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gyobb arányban teljesíthette volna ezeket a kívá-
nalmakat. 

— Ezeken kivül behatóan tárgyalta a pénzügyi 

bizottság a mérnöki hivatal által igényelt műszaki 

terméstetil igényléseket. Ezek közül a legnagyobb 

figyelmet érdemli a város árvédelmi biztonságát és 

közegészség! érdekeket szolgáló intézkedések, ame-

lyek halogatásának komoly konzekvenciáira való 

figyelmeztetést a szakértőktől mór ismételten hal-

lottunk. A pénzügyi bizottságnak idevonatkozókig 

az a javaslata, hogy a táros hitelművelettel oldja 

meg a halasztást nem türö feladatokat. 

A polgármester ezután ismcrtctlo 

az üzemek 
költségvetését. , 

— Szo-ény véleményem szerint — mondotta 

>— a város helyrehozhatatlan hibát követett el, 

amikor a legfontosabbat, a közvilágítási üzemit 5 

év c'ött, amikor a koncesszióiéjáratkor alkalmunk 

lett volna magunkhoz váltani, elmulasztottuk a 

kedvező alkalom kihasználását. Ma már tárgyila-

gosan megállapítható, hogy csak túlzott aggodalom 

és sötótenláids tüntethette fel a város akkori pénz-

ügyi helyzetét olyannak, hogy a koncesszió jogának 

értékesítésén kivül abból más kivezető ut nem 

volt. Az elkövetett hiba nem jelentheti azt, hogy 

annak konzekvenciáit örök időkro viselje a város, 

hanem ellenkezőleg okuljunk azon és legalább utó-

dainkat óvjuk attól, hogy ebbe a hibába ők is bele 

essenek. Ezért minden alkalmat fel kell használ-

nunk, hogy ezt a kérdést nyilvántartsuk és azt sze-

retném, ha a közgyűlés évről-évre megismételné ezt 

a figyelmeztetést mindaddig, amig elérkezik az uj 

rendelkezés ideje. 

-— Az üzemekkel kapcsolatosan — folytatta a 

polgármester — még megemlíteni, hogy magam 

is szükségesnek tartom közlekedési üzemeinknél, 

de különösen a kisvasul üzeménél a közönség igé-

nyeihez alkatmazkodóbb és általában élénkebb üz-

letvitel érvényesülését. Ami az iparosoknak Időn-

ként elhangzó azt a panaszát illeti, hogy 

a városi közüzemek egyes iparosok-

nak konkurenciát csinálnak, 

kijo'cntem, hogy a legnagyobb éberséggel őrködünk 

afölött, hogy üzemeink a törvényes rendelkezések 

által megengedett határokon tul ne terjeszkedje-

nek és semmi olyan munkát nc végezzenek, ami az 

iparosság jogos érdekeibe ütközik. 

— Sokkal régebben ismer engem a város ipa-

rostársadttlma, semhogy feltételezhetné, hogy hoz-

zájárulásommal történik olyan intézkedés, amely az 

ö erdekeik ellen van. Ugy gondolom, hogy a vélt 

sérelmeket is sikerült climinájnom azáltal, hogy 

Ipari munkák végzésénél az ipartestület vezetősége 
által kijelölt, rászorult önálló iparosokat bevonom 
az ily természetű munkák végzőséhez. 

A polgármester ezután 

szólt. 
j övő uroirramiáról 

— Folytatni kivánom azt a várospolitikát — 

mondotta — , amely a tanyavlldg kulturáját, gaz-
dasági és szociális érdekeinek előmozdítását a 

közigazgatási feladatok homlokterébe áljitja. Saj-

nos, a most tárgyalás alatt álló költségvetés még 

nem teszi lehetővé, hogy a tanyaközpontok sza-
porítására megfelelő fedezetet előirányozhattunk 

volna, dc ezt a kérdést Is napirenden tartjuk. Ter-

mészetes, hogy tanyai polgártársainkéval azonos 
gondot kívánunk fordítani a város kereskedő- és 
iparostártadrimának boldogulására. Ezt ugyan költ-

