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„A beruházási terv sikerének a rend.
a nyugalom és a biztonság a legfObb
előfeltétele
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Érdekes felszólalás a város zárszámadásához — 4 közgyűlés
megszavazia a szabadtéri játékok 51 ezer pengős póthiieiét
(A Délmatn^rorszán
munkatársától.)
ErőDr. Török Béla: É n csal; a u nyit mondtam,
sen megcsappant érdeklődós mellett folytatta ' hogy a mai viszonyok között szivesen tássZacsütörtökön délután a közgyűlés a napirend i táncolnék,
ha lehetne, de ma már nem lehet.
tárgyalását dr. Pálfy József polgármester elEisner Manó: Tehát n c tessék azt mondani,
nökletével. Amikor nogyodöt órakor a polgár- hogy bizonyos
köröknek
a véleménye ez.
mester megnyitotta az ülést, a tisztviselőkön
A polgármester:
Kérem Eisner bizottságikivül alig tizenöt városatya tartózkodott a
tag urat, ne zavarja a szónokot.
közgyűlési teremben, de a számuk azonban
Dr. Török Béla ezután a javaslat elfogadálassankint felszaporodott vagy harmincra.
sát ajánlja.
A napirend első pontja
A polgármester
válaszolt ezután. Kijelentette, hogy optimista
és meg van győződve
a város mull évi számadása
arról, hogy
volt. A javaslatot nagy általánosságban —
a részletekre senki sem volt kiváncsi — dr.
vitéz Szabó Géza pénzügyi tanácsnok ismertette.
Elsőnek dr. Kertész
Béla szólalt fel. Foglalkozott a, milliárdos beruházási
tervvel,
amely a magyar, polgárságra talán erejét
meghaladó terhet ró, do azért vállalnia
ke ll
minden
magyar
polgárnak
a kitűzött
nagy
nemzeti
célok érdekében. Ez a törvény érinti a
város háztartását
is. mert a üzemek T,tán
meg kell fizetni a vagyonyáltságof. Az c'következő öt év alatt minden más szükségletnek
le kell halkulnia és a n a gv erőpróba idején
nein szabad gondolni a városi közterhek emelésére.
Az államra hárul az a feladat, liogy
amikor a város minimálisra szorítja le az igényeit, erősítse meg
a városokat, nc hárítson ujabb terheket a városokra és emelje fel a
városoknak, járó juttatásokat.
Azokat az óriási összegekot, amelyeket a vagyonváltság emel kJ az cgósz orsz-íg közgazdasági életéből, ne csak Budapesten
költsék
el, hanem aránylagoson
a vidéken is. Szükséges,
hogy a kormányzat
erősítse oz
adóalanyokat.
A rend. a nygulom
és a biztonság
a
legfőbb
előfeltétele
a beruházási
terv
sikerének.
A polgármester
köszönotot mondott Kertész
Bélának értékes felszólalásáért,, majd kijelentette, hogy a vidék ipara csak ugv" számithat a beruházási programban való rézesedésre,
ha előre measzervezkedik
a termelő
munkára,
A közgyülÓ6 ezután a zárszámadást
egyTt'inrulrg
elfonadfa.
Vita nélkül elfogadták az uj
nimg^vszaHílyrendeletet,
majd egv oeé6Z sor kisebb jelentőségű kisgyülégi javaslatot is.

A szabadtöri íálékok
51 ezer pengős pótköltségérc vonatkozó javaslatot dr. Pálfv György tanácsnok ismertette.
Dr. Bodnár
Géza túlsóknak tartja a háromhetes szezont. A múltbeli tapasztalatok szerint számítani lehet még további
deficittel.
A mutl évi eredményt a „Ján06 vitéz" nagy
sikerének köszönheti a város — mondotta —,
ezért hibáztatja, hogy az idén lehagyták a
műsorról a János vitézt. A játékok sikere a
várogi polgárság áldozatkészségétől függ. A
felemelt keret a polgárság terhének fokozááva jár. Ha lehet, le kell faragni valamit a
költségvetésből.
Dr. Török Béla szerint, optimizmus
nélkül
nincs vállalkozás.
A kereteket állandóan fejleszteni. tágítani kell, mert a város csak igy
intézményesítheti ezt a szegedi produkciót.
— Vannak bizonyos körök _ mondotta —
amelvek a politikai bizonytalanság miatt hangot adtak annak a véleményüknek, hogv az
idén ncip is kellene megrendezi a ját k°kat.
Dr. Eisner Manó- Ezt senki sem
mondta.
Vsak éppen Török Béla bizottsági
tan ur. Ne
tessék tehát a magánvéleményét
áthárítani
bizonyos körökre! fZai.Y

A lepedékek alatt dolgoznak a káros bacillusok és
savak, ameiyek szétroncsollak a fogzománcot és
a gyógyíthatatlan cariest
idézikselő. Mindennapos
fogápolás a b e v á l t O D O L fogpéppel megvédi fogait?
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a mai nyomolt atmoszférának augusztusban már nyoma sem lesz.
Elmondotta a polgármester, hogy a város
nem ambicionálta soha a játékok rendezését,
de vállalnia kellett, mert más megoldás nem
kinákozott.
A közgyűlés ezután elfogadta a javaslatot
cs megszavazta az 51 ezer pengős pótköltségkerctct.
Ezután a különböző alapok zárszóm adását
mutatták bc a közgyűlésnek, maid fél (i órakor sor került

