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B közgyűlés megszavazta a három millió szükségadét 
— A vá ©feí tisztviselők fizetés -ruslésérői rendkívüli közgyűlésen 

döntenek. — 

(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután négy 
órakor kezdődött a novemberi közgyűlés, amely-
nek első napián több fontos ügy került tár-
gyalásra. Legfontosabb a forradalmi átalakulás-
sal járó többletkiadások fedezésére szolgáló 
szükségadó megszavazása volt. A közgyűlés 
egyes tagjainak aggályai voltak ugyan sebtében 
előterjesztett és nem teljesen kidolgozott javas-
lat ellen, de azért mindenki belátta a javaslat 
rendkívüli fontosságát és ez volt az oka, hogy 
a közgyűlés egyhangnlag megszavazta az uj 
adót. 

A közgyűlés első napjának a lefolyásáról 
tudósítónk a következő tudósításban számol be : 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármest. r el-
nökölt. Rack Lipót t. tanácsos a polgármesteri 
havi jelentést ismerteti, amelyet a közgyűlés 
tudomásul vesz. 

Dr. Gaál Endre ismerteti Balogh Lajos 
bizottsági tag indítványát. Balogh kórházak, 
tüdőbeteg intézetek létesítését és orvosi egye-
tem azonnali felállítását javasolja. A tanács 
javasolja, bizza meg a közgyűlés a tanácsot a 
szükséges tárgyalásokkal és kérje fel a polgár-
mestert, hogy amennyiben szükségét látja, ebben 
az ügyben küldöttségeket menesszen az egyes 
szakminiszterekhez. 

Balogh Lajos hosszasan fejtegeti igazát és 
sürgeti a javaslat keresztül vitelét, a,közgyűlés 
azonban a tanács javaslala nlellett foglalt állást. 

Taschler Endre főjegyző jelenti, hogy a 
belügyminiszter értesítette a várost hivatalba-
lépéséről. A tanács meleghangú üdvözlő irat 
küidését javasolja, amit a közgyűlés egyhangú-
lag elfogad. 

Taschler Endre bemutatja a közgyűlésnek 
dr. Kelemen Béla volt főispán búcsúlevelét és 
a belügyminiszteri leiratot a volt főispán fel-
mentéséről. A tanács javasolja, hogy a közgyű-
lés köszönje meg a volt főispánnak a város 
érdekében kifejtett munkásságát. A közgyűlés az 
előterjesztést magáévá tette. 

A városi főgimnázium tandiját tudvalevőleg 
ötven százalékkal fölemelték. A tanács ehhez 
a közgyűlés jóváhagyását kéri. A törvényható-
sági bizottság tudomásul vette a bejelentést. 

Ezután a tanácsi előterjesztésekre került a 
sor, amelyek során a tanács nevében Taschler 
Endre javasolja négy városatya megválasztására 
a választásnak december 8-ra való kitűzését. 

Választási elnöknek az 1. kerületben dr. Pap 
Róbertet, Turóczy Mihályt h. elnöknek, a má-
sodik kerületben elnöknek Rach Lipótot, helye-
tesének Schaffer Mártont, az ötödik kerületben 
Bárkányi Zoltánt elnöknek, Lantos Bélát itelye-
íes elnöknek ajánlja, amit a közgyűlés elfogad. 

Balogh Károly referált ezután a szükség-
adó behozatalának ügyéről. A városnak tudva-
levőleg három milliós többkiadása származott 
a forradalmi átalakulásból. Erre nem nyújthat 
födözetet más, mint a szükségadónak kivetése. 
A tanácsi javaslat alapelve, hogy a vagyonos 
osztály miatt kellett leginkább a rendkívüli ki-
adásokat folyósítani. Az adó teljességgel pro-
gresszív természetű és csak egy évre 1918-ra 
szól. Csak azokat az ingatlanodat adóztatják 
meg, amelyek jövedelme nem kisebb az évi 
3000 koronánál. Az ennél nagyobb jövedelmű 
ingatlanokat is csak ugy lehet megadóztatni, 
hogy az évi 3000 korona minimális jövedelem 
az adótól biztosítva legyen. 

Akik erre a célra a Nemzeti Tanács fel-
hívására már adakoztak, ezeknek az adott ösz-
szeget az adóba beszámítják. A kivetés az 1918. 
évi állami adó után történik. 

Kéri a határozatot birtokon kivül meghozni 
és végrehajtásával a tanácsot megbízni. 

