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Szeged Rösgy ülésén ele 
a kormány szórós 

Szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a díszülés 

{A Dé!magyaronzág munkatársától.) Szeged 

törvényhatósági bizottsága szombaton délelőtt 

tizenegy órakor ünnepélyes díszközgyűlést tart 

a kormányzó tízéves jubi leuma alkalmából . 

A közgyűlést megelőzőleg, tízórai kezoettel 

m inden felekezet templomában ünnepi isten-

tiszteletet tartanak. A fogadalmi templomban 

a misét dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök 

celebrálja. Ezen a misén vesz részt testületileg 

a főispán vezetésével a törvényhatósági bi-

zottság és a város tisztikara, a helyőrség 

tisztikara, a hivatalok és hatóságok képviselői. 

A törvényhatósági bizottság tagjai és a városi 

tisztviselők reggel féltiz órakor gyülekeznek a 

városháza közgyűlési termében. 

A közgyűlés megnyitása előtt a szegedi da-

l á rdák a Hiszekegyet éneklik el, ma jd a fő-

ispán megnyitja az ülést és a polgármester 

felolvassa a következő felirati javaslatol, ame-

lyet dr. Tóth Béla főjegyző szövegezett meg: 

»A szőke Tisza partján elszánt magyar őserő-
vel felépített Trianon igazságtalanságai következ-
tében déli határvárossá lett legnagyobb magyar 
város: Szeged közönsége lelke mélyéből hálás hó-
dolattal köszönti Főméltéságodat áldásdus állam-
fői működésének 10-ik évfordulója alkalmából. 

A kalászos mezőkkel ölelkező alföldi napsugár 
melegségétől éledő lelkűnk és hazafias érzéstől 
áthatott szivünk minden ragaszkodással, lángoló 
lelkesedéssel és sziklaerős bizalommal kiséri Fő-
méltóságodat csonka magyar Hazánk bpldogitását 
¡rányitó országlásában. 

A nemzeti megujhódas nagy gondolatának és 
•Merész cselekedeteinek bölcsőjét ringató népünk 
büszke örömmel állapítja meg, hogy a vérrel 
iztatott szegedi rónán elinduló fővezér Istenben 
bizva és magyar akarattól acélozva visszavarázsolta 

a felhős magyar égre a reményt fakasztó fényes 
napot, amelynek sugarainál megfogyva bár, de 
megtörve nem, áldhatjuk Istenünket, hogy szo-
morú sorsunk megváltójául Főméltóságodat adta 
nekünk. 

Tudjuk és hirdetjük, hogy Főméltóságod állam-
fői bölcsessége nemzetünket a megerősödés és 
fejlődés útjára vezette; hogy Főméltóságod vas-
akarata hidat épített az ország pusztává tarolt 
közéletéből a mult alkotmányosságához és kul-
túrájához; hogy Főméltóságod leküzdötte a súlyos 
kórt, mely a nemzet lelkét sorvasztotta és meg-
szabadította az országot a szenvedélyek féktelen-
ségének veszedelmétől. 

Főméltóságod újra építette és ismét lakhatóvá 
tette a nemzet hajlékát; magyar lelkének meleg 
szeretetével külön kitüntve a nemzeti megujhó-
dás városát, Szegedet, ahol szorgos kezek mun-
kájával őrökre szánt, haladást, egészséget, műve-
lődést és áldást jelentő intézmények létesítésé-
vel csodás fejlődést teremtett. 

Főméltóságodnak népünk szivébe zárt és annak 
áldozatkészségéből itt ércbe öntött magas alakja 
az idők végtelenségén át hirdetni fogja minden-
kinek s legfőként nekünk szegedieknek, hogy a 
derülő égboltra vitéz nagybányai Horthy Miklós 
Kormányzó Ur erős akaratából vészes zivatardk 
nyomán felszökkent egy hatalmas szivárvány, mely 
békét, nyugalmat és biztos jövőt jósol mind-
annyioknak. 

