek adná-

nak betétet, abban az esetben csak egy pesti inté-

zet nem részesülne a gyámtári alap pénzéből, ezért 

azt indítványozza, hogy valamennyi pesti bankfiók* 

nak juttassanak betétet, de kisebb arányban, mint 

a vezető szegedi intézeteknek. 

Pásztor József két konkrét tényállítás elmondá-

sára szorítkozik még. Az egyik az, hogy őt elvt 

meggondolás vezette; miután attól Meskó bizott-

sági tag ur el akar térni, eredeti javaslatát visz-

szavonja és Kozma Ferenc módosításához csatlako-

zik. Álláspontját Meskó bizottsági tag ur azzal 

indokolta meg, hogy a Nemzeti Hitelintézet nem-

zeti alapon áll. Nagyra becsüli ezt a pénzintézetet 

Nem szeretné azonban — ha már ilyen szempon-

tokat is bevontak a vitába —, ha Meskó kijelen-

tése ellenmondás nélkül maradna. Nincs érdekelt-

sége egyik pénzintézetnél sem, jogosítottnak érzi 

tehát magát annak a kijelentésére, hogy nemzeti 

alapon áll a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank, 

a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár, a. pesti Ma-

gyar Kereskedelmi Bank és a Magyar Általános 

Takarékpénztár is, de valamennyi pénzintézet és 

végez például a Pesti Magyar Kereskedelmi Banlí 

a nemzeti vagyonosodás érdekében olyan munkát, 

mint akármelyik más pénzintézet. 

Dr. Pálfy József polgármester ezután bejelen-

tette, hogy a hatóság eredeti javaslatát olyan mő-< 

don módosítja, hogy a Szeged-Csongrádi Takar• 

rékpénztár és a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 

nem 12, hanem 22—22 százalék erejéig részesed-

nek a gyámtári alap pénzéből. 

A pénzügyi bizottság ezt a bejelentést egyhin- ] 

gulag tudomásul vette. 

Ml 
Szeged 

tiizottófőparancsnoka: 
Horváth István 

A főispán szerdán aláíria a főparancsnok 
M n e v e z é s é i 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. vitéz 

Imecs György főispán szerdán aláirta Horváth Ist-

ván tűzoltóparancsnok föparancsnoki kinevezését. 

Ezzel a főispáni elhatározással véget é.-t az a hosz-

szu idő óta tartó áldatlan küzdelem, amelyet a 

föparancsnoki állás elnyeréséért indítottak és amely 

a legkülönbözőbb formában nyilatkozott meg. 

A föparancsnoki állásra csak néhány hónappal 

ezelőtt irták ki a pályázatot, bár maga az állás 

már régebben, Papp Ferenc tüzoltóföparancsnok 

nyugalombavonulásakor megüresedett. Azóta a fö-

parancsnoki teendőket is Horváth István parancs-

nok látta el és a város egész közönsége a leg-

természetesebb megoldáonak az ő kinevezését tar-

totta. Mégis komoly aggodalommal várta a közön-

ség a döntést, mert az utóbbi időben sok meglepe-

tés érte néhány emlékezetes kinevezéssel az or-

szágos közvéleményt. 

A föparancsnoki állásra három pályázatot nyúj-

tottak be. Pályázott Horváth István helyettes fő-

parancsnok. benyújtotta pályázatát ifj. dr. Do-

bay Gyula és — nyílt levelezőlapon — jelentkezett 

még egy harmadik reflektáns is az állásért, de 

ezt a pályázatot többek között formai okok miatt 

sem vehették komolyan. A főispán Horváth és 

Dobay pályázatát előbb a polgármesternek adta át 

véleményezés céljából, majd felterjesztette az or-

szágos tüzrendészeíi felügyelőséghez. Ugy a pol-

gármester, mint a tűzrendészeit felügyelőség Hor-

váth István kinevezését ajánlotta: a főispánnak, 

aki most ilyen értelemben hozta meg a határo-

zatát. 

Horváth István huszonnégy év óta áll a város 

tűzrendészetének _&zoleal.atáüaü. Jai'2-han került* 

mint tüzoltőtiszt a városi tűzoltóság'kötelékébe 

és azóta megszakítás nélkül teljesiti itt szolgá-

latát. Munkájával nemcsak a szegediek elissmeréw 

sét érdemelte ki, hanem a szakemberekét is. Ál-

landó helyettese volt hosszú idők óta Papp Fereno 

főparancsnoknak és nemegy veszedelmes tűzeset-

nél bizonyította be rátermettségét és szaktudás 

sát. Ez a magyarázata annak, hogy a város kö-

zönsége egyértelműleg foglalt állást kinevezésa 

mellett. Dr. vitéz Imecs György főispán Horváth 

István föparancsnoki kinevezésének aláírásával a 

város társadalmának egyöntetű kívánságát hono-

rálta. 

A kinevezés nyilvánosságra jutása utan űr. ifj. 

Dobay Gyula kijelentette, hogy a döntés ellen pa-

nasszal él a közigazgatási bíróságnál. 

Hegymegi Kiss Pált 
héthónapi fogházra ítélték 

Budapestről jelentik: A legutóbbi képviselővá-
lasztások alkalmával H e g y m e g i K i s s Pál 
nyílt levelet intézett az igazságügyminiszterhez, 
emiatt eljárás indult meg ellene. Mu!t cv karácso-
nyán megszüntették ellene az eljárást, Hcgy-iiegt 
akkor ujabb nyilatkozatot adott ki, amely szerint 
a közkegyelemmel nem kíván élni. Ezért Lázár 
Andor sérelmére elkövetett három rendbeli sajtó* 
rágalmazás vétségével vádolva került a törvény-
szék elé. A törvényszék Hegymegi Kiss Pált há-
romezer pengő pénzbüntetésre ítélte. A tábla s 
bünletést 800 pengőre mérsékelte. Ma került az 
ügy a kúria elé és a kúria Hegymegi Kiss Pált i 
hónapi fogházra ítélte,. 


