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A v á r o s p a n a s z t e m e l a kormány ellen
a k ö z i g a z g a t á s i biróságnál.
A rendkívüli

közgyüks

tiltakozik a nyo'cmilliírdos
megterhelés ellen.

Alig húsz városatya jyfllt Cssze szombat
délután i városháza közgyűlési termőben, bogy
résztvegyen azon a rendkívüli közgyűlésen,
amelyet a főiipán Wlmmer Fclöp és negyven
bizottsági tagtársának kivániágára bivott öisze.
A rendkívüli közgyűlés tárgysorozatán egyetlen
pont szerepelt: az a fiat ügy miniszteri
rendelet, amely betegápolást is gyermekvédelmi
hozzájárulás elmia közel nyolcmilliárddal terhelte
meg a város költségvetését.
Dr. Somogyt Szilveszter polgármester negyedötkor nyitotta meg a közgyűlést. Rock Lipót
pénzügyi tinácinok részletesen ismerteti a kérdéses kormányrendeletet, majd előterjeszti a
lanícsnak azt a határozati javaslatát, amelyet
a Délmogyatország
mai számában részletesen
ismertettünk.
Az első felszólaló dr. Kormányos Benö. Kijelenti, hogy a tanácsi javaslalban szereplő
érvek mind közhelyek és közismertek. Maga a
javaslat nem fejezi ki kellő erélyességgel azt
a tiltakozást, amelyet a közgyűlésnek a város
érdekében feltétlenül ki kell fejeznie.
— Hiába írunk fel a kormányhoz, mert a
kormácy a legjobb esetben hallgatással mellőzi
feliratunkat — mondotta Kormányos Benö —,
hiába panaszoljuk el, hogy a rendelet következtében a város legelemibb szükségleteit sem
tudjuk a jövőben biztosítani.
— A ml illtakotásunYnak keményebbnek s határozottabbnak kell lennie. A törvények felfogositják a város törvényhatósági biio'tságát,
h o j y a város közönségére károsnak talált kormányrendeletek végrehajtását megtagadja
is
erről a kormányt felirattlog
értesítse. Erre a
feliratra a kormánynak negyven napon belül
válaszolnia kell és ha válaszában ismét elrendeli a sérelmezett rendelet végrehajtását, azt
csak akkor kell végrehajtani. Én a megtagadásnak vagyok a hive, mert továbbra ilyrn körülmények között nem lehetünk alázatos vazull ' í a i a kormánynak. A tanács javaslatát nem
fogidom »l, hanem indítványozom, hogy
törvényadta jogunk a'apján fogadjak mtg a rendé'et végrehajtását.
Legalább gondolkodóba
esik a kormány.
Kormányos Benő éljenzéssel fogadott felszólalása után dr. Bodnár Oéza emelkedelt szólásra. Sajnálattal állapítja meg, hegy ez, a városra nézve annyira fontos kérdés nem kellett
nagyobb érdeklődést a bizottsági tagok körében. Elismeri, bogy a mai viszonjoiat nem
lehet összehasonlítani a békebeli viszonyokkal,
mert aióta a közegészségügy különösen nigy
változásokon ment kereaitül. Igy ma mái: s
szociális problémákat nem lehet a c v a n n o U n i
a költségekkel megoldani, mint a háború előtt.
A kérdéses rendeletet a kormány a szanálási
törvényben nyert felhatalmazására való hivatkozással adta ki. A szanálási törvény azonban
csak arra hatalmazza fel a kormányt, hogy
csak abban az esetben tehet különleges Intézkedéseket, ha a meglévő államháztartást keretek határain belül nem tudja megoldani a felmerülő kérdéseket.
Sraith Jeremiás jelentését ő l azonb»n tudlak, hofiv a kormány eddig a
2 ^ 0 0 0 . 0 0 0 aranykoronás népszöveségi kC
csönböl csupán 70 0 0 0 0 0 0 koronát költött el
é« igy 180.000,000
aranykorona
még érintetlen söi az államháztartásban
jelentikenyfellegek
mutatkoznak. Az az idő tehát, amikor
• kormány élhetne a szanálási törvényben nyeri
felhatalmazásával, még nem étkezett el és igy
« a rendelet, amely a betegápolás é l a gyermekvédelem terhét az államról a tör?ényható"ágokra hárítja át, ha nem is törvénytelen, de
nem egyezik a törvény szellemével, sőt annak
betűszerinti értelmével sem.
Ez után azt fejtegette dr. Bodnár Qéza, hogy
a kérdései kormányrendelethez csatolt táblázat
kétségtelen bizonyítéka lehetetlen adórendszerünknek. A táblázat szerint a budapesti házadó
huszonötszöröse a szrgedinek, eziel szemben
a föld-, kereseti-, társulati-és külön adó egyOttvéve alig nyolcszorosa a szegedi adóknak, pedig
majd minden számottevő
vállalat Budapesten
van. Et kétségtelenül bizonyltja azt, hogy Szegeden az adókivető
bizottságok
aránytalanul
nagyolb adókkal sújtották a polgárságot, mint
máshol. Éppen ezért javasolja, hogy a tanács

betegápolás!

