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LIL DflGQVER 
grandiózus drámája, a 

Cár parancsára 
Csü'Brlök B e l v á r o s i . 

•űr. Ftsnrr Manó. 
Dr. Sí. Stíímct Sári szólalt fel először. A fo-

gyasztási adó antiszociális, de az orvostudomány 
szempontjából sem lehet a déligyümölcsöket 
1 ukszusdkknek minősiteni, mert éppen a narancs-
ban és a citromban van a legtöbb vitamin. Ez 
a két gyümölcs adható ártalom nélkül a csecse-
mőknek is. Módosítsa a közgyűlés a tervezetet 
ugy, hogy • narancs,» a citrom, a keksz, a pis-
kóta Is adómentes legyen. 

Pásztor József helyesli dr. Szamek Sári indít-
ványát^ de még tovább megy. Ez adó antiszociá-
lis. Ha a munkanélküli munkás hosszú idő után 
keresethez jut, első keresetéből gyermekeinek vá-
sárol kávét, vagy kakaó». Tehát nem áll az, amit 
a főügyész mondott, hogy ezt az adót csak a 
nagyobb jövedelmű emberek fizetik. Piskótát és 
kétszersültet a gyermekek, a betegek fogyasztanak 
elsősorban. A közgyűlés az előbb adómentessé 
tette azokat az ásványvizeket amelyeket a betegek 
fogyasztanak orvosi rendeletre. Ugyanigy adómen-
tessé kell 'enni a piskótát és kétszersültet is. 

Az egyik kisgazda közbeszólt, hogy a borfogyasz-
tási adót kell megszüntebii, amire Pásztor ezt 
válaszolta: 

— Végtelenül sajnálom, hogy a bizottsági tag 
urnák a közgyűlési teremben is állandóan bor van 
a szájában, mégis engedje meg nekünk, hogy 
elsőrendű életszükségieli cikkekről gondoskodjunk 
a dolgozó néposztályok részére. 

Pásztor ezután azt indítványozza, hogy a köz-
gyűlés vegye le napirendjéről a javaslatot. 

Dr. Tonelti Sándor csatlakozik Pásztor József 
indítványához^ mert Ilyen adói sehol másutt nem 
suKlnek. Ezt az adónemet az ötletszerűség jel-
lemzi A kérdéses cikkek közül egyik sem olyan, 
hogy fogyasztásából a megadóztatható jólétre le-
hetne következtetni. Ez az adó arra sem alkal-
mas, hogy a hazai gyümölcsök fogyasztását fo-
kozza, csak a helyi kereskedelemre jelent ujabb 
wgzaturát. Ebből az adóból a városnak 20—25.000 
pengő jövedelme lenne egy évben, ez pedig jelen-
eik telén a költségvetési deficithez képest 

Dr. Kertész Béla is a javaslat ellen szólalt föl. 
A belügyminiszter nyiltan eltiltotta a várost a 
kérdéses cikkek megadóztatásától. Ezt a szabály-
rendeletet a kormány nem hagyná jóvá. De kül-
kereskedelmi szerződések is tiltják az ilyen eksz-
oortcikkek külön megadóztatását . 

Dr. Kováls József nem kifogásolja a datolya, 
a malaga, a banán megadóztatását, de a citrom 
és a narancs megadóztatása ellen tiltakozik, mert 
a citrom és narancs a legvi'aintndusabb gyümölcs. 

— VHaminadőt akar szedni a város! — szólt 
közbe dr. De'lre János.. 

l'iek Jenő nem tartja igazságosnak a déligyümöl-
csök megadóztatását. 

Veress Gábor felvilágosítást kér arra, hogy mi-
lyen módon hajtja majd be és hogyan admi-
nisztrálja a város ezt az uj adónemet 

A polgármester kijelenti, hogy az adó kezelése 
nem kíván személy zetszaporltást. 

Dr. Elsner Manó csodálkozik azon, hogy ilyen 
kis jelentőségű kérdés fölött ilyen nagy, szenvedé-
lyes vita folyik. Ha baj van a város háztartása 
körül, akkor utasítsa a közgyűlés a város ható-
ságát szanálási terv kidolgozására. A piskóta és 
narancsadóval nem lehet helyreállítani a város 
pénzügyi egyensúlyát. Ma a fogyasztás nem éri el 
a felét sem az 1927. évi fogyasztásnak. Az első-
rendű élelmiszereket, amelyek még gyógycélokat 
is szolgálnak, nem lehet külön megadóztatni, tzzel 
a szociálpolitikai felfogással meg lehetne adóz-
tatni a gyógyszereket, a kenyeret, az élesziöt Ha 
a városnak fedezetlen kiadásai vannak, akkor első-
sorban takarékoskodjon. Ha a város hatósága rá-
látások kedvéért tulnyujlózkodik a takarón, akkor 
ennek a konzekvenciáit ne a közszükségleti cikkek 
drágításával hárítsa el. A javaslatot nem fogadja el. 