Elsőnek Wimmer Fülöp szólt a tárgyhoz. 
- Elfogadom ugyan a tanács javaslatát, 

— mondta Wimmer — de megállapítom, hogy 
a javaslat védi a háztulajdonost, azt a sok 
éppen nem gazdag iparost és kereskedőt azon-
ban, akik harmadosztályú adót fizetnek és most 
ennek kétszeresét kell, hogy fizessék, nem veszi 
tekintetbe. Kifogásolja, hogy a királylátogatás 
költségeire volt egy milliója a városnak akkor, 

amikor a hivatalnokoknak nem tudtak rendes 
fizetést juttatni. Helyteleníti, hogy a javaslattal 
a pénzügyi bizottságnak nem állott módjában 
foglalkozni és az ilyen rendkívül fontos ügyek 
előkészítésében nagyobb óvatosságot ajánl a 
tanács figyelmébe. 

Dr. Balassa Ármin azt kívánja, hogy a 
tanács mutassa be előbb a szükséges kiadások 
jegyzékét és mindaddig, amig ez meg nem 
történik, fedezze a város a kiadásokat. A köz-
gyűlés később gondoskodni fog a fedezetről. 

Kormányos Benő szerint hiányzik a javas-
latból a progresszivitás. A javaslatot elfogadja. 

Végmann Ferenc szerint nem szabad kí-
vánni, hogy a mostani időkben teljesen kidol-
gozott javaslattal lépjen elő a tanács. El kell 
fogadni ugy, ahogy van. Hatalmazza fel a köz-
gyűlés a tanácsot, hogy erre az adóra egy 
millió korona kölcsönt felvehessen. Kötelessége 
mindenkinek ezt az adót mielőbb befizetni. 
Kéri ne álljon senki ellent. 

Dr. Becsey Károly is elfogadásra ájánlja a 
javaslatot. 

Balogh Lajos felszólal, de szavai elvesz-
nek a nagy zajban. Zavaros tervezetet olvas 
fel, amely szerint mindenkit meg kell adóztatni, 
aki nős, nőtlen, özvegy, vagy elvált. Javaslatait 
Írásban is beterjeszti és beszédét azzal végzi, 
hogy „fizessen, aki háborús szerencsében 

I leledzik." 

Valihora Istvánnak az a véleménye, hogy 
a javaslatot egyhangúlag el kell fogadni. Ajánlja, 
hogy az esetleg fel nem használt összeg a 
tisztviselők részére biztosittassék. 

Miután még dr. Turóczy Mihály főügyész 
kijelentette, hogy a határozat birtokonkivüii 
végrehajtásához hozzájárul, a közgyűlés több-
sége a tanács javaslatának elfogadása mellett 
döntött. 

Dr. Gaál Endre a színházi helyáremelés-
ről referál. A szinésztanács ugyanis körülbelül 
34 százaiékos helyáremeiés engedélyezését kérte 
a közgyűléstől. A tanács 16 százalékos emelés 
engedélyezését javasolja azzal, hogy a maga-
sabb helyárakat november 16-tól szedhesse a 
színház. 

Dr. Kormányos Benő a legteljesebb tájé-
kozatlansággal szól a kérdéshez, sőt dacára 
annak, hogy ilyen ugy nem szerepelt a tárgy-
sorozaton, azt is ajánlja, hogy hivják össze a 
szinügyi bizottságot és módosítsa a színház 
szerződését akként, hogy a színészekkel és ne 
az igazgatóval kössenek szerződést. 

Dr. Regdon Károly egészségügyi szempont-
ból szólal fel a páholyok túlzsúfoltsága ellen. 

Dr. Balassa Ármin nem fogadja el a javas-
latot, hanem a társulat kérését kívánja teljesí-
teni. Szerinte még mindig a szegedi színház a 
legolcsóbb a vidéken. 

Wimmer Fülöp a helyárak 20 százalékos 
emelését javasolja. 

Balogh Lajos erősen kikelt az ellen, hogy 
szerinte egy család birja a szegedi színházat 
hitbizományként. nem egyezik bele a heiyárak 
emelésébe. 

A közgyűlés többsége a tanács javaslatát 
tette magáévá. 

Balogh Károly bejelenti, hogy Pillich Gyula, 
a Városi Hivatalnokok Egyesületének az elnöke 
100 százalékos fizetésemelést kér az alkalma-
zottak részére. Hasonló kérelemmel fordult a 
Városi Alkalmazottak Tanácsa a közgyűléshez. 
A háborús segély 100—150 százalékkal való 
emelését kérik november 1-től visszamenőleg. 

A közgyűlés elfogadta Végman Ferencnek 
ebben az ügyben előterjesztett azt a javaslatát, 
hogy a tanács a teljesen kidolgozott tervezetet 
8 nap alatt terjesszen a közgyűlés elé, amelyet 
ebből a célból összehívnak. 

Elhatározta a közgyűlés, hogy a városi 
hivatalnokok családi pótlékára vonatkozó terve-
zettel is a legközelebbi közgyűlésen fog foglal-
kozni, ezt az ügyet tehát az előbbiekhez csa-
tolták. 