a kormányhoz intézendő feliratban ezekre a
körülményekre Is mutasson rá.
Wlmmer Fülöp szólalt fel ezutái?. Hivatkozott
arra, hogy a kormány a generálit intézkedéssel
mérsékelt adókat vette ffgyelenb', amikor a
városra eső hozzájaruláat kiszámította, de nem
vetie figyelembe azt, hogy ezeket az általánosságban leszállított adókat a felszdlamláii
bizottságok működésének eredményeképpen még jelentékenyen leszálliioiták. A hábotu előtt — mondotta Wimmer Fülöp — a város mai pénzben
kétmilliárdot fizetett betegápolás és gyermek
védelmi hozzájárulás cimén az államnak. Az a
körülmény, hogy most a kormány a hiboru
előtti hozzájárulásnak Közel tégy szeresét kívánja,
aü bizonyltja,
hogy Itt nemcsak tényleges kiadások fedezéséről
van szó, hanem
ujabb,
nogyobbarányu
beruházásokról
is.
Ilyenekre
pedig a mai gazdasági
viszonyok között nem
szabad gondolni. Inditványozom, hogy a tanács
mutasson rá e r e is felterjesztésében, mert ez
az éiv is támogatja azt a törekvést,
amely a
városra kivetett nyolcmilliárd
koronás
hozzájárulás mérsiklisire
irányul.
Kifejtette ezután Wimmer Fülöp, hosy a betegápolás és gyermekvédelem 280 milliárd koronás összköltségének 28
szdzalika
esik a
kormányrendelet
élteimiben
Szegedre,
ezzel
szemben Debrecenre, amelynek
lényegesen nagyobb vagyona és gazdagabb polgársága
van,

csupán 1.6 százclik. Ez is azt bizonyítja, hogy
a debreceni adóklvetők tokkal
méltányosabban
Jártak el, mint a szegedlek.
Dr. Tóth Imre szólalt fel ezután. Kijelentette,
hogy a kérdés érdemével nem kiván foglalkozni, mert az előtteszókk már mindent elmondottak, csupán egy preventív
intézkedés
megtételének lehetőségére hívja fel a közgyűlés figyelmét, le állványozza, hogy a város hatósága forduljon
panasszal
a
töivinyellenes
rendelei ellen a közigazgatást
bírósághoz
is
igy biztosítsa magát arra az esetre, ha netalán a kormány figyelmen kívül hagyná a közgyűlés
fel/erjesztését.
A ptlgármester
reflektált ezu'án az elhangzottakra. Bejelentette, bogy a rendeletben biztosított joga alapján már felszólalt a péniűgyminiszUrnél a tu zott kirovás ellen. Kimu'atta,
hogy a kivetés alapjául
vett adókat
összesen
csak 1.240.955K. 40Hlllrrtl mérsékelték, tehát a
kirovás Jelentékeny mértékben csökkentendő,
— AIipos reményűnk van arra, hogy a nem
jól Informált miniszter
helyes
Információnk
alapján
mérsékelni fogja a ránk hárított súlyos terhel, mondotta a polgármester. Majd kijelentette, bogy Kormányos indítványát nem
tartja elfogadhtiónak, mivel jél tudja, hogy a
váróinak valamennyit feltétlenül fizetnie kell.
Tóth Imre leddvátyának
elfogadása
ellen, ha
ezt nem is teszi magáévá a tanács, nincs kifogása. A közgyűlés ezután a tanács javaslatát
Bodnár Géza és Wimmer Fülöp módosításával
egyhangalog eljegjdta és egyhangúlag
kimondotta azt is, hogy a sérelmes rendelet
miatt
panaszt emel a kormány ellen a
közigazgatási
bíróságnál,
mint
dr.
Tóth Imre
indítványozta.
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Magyarok beszéde
a washingtoni interparlamentáris konferencián.
(Budopesll tudósttónk telefonjelentise.)
Washingtonból Jelentik: Az interparlamentáris unió
washingtoni értekezletén a magyar delegátusok tevékeny szerepet vittek. Lukács Q / ö r g y a főtitkár
évi jelentéséhez szólva hangoztatti, hogy mai szervezetében a Nemzetek Szövetsége teljesen
alkalmatlan egyes nagyhorderejű feladatok mego'dáiára, főként teljesen alkalmatlan i n n a k a
hivatásnak be öltésére, amelyet a faji, nyelvi és vallási kisebbség védelmében önként vállalt
magára. Ily köiülmények közölt megtörténhetett az a komikum, hogy jóllehet ezrivel terjesztik fel
a kisebbségi panaszokat, a tanács 5 éven keresztül mégis mindössze két kisebbségi üggyel foglal•
koiolt érdemlegesen. Ez a rendszeres elzárkózás valóságos terror gyanánt nehezedik a kisebbségekre. A kisebbségek ki vannak szolgáltatva az akaratuk ellenére reá/uk kényszerilett államratalom korlátltn Önkényének és elnyomásának.
A kisebbségi szerződések végretwjiatlinsága a kisebbségeknek Európaszerte iapssztalbafó
kíméletlen elnyomatása teljesen megérlelte a népszövetségi egyezség (okmány) 19. cikkében kentem,
piált reformszükségességét.
A reíiríónak két irányúnak kell lenni. Kt kell terjednie a béke és a
népszövetségi egyezményokmány revíziójára. A népszövetséget azzá kell tenni, amivé lennie hivatása. A szabad nemzetek szabad egyesülésévé.
Lukács Oyörgy beszédéi az értekezlet tagjai nagy figyelemmel hallgatták végig. Ezután
6
Gratz Ousztáv é i Petrt Pál beizéltek még.
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Eltávolították Szegedről az Üdv Hadsereg katonáit.
A legutolsó években Amerika után Európában
is feltűntek a lapossapkás, kik uniformisos Üdvkatonák, akik uccai prédikációkkal, énekléssel,
előadásokkal kívánják megtéríteni az emberiséget.
Az Üdv Hadsereg katonái legutóbb föltűntek Szegeden is, miután a fővárosban már nyilt uccán
egy bolthefyiségben rendezték be téritő helyüket."
Rendszerint lelátogattak a mulatóhelyekre és énekléssé', szónoklattal akarták megtéríteni az elbukottakat
Sokszor az egyes forgalmas helyeken, különösen uccakeresztezéseknél állottak fe>, elénekelték
dallamos indulójukat, amikor pedig a tömeg összeovült Drédikáltak és - eladták ujságjukat. A legutolsó hetekben . azután
egyre gyakrabban
jöttek
UlUiau
.
»IAari4cr>lrat
í . povre evakrabban
tartottak urnái
uccai előadásokat,
i Mutóbb számos jelentést kapott a szegedi J
rendőrség az Üdv Hadsereg katonáinak hangos 1

működéséről és igy most a rendőrség meevlzsgáttá a kérdést. Megállapították, hogy az Üdv
Hadseregnek csak lapterjesztési engedélye van de
„ k ő z e s e n d h á b o r i t á s r a u c c a i éneklésre és prédikáctóra a miniszter nem adott engedélyt Szombalon azután a rendőrség emberei felkeresték a
Szegeden időző katonákat és tudomásukra adták.
hogy az uccákon énekelni nem szabad. Az Üdv
•
ebben az esetben jobb lesz, ha elmennek Szegedről, mert ebben az esetben eljárást inditanak ellenük. A katonák tiltakoztak, de végül is nem
szegülhettek ellen a rendőrségnek. Szombaton délután azután vonatra ültek és elutaztak
Szegedről,
— a rendőrség asszisztenciája mellett.

Megismétlik a szavazást
a Belvárosi Bank negyvenszázalékos ajánlata ügyében.
Kit héten belül megtartják az uj tárgyalást. — A kétharmad többségből
M t
a'ig hiányzik valami.
Az a nagy izgalom, amely végigvonult és
piementáris erővel tomboll a Belvárosi Bank
tPonaoi
egyezségi
tárgyalásán,
szombaton
már teliesen eltűnt és most már nyugodtabban
r l l k meg a helyzetet. Délelőtt a tegnapi viharok kéoe teljesen eltűnt a törvényszéki folyosókS í lőttek egyesek, akik érdeklődni akartak a
szavazás eredményéről, de mindenütt azt a
fölvilátosilást kapták a folyosókon, hogy az
eredmény megállapítására csak a jövő héten

kerülhet sor. Ezzel azután csöndben és most
már izgalom nélkül elhagyták a törvényszéket.
A Délmagyarország
munkatársa ezzel szemben ugy értesül, hogy dr. Kultr Rezső biró
mérlegelve az ezer hitelező bizonytalan és izgatott helyzetét, az e'sö (ervektől eltérőleg,
félretett minden munkát és már szombaton reggel hozzálátott az eredmény átlagos
megállapítás'hoz.

