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„A paprika-eset bebizonyította 
az egykéz-rendszer csődjét 

Három interpelláció o monopólium ulabb támadása ellen — A tör-
vényhatóság tellralban her hathatós intézkedéseket a drágaság ellen 

Szociális Kérdések, a minimális munkabérek Ugye es választások a 
szombati közgyűlésen 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Nagy ér-

daklődés mellett nyitotta meg a februári közgyű-

lést szombaton délután dr. vitéz Imecs György fő-

ispán. Napirend előtt bejelentette, hogy a kor-

mányzó és felesége a kabinetiroda utján megkö-

szönte a törvényhatóság hódoló feliratát. A fő-

ispán ezután kegyeletes szavakkal parmtálta el 

8 törvényhatósági bizottság két halottját, dr. Do-

bay Gyula volt kormánybiztos-főispánt és dr. Sir-

chich Györgyöt, a szegedi közjegyzői kamara el-

nökét, majd bejelentette, hogy Kozma Miklóst 

a kormányzó felmentette a belügyminiszteri tárca 

alól. A lemondott belügyminiszter — mondotta 

a főispán — mindig szivén viselte a szegedi érde-

keket és igyekezett a város jogos kívánságait tel-

jesíteni. 

Bejelentette a főispán, hogy a kereskedelmi és 

iparkamara uj érdekképviselőket választott, hogy 

Horváth Istvánt tüzoltóföparancsnokká nevezte ki, 

végül, hogy a polgármester az elhunyt Dobay Gyula 

helyére Kocsis Ferencet, Sirchich György helyére 

pedig dr. Bogdán Endre közjegyzőt hívta be. 

A bejelentések után a polgármester jelentését 

ár. Pávó Ferenc tb- tanácsnok olvasta fel. A je-

lentéshez dr. Ernyerj István szólalt fel. Kifoga-

solta a Kossuth Lajos-sugáruton uralkodó éjszakai 

állapotokat, a külvárosokban még mindig tűrhetet-

lenek a közbiztonsági viszonyok. 

Dr. Kovács Ferenc napirend előtt a Szent István-

tér rendezését sürgette. 

A felszólalásokra a polgármester válaszolt. Re-

le^olcsöbban csak | | 

TISZA ARUHAZBAN 
Tf t i a La jos kö rú t (Püspökbazár-épülett I 
még a szájukat tátották a csudán, mikor már Já-
nosék a főváros uccáin ténfereglek. 

— IIoI maradt a pipád, János? 
— Ott egye, meg a macska, ahol van! Elég volt 

ebből a dohányból. Most benézek a kaszárnyába 
a lovamat keresni. 

Meg is taláita. Éppen akkor vezette kötőféken 
valami civilnépség. János megölelte, megcsókolta 
a vén gebét. 

— Hová vezeti kend? 
— A vágóhidra. 
— Minek? Ez nem szarvasmarha. 
— Tudom, de nálunk már nem marhát, hanem 

lovat eszik a szegény ember, ha ugyan eszik. 
— Ne tréfáljon, hiszen vége van már a háború-

nak. 

— De a szegénységnek nincs. Kendnek is na-
gyon jól menne a sora, ha hetenkint egyszer egy 
kis lóhúst ehetne. 

Megint cifra káromkodás következett, de ezt a 
barát nem hallhatta, mert ö meg benézett a szom-
szédos plébániára egy Dicsértessék-re. János nem 
győzte kivárni, beszólt érte: 

— Mehetünk, szentatyám. 
— Várjunk még. Olyan jó itt 
— Hogy itt jó? No, nekem nem jó. Máris me-

gyek vissza. Isten áldja kendet! 
János egyedül jelentkezett a rapporton. Az öreg 

óbester nagvot nézett neki. 
— Hát a kísérőd? 
— Lent felejtkezett, jelentem alássan. Azt 

mondta, hogy neki ott nagyon jó. 

— De te hamarabb is visszajöttél, mint kellett 
Tolna. Megtaláltad a lovadat, a pipádat? 

— Jobb lett volna, ha egyiket se találom. 
— Lásd fiam, ez a kíváncsiság büntetése. Most 

pedig rukkolj a helyedre. Annak a barátnak majd 
hátrakötjük a sarkát. 

Szabó János közhuszár lehajtott fejjel ballagott 
vissza a századához, az örökkévalósás: kaszár-

. nyájába. 

méli, hogy a felmerült közrendészeti kérdéseket az 

államrendőrséggel közösen sikerül megoldani. A 

Szent István-tér rendezése benn© van a városren-

dezési programban — fejezte be a polgármester — 

és azt hiszem, Kovács bizottsági tag ur rövidesen 

köszönetet fog mondani nekem, amiért olyan szé-

pen rendeztük a Szent István-teret. (Derültség.) 

Kozma fllklós távozása 

Dr. Pdvó Ferenc felolvasta ezután Kozma Mik-

lós búcsúlevelét és javasolta, hogy a közgyűlés/ 

sajnálattal vegye tudomásul a volt belügyminisz-

ter önkéntes távozását. -

ÜT. Török Béla méltatta a lemondott belügy-

miniszter érdemeit. Megállapította, hogy a mér-

gezett közéletben is kifejlődött benne az alkot" 

mánr/tisztelel és honvéderéllyel állta érte a har-

cot és önzetlenségéről éppen önkéntes lemondásá-

val tett tanúbizonyságot. 

A köriratok következtek ezután. 

rellrat a drágaság ellen 

Miskolc drágaságelleni köriratához dr. Kertész 

Béla szólalt fel. A súlyos drágaság miatt — mon-

dotta — komoly felelősség terheli a kormányza-

tot is, amely megfelelő intézkedésekkel gátat szab-

hatott volm a drágulási folyamat elé. Ezután azzal 

a kérdéssel foglalkozott, hogy ki, milyen foglalko-

zási ág a haszonélvezője a drágaságnak. A gaz-

datársadalomnak nincs haszna belőle, de nincs 

haszna a kereskedelemnek sem, mert a drágaság 

erősen csökkenti a fogyasztóképességei. 

— A szövetkezetek élvezik a drágaság használ 

— kiáltanak közbe minden oldalról. 

Végül azt kérte, hogy a város hatósága a kor-

mányhoz intézendő felterjesztésében a speciális sze-

gedi tünetekre is hívja fel a kormány figyelmét, 

Dr. Bodnár Géza szólalt fel ezután. A paprika-

eset bebizomjitotta az egykéz-remlszer teljes csőd-

jét. Azelőtt az édesnemes paprika és a füzér-

paprika ára kettő az egyhez, ma pedig.. . 

— 3:1 a Hangya-szerelem juráraI — szélt 

közbe valaki a gazdasorokból óriási derültség köz-

ben. 

A javaslatot ezután egyhangúlag elfogadta a 

közgyűlés. 

Vágóhídi „versenytárgyalás" 
A derű tovább kisérte a tárgyalást. Következett 

a vágóhídi igazgató megválasztása. Az aktát Pávó 

Ferenc ismertette, mondván: 

— A polgármester ur a megüresedett vágó-

h'di igazgatói állásra kiirta a — versenytárgya-

lást. (öriási derültség.) 

Be v»ro'i Mozi Vasárnap t-s hétfő 

Fon mnr ostroma 
A tegiííralmasabb és lesrnns-vobb fitmeseménv. 
Főszerepig: A. WOMLBRUCX. 3, 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi Vasárnap és hétfő 

\ szlf nem eladó 
Rökk Mar ika nagy kiállítású operett filmje 

», \ 7, 9 
HOIJSÓ Mozi Vasárnap és h4tfő 

Óriási sikert aratott a tegnapi bemutatón az 

AVE MARIA 
(Loneyel sasok) 

A cziv, a hit és szeretet n«gy magyar nyelvű fi'mje 
Ezt PfíJl íH 9 1 ( 9 ( 7 3 A legszebb 
inegelfizi I C l l g a n ű M d Bjaoyar kis film 

