Az üzletekben és a piacon
kifüggesztették az ártáblázatokat
Rendben folyt le az uj rend első napja
(A Délmagyarország
munkatársától)
Pénte- | ben kifüggesszék. A piacokon a piacbiztosok
ken érkezett meg a városhoz az ú j helyi árak- és az árfelügyelőség közegei látták el ezt a
ra vonatkozó ál-kormánybiztosi
jóváhagyása feladatot. Hétfők, reggel már' mindeubol: az
annak a rendelkezésnek végrehajtási utasításá- üzletekben és a p.iác minden árusánál függött
val együtt, amely előírja, hogy az új árqk az ú j ártáblázat,® úgy, hogy
árusok és a fötáblázatát
a város
minden
hentesüzletében, gyasztóközönség -is azonnal tudomást vehetett
élelmiszerüzletében
és a piacon jól látható heróla és az előírt árak szerint-árusíthatott, illetlyett ki kell függeszteni. Október 27-én. hétfőn ve vásárolhatott. Az új rt'jid első napja minden
f.cggel életbe ez a rendelkezés,
erre az idő- zavaró incidens nélkül zajlóit le: az árusuk és
pontra a város illetékes közegei már megtettek üzlettulajdonosok
és a fogyasztók is betartotminden intézkedést a rendelet foganatosítása ták mindenütt
az előírást, . sem eladás, sem
erdekében. Péntekeu és szombaton egész na- pedig vétel nem történt a g'tacü'fJosuk és megpon á t tartott az üzlettulajdonosok jelentkezé- figyéfök jelentései szerint r a
megállapított
se, akik a város illetékes ügyosztályán kapták áraknál magasabb
árgn.
kézhez az ártáblázatokat, hogy azokat iizleteik-
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Az árvízkárosultak bérproblémái
Wagner Gyula ennél a poutuúl módosítást
javasolt, arra kérve a kisgyülcst, hogy a város nyújtson segítséget . a bérlőknek, hogy
megtudják fizetni a felemelt haszonbért. Vonatkoztatja'ezt az árvízkárosultakra s azt kéri,
hogy ezeknek ne emelje a város a haszonbért,
Höth Dezső bejelentette ezután, hogy az emelés a jövő gazdasági évre vonatkozik, ha a jövő évben hasonló károk keletkeznének, akkor*
természetesen ismét a. bérlők- segítségére siet
a város és az állam. Dr. Pap Hóbort azt tette
szóvá, hogy az árvízkárosultakkal kivételesen
kell bánni, mert ezek súlyos helyzetben kezdik
az ú j gazdasági évet. Dr. Pátfy József polgármester a felszólalásokra adott válaszában
kijelentette, hogy az árvízkárosultak
minden
jogos kérését a legmesszebbmenő jóindulattal
egyénileg bírálja el. és aho] kel], segíteni fog
a város. Elekiutclbcn
non kell attól
tartani,
hogy a város segélyt, vagy mérséklési nyújt az
egyik kezével és a. másik kezével azt felemelt
haszonbérként
visszaveszi.

