
Meg. ftojelemfotte még, hogr a fesrkőzr- ható korlátozásoknak nemcsak a tér- £ k « z « r « i t U q m a g a t a b b 
a vasutak használatát, táviratok 

•fadtkát és « távolsági távheszélgeté-
aak hv)vta»*sát csak a legsürgősebb 
esotakbea fogják megengedni. A vár-

fiaknak, hanem az asszonyoknak és 
leányoknak is alá kell vetni magukat. 
Senki sem • élhet többé fényűzően. 

(MTI! 

600 ezer pengő állami kölcsönt 
és 100 ezer pengő 

államsegélyt kap a város 
az exporthiitőház épitésére 

1 millié 400 *zar pangót kér a város a Szent György-utcai 
bérházért — Nyolc fillérre emelik a Széchenyi-téri bérszé-
kek helyfoglalási diját — Egy hónapnál több betegsza-
badságot nem engedélyez a kisgyűlés városi tisztviselőknek 
— Felemelik oz odáhivotoli érettségizett ideiglenes alkal-

mazottak fizetését 

(A Déhnagyafország munkatársá-

tól) A márciusi törvényhatósági 
kisgyűlés! hétfőn délután tartották 
meg a városházán dr. Tukats Sán-
dor elnökletével. Napirend előtt 
Wagner Gyula a terménybeszolgál-
tatási kötelezettséggel kapcsolat-
ban több anomáliára hivta fel a 

kisgyűlés figyelmét a kérte ezek-
nek aa eseteknek orvoslását A fő-
ispán megígérte, hogy amennyiben 
valahol tévedés tőrtént gondosko-
dik róla, hogy az illetők visszakap-
ják a helytelen intézkedés folytán 

beszolgáltatott terményt. Dr . Tóth 

Béla helyettes polgármester ha-
sonló értelemben szólalt fel, mert 
szerinte a belső front szilárd-ágá-
nak biztosításához hozzátartozik 
aa, hogy senkitől jogtalanul el ne 
vegyenek semmit « ha tévedés 

történt, azt a hatóság orvosolja, 
azonban figyelemmel kell lenni ar-
ra is, hogy mindenkinek pontosan 
teljesíteni kell beszolgáltatást köte-
lességét mert ez is hozzátartozik a 
belső front szilárdságához. 

Wagner Gynla felszólalására 
adott válaszok ntán a kisgyűlés 
megkezdte a szerda délelőtt 10 órára 
üsszehivott rendkívüli közgyűlés 
előkészítését A referens tanácsno-
kok mindenekelőtt különböző mi-
niszteri leiratokat mutattak bc 
Ezek között szerepel a földművelés-
ügyi miniszter leirata, amelyben 
arról értesiti a várost bogy a köz-
rdgóhidi exporthütőhás építkezésé-

hez 600.600 pengő államkölcsön és 

100.000 pengő államsegély Szeged 

város rendelkezésére áll. Ka ezek 
nek az összegeknek felvételét elha-
tározza a közgyűlés. A kölesönt 15 
év alatt évi egyenlő részletekben 
kell visszafizetni « agy kell fel-
használni, hogy az épitkezés ez év 
október l-ig befejeződjék, illetve, 
hogy október 1-én megkezdhesse 
működését a hűtőház. A kisgyűlés 

javasolja a közgyűlésnek a leirat 
tudomásulvételét, illetve az állam-
segély és az államkölcsön felvéte-
lét A hatósági légoltalmi berende-
zések fejlesztésére pedig ugyan 
eeak miniszteri leirat alapján java-
solja a kisgyűlés 80.000 pengő álla-

mi kölcsön felvételét. Ezt az össze-

get 1944-től kezdödőleg öt év alatt 
kell évi részletekben visszafizetni. 

A Icandarfonőqyór háx vételi 
aiánlata 

A szegedi kenderfonógyár aján 
latét a Szent György-ntcai városi 
bérház megvásárlására ördögh La-
jos tanácsnok ismertette. A rész-
vénytársaság közölte a város ható-
ságával, hogy hajlandó megvásá- > 

rolni *c épületet 850.000 pengőért.' 

I 
a von Reich í k s i t r é i s 
M B B i á a é r o l j a m a g , 
S z e g e d , K e l e m e n - u t c a II. I 

Az ajánlattal kapcsolatban a város 
a mérnöki hivatallal felbecsülte a 
ház értékét s ennek során megálla-
pították, ho^g annak jelenlegi ér-
téke 1,116250 pengő, tehát a rész-

vénytársaság ajánlata elfogadha-
tatlan. Ezt közölték is a kender-
fonógyárral, mire a gyár vezetősé-
ge az ajánlatot megváltoztatta és 
n j ajánlatában. 1200.000 pengőt kí-

nált fel a városnak az épületért. A 

kisgyűlés ezt. az ujabb ajánlatot az-
zal terjesati a közgyűlés elé, hogy 
még ez ts elfogadhatatlan s ameny-
nyiben a részvénytáraságnak szán-
dékában ál megvásárolni az épüle-
tet, a mérnöki hivatal által megál-

lapított becsértéknek megfelelő 

ajánlatát legkésőbb április 8-ig te-

gye meg. 