Főméltóságu Kormányzó Ur! ősi Hazánk dicső 
ségének visszaállítására irányuló államfői műkö-
déséhez Szeged sz. kir. város hódoló közönsége 
a felséges Isten gazdag áldását kéri.« 

A javaslathoz dr. Kószó István kér szót, nki 

rövid beszédben emlékezik meg a kormány-

zóról. A főispán ezután bezárja az ülést, a 

dalárdák a Himnuszt énekelik el. 

Szenvedélyes vita 
érdekeltségi kifogásokká!, ügyrendi csatával 

a borfogyasztási adó csökkentéséről 
A közgyűlés pénteken eljutott az Interpellációkig — Hétfőn délután folytatják 

a közgyűlést 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy ér-
deklődés mellett folytatták pénteken délután a köz-
gyűlést, amelynek első érdekessége az volt, hogy 
dr. Tóth Béla főjegyző a polgármester elhatározása 
alapján bejelentette azt a 12 szocialista és őt 
egyéb indítványt, amelynek napirendretüzését csü-
törtökön megtagadta. Az indítványokat a hétfőre 
összehívott kisgyűlés késziti m ijd elő és az eredeti 
tárgysorozat letárgyalása után terjeszti a köz-
gyűlés elé. 

Ezután folytatták a napirend tárgyalását Vita 
nélkül vett tudomást a közgyűlés néhány beje-
lentett és jóváhagyott szabály-rendeletmódosítást 
Ezek kőzött szerepelt 

a fogyasztási szabályrendelet 

módstiása is, amelyhez id. Gárgyán Imre szólalt 
fel. Elmondja, hogy a pálinkának szánt borok 
után is beszedi a város a borfogyasztási adót 
Még pedig literenkint körülbelül 20 fillért Ez a 
borból készített pálinka literjét egy pengővel meg-
drágítja. így a termelők nem találják meg a szá-
mításukat. Indítványozza, hogy a város mente-
sítse a fogyasztási adófizetés kötelezettsége alól 
a pálinkának szánt borokat. 

Wolf Miksa a borfogyasztási adó csökkentéséi 

Herékpár vásárlók figyelmébe!!! 
Ott vásároljon 

CSEPEL 
kerékpárt, a»tol nagy válasz-

ték van, 
<w»rt »él«tlrénvs»er né'ifll o'dn"on a Weiss Manfréd 
R -T. szegedi főlerakatáhox, Tisza Lajos körút 42/a 
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Gyári ár. Kedvező részletfizetés 770 
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kivánja, mert különben a szegedi szőlősgazdák 
tönkremennek és így sokezer szőlőmunkás veszíti 
el kenyerét. Ha elvész a szőlőgazdaság, akkor el-
vész az ipar, a kereskedelem, elvész az egész 
ország. 

Woij Miksa Dr. Eisner Manó 

Dr. Eisner Manó szólal föl. Csodálkozik azon, 
hogy valaki saját anyagi érdekei mellett ilyen 
vehemensen szólaljon fel. A borfogyasztás foko-
zása antiszociális és egészségtelen törekvés. 

— Jó bor, jó egészségi — kiáltja közbe nagy 
derültséget keltve Wolf Miksa. 

Eisner Manó ezután azt bizonyltja, hogy a ter-
melők érdeke nem is kivánja a borfogyasztási adó 
leszállítását. Ez az adó különben a legigazsá-
gosabb adónem. (A kisgazdák nagy és állandó 
zajongással hallgatják a fejtegetést) Ki-
jelenti, hogy a bor árára nincs hatással a fogyasz-
tási adó, azt nem a termelő, hanem a fogyasztó 
viseli. Itt nemcsak a termelők hoznak áldozatot, 
hanem mindenki. Az ország érdeke nem kivánja a 
borfogyasztás fokozását, ami nemzetárulás jellegű 
lenne. 

Pásztor József szólal fel ezután. Eisner állás-
pontját a legmelegebben támogatja. A város la-
kossága nemcsak bor-, hanem husfogvasztási adót 
is l'izet és uem a bor, hanem a hu, az elsőrendű 

életszükséglet! cikk. Két ¿s félezer mnn-
kanélküli tengődik Szegeden és az alkalmazottak-
nak általában kicsi a jövedelmük. Ha a közgyűlés 
arra utasítaná a polgármestert, hogy készítse elő 
a borfogyasztási adó leszállítását, akkor a magi 
részéről 

a húsfogyasztás) adó 50 száza-
lékos leszállítására fesz Indít-

vány!. 

Kíváncsi vagyok arra, lesz-e ennek a közggűlés. 
nek egyetlen olyan bűnösen elfogult tagja, akt 
megszavazná a boradó leszállítását a hasadó leszál-
lítása előtt. 

Wolf Miksa_ itt közbeszól vajamit, m i « Pásztor 
így felel: 

— Nekem van annyi jövedelmem, hogy akár 
minden nap egyek hust, tehát elfogulatlan is és 
érdektelen is vagyok, de a bizottsági tag ur nagy-
birtokos, szőlőbirtokos, tehát a legnagyobb mér. 
lékben érdekelt. 

— Maga is elfogult, mert nem iszik bort — 
kiáltja ismét Wolf Miksa. 

Pásztor ezután azt indítványozza, hogy 

kérte a város az államlogyasz-
tási adók 50 százalékos leszál-

lítását. 

A város egész lakossága nagy bizalommal várta, 
hogy az uj közgyűlés megkezdje munkáját, amely-
nek azonban elsősorban és legnagyobb mértékben 
szociálisnak kell lenni. Ha tehát most a borital-
adót szállítaná le és a pálinkagyártásra fel-
használt bor adómentességét szavazná meg a köz-
gyűlés és ezzel előmozdítaná a leggyilkosabb mé-
reg, a pálinka fogyasztását mély kiábrándulást 
keltene (éljenzés, taps), hiszen ennek a közgyűlés-
nek azért kell dolgoznia, hogy a gyermek-
Kórházra, vízvezetékre legyen pénze, hogy meg-
szűnjenek a pinceoduk. Kéri, hogy a borfogyasz-
tási adó leszállításáért indított akció fölött térfen 
napirendre a közgyűlés. (Helyeslés, taps.) 

Masa Miklós szólalt fel a boradó leszálitása 
mellett. Azt Indítványozza, hogy a város a bor-
fogyasztási adót 11 fillérre szállítsa le. 

Vitéz Bakonyi Imre beszélt ezután. Kijelenti, 
hogy a szőlőtermelés az ország lakosságának leg-
alább e«ylíred részét tartja e l Találjon valami 
injdoi a vit osi h o ^ az adót leszállítsa. 

Dr. Dettre János aa 
ügyrendhez kér szót Is-
merteti a törvényt, amely 
s erint senki sem vehet 
részt olyan ügy tárgya-
lásánál, vagy szavazásá-
nál, amelyben akár köz-
vetlenül, akár közvetve 
anyagilag érdekelt (He-
l'eslés, nagy zaj.) Érdé-
ke'tségi kifogást emel 
rr.indazok ellen, akik szS-
íobirtokosok. 

Szűcs Imre megemlíti, 
hogy a borfogyasztási adó 

leszállításából keletkező jövedelemcsökkenést más 
uton pótolhatja a város. 

Szűcs felszólalása után t polgármester ismer-
teti az érdekeltségre vonatkozó tőrvényt A tőr-
vény szerint előbb az érdekeltséggel megvádolt 
bizottsági tagnak, azután az ügyésznek kell nyi-
latkoznia és a közgyűlés szavazás utján dönt 

Először Wolf Miksa nyilatkozik. Kijelenti, hogy 
a borfogyasztási adó nem egyénileg érdekli, ha-
nem egész termelési ágat érdekel. 

Dr. Szekerke Lajos érdekelteknek tartja a szőlő-
birtokosokat, de nem olyan érdekelteknek, akik 
ennek a kérdésnek a tárgyalásánál ne szólhatná; 
nak fel. 

Or. Drib e /ános 
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TpMnfce meo kirakatunkat! 
..A. B. C-" utalványok, érvényesek-