A rendőrségi székház
asztalosmunkáinak
elvégzésével Paincr Ferencet, javasolja megbízni a kisgyűlés, a lakatosmunkákat pedig
Strell Józsefnek javasolja kiadni. Az előbbi
S5.417 pengőbe, az utóbbi 57.493 pengőbe kerül.
!
A város részére szükséges szén biztosítása, a
v'árostauyai elemi iskola kibővítése szerepelt
ezután a tárgysorozaton, majd a a cseugelei
közigazgatási kirendeltség megszervezését tár(A DchnagyuroTszág
munkatársától)
^ é t - helyzettel, illetve az ezzel" kapcsolatosan meg- gyalfa a kisgyűlés. Dr. Katona István tanácsfőn délután négy órai kezdettel tartott ülést teendő intézkedésekkel, "
nok bejelentette, hogy a Csengéiéi kirendelta törvényhatósági kisgyűlés dr. Tuhats Sáuség épülete elkészült, rendelkezésre áll. A mérdor főispán elnöklete mellett. Előkészítette a
A napszámos-tisztviselők nöki hivatal javasolja a beköltözést, mért az
szerdán megtartandó őszi közgyűlés anyagát,
épület üresen elpusztulna a tél folyamán. A
és a haszonba emelés
amelynek tárgysorozata két körirat letárgya»* ,
!
í kisgyűlés azt javasolja a közgyűlésnek, hogy
'
v j
lásával megfogyott, viszont kilencre növekeDr.
Havas
Zoltáu
bejelentette
ezután, hogy szervezzen Csengelén I . fokú közigazgatási hadett indítvánnyal bővült Nem tárgyalja a köztóságnak megfelelő kirendeltséget s nevezzen
gyűlés rest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegye kör- h mérnöki bivatal hosszabb idő óta csak ugy ki auriak vezetésére egy X-. fizetési osztályban
tudja
munkáját
ellátni,
hogy
napszámos-tisztiratát, amelyben állásfoglalásra
kéri a várost
lévő I I I . osztályú aljegyzőt
a szociáldemokrata
párt és a Népszava betil- viselőket foglalkoztat. Ebbep a kérdésben a
város a beliigymiuiszterbéz fordult, aki értesítása ügyében,
tette a várost, hogy nem gördít akadályt 4 műVita a tisztviselői segély körül
'X díjuokok és szolgák fizelésjavitása ügyé- szaki segédtiszti és 8 műszaki díjuoki állás
A' városi tisztviselők és alkalmazottak beben Esztergom intézett köriratot a városhoz, megszervezése eléi A 1 kisgyűlés úgy döntött,
ebben a tárgyba n a kisgyűlés hozzájárult ha- hogy javasolja a közgyűlésnél? az állások meg- szerzési segélyének ismeretes ügyét dr. Kesonló tárgyú felirat megszerkesztéséhez. Ha- szervezését azzal, hogy napszámos listán töb- menesy Tibor tanácsnok ismertette. A polgármester javaslatára egyhavi fizetésnek, illetve
sonlóan elfogadta a kisgyűlés a gazdasági aka- bé nem foglalkoztat- tisztviselőt a város.
démiák fejlesztése, a tisztviselői fizetések felAltiszti és iskolaszolgai állások szervezése, nyugdíjnak megfelelő összeget két részletben
emelése, v a l a m i n t a vidéki és fővárosi cukora hirdetési jog bérbeadása szerepelt ezután a fizeti ki a város. Első részét a kormányba tófejadag
aránytalanságának
' megszüntetése tárgysorozaton, majd az elujult gazdasági év sági jóváhagyáskor, a másik részét pedig deügyében ideérkezett köriratok
szellemében elemi Csapások miatti föld haszonbérmérséklés cember hónapjában. Ebhez 230.000 pengő kell.
való felterjesztések előkészítését,
Ezzel kapcsolatban Dékány Sándor számveügyét tárgyalta a kisgyűlés. Összesen 120.128
vőségi
főtanácsos azt javasolta, hogy vegyék
pengőt
tesz
k
i
a
«i«H
evj'
iperséklés.
Hasonló
A kisgyülési előterjesztések során
vitéz
bele
az
indítványba, hogy a második részt csak
összegű
mérséklést
irányoztak
elő
a
jövő
gazdr. Tóth Béla tiszti főorvos ismertette a tüdőbeteggondozók működése ügyében hozott mi- dasági évre is. A kisgyűlés Hozzájárult a kér- akkor fizeti k i a város, hogyha erre fedezet
niszteri döntést. Bejelentette ezután, hogy az dés közgyűlési tárgyalásához. Dr. Rőth Dezső lesz.
Di'. Hetire János felszólalásában ellentmonilletékes minisztérium jóváhagyta a város tej- tanácsnok ismertette a továbbiakban, hogy a
dott
ennek az indítványnak.
Kérte azt, hogy
földhaszonbéreket
a
tényleges
viszonyoknak
szabályrendoletét. A szabályrendeletet azzal
ilyen kikötéskell a város polgármesterének kiadni, hogy megfelelően kell megállapítani- Ebben az ügy- a város ne tegye bizonytalanná
mert
hozza összhangba annak pontjait a jelenlegi ben a pénzügyi, gazdasági és jogügyi bizott- sel a tisztviselők segélyének kiutalását,
ság együttes ülé|t taptott és úgy határozott, ehhez aligha adná beleegyezését g belügymihogy a bérföldek két ,éspportj.ában: a termény- niszter.
Beiv*rosi Mozi
nyel ésa. péuzzel kifizetett bérföldek tekinteDr. Pátfy József polgármester felszólalása
Ma kedden utoljára!
5, 7, 9 órakor
tében különbsége) fesz, úgy, hogy a termény- után a kisgyűl-s nem járult hozza Dékány Sán1VILLY FORST brilliáns íilmje:
nyel fizetett bérletek
bére nem változik; a dor indítványához
s' anélkül
terjeszti a közpénzzel fizetett, briteteknél pedig az 1936. októ- gyűlés elé a kérdést.
ber 1. előtt bőrbevei( földek haszonbére 10 száHozzájárult ezutáu a kisgyűlés ahhoz i n
zalékkal
emelkedik.
(Muzskál a múlt)
előterjesztéshez, hogy a rendőrségi székház
építési Céljaira további 200.000 pengő MABlA régi kedélyes Bécs poippás zenekölteménye.
kölcsöut vegyen fel a város. A gázgyári kölSfrauss János, -Suppó, Milöcker csodaszép
melódiáival.
A főszerepekben:
csön ügyében azt kéri a város, hogy az állam
HÖRBIGER, W I L L Y FORST, SLEZAK
KOMÁR DÓRA és MARIA 1I0LST
Vaszary Gá|ór" fálrengptö bohózata
ma 5—7 és 9 órakor tovább mulattat!
FI
t r a d ó
Mindefinap 5. 7, »

Egyhavi fizetést kapnak segélyképpen a városi tisztvíse ők - Ujabb MABIkolcsön a rendőrségi palota építésére
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Ez kell nekünk:
kétórás kacagás
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\ vasőftlíi hormányos
Rémület az alvilágban
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a két kalandor film egyszerre legközelebb
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GYULA

Széchenyi Mozi

Páratlan hatással vezet ez a különleges művészi
magyar film:
egy asszony életet betöltő szenvedélyéről

LÁNGOK
MEZEY MARIA, JÁVOR, KISS FERENC,
HIÜVÉGHY VALÉRIA