Balogh Károly a közvágóhidi személyzet 
munkabérfelemelés iránti — lapunkban már 

részletesen ismertetett — kérelmét ismerteti. 
Bejelenti, hogy a többi városi üzemek alkalma-
zottai hasonló kérelmet adtak be. 

A közgyűlés az előterjesztést elfogadta, 
illetve a munkabéreket a tanács javaslatának 
megfelelően állapította meg. 

Ezután névszerinti szavazással elhatározta 
a közgyűlés a Mikszáth Kálmán-utca 22. számú 
ház megvételét a városi gépkocsi-üzem céljaira 
210.000 koronárét, helyt adott Berzenczey Do-
mokos főmérnök felebbezésének, végül elutasí-
totta özvegy Tóth Károlyné és Stahl József 
felebbezését. 

Hét órakor az elnöklő polgármester a köz-
gyűlés folytatását csütörtök délután négy órára 
halasztotta. 

A forradalmi átalakulás 
fiódmezővásánielyen. 

(Saját tudósítónktól.) "Szúthmér'y Tífiia-
imlér távozásával Kapcsolatban,, még a kö-
vetkező ínifcrmáoiók kaptam: 

Nemzetőrökből küldöttség jelent meg 
a Nemzeti Tanács előtt, mély a főkapitány 
eltávolítását követelte. A Nemzeti Tanács 
erre azt ajánlotta a főkapitánynak, hogy tá-
vozzék állásából. Szathmáry még a tegnapi 
napon családjával; együtt a fővárosiba utazott 
A főkapitány helyettesítésével ideiglenesen; 
dr Juhász Mihály gazdasági tanácsnokot bíz-
ták meg és kirendelték mellié Gajdán Imre 
rendőrkapitányt, miint bizalmi férfiút. 

Ismertettem azt az ellentétet, mely a 
Radikális Párt és a Nemzeti Tanács között 
támadt. A Nemzeti Tanács nem hajlandó be-
vonni a Rajdiilkáfc Pártot, miig az a központ 
hivatalos elismerő nyilatkozatát meg neon 
szerzi. Wihs Béla az itteni Radikális Párt el-
nöke ma Budapestről dr. Fülöp Zsigmondtól 
a következő levétet kapta: 

— A Radikális Párt végrehajtó bizott-
sága örömmel vette megalaikulásirkait és üd-
vözletét küldi mindnyájatoknak. Miután a 
rlégii mesterkélt és üres közjogi frázisokra 
épített politikai pártkeretek végérvényesein le-
omlottak, a polgárság nem tudhat másiként 
elhelyezkedni, mint az országos Radikális 
Párt kenetében. Hogy ez igy van, mutatja, 
hogy pártunk itteni tagjainak száma az eső 
pár niap alatt ötven ezerre szaporodott és ez 
ínég tniindlig rohamosan emelkedik. A vidéket 
egyenlőre nem is tudjuk számon tartani. 
Purjesz Lajos még tegnap sürgönyözött Kun 
Bélának, hogy a ti képviselésteket a Nemzeti 
Tanácsban ö intézze el ott. 

Kapott ezenkívül Wihs Béla egy távira-
tot is az Országos Radikális Párttól, mely a 
következő: 

— Megalakulásról központ örömmel ér-
tesül. üdvözli a pártot jóváhagyással. Nem-
zeti Tanácsba való delegáltakat illetőleg Kun 
Bélához távirat ment. 

Wiihs Béla, az itteni Radikális Párt el-
nöke ismét megjelent a Nemzetii Tanácsban 
és felmutatta a levelet é's táviratot és kérte, 
högv a párt delegáltjait fogadja be a Nem-
zeti Tanács, amely azonban még most sem 
határozott, még pedig azért, mert a szociál-
liiásták kijelentették, hogy saját pártjuk kere-
tében meg akarják beszélni azt, hogy szüksé-
gesnek tartják-e Radikális Pártnak a Nem-
zeti Tanácsban való képviseletét. Tény az, 
hogy a Radikális Párt delegáltjai mindeddig 
nqm jelenhettek meg a Nemzeti Tanácsban. 

A rmai napon felmentették állásától' 
Kmetykő Károly főszámvevőt, a közellátási 
hiivatai vezetőjét. Ezzel eddig a , főkapitányi 
és a közellátási hiivatai áll vezető nélkül. 
Wiihs Béla százados a nemzetőri parancs-
noki tisztéről lemondott. 

A hódmezővásárhelyi szociáldemokrata 
párt mia délután; fél három órakior népgyű-
lést tartott a piactéren. A népgyűlésen sze-
gedi szónok, ötejnyik József tartott beszé-
det. Szónokolt még Kun Béla országgyűlési 
képviselő is. Da. 