Fonyő Mátyás módosításokat ajánl, a mogyoró 
helyett a pörkölt mogyorót, a gesztenye helyett 
a marónit adóztassa meg a város. 

Dr. pap Róbert szerint kétségtelen, hogy a vá-
rosnak szüksége van jövedelemre, de kétségtelen 
az is, hogy a kérdéses adó antiszociális, meri 
elemi szükségletét kíván megterhelni a város. Nem 
tekinti azonban elemi szükségletnek a teát, a cso-
koládét, indítványozza, hogy a közgyűlés vegye ki 
a kávét és a déligyümölcsöket a szabályrende-
letből. 

Dr. Landesbarg Jenő felszólalásában kijelenti, 

hogy a tőrvény szerint a váró» liem vethet W 
olyan adót, amely a kereskedelem érdekelt ve-
szélyezteti. 

Papp József elmondja, hogy a tanyai termelők 
helypénzt fizetnek minden után. 

— A csirke csak különb étel, mint a piskóta! — 
mondta. — Én soha nem öttem sé narancsot, sé 
piskótát^ de azé nem hiszőm, hogy lönne itt ná-
lamnál mőgtermöttebb emböír. (Derültség.) 

Dr. Dcttre János őszinte örömének ad kifeje-
zést, amiért a gazdák padjából ilyen értelmes 
felszólalás hangzott el. (Taps.) A városnak 1923-
ban négyszerannyi volt a kiadása a fogyasztási 
adóra, mint amennyi a bevétele volt Ebből kö-
vetkeztetni lehet arra, hogy mi lesz ez az adó, 
bevétel-e, vagy jövedelem? (Taps.) 

Horváth József a munkások nevében tiltakozik 
az adó ellen, mert a déligyümölcs és a kereske-
delmi sütemények közszükségleti elégítenek ki. 
Adóztassa meg a város inkább fokozottabb mér-
tékben az Igazi lukszust. 

Pásztor József a zárszó jogán szólal fel. Szavait 
a kisgazdákhoz intézi. Kijelenti, hogy a kisgazda-
társadalom minden jogos érdekét támogatja maga 
isv meg elvbarátai is. Ezzel szemben azt kívánja, 
hogy a kisgazdák is támogassák a városi fegyasztó 
tömegeket. 

Petrjk valamit közbeszól, mire Pásztor igy vá-
laszol : 

— Nem Petrik úrhoz szóltam, mert önt nem 
tekintem sem kisgazdának, sem a kisgazdák kép-
viselőjének. (Helyeslés.) 

Pásztor ezután tiltakozik az ellen, hogy min-
den terhet a szegény tömegekre hárítson a város. 
Mindenekelőtt takarékoskodni kell és a takarékos-
kodást elfogadható formában dokumentálni. Ennek 
megtörténte előtt a város hatósága nem kívánhat 
uj tehervállalást. Az elemi szükségleteket semmi-
féle jogcímen nem szabad ujabb adóval terhe'ni. 
Éppen ezért kéri, hogy a közgyűlés térjen napi-
rendre a javaslat fölött 

Két nap óta tart ez elsó Miss Szeged" 
választás szavazása, de már most is látható, 
hogy az érdeklődés és a választási izgalom 
felülmúl minden várakozást. Egyre-másra ér-
keznek be szerkesztőségünkbe a szavazólapok; 
vannak jelöltek, akik szinte kölegszámra kap-
ják a szavaza'.okat hivöiklől Már-már pártok 
alakultak ki, holott most a verseny kezde- ( 
tén mést lehetetlen belátni a választás eredmé- ' 
nyét. Kérjük a szavazókat, a ponlos ered- , 
mény érdekében napról-napra küldjék be a , 
szavazólapokai, mert a tömegesen crkező le-
velek szortírozása és összegezése amúgy is , 
nagy munkát igényel. 

A nagy érdeklődésre.való teliintettel érint-
kezésbe léptünk a Szinhái Ülettel cs megál-
lapodlunk, ho^y j 

a szavazás haláridejét egy héttel meg-
hosszabbítottuk. 

Eszerint az előzetes verseny május 2'i-ig tart, 
a legtöbb szamvatol kapott Miss-jelöltek 

mAjus 23-én kerülnek a zsűri elé, 

amely titkos szavazással választja meg »Miss 
Szeged 1930«-al és udvarhölgyeit. Megállapo-
dást létesített ülik abban az irányban is, hogy 

a Miss Hungária-választás 

pünkösd napján lesz Budapesten, amelyen az 
országos zsűri előtt meg fognak jelenni az 
egyes városok Missei. Természetesen Miss 
Szeged is felutazik Budapestre (kísérőjével 
együtt vendégként), résztvesz az ünnepségeken 
és a versenyben, győzