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Október eleién tárgyalja a közgyűlés 
a város lövő évi költségvetését 
A pénzügyi bizottság félmillióval csökkentette a tervezetei 

(A Délmagyarország munnkatdrsdtóL) A pénz-

ügyi bizottság kétnapi tárgyalás után befejezte 
a jövö évi költségvetés tárgyalását és — mint 
megírtuk — a kiadási tételek lefaragásával, vala-
mint egyes bevételi tételek emelésével sikerült 
a költségvetési hiányt közel félmillió pengővel 

csökkentenie, ennek következtében lehetőség nyi-
bk arra, hogy a községi pótadó kulcsát a szám-
vevőség álltai javasolt kilencvenhét százalék helyett 

hetven százalékban áilapitsa meg a közgyűlés. A 

pénzügyi bizottság által átdolgozott költségvetés-
tervezet most a kisgyűlés elé kerül, aztán — kis-
gyülési javaslat formájában — a szeptemberi, 
illetve az öszi közgyűlés elé. 

Valószínű, hogy a kisgyűlés már nem sokat 
változtat a tervezeten és röviden végez vele, hi-
szen a költségvetés összeállításának a joga a köz-
gyűlést illeti meg. A közgyűlésen viszont az idén 

ismét széleskörű vitára lehet számítani és nem 

lehetetlen, hogy a törvényhatósági bizottság ra-

dikálisan átalakítja a pénzügyi bizottság terve-

zetét. 

A kisgyűlés a jövő héten ül össze, a közgyűlés 

időpontja még bizonytalan. Dr. vitéz Imecs György 

főispán, akihez kérdést intéztünk az ügyben, kije-

lentette, hogy ha lehetséges, még ebben a hó-

napban összehívja a bizottságot, de valószínűbb, 

hogy erre csak október elején kerül a sor, mert a 

közgyűlés összehívása előtt még több dolgot elő 

kelli készíteni a közgyűlési tárgyalásra. 

Értesülésünk ezerint nem annyira a közgyűlési 

pártjai, mint inkább egyes bizottsági tagok ké-

szülnek erősen a költségvetési vitára, amelyet 

arra kívánnak fülhasználni, hogy bírálatot mond-

janak a város gazdálkodása fölött. 
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FEMINA hölgyfodrász-szalon 
Budapesten es kUlföldón nagy sikert aratott frizura utdonságoft kCszitese. 
Speciális hajfestés divatos hafszln árnyalatokban. TortOs ondolálást a leg-
modernebb gepekkel leghosszabb idógarancüdval vedezzflk Olcsó bevezető 
propaganda arak. Temlna az elegáns ItOigyeh találkozó helye, vezetők: 

Pácxné ts Palotás Mária. 

Még ebben a hónapban 
rendkivüll közgyűlés tárgyalja 

a makói villanykoncesszió ügyét 
Csütörtökön makói bizottság tárgyal Budapesten a módosításokról 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) A 

makói viilanykontesszió meghosszabbítása ügyé-
ben a városházán két napon át tanácskozott a kép-
viselőtestület által dej«gá!t vi'lanybizottság, amely 
pontról pontra tárgyalás alá vette a koncesszió-
meghosszabbítási szerződés tervezetét. A bizott-
ság letárgyalta a szerződéstervezetet s több kisebb 
jelientösegü és három lényegesebb módositásífil 
hajlandónak nyilatkoztak azt a képviselőtestület 

elé terjeszteni. 

A bizottság a szerződéstervezeten a követkeeö 
módosításokat kivánja: 

1. Az ajánlott cvi 50.000 kjlowattnyi ingyenes 
közvilágítás helyett évi 62.000 kilowattnyt köz-

világítási áramot szolgáltasson díjmentesen. 
2. A magánfogyasztási áram 75 fillérben meg-

állapított diját csak a gazdasági viszonyok javu-
lásáig rögzítik most le, ezenkívül kikötik az áram-

díjak 70 filléren alóli automatikus csökkenését is 

arra az esetre, ha a telep bruttó bevétele évi 
350000 pengőn felül emelkedik. 

3. A város az ajánlat azon követelésével szem-
ben, amely szerint megváltás esetén a koncesszió-
meghosszabbítással elengedett negyedmilliós adós-
ság aránylagos részét megtéríteni kivánja, 06.000 
pengős ellenkövetelést dilit azokért a közvilágí-

tási áramdijíizetésekért cs áramszolgáltatásokért, 
amelyeket a legutóbbi két év alatt, a koncesszió-
meghosszabbitási tárgyaiások megkezdése óta fi-
zetett. 

A város vezetősége, Nikelszky polgármester, 
Rönyues-Kolonirs főügyész, Szabó Imre városi fő-
mérnök és Kerekes Vilmos tanácsjegyző, az ügy 
Blöadója csütörtökön Budapestre utaznak s ott a 
villanybizottság kiküldöttével, Szöllösy Jenő kép-

Bundáját, szőrméjét 
legújabb divat szerint alakíttatni akarja, fordul-

jon bizalommal 

/üli György szűcshöz 
Vidra ucca 6. Minden szakmába vágó munkát 

pontosan, jutányosán végezj J 

viselötestüjeti taggal együtt eljárnak a vállalatnál 
abban az irányban, hogy a villanybizottság által 
kivánt módosításokat vállalja-e? A budapesti tár-
gyalások eredményével együtt aztán még ebben 

a hónapban a képviselőtestület rendkivüll közgyű-

lése elé kerül döntés végett a szerződéstervezet. 

Szegedi levél 
a makói koncesszióról 

Napokon keresztül foglalkozott a Pclniagyar-

orssság a makói villatiyvilágítási szerződés meg-

hosszabbításának az ügyével. Ismertettük a ma-

kói koncesszió tulajdonosának, a Trösztnek az 

ajánlatát, a minisztérium, a városi halóság, a köz-

gyűlési ellenzék és a fogyasztók álláspontját. Ma 

szegedi hang kivan ebben az ügyben szóhoz jutni. 

A levél, amelyet kaptunk, a következő: 

— Nagy érdeklődéssel olvasom, igen tisztelt 

Szerkesztőség, azokat a cikkeket, melyekkel b. 

hasábjaik a koncessziómeghosszabbitás alkalmá-

ból >a makói villanyfogyaszlók érdekeit veszik vé-

delembe. Nem mindenben osztom az álláspontju-

két. De sokkal megnyugtatóbbnak tartom, ha a 

sajtó a közönség érdekeinek védelinc es nem el-

kenegelésc során esik — szélsőségbe. Az igazság-

kutatóknak ezeken a területeken nem sokat kell 

fáradozniok, hogy rátaláljanak az — igazságra. 

Ami már most i kpnkret esetet illeti, hát per-

sze, hogy nagyon magas az az egységár, amelyet 

a Tröszt a makói fogyasztóktól kér. De azt is 

meg kellene tudni — s nekünk, szegedieknek ta-

lián módunkban van — , bogy a s:e;edi te'ep meny-

nyiért adja a villamos áramot a — rmkói fo-

gyasztóknak? Talán nein lesz érdektelen itt meg-

említeni — a t. Szerkesztőség külön is foglalkoz-

hatna ezzel a nagyfontosságú részletkérdéssel — , 

hogy a szegedi villanytelep az áramnak más vá-

rosokban való árusításával egyre fokozza terme-

lését, anélkül azonban, hogy — a szegedi szerzö-

| dés intenciói ellenére — a hatalmas, a szegedi 

koncesszió meghosszabbításának megszavazása-

NEM VELETLEN 
hogy ez a tető még a legnagyobb 
veszélyben is ellenáll, mert a 

törvz védj. 

< f i e m i t 

azbesztcement pala tűzgátló 

'ETERNIT MÜVEK 
Budapes t , V., Berlini tér 5. 

Főelárusitó : Szeged és vidékére 

Dacsó Arnold 
Szeged, Tisza Lajos krt. 48. Állandóan nagy raktár. 

Árajánlattal díjmentesen szolgál. 

kor senki által át nem látott termelés — többlet-

nek a szegedi fogyasztó a legkisebb hasznát él-

vezné. Makón 70 filléres egységár, máshol a kör-

nyéken ugyanennyi, Szegeden 59 fillér — és ncm 

halljuk, hogy a szegcdi hatóság részéről bármi is 

történnék ebben az ügyben. 

Mondom, nem kívánok ebbe a makói ügybe 

innen Szegedről bele szólni. De arra fel kell hív-

nom a szomszéd város figyelmét, a megjelent cik-

kek után persze a nyilvánosság előtt, hogy kon* 

cesszióknál, mint minden szerződésnél, nagyon 

sok függ a szerződő felek jóhiszeműségétől és 

hogy a Tröszt szegcdi tapasztalat szerint, jóhi-

szemű szerződő fél, egészen más stílusban dolgo-

zik, mint a szegedi viClanyvilágilúsi vá j i ía t s sze-

gedi koncessziójának eddig eltelt hosszú ideje 

alatt nem merült föl komoly kifogás ejtene se a 

várossá!, se a közönséggel szemben való maga-

tartás tekintetében. I . , 

Persze, hogy heflyesen teszik a makóiak, ha mi-

nél előnyösebb föltételeket igyekeznek a maguk 

részére biztosítani. Azok a föltételek, amrlyeket 

a koncesszió tulajdonosának jóhiszeműsége biztosit, 

a Trösztben megvannak. 
: 1 Tisztelettel /. M. 

HaBálos h o r g á s z á s 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

reggel különös, halálosvégü horgászás színhelye 

voilt a Tiszapart szegedi oldalának az a része, 

amelyet . Sárgának neveznek. Reggel kilenc óra 

körül íérfiholttestet talált, mejlettc horgászszer-

számokkal, vitéz S:abó Sándor nyugalmazott 

honvédtörzsőnre;ter, o!:i nyomban telefonon je-

lentést tett a rendőrségnek. A rendőri nyomozás 

aztán megiilllapitotta a halott személyazonosságát. 

Eszerint Ga'ambos Mátyás 67 éves, Vá árhelyi-

sugárut 56. szám alatti lakos, reggel hét órakor 

távozott el otthonról horgászfelszerelései. Ettől 

az időponttól kezdve nem látták. A halál okát 

mindeddig nem sikerült megállapítani, Galambos 

Mátyás holttestét beszállították a bonctani inté-

zetbe. 

OIcső és jó szálloda Peslen a 

M E T R O P O U E , Rákóczimon 
150 kényelmes szoba 4 pengőtől, 
teljes penzióval 9 pengőtől. — Az 
étteremben szegedi Farkas Jóska 
muzsikál, a télikertben délután és 
este a Virány-jazz játszik a tánc-
hoz. Hallgassa meg mindkét zene-

Lkart rádión. Adjon barátainak ta-
lálkozót, hivja meg őket vacsorára 
a M E T R O P O L E - b a ! 