A közgyűlés már régebben elha-
tározta a Gyála-nagyréti bérföldek 
eladását. Ezzel kapcsolatban a te-
rület felmérése már meg is kezdő-

dött. Tekintettel arra, hogy ezt a 
nagy munkát a jelenlegi lecsökken-
tett létszára mellett a városi mér-
nökség nem tudja elvégezni, a 

mnnka elvégzésére magánmérmk-
kel állapodott meg a város. A fel-
mérés költségei 8430 pengőt tesznek 

ki s a kisgyűlés azt javasolja a 
közgyűlésnek, hogy a parcellázási 
alap terhére szavazza meg ennek az 
összegnek kifizetését. 

A városnak a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Banknál fennálló négy-
milliós folyószámlatartozása a mult 
év végével le jár i A megindult 
tárgyalások során olyan megálla-
podás jött létre, hogy a bank a hi-
telt meghosszabbítja s a város azt 
évnegyedenként 15 000 pengővel tör-

leszti. A kisgyűlés javasolja ennek 
a megállapodásnak tudomásulvéte-
lét 

A magyarszabók piachely* 
és egyéb ügyek 

A különböző városrészek városren-
dezési tervének bemutatása ntán fog-
lalkozott a kisgyűlés a magyarszabók 
és a készrubaárusok uj piaci helyének 
kijelölésével. Eddigi piachelyük a Szé-
chenyi-téren a Tisza-szálloda előtt volt, 
most azonban, hogy ezt az utvonalat 
bekapcsolták a Szegeden keresztül ba-
ladó budápest—bukaresti nemzetközi 
útba, ezért is, de különösen helyi for-
galmi szempontok miatt is szükséges-
sé vált uj piachely kijelölése. Az érde-
keltek a város hatóságával, a kereske-
delmi és iparkamarával s az ipartestü-
lettel egyetértve, azt kérik, hogy az uj 
piachelyet a tér másik oldalán, a Zsó-
tér-ház mellett jelöljék ki számukra, 
ahol egyébként is piac van és számuk-
ra is van bőven lehetőség az elhelyez-
kedésre. Az ügy a kisgyűlés pártoló 
javaslatával kerül a közgyűlés elé. 

.Vitéz dr. T ó t h Béla tiszti főorvos 

bejelentette, hogy 80.000 pengős költ-
séggel tervbe van véve a Fodortelepén 
egy uj kisdedóvó létesítése. A kisgyű-
lés javasolja az építkezéshez szüksé-
ges összeg megszavazását a közgyű-
lésnek. Javasolja a kisgyűlés K o l l á r 
Pál városi zeneiskolai tanár nyugdí-
jazását, a Filharmonikus Egyesület 
3500 pengős szubvenciójának felemelé-
sét 6000 pengőre, a városi Szinház 
szubvenciójának felemelését 25.000 pen-
gőről 30.000 pengőre, a téli gazdasági 
tanfolyamok költségeihez való hozzá-
járulás felemelését 600 pengőről 1600 
pengőre, a hadbavonuhak hozzátarto-
zóinak támogatására 20.000 pengős hi-
telkeret engedélyezését s az adóhiva-
talban dolgozó érettségizett ideiglenes 
áltatni alkalmazottak havi fizetésének 
felemelését 120 pengőről 150 pengőre. 

Két ui főorvosi állás 
a közkárházban 

Több kisebb személyi ügy letár-
gyalása után dr T ó t h Béla helyetles 
polgármester a közgyűlési tárgysoro-
zat pótlólag felvett pontjaként bejelen-
tette a kisgyülésnek a belügyminiszter-
től most érkezett értesítést, amelyben 
jóváhagyja a városi közkórház nőgyó-
gyász és gégegyógyász főorvosi állá-
sainak megszervezését A miniszteri 
leiratot a közgyűlés hlé terjeszti a kis-
gyűlés. 

A közgyűlési napirend előkésztése 
után saját hatáskörébe tartozó ügyeket 
tárgyalta le a kisgyűlés. Mindenekelőtt 
különböző szállításokat tárgyalt le, 
Illetve adott vállalatba s elhatározta 
az exporthfitőház részére elosztó cső-
vek beszerzését 8132 pengős áron és 
tiOOO méter hütőcső beszerzését 30 ezer 
pengős áron. Ezután következett 70 ha-
szonbérletátruházási figy, amelyekel 
együttesen s névszerinti szavazással 
tárgyalt le és fogadott el a kisgyűlés 
Meghosszabbította a kisgyűlés a 
ITONSz bérletét az árvaházi alap tulaj-
donát képező Széchenyi-téri bérszékek 

kezelésére évi 1000 pengő bérért S 
hozzájárult a HONSz-nak ahhoz « ké-
réséhez, hogy a székek még 1927-bm 
megállapított % egész mostanig nem 
változott 4 filléres helyfoglalási dijit 
április 1-től kezdve 8 fillérre emeljek 
fel. Elhatározta a kisgyűlés, bogy 
megvásárolja a MAV-tól a nagyélto-
más előtti Indóháztéren jelenleg ínég 
a MAV tulajdonában levő 242 nég-
szögöl nagyságú terűlelet négyszög-
őlenkint 2 pengőért, mert ennek a te-
rületnek idegen tulajdonjoga sok vi-
talehetőséget ad. Hozzájárult a kis-
gyűlés az Ujszegedi Tenisz Club kör-
térhasználati engedély iránti kérelmé-
nek teljesítéséhez, 

