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sokkal több betegnek biztosit gyógyulást, mint 
ahány a közkórházban elhelyezhető volt. 

Mindezt elhallgatja a cikkíró és arra helyezi a 
hangsúlyt, hogy én egy katolikus női szerzetnek 
akarok hajlékot adni a kórházban. Hát ez a terv 
nem tőlem ered, hanem ár. Debre Péter igazgató-
főorvostól 0 javasolta, hogy a világi ápolónők 
helyett apácákra kellene bizni a betegek ápolását, 
akik nem anyagi érdekből, hanem minden világi 
hiúságról lemondva, szívvel-lélekkel szentelik éle-
tüket a szenvedő emberiségnek és akik egyszer-
smind a legképzettebb betegápolók is. E tekin 
leiben egy véleményen vannak űr. Debrével a 
zsidó, református és minden más vallású orvo 
sok, akik szintén szivesen látnák az apácákat a 
kórházban. Csak természetes, hogy én is helyes-
lem a tervet, de csak abban az esetben javaslom 
a tanácsnak, ha nem kerül nagyon sokba. 

— A közvélemény előtt engem szeretnek ugy 
beállítani, hogy én fanatikus katolikus vagyok. 
Igaz, fó katolikus vagyok, de tiszta lelkiismerettel 
mondhatom, hogy nivatali működésemben csak 
szegedi polgárokat ismerek és soha háttérbe nem 
szorítottam egyetlen zsidót, vagy másvallásut és 
az istenfélő zsidót épp ugy megbecsülöm, mint a 
buzgó keresztényt. 

— A kórház kérdésében Is gyakran találom ma-
gammal szemben a sajtót. Pedig amikor az egye-
temesités mellett foglaltam állást, akkor sem az 
egyetem, hanem a város érdekeit tartottam szem 
előtt. A kórház ezidőszerint hárommilliárddal tar-
tozik a városi pénztárnak és ez az összeg folyton 
emelkedik, mert dr. Debre Péter kitűnő igazgató-
főorvos, aki ki nem fogy a kívánságokból a kórház 
érdekében. E tekintetben ugyanilyenek a város 
többi intézményének vezetői is, mert Papp Ferenc 
mindent a tűzoltóságnak szeretne megszerezni, a 
másik Papp Ferenc a gőzfürdőt és a szegedi 

köztisztaságot szeretné világcsudájává átalakítani. 
Ez igy rendén is van, de viszont nekem és a 
város tanácsának kellemetlen kötelességünk, hogy 
ezeket a kívánságokat csak addig honoráljuk, 
ameddig azok a város pénzügyi egyensúlyát nem 
zavarjak. 

— Jelen esetben is, ismétlem, csupán arról van 
szó, hogy a városi közkórház betegeinek szeretet-
teljes és hozzáértő ápolást biztosítsunk, ha ez a 
város túlságos megterhelése nélkül lehetséges. 
Minden egyéb kombináció és konklúzió téves. 

A polgármester nyilatkozatát teljes készség-
gel közöljük, annál is inkább, mert hiszen a 
nyilatkozatban foglaltak minden pontban meg-
egyeznek a Délmagyar ország álláspontjával. A 
Délmagyarország sohasem vonta kétségbe, hogy 
a polgármester a város érdekében kivánja át-
adni az egyetemnek a közkórházat, csupán ugy 
vélte, hogy tivid a polgármester, amikor azt 
hiszi, hogy a kórház átadásával szolgálatot 
tenne a város érdekeinek. A vasárnapi cikket 
is félreértette a polgármester. Eszünk ágában 
sem volt azt állilani, hogy a polgármester 
katolizálni kivánja a kórházat, mert nagyon jól 
tudjuk mi is és velünk egyült a város minden 
rendű, rangú és felekezetű józan polgára, hogy 
az ápolóapácákkal csak nyerne a város köz-
egészségügye. Azonban — és ugy véljük, hogy 
ebben szintén a város józan közönségének fel-
fogását tolmácsoljuk —, fontosabb és sürgő-
sebb a közkórhaz épületének rendbehozása, 
mint az ápolószemélyzet kicserélése, ha mind a 
kettő egymilliárd koronába kerül és a városnak 
nincsen kétmilliárdja, hogy mtnd a két problé-
mái egyszerre oldja meg. 

Hol kel lene tani tani a 130 női iparostanoncot? 
A női iparostanonciskola ügyének rendezését ismét levették a napirendtől. 
Nem régen beszámolt a Délmagyarország arról 

a kormányrendeletről, amely a cöi iparostanonc-
iskola haladéktalan felállítását követeli a város 
hatóságától és igazoló jelentésfélét kér arról, hogy 
miért késett eddig az iskola felállítása, amikor a 
kultuszminiszter erre a célra már hónapokkal ez-
előtt átengedte a Margit uccai polgári iskola tan-
termeit. A tanács a miniszteri rendeletre ugy hatá-
rozott, hogy felhívta az iparostanonciskola igazga-
tóságát a női tanoncoktatás előkészítésére és ki-
mondotta, hogy a kormányhoz intézendő jelentésé-
ben az előkészületi munkálatokat jelöli meg a ké-
sedelem okaként. 

A hétfői tanácsülésen ismét szóba került a női 
iparostanonciskola ügye. D'. Gaál Endre tanács-
nok ismertette azt az előterjesztést, amelyet Antal 
Déne3, az iparostanonciskola igazgatója intézett a 
tanácshoz. Az előterjesztés szerint Szegeden 730 
bejelentett női iparostanonc van, tehát tizenöt osz-
tály felállításáról kell gondoskodni. A tanerők meg-
választása az iparostanonciskola felügyeíőbizottsá-
gának hatáskörébe tartozik. Az iskola felállítási és 
fentartási költségeinek fedezésére kilencvenkétmlllió 

korona szükséges. 
A tanácsülésen hosszú viia támadt a kérdés kö-

rül. Különösen a fűtés problémájánál időzött so-
káig a tanács. Az állam kijelölte ugyanis az iskola 
helyiségeit, de a tantermek fűtéséről nem gondos-
kodik. A tanács néhány tagja ugy találta, hogy a 
város nagyon ráfizetne, ha fűtőanyagot szállítana 
az iskolába, inkább készpénzmegtéritést adjon a 
város a Margit uccai polgári Iskolának. Egyik ta-
nácsnok felvetette azt a gondolatot, hogy az ipa-
rostanonc lányokat a városi gimnázium tantermei-
ben kellene tanitani, de a többség ugy találta, hogy 
ehhez a váiosi gimnázium igazgatója nem járulna 
hozzá. A vitát végül is a polgármester függesztette 
fel a következőkkel : 

— Ez a kérdés még nincs kellőképen elintézve. 
A tanács elé csaki3 akkor lehet terjeszteni, ha 
minden részletére konkrét javaslata van az elő-
adónak. Most nem tudjuk, hogy kik lesznek a tanerők, 
hogy ki fog fűteni, hogy mennyibe kerül az iskola. 
Majd máskor határozunk. 

Ezzel azután a női iparostanonciskola ügye 
egyelőre ismét lekerült a napirendről. 

Huszonotszáza lékos f izetéspét iékot kapnak 
a város i t isztviselők. 

„ft városek jogát erősen caorbitja a főispánok kiterjesztett joga, 
ügyi bizottság ülése. 

A pénzügyi bizottság hétfőn délben a polgár-
mester elnöklésével ülést tartott, amelynek tárgy-
sorozatán egyetlen pont szerepelt, a városi tiszt-
viselők státuszát szabályozó kormányrendelet. 

A pénz-

A rendeletet nagy vonalakban Rack Lipót 
pénzügyi tanácsnok ismertette. Elmondotta, hogy 
a kormány a városi tisztviselőket visszahelyezte 
azokba a fizetési osztályokba, amelyekbe az 
eredeti törvények sorozták, de amelyekből egy 
két év előtti kormányrendelet kiemelte a városi 
siátnszt és magasabb osztályzatot állapított meg. 
A rendelet a jelenlegi tisztviselőket — személy 
szerint — nem érinti, csupán két csoportba 

sorozza. Az „A" csoportba kerülnek azok, akik 
abban a fizetési osztályban vannak, amely a 
rendeletnek is megfelel, akik azonban magasabb 
osztályban vannak, „B" csoportba kerülnek és 
kevesebb fizetést kopnak. Az uj státusz meg-
állapítására a rendelet 

kéthónapos hatdrtdőt ad, azonban a város 
tanácsa szükségesnek tartja, hogy a tiszt-
viselők az uj státusz megállapítása előli 
már megkaphassák uj illetményeiket a mait 

év jaltus elsejétől visszamenőleg. 
A számvevőség erre vonatkozólag javaslatot ter-
jesztett a tanács elé. Javasltában hivatkozik 
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H legkényelmesebb fizetési feltételek 
B W Csakis első minőségű árut tartok raktáromon, m 
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arra, hogy a tisztviselők az uj státuszrendelet-
ben megszabott fizetésekkel sem érik még él 
békebeit fizetéselkel. A törvény értelmében a 
városoknak joguk van külön városi fizetés-
pótlékot utalványozni, amely a nyugdíjba is 
beszámít. Több város már meg is állapította és 
folyósította ezt a pótlékot. Javasolja, hogy Sze-
ged város a atátusxrendeletben megállapított 
fisetéseken kivűl minden városi tisztviselőnek 

huszonttszázatékos városi pótlékot adfon, 
ugy hogy azt a nyugdíjba is szdmilsa be. 

