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Segélyroham Szeged ellen

A legkülönfélébb egyesölelek és intézmények kérnek segélyt Szegedtől
engedélyezi, a tanács jogosan hivatkozhatna
minden egyes esetben erre a közgyűlési határozatra, amelynek mindenféle szempontból
meg is lenne a létjogosultsága, hiszen a kéltségvetés egyensúlyának fentartása, az elsőrendű városi szükségletek biztosítása úgyis a legsúlyosabb gondot jelenti évek óta.
A segélykérők rohama egyre fokozódik,
egyre többen jelentkeznek a városnál pénzért
a legkülönbözőbb ürügyekkel és a legkülönbözőbb célokra. Hogy a roham arányait jellemezzük, felsoroljuk itt azokat a segélykérelmeket, amelyek között lehet egyik-másik in*
dokolt és teljesítésre méltó is, amelyek a szerdai postával érkeztek a kulturügyosztályba, te.
Nem múlik el tanácsülés, hogy egy fél- hát a városi tanács egyetlen ügyosztályába.
fueat ilyen segélykérelemmel ne kellene a taVitéz Végh Kálmán honvédelmi államtitnácsinak foglalkoznia. A legtöbb vita ezek kö- kár bejelentette a városnak, hogy áz 1929.
rül folyik, mert a tanácstagok egyrésze ud- évi bajnoki céllövőversenyt Szegeden tartják
variatlanságnak tartaná a kérelmek elutasítá- meg julius 13., 14. és ló-én Tehát illendő,
sát, viszont azok a tanácstagok, akik ismerik ha a város legalább ezerötszáz pengővel hozjól a pénzügyi lehetőségeket és állandó küz- zájárul a versenyrendezés költségeihez.
delmet kell folytatniuk a pénzügyi egyensúly
A Szentesi "Nemzeti Gyermeknap rendezőmegtartásáért, az elsőrendű szükségletek biz- sége szintén segélyért fordult a városhoz és
tosításáért, erélyesen tiltakoznak az indokolat- kérte, hogy a gyermeknapot Szegeden is renlan és u legtöbb esetben haszontalan bőkezű- dezzék meg.
ség ellen. Az eredményt rendszerint a polA Magyar Aero Szövetség arról értesítette
gármester dönti el, hol jobbra, hol balra' Szeged város közönségét, hogy az idén őszaszerint, hogy kik és milyen célra kérnek szel megrendezi országos repülőturaversenyét,
pénzt a várostól.
amelynek az a célja, hogy a magyar pilóták
Nem ártana, ha a közgyűlés ebben az ügy- elárulják képességeiket, hogy a versenybíróben is hozna olyasféle 6zigoru hangú e h i ság megismerje a gépeket és kiválogathassa
határozatot, mint amilyent legutóbb a Szé- azokat a pilótákat és gépeket, amelyet a jövő
chenyi-tér lezárása ügyében hozott, kimondva, évben rendezendő nemzetközi turaversenyre
hogy ezentúl a tanács senkinek sem adhat, benevezhet. Az Aero Szövetség körülbelül ezermég a legkivételesebb esetekben sem engedélyt ötszáz pengő segélyt kér a várostól a versenya város egyetlen sétaterének lezárására. Ez a rendezés költségeire.
határozat igen megkönnyíti ugv a tanács, mint
Ezek voltak a jelentősebb segély kérelmek,
a polgármester helyzetét, mert hiszen vannak de ezeken kivül befutott a szerdai postával
befolyások, amelyektől a város hatósága se- vagy egy tucat kisebb kérelem is, részben
hogysem függetleníthette volna magát akármi. egy éni, részben testületi. Ha a város minden
}y*n kellemetlen volt is akceptálásuk. Ha te- segélykérelmet honorálna, akkor meg kellene
hát a'közgyűlés legközelebb kimondaná, hogy dupláznia a bevételeket, de a jövedelem még
semmiféle idegen egyesület segélyezését nem igy sem lenne elég ezekre a segélyekre.
(A Délmagyarország munkatársától.) Az
utóbbi időben hihetetlenül megnövekedtek a
város társadalmi terhei. Ahány egyesület van
az országban, ahány versenyt akarnak rendezni gránicon innen és tul, mindegyikhez
Szegedtől is kérnek támogatást. A segélykérő
leveleket pedig olvan nagy urak szignálják,
akiknek kérését a város hatósága restelli meg.
tagadni. Pedig fedezet a város költségvetésében az ilyen segélyezésekre alig van, de ha
lenne is, a pénznek annyi más fofttosabb helye
lenne, hogy a város tanácsa csak a város elsőrendű érdekeinek megsértésével, vagy mellőzésével elégíthetné ki ezeket a magas helyekről protezsált segélykérelmeket.

