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Lakását modernizálta, 
berendezi 

U H E C I I E D ip«rffl«Té»j 
V w I L o N L I I lakberendező. 

Klauzál tér asztalos 
kárpitos 

ségtelonül az általános csatornázás hiánya az oka. 

Dánt Janó* 

a külvfirosrészek portalanítását 

sürgette. Fontos, hogy a forgalmasabb utvonala* 

kon az úgynevezett nyári utakat szigorúan elzáras-

sa a hatóság. A loctolóautók nagyon gjorsan szá* 

guldanak a városon keresztül és óriási port A ér-

nek fel (Helyeslés.) 

Táviratilag üdvözölte a közgyűlés dr. Széli Jó* 

<íSef belügyminisztert és ilr. Karafiáth Jenő bu-

dapesti főpolgármestert. 

A köriratokat ezután a kisgyülési előterjesztés 

szerint fogadták, illetve intézték el, majd 

megkezdődön a zárószámadás 
tárgyalása. 

A zárőszámadást dr. vitéz Szabó Géza pénzügyi 

tanácsnok Ismertette. 

A vita első szónoka dr. Kertész Béla volt. Bi* 

Zalommal van a polgármester irértt, a zárszám-

adást ezért elfogadja, bár nem osztja a záró-

számadásban megnyilvánuló optimizmust, mert ez 

az indokolatlan optimizmus csökkenti a városi 

álláspont erejét a pénzügyi kormányzattal szem-

ben. A husforgalom lényegesen csökkent, ami egy-

általában nem bizonyít a gazdasági helyzet javu-

lása mellett, de nem igazolja ezt a piaci hely-

pénzek csökkenése és az ingatlanátruházási Illeték 

csökkenése sem. Felveti a gondolatot, hogy 

az autonómia keretein belől 
csökkenteni kellene a polgárság 

terheit. 

Togos követelés a város forgalmiadórészesedésé-

nek, az inségalap állandó hozzájárulásának a fel-

emelése és a laktanyák adómentesítése, valaminő 

a rendőrségI hozzájárulás leszállítása. Ennek a 

aégy kívánságnak a teljesítése közel 300.000 pen-

göt jelentene, ami lehetőséget nyújtana a pótadó 

20 százalékkal való csökkentésére. 

I)r. Kertész Béla ezután arra hivta fel a köz-

gyűlés figyelmét, hogy 

a gázgyári szerződés revíziós 
s/.ahasí8 módot nyújt arra,'hogy 
1938-161 kezdve revízió alá ve-
gyék a góz és a villany egység 

árakat. 

A gázgyár termelése jelentékeny mértékben meg* 

növekedett, ami a szerződés szerint már egy-

maga is jogot ad a polgárságnak arra, hogy az 

agységdrak leszállítását kérte. Megfelel, pártatlan 

szakértővel kellene a kérdést megvizsgáltatni és 

aztán, ha a polgárság szempontjából kívánatos-

nak látszik, Intézkedni kell a gázgyári döntőbíró-

ság összehívása érdekében. (Általános helyeslést) 

Dr. Bodnár Béla volt a következő felszólaló. 

Kifogásolta, hogy a város gazdasági ügyeit nem 

trazdaságilag tájékozott és szakképzett tisztvise-

lők intézik. Kérte, hogy a Hősök Kapuján a nyu-

gatmagyarországi felkelés hőseinek emlékét is örő-

kitso meg a város. Indítványozta, hogv a ísöz-

gyülés kérje feliratilag a magánalkalmazottak adói-

nak mérséklését. 

Dr. Grüner István megemlíti, nogy az aero-

fffazgatás Itvente 240.000 pengőjébe kerül a vá-

rosnak, padig az adóhivatal főleg állami adók ke-

zelésével foglalkoük. 

Ezzel véget is ért az általános vita. 

Dr. Kertész Béla indítványát a közgyűlés egy-

hangúlag elfogadta, majd a közgyűlés részleteiben 

is, minden hozzászólás nélkül elfogadta a záró-

számadást. 

Petrik Antalt megválasztatták a kqzpoati vá-

lasztmány tagjává. 

Relch Mór és Ftal ékszerész cég arra kért en-

gedélyt, hogy szegedi vonatkozású idegenforgalmi 

emléktárgyain 

a város címeréi 

használhassa. A kisgyűlés a kérelmet elutasító ja-

vaslattal terjesztette elö. 

Dr. Csekey István felszólalása után a Közgjűlée 

kimondotta, hogy a cimerhasználatot engedélyezi 

azzal, hogy a város címere csak művészi emlék-

tárgyakon használható. 

Ezután gyors ütemben targyaltak te a soron 

következő előterjesztéseket. A tiszti orvosok ki-

küldetési illetményeire vonatkozó javaslatnál dr. 

vitéz Shvoy Kálmán szólalt fel. Megállapítja, hogy 

a közegészségügyi szolgálat az 
államosítás következtében egyre 
nagyobb terhet ró a városra,de 
az egészségügyi szolgálat egy-
általában nem {avult meg a vá-

ros területén. 

Tiltakozik az ellen, hogy az orvosoknak kiküldetési 

átalányt adjon a város. A hivatalosan kiküldött 

orvosok költségeit esetről-csetre téritse meg a 

város. Kifogásolta, hogy a tiszti főorvos túlsókat 

utazgat Budapestre, a belügyminisztériumba. 

Dr. Meskó Zoltán szerint Shvoy Kálmán Indít-

ványában az orvosolt iránti bizalmatlanság nyi-

latkozik meg. 

A közgyűlés Shvoy Kálmán Indítványát fo-

gadta el, majd — látatlanban — tudomásul vette 

a különböző alapok számadásalt, megszavazta a 

kért póthlteleket és elfogadta az útalap záró* 

számadását. 

Félhét után került sor 

az interpellációkra. 

Dr. Bere'zk Péte.r azért interpellálta meg a pol-

gármestert, mert a várromot a közgyűlés hatá-

rozata ellenére visszavette a muzeumtól éa visz-

szaadta a városi tisztviselők egyesületének, 

A polgármester válaszéban bejelentette, hogy 

a júniusi közgyűlés elé ebben az ügyben ujabb elő-

terjesztést tesz. 

Dr. Beretzk Pétar tudomásul veszi a varaszt 

abban a reményben, hogy a kulturális érdekek 

nem szenvednek sérelmet. 

Dánt János interpellációjában aíelsötfezaparti 

gyalogjárdák rendbehozását sürgette. A polgármes-

ter válaszában bejelentette, hogy a villamosvasút 

és a gyalogjárda közé élősövényt ültettet. 

Faludi Sándor 

a paprikaexport körül támasz-
tott visszásságok 

miatt interpellált. Az interpelláció szerbit c pap-

rikavagonbun jelenleg csemegepaprika egyáltalá-

ban nincs, de a szegcdi raktárakban egyéb hiányok 

is vannak és igy az exportőrök kénytelenek Kalo-

csáról beszerezni az árut. 

A polgármester bejelentette válaszában, hogy 

az interpelláció adatai megfelelnek a valóságnak. 

Éppen ezért sürgős felterjesztést intéz a kormány-

hoz. 

Faludi Sándor tudomásul veszi a választ, de 

kéri, hogy a polgármester feJterVisztéseboo az őr-

lési kontingens aürgfm felemelését ls kérje. 

Dr. vitéz Máriaföldy Márton a családi munka-

bér ügyében interpellált. A polgármester válaszát 

tudomásul vették. 

Ezután került sor 
A 

az indítványok 

tárgyalásira. Ez pedig legtöbb oíetben abból állt, 

bogy a közgyűlés nem kívánta az indítványok je-

lentős részét tárgyalni. 

Dr. Berkes Pál Indítványára kimondja a köz-

nyirl rohauj don-
ságok megérkeztek 

O l c s ó a r a ü l 

Gyermekruhák 
N a g i j v á l a s z i e h b o n . 

Dr. Vaitáné Fonyó Piri 
Szeged, T i s za L a j o s h ö r u t 38 . sz. n . e m . 

Olasz fagylaltszalon 
Kelemen ucca 3, sz- alatt Ismét megnyl l f , 
DE 8»OU I. személyes vszatésu astt. Olasa 
faa-ylaltkülönlegességek. Cass&ti 

Szobafestés*, mázolási, homlokza líesíésl 

Szenzációsak ^ p c n q ü s nyak 
kendőujdon-
ságok 

gyűlés, hogy a hídvám víztelenítésének tanulmá* 

nyozására bizottságot küld ki és hogy megbízza 

a polgármestert egy felveendő OTl-kölcsön ügyé-

ben szükséges intézkedések megtételére. Ezzel kap. 

csolatban Körmendy Mátyás bejelentette, hogy az 

OTI többszáz kertes lakást tervez Szegeden épi* 

teái. Arra kérte a város hatóságát, hogy aj 

OTI-t támogassa ebben a törekvésében. 

Shvoy Kálmán javaslatára kimondta a köz* 

gyűlés, hogv az OTI csak a körtöltésen belül épít-

heti. fel a kertes házakat. 

Ernyei István indítványára kimondták, hogy fel* 

írnak a kormányhoz a tisztviselők fizetésének ren-

dezéséért és a kisgazdák köztartozásainak kamat* 

mentesítéséért. 

Kiss Ferenc indítványára elhatározta a köz* 

gyűlés, hogy az erdSörök nyugdíjjogosultságának 

biztosítása céljából megkezdik az előkészítő tár* 

gyalásokat. 

Molnár János azt Indítványozta, hogy a ga* 

bonabéres földek bérét a város továbbra is 13 

pengős búzaárral és 11 pengős rozsárral számolja 

el. Ugyanezt Indítványozta dr. vitéz Shvoy Kál* 

mán. 

A kisgyűlés azt javasolta, hogy az Indítványt 

adja ki a közgvülés a pénzügyi bizottságnak ja* 

•vaslattétel végett. 

Shvoy Kálmán felszólalásában azt kérte, hogy 

ha lehet, mellőzzo a város a bizottsági tárgyalást} 

és döntsön azonnal, de ha erre nincs lehetőség, 

akkor a Juniusi közgyűlés elé terjesszen a pol* 

gármester konkrét javaslatot 

A főispán megállapítja, hogy az ügyrend ér* 

telmében az olyan Indítványokat, amelyek a költ* 

ségvetés jogerős tételeit érintik, csak kisgyülési 

előterjesztés és csak a legközelebbi költségvetési 

tárgyalása alkalmával bírálhatja el a közgyűlés, 

A polgármester bejelentette, hogy ha talál rá 

lehetőséget, akkor juniusban a kisgyűlés elé ter* 

jeszti a javaslatát. 

A közgyűlés végül dr. Slnger István inditvá 

flyft, amelyben a járdák helyreállítását kérte, a 

műszaki bizottság elé utalta. 

Az ülés félnyolc óra előtt ért véget 

Az arany, ezüst a legjobb töke* 
befektetés. Vásároljon A.B.C. és 
„Nemzeti Takarékotság" köny-
vecskére előleg nélkül 

Tóth órásnál 
Kárász u. 13. Ora, ékszer javilások ol-

csón gyorsan pontosan. b^háT*7 ezöst 

Kilrln tér 2. Szssreil. (KeíormHa»-i>»loU* 