az interpellációkra.
Dr. Cser2.il Mihály as OTI utólagos
farj/lékkirovásai
miatt
interpellálta
mea n roVpármestert.
Elmondotta, hogy az OTI horribilis összegeket
szivattyúz
k, a város
gazdasági életéből
és ezeket
a: összegeket
ne m
Szendén
ruházza
he. Ax utóia.cos já-u!ekkirovások ujabb összegeket vonnak el Szegedről é ennek bizonyára káro s következményei lesznek.
A polgármester
válaszában
kijelentetTe,
hogy az OTI autonóm testület cs igv mást
nem tehet mint azt. hogy eljár nz OTI-nál ég
tolmácsolja azt a kiván=ágot, hogy a Szegeden befizetett összegeket Szegeden ruházza be.
Dr. Beretzk
Péternek a muzeum
Icibőv'tésére vonatkozó inditvá"vát a köz -vilié- előkészítés eé'iáfcól a polgármesternek adta ki.
Faludi Sándor inditvánváhan ismertette azt
a támadást, amely
a szegedi paprika ellen
jelent
nvára
intéz
Dr.

meg a „Kalocsai Újságban". Tnditváa közgyűlés elhatározta. bo°"T f"1 iratot
ebben az ügvben a kormányhoz.
vitéz Gárgyán
T m ro
fiat díjtalan alkalmazott

számára
kért fix fizetést.
A polgármester az
indítvány elvetését
javasolta ós kérte annak
a bejelentésének 3 tudomásulvételét, hogy a
jövőben
ui dijt r'lan
gykomokot
nem vesz fel
és a jelenleg
alkalmazásban
lévő dijtahn
alkalmazottakat
azon nal;
hatállyal
e'b^csátia,
mert a városnak munkaerejükre
szükség
nincs.
Gárdtyán
Imre felszólalásában ecsetelte a
díjtalan alkalmazottak helyzetét. A polgármester iósziyérc apellált és kérte, hogv oldja
meg valahogy ezt a kérdést. A város bérházaiban a bázgondnoki állásokat jelenleg nyűg
diiasok föltik be. Küldje el ezeket, a város ég
alkalmazza helyettük
házmesteri
teendőkre
az°kat a fiatalembereket.
— Ha megteszi, egyhangúlag fogják kiáltani, hogy „Áve podesta!'' — mondotta.
Dr. Berkes Pál szólalt fel ezután. A polgármester javaslatában törvényesfcígi szempontokra hivatkozik Azt n megállapítást kétkedéssel fogadja. Tagadhatatlan, hogy a dijtalan alkalmazottak dolgoztak,
foglalkoztatták őket, sőt egyesek felelősségteljes
munkát I

végeztek és nem más tisztviselők munkáját
végezték el, mert hiszen a többi tisztviselők
is dolgoztak. A helyi és a szociális szempontok teszik kívánatossá a javaslat elvetését,
A közgyűlés utasítsa n polgármestert, hogy
keressen valami más, megfelelőbb
megoldást.
(Helyelés.)
Dr. Grüner
István feszólaldsában rámutatott, arra, hogy a kisgyűlés javaslata méltánytalan,
viszont a javaslat' elvetése esetleg
súlyos következményekkel járna, éppen ezért
azt javasolja, hogv a közgvülés vegye lo a
napirendről a kérdést és kérje fel a polgármestert, hogy keressen
méltányos
megoldási
módot.
Gárgyán Imre ezután bejelentette, hogy
az elhangzott felszólalások hatása alatt r'esszavonja
indítványát.
A polgármester
végül bejeién tetto. hogy
keresni fogja n súlyos kérd< :s megoldási
lehetőségét.
Éles jelenet
játszódott le Giesz István indítványának tárgyalásánál. Azt indítványozta, hogv a ráro.1
bocsássa
el nyugdíjas
alkalmazottait
éx rt
férjes nőket. A kisgyülésnek az volt a javaslata, hogy az indítványt adja ki a közgyűlés
a polgármesternek előkészítés céljából.
Dr. Máriaföldy Márton szintén a nyugdija"
s»k és férjes asszonyok elbocsájtását követelte.
A polgármester válaszában
bejelentette,
hogy Máriaföldy kívánságára az érdekelt, alkalmazol tnk kimutatását a legközelebbi közgyűlés elé terjeszti.
— Máriaföldy bizottsági tag ur ebből m
kimutatásból — mondotta n polgármester —«
meg fog győződni arról, hogv üres
inszinuáctóval állt itt elő.
Amig a polgármester beszélt, Máriaföldy
Márton állt a helyén ős szintén beszélt. A!
polgármester indulatosan megrázta feléje a.
csengőt:
— Vagy én beszélek, vagv a bizottsági tag
ur — mondotta. Egv nevelőnek kellene annyi
respektussal lennie az elnöki szék iránt, bogy
ne zavarja az elnököt. Nem is kívánok többet
m°ndani.
%
Az éles jelenet után a közgvülés a kisgyü-1
lés javaslatát, elfogadta.
Korda
.Tenő indítványa alapján — dr,"
Vinkler Elemér és dr. Cscrzy Mihály felszólalása után — a közgyűlés elhatározta, bogy,
felterjesztést intéz a
kormánvhoz és kéri,
hogy az országos
vásárokat
vasárnapról
hétköznapra
tegye át.
A további indítványokat

Cyors ütemben tárgyalta le a közgvülés,
Eainer Ferenc indítványára elliatáro*tJ,
hogy feliratot intéz n kormányhoz az épitóJ
ipari
munkálatok
megindításáért.
SchneiAcé
Ferenc indítványa alapján kimondotta, hogv'
a Földmüves-uecai óvodát bölcsődével és nap*
közi otthonnal kívánja kibővíteni.
Vitéz dr. Shvoy Kálmán indítványozta, hogy