ségvetési intézkedésekkel nem igen áll módunk-

ban elősegíteni, mert a jelen gazdasági és pénz-

ügyi helvzetben közéo.'tkszésekrc nem gondolha-

tunk, azonban minden erőnk latbavetésével azon 

kell lennünk, hogy magdnépitkezések elömozdifas-

sanak. Ezalkalommal is leszögezem azt az állást-

pontomat, hogy a város jövő fejlődése szempont-

jából minden áldozatot megér, hogy nagyobb vál-

lalatok letelepülését előmozdítsuk és szívesen 

ajánlanék fel ilyen célra a vállalat természete sze-

rint ingyen, vagy kedvezményes áru telket, ked-

vezményeket. Részleteiben még nem való nyilvá-

nosság elé, azért csak érintem, hogy eredménnyel 

biztató tárgyalásokat folytatok a Széchenyi-téri 

Tóth Péler-féle telkek beépítésére, amely tárgya, 

lásoknak sikere milliós munkaalkalom megterem-

tését eredményezné. Ugyancsak előrehaladott tár-

gyalásokat folytatunk Shvoy Kálmán képviselő ur 

hatékony támogatásával 

az egyetemi építkezések folytatására, 

aini talán még a folyó, de legkésőbb a jövő ál-

lamköltségielési év folyamán eredményre fog ve-

zetni. 

— Ugyancsak az iparos- és kereskedöérdekeket 

szolgálja 

a szabadtéri játékok 

rendezése, amit a jelentkező súlyos deficit ellenére 

folytatni kívánunk, mert a deficit rekompenzálódik 

azzal a közvetett haszonnal, ami az iparosok és ke-

reskedők üzleti forgalmának emelkedése révén jut 

a városnak. Az idei szabadtéri játékok végelszá-

molását a legközelebbi közgyűlés elé fogom ter-

jeszteni. Az adminisztratív Iroda jelentése szerint 

55.000—60.000 pengő körül fog kialakulni a deficit 

végösszege. Ez a deficit azonban lényegesen kö-

vesebb, vagy talán teljesen el is tűnik, a városi 

tárt illető többletbevételekkel szemben. Az idei 

nagy deficit onnan állt elő, hogy a játékok tul 

voltak méretezve. Ezt azonban nem lehet senki-

nek a rovására irni, mert muJt év decemberében 

senki sem sejthette, hogy a külföldi és belföldi 

események bekövetkeznek. Én fanatikusan bizom 

a szabadtéri játékok jövőjében és meg vagyok 

győződve, hogy helyes irányítás mellett még sok 

dicsőséget és anyagi sikert fognak hozni a vá-

rosnak. Minthogy azonban a város sein terhelhető 

évről-évre megismétlődő nagyobb áldozatokkal, a 

műsort kisebb keretre kell szorítani. De itt első-

sorban az a kérdés döntendö el, hogy a város 

rendez zc-e a szabadtéri játékokat, vagy adja azt 

várakozónak, ha lesz ilyen. Bármily nagy munkát, 

gondot cs áldozatot kivannak a várostól a játékok, 

azon az állásponton vagyok, hogy azt továbbra is 

városi kezelésben kell tartani. 

összes les-. gazuBűBimi és űuon îvi 
(elszerelések, anyagok, gazaiarc 

elosztóhelye 
Bruckner Vasáruház 

l é g v é d e l m i osztá ly 
T o r l ó d á s miatt Igény lés i s o r r e n d b e n tör-

ténik a szá l l í tás . 

A bérlök helyzetével foglalkozva ezután ezeket 

mondotta: 
»— Itt jelentem be azt az álláspontomat, hogy 

a földeladást nem helyeslem. 

A földingatlan a legbiztosabb vagyonérték, d" nem 

helyeslem azért sem, mert eladás esetén a jelen-

legi bérlök helyzete bizonytalanná vdUiék cs 'ir-g-

történhsinék, hogy a bérlök százai feldönfv'ókká 

lennének. 

— Népjólét i cs szociális téren 

a város jövőben is meghozza a maga áldozatát és 

az egri magyar norma bevezetésével lényegesen 

javította a segélyre szorulók helyzetét. Azonban 

fokozottabb jóléti gondoskodásunkat ki kell tér* 

jesztenünk a város alkalmazottaira cs családtag-

jairaa is, mert ezidöszerint azok hijávul vannak 

minden ilyen irányú támogatásnak. 