A polgármester beteg* 
szabadsága 

Majd dr. Ha v a s s Zoltán aljegy-
ző dr. P á I f y József polgármester be-
tegszabadság engedélyezése iránti ké-
relmét terjesztette elő. A polgármes-
ter azt kérte a kísgyüléstől, hogy egész-
ségi állapotának helyreállítása céljá-
ból 3 havi betegszabadságot engedé-
lyezzen számára. Dr. Pálfy József az-
zal indokolta kérését, hogy 40 eszten-
dős közszolgálati ideje alatt rendkí-
vüli szabadságot soha nem vett igény-
be, most azonban egészségi állapota 
miatt szüksége van arra. A kisgyűlés 
egyhavi betegszabadságot engedélye-
zett a polgármesternek azzal, hogy ha 
az egy hónap eltelte után egészségi al-
lapota még nem állott volna teljes;* 
helyre, tárgyalni fogja a betegszabad-
ság ujabb egy hónappal való meghoí*-
szabbitását Dr. T u k a t s Sándor főis-
pán ezzel kapcsolatban bejelentette, 
hogy kormányzati álláspont az, horV 
a mai időkben hosszabb időtartam* 
rendkivüli szabadságot nem lehet en-
gedélyezni. A kisgyűlés ennek az ál-
láspontnak értelmében foglalkozott a 
további betegszabadságolásokkal is s 
minden esetben esnpán egyhavi szahzd-
ságot engedélyezett a kérelmezőknek 
azzal, hogy amennyiben a szabadság 
letelte után további szabadságra len-
ne szükségük, a tiszti főorvos javasla-
tával kérjék a szabadság meshossznh-
bitását. Ezután még több kisebb ü.»y 
került a kisgyűlés elé, majd az üler 
véget ért. 

M I p a r t e s t ü l e t b e k a p c s o l ó d i k 

a h a d l d r v a n c v e i ö a k c i ó b a 

(A DélinagyaTország munkatársi-
tól) A szegedi ipartestület elöljá-
rósága hétfőn este 6 órakor tartot-
ta márciusi ülését, amelynek ünne-
pi szint adott az n j elöljáróság be-
mutatkozása. Az n j tisztikart Rai-
ner Ferenc elnök üdvözölte, hang-
súlyozva, hogy igazi keresztényi 
szellemben, testvéri egyetértésben, 
az erők egyesi lésével, komoly mun-
kával ós mindenkor az egyetemes 
iparosérdekek önzetlen és becsületes 
szolgálatával, az iparos öntudat 
az iparos műveltség fokozásával é> 
annak elismertetésével lehet a ki-
tűzött célokat elérni. 

Ezután az elnök emelkedett szó-
lásra és köszönetet mondva iparos-
társaiknak megválasztásokért, hi-
tet tettek a közösség érdekében 
folytatandó mnnka és a magyar 
iparoscélok törhetetlen szolgálata 
mellett, majd Szögi Zoltán indítvá-
nyára köszönetet szavaztak R-iiner 
Ferenc elnöknek eddigi érdemes fá-
radozásaiért, kifejezést adva annak 
a meggyőződésüknek, hogy az ő 
személyében látják továbbra is ér-
dekeik hűséges és méltó képvisele-
tének legfőbb biztositékát 

Az ipartestületi szék' tagjainak 
eskütétele, mnjd a titkári és pénz-
tári jelentés került sorsa, utána az 

elnöki előterjesztések során ismer-
tették vitéz Süvegh Dezsőnek azt 
az Indítványát, hogyne ipartestül t 
vállalja el őt hadiárva gondoza-

apaságát azzal a feltétellel, hogy 

az árvákat, e magyar iparostársa-

dalom hasznos és értékes tagjaivá 

neveli. A szegedi iparosság haza-
fias érzését dokumentáló indítványt 
részletes javaslattal a legközelebbi 
ülés elé viszik és ott döntenek 
majd a megvalósítás végleges mó-
dozatairól is. 

A Szentatya 
teljesen felgyógyult 

Róma, március 29. A pápa teljese* 
h l gyógyult. Vasárnap már fel is kel* 
és rövid sétát tett gépkocsin a Vati-
kánban, majd fogadta a bíboros állam-
titkárt és az államtitkárság egye* 
tisztviselőit, akikkel fontos állam-
ügyekről tanácskozó1! (MTI; 

Gál Ferencné 
gyorsíró és gépíró 

Iskolájában 
április l-én uj tanfolyam kezdődik. Je* 
leatkezés: Széchenyi tér 7, 1L euo. 22. 

Telefon; 28-1A -