A tisztviselők még ezzel a pótlékkal sem érik 
et békebeli fizetéseiket. A huszonötszázalékos 
pótlékkal együtt a tisztviselők illetményeire egy 
évben busz és félmilliárd korona szükséges. A 
költségvetésben ezen a ctmea tizenhét és fél-
milliárd koronát irt elő a közgyűlés, de a rend-
kívüli airp keretében erre a célra még három 
milliárdot vett fel, ugy hogy a fizetéseket bő-
ségesen fedezi a költségvetési elöirás. Azt a 
különbözetet, amely a régi fizetések és a ren-
delőben megállapított fizetések között van, 
julius elsejétől visszamenőleg egy összegben 
fizeti ki a város. Erre a célra mintegy ezer-
kéissámillió korona kell. Ez a pénz a város 
rendelkezésére áll, mivel sz elmúlt évről vissza-
maradt követésekből az idén már több, mint 
másfélmilliárd korona f )lyt be. 

Wimmer Ffllíp szólalt fel a pénzügyi tanács-
nok eiőterjesz éaéhez. A számvevőség javaslalát 
elfog »dja, azonban szCks£ge«nek tartja, hogy 

a városok a városok kongresszusa utján 
egységes akciói indilsanak a sérelmes síd-
tuszrendetsi megváltoztatása érdekében, 
mert a városokra nagyen sérelmes, hogy a 

tanácsnokokat alacsonyabb fizetési osztályba 
sorozza, mint amennyiben eddig voltak. A vá-
rosok egyöntetű feliépé te eredménnyel kecseg-
tet, hiszen a betegápolási hozzájárulások ellen 
íamsdt egységes felzudulás is megfelelő ered-
ménnyel járt. 

A polgármester válaszolt Wimmer Fülöp fel-
szólalására. Bejelentette, hogy a városok kong-
ressiusánsk áihndó választmánya jenuár hu-
szonhatodikán ül össse és as üli8 tárgysoro-
zatán ez a kérdés is szerepel. Az ülés főtárgya 
különben a betegápolási hozzájárulás ügye; 
mert a kormány uj rendelettervezetet dolgo-
zott ki. 

— A státuszrendeletben különösen sérelmes-
nek tartom — mondotta « polgármester—, 
bogy a város első tisztviselőn, a tanács tagjait 
hátrányosabb he yzetbe szorítja a tanácson kí-
vül álló tisztviselőkkel szemben. Igy például as 
árvaszéki elnök, aki nem tagja a város taná-
csának, három évi várakozás után juihat a ren-
delet értelmében eggyel magasabb fizetési osz-
tályba, a tanácsnokok pedig ugyanezt csak hat 
évi várakozás után érhetik ei. A főispánok jog-
körét is nagyon kiterjesztették már a városi 
önkormányzat rovására. A félreértések elkerü-
lése érdelében kijelentem, hogy a ml főispá-
nunk ellen nekem semmi kifogásom nincs, amit 
mondok, annak csak általános fellege van. A 
várost Önkormányzatot erősen csorbítja a főis-
pánoknak az a joga, hogy városi föllsziviselő-
ket nevezhetnek ki, főmérnököt, főorvost és 
kórházigazgatót. Ez feltétlen sérelme az auto-
nómiának, biziák a városi tisztviselők megvá-
lasztását a város tanácsára, amely mélyen gyö-
kerezik a városba, mig a főispánok a legtöbb 
esetben idegettek a várostól, működésűk Ideje 
teljesen bizonytalan és igy a kinevezéseknél 
nem érvényesülhetnek annyira a város érdekei, 
mint a főispánok személyi kapcsolatai 

A polgármester bejelentette még, hogy a vá-
rosok koogresszutának Alisén személyesen vesz 
részt. 

A pénzügyi bizottság a pénzügyi szenátor 
javaslatit egyébként egyhangúlag elfogadta. 
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