8, 5, 7, 8 

O L C S Ó N 
ADJUK... 
Kötelezettség nélkfll, csak amíg a ktszlel fart 

február 15-lcH—mánrus 15-lg 
Fehér poreellán mokkaesésze alj nélkül 

maradék —.20 
Feliér porcellán teáscsésze alj nélkül 

maradék —.28 
Szines porcellán teáscsésze alj nélkül ma-

radék —.48 
Szines porcellán csészealjak hozzá külön —.28 
ti darab préselt vizes pohár — .98 
Üveg vizes kancsó —.93 
Üveg boros palack —.98 
6 darab kompót-, vagy süteményes tá-

nyér üvog —.98 
Kompót-, vagv süteményes tál üvegből —.98 
Leveses tál fedeles tavencc 2.28 
Leveses tál porcellán, fedő nélkül 3.48 
Tésztás tál porcellán I I . a maradék 198 
Fiiszertonna porcellán szines maradék 1.48 
Szöszös csészo aljával fehér fayence —.28 
Nagy mosdókemesó fayence fehér, v. szines 
Zománcveder fedeles II . a kilónkint 200 

stb., stb. 

Figye'je áras kirakatunkat? 
Telelői 17-32. fl'apiiua m l 

EDÉNYCSARMOK 
Tisza Laios körút 38. sz. 

Tone'li Sándor: Az állást a legolcsóbb ajánlat* 

tevőnek adjuk! 

Az állásra a kandidáló bízottság első helyen 

Beck Aladárt, második helyen dr. Jordán Pétert je-

lölte. Megkezdődött a titkos szavazás. Negyedhat 

után kihirdette a főispán az eredményt. 

Beck Aladár kapott 126, dr. Jordán Pé-

ter 4 szavazatot. 

A közgyűlés tehát Beck Aladárt választotta me<? 

vágóhídi igazgatóvá. 

Beck Aladár megválasztásával megüresedett vá-

góhídi állatorvosi állás, amelyre a pályázók közül 

a következőképen jelölt a kandidáló bizottság: 

Benkö Sándor, dr. Csiffáry Flórián, dr. Jordán Pé-

ter és dr. Kirschler Endre-

Benkö 113, Csiffáry 2, Jordán 6 szavazatot ka-

pott, tehát Benkö Sándort választották meg vágó-

hídi állatorvossá. 

Bizottsági választások 
Ezután megüresedett bizottsági tagságokat töU 

töttek be. 

A kegyúri bizottságba: dr. Henny Ferencet 

A községi iskolaszékbe.: dr. Kersch Ferencet ési 

Petrik Antalt. A gazdasági szakbizottságba: Áb-

rahám Szilvesztert és Wolf Endrét. A Somogyi-

könyvtár és muzeumi szakbizottságba: dr. Eeretzk 

Pétert és dr. Cfekey Istvánt- A javadalmi szak-

bizottságba: Fodor Emilt, Kocsis Ferencet, Varga 

Istvánt és dr.. Vájta Jenőt. Az árvaházi szakb'zoh'-

ságba: dr. Berkes Pá't, Németh Józsefet k's dr. 

Szepesiné dr. Szamek Sárát- A jogügyi szakbizott-

ságba: dr. Baár Jenőt és dr. Szivessy Lehelt. A köz-

kerti szakbizottságba: Korda Jenőt és dr. Valen-

tiny Ágostont. A közmüve'öáési szaki<izotteágia: 

dr. Erdélyi Lászlót. A szervező szakbizottságba: 

dr. Hunyadi-Vas Gergelyt. A műszaki szakbizott-

ságba: Tichy Antalt. A gyáripari szakbizottságba: 

Gábor Györgyöt, Keüer Mihályt és Wirth Istvánt. 

A szinügyi szakbizottságba: Faragó Lajost és dr. 

Tóth Imrét. A népjóléti szakbizottságba: dr. 

Berkes Pált és Széli Antalt választották meg. 

Névszerinti szavazással a városrendezési bizott-

ságba dr. Csekey Istvánt, Pásztor Józsefet és dr. 

Tóth Imrét választolta meg a közgyűlés.. 

A kutyák adója 
Kihirdették ezután az uj ebadószabályrendelet 

belügyminiszteri jóváhagyását, amellyel kapcsolat-