Miről tárgyal! a szegedi tarifakongresszus
(A Délmagyarország
munkatársától.) A
magyar vasutak állandó díjszabási bizottsága
dr. Senn Oltő miniszteri tanácsos Már. igazgató elnöklete alatt a gazdasági érdekképviseletek kiküldötteinek részvételével — mint
ismeretes — Szegeden tartotta meg 13-ik
ülését. A tanácskozásról a következő közlést
adták ki:
Az Qiésen a napirend első pontja alatt az
autóverseny leküzdése érdekében életbe léptetett gyüitfiáru kedvezmény kérdése szerepelt. Az államvasutak részletesen ismerteitek
ezen kedvezmény érvényesítésének indító
okait és szükségességét és rámutattak arra,
hogy hasonló intézkedéseket tett számos külföldi vasút is, ahol az autóverseny nagyobb
mértékben lépett fel. Hangsúlyozták továbbá,
hogy ez a kedvezmény a gyüjtőáru forgalommal foglalkozó szállítmányozók érdekelt alig
és pedig annál kevésbé érinti, mert időközben a szállílmánvozókkal ielies megegyezés
főtt tétre.
Az érdekképviseletek az államvasutak bejelentését elvi álláspontjuk fentartásával tudomásul vették, különösen tekintettel arra,
hogv a vasutak egyidejűleg teljesítették a
OyOSz és a budapesti iparkamara részéről
már ismételten felvetett ama kívánságot, hogy
a tízezer kilogrammon felüli súlyban feladott
különbözően osztályozott árukból álló küldeményekre fennálló kedvezményes díjszámítás
bizonyos 1 orlélozásokkal jövőben a tizezer
kilogrammon aluli küldeményekre is kitér-
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festékkereskedésében, Tisza Lajos körút 51. (Ottovay vasüzlet mellett.) m

jesztessék, mely intézkedésben az érdekeltség egyik régi óhajának teljesítését látja.
A bizottság teljesitette az érdekeiteknek
azt a kívánságát, hogy az élő baromfi szállításhoz használt emeletes kocsiknál a 6-nál
több emelet Igénybe vételéért megállapított
fuvardíjak, továbbá a kivitel fokozása érdekében a külföldre szállított tojásküldemények
díjtételei mérsékeltessenek.
A len- és kendertermelés előmozdítása
és a kendertonógyárak exportképességének
fokozása céljából a len- és kenderkőróra az
eddigi mérséklés további fokozását, exportban pedig a kész kendergyártmányokra a
hamburgi viszonylatban közvetlen mérsékelt
díjtételek érvényesítését helyezte kilátásba.
Kedvezőbb díjszámítást állapított meg továbbá
a bizottság a cséplőgépekkel együtt szállított
tüzifecskendőkre, a szőlőkaróknak használt
széllécekre, a papírgyártásra szolgáló nedves
A legbájosabb star :

faanyagra, az ipari célokra használt nyers
faszeszre, a külföldre szállított rádiókészülékekre, ezenkívül elhatározta több kisebbnagyobb jelentőségű árucikknek a díjszabásba
való felvételét. A bizottság egyben felhasználta az alkalmat, hogy Szeged egynéhány
Ipartelepét megtekintse.

J&fper főispán távirata a tornászéhoz a tízéves évfordulón
Szeged, junius 5, Dr. Aigner Károly főispán ma a következő táviratot intézte Horthy
Miklós kormányzóhoz:
„ Magyarország
fának, Budapest.

Főmé/tóságu

Kormányzó•

„Nem hallgathatom a fü növéséi Kenderesen, amikor Szegeden a Magyar Génius
bontia ki szárnyait egy második honfoglaláshoz.* Főméltóságod ezen előttünk örökké
emlékezetes történelmi kinyilatkoztatását 1919
junius 5-én tette, amikor egyéni és családi
érdekeit a közös nemzeti érdekekéri kockáztatva, kemény lelkitusa után közénk jött Szegedre, hogy vállalja a Nemzeti Kormány meghivása folytán a hadügyi tárcát, szent esküvel
fogadva haldokló hazánk megmentését.
Ma tíz éve érezte és értette meg Szegednek a nemzeti megújhodás városának hazafias
közönsége Főméltóságodnak történelmi küldetését és elhivatottságát Főméltóságodnak
neme9 önzetlenségtől csengő héroszi elhalározásu ércveretü szavaiból, melyeknek hatása
alatt izzó hazafias lelkesedéssel tömörült a
kibontott zászló mögé, s állott ma is ugyanezzel a lelkesedéssel, rendületlenül bizva
hazánk sorsának Főméltóságod bölcs és
nagyrahivatott irányítása mellett leendő jobbrafordulásában.
A nemzeti megújhodás hajnalának tizedik
évfordulójáig, a régi hűséges munkatársak és
Szeged várol hezalias közönsége nevében
hódolatteljes tisztelettel köszöntöm Főméltóságodat nemzeti erényektől ragyogó vezérünket, kérve igazságos Istenünket, halmozza
el Főméltóságodat bőséges áldásával, hogy
nemzetünket a keserű megpróbáltatások purgatőriumából mielőbb az örökélet boldogságába vezérelhesse. Hódolatteljes tisztelettel:
dr. Aigner Károly főispán "

készen és rendelésre is ágy és aszlainemüek,
paplanok, baby, női, férfi és gyermek fehérnemüek
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