Az ingyenes alkalmazottakról 

szólva bejelentem, hogy az összes ingyenes alkal-

mazottakat, 33-at clbocsájtottam a város szolga-

latéból, mert meg akartam szüntetni azt az abuzust, 

hogy a város c'lcnszolgáltatás nőikül igénybe vegye 

bárkinek is a munkáját. Az elbocsájtottak közül 

j 5-cn már időközben máshol helyezkedtek el, a fenn-

' maradó 28-ból szelektálni kívánom a jó munkaerő-

ket és azokat mint szerződéses alkalmazottakat fen 

gorn munkába á'ütani. 

— Városrendezési, szépészeti, kulturális, test-

nevelési, népművelési, sportfej lesztési téren a vá-

rosi feladatok egész sora vár még megoldásira, 

amikre azonban csak fokozatosan kerülhet sor. 

Előadásom e'ején — fejezte be expozéját — azt 

mondottam, hogy ez a költségvetés még vegetatív, 

háborús költségvetés. Minden reményünk meg van 

arra, hogy ez az utolsó ilyen költségvetés cs már 

a legközelebbi jövőben örvendhetünk uz igazi béka 

áldásának. 

A kölíségveiési viia 

ö tnegyedórá ig tartott a polgármester ex-

pozéja. Szünet után 

vitéz dr. Shvoy Ká lmán 

állott fel szólásra. Pártja nevében bejelenti, 

hogy nem kiván részt venni az általános vi-

tában. A közgyűlés padjaiból mond köszö-

netet és biztatást a polgármesterhez és a 

tisztviselőkhöz, negyedik éve működ ik együtt 

ez a törvényhatóság a város vezetőségével, 

m ind ig a város érdekeit igyekeztek előmoz-

dítani. Ezután a város közönségéhez intézte 

szavait, hogy ezekben az időkben mutasson 

példát az összetartásban, nincs itt a párthar-

cok és a személyi harcok ideje. 

— Fog junk össze — mondotta — és vár-

junk a kis ügyekkel addig, amig a nagy 

ügyek elintézést nyernek. N e m szabad ugy 

kritikát gyakorolni, hogy ne ismernénk ' az 

ügyeknek minden mozzanatát . Az t hiszi, 

hogy minden párt, amely a helyzet magas-

lötán áll, egy emberként áll a kormány mö-

Ozvcgy Bakonyi Árminné ugy a maga, 
mint i\c elhunyt lestvérei cs rokonai ne-
vében is mélységes fájdalommal jelenti, 
hogy hűséges férje, 3 legjobb testvér cs 
rokon, 

Haltonyi Ármin 
nyug. Wáv. felügyelő 

folyó hó 8-án rövid betegség ut$,i 78 
éves korában elhunyt. Prága halottun-
kat hétfőn, 10-én délelőtt fél* 9 órakor 
temetjük a zsidó menházból. 
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gött ezekben az időkben. 

Shvoy Ká lmán beszédét az egész közgyű-

lés megtapsolta, utána 

dr. Dettre János 

szólalt fel s kijelentette, hogy a Szabadság-

párt tagjai készséggel állnak el a felszólalás-

tól. Egyetlen monda t kivételével mindenben 

egyetért Shvoy Ká lmán felszólalásával s h a 

tudná a város polgárságához intézett figyel-

meztetése jelentőségét és hatását fokozni, 

szívesen megtenné, mert m indnyá jan meg 

vannak arról győződve, hogy ma nem a 

szenvedélyeknek, hanem a helyzet parancsá-

nak kell engedelmeskedni. Meleg szavakkal 

méltatta P á 1 f y József polgármester tevé-

kenységét s m indanny iunk háláját cs köszö-

netét S c u l t e t y Sándornak, ukivel — mon-

dotta — , nemcsak egy tisztviselő vált ki a 

közigazgatásból, hanem egy intézmény szűnt 

meg. Bizalmukat most azzal a „néma tíin-

tetés"-scl fejezik ki, hogy elállnak a vitától. 

(Taps.) 

Dán i János 

pártja nevében bejelenti, h ogy az egység 

biztosítása érdekében szintén elfogadja a 

költségvetést. 

Miután a költségvetést általánosságban el-
fogadta a közgyűlés, a főispán rá akart térni 
a költségvetés részletes vitájára, do a köz-
gyűlési tagok 

hozzászólás nélkül elfogadták rcsz« 

léteiben is a költségvetést. 

— Ilyesmi nem fordult elő az utóbbi ötven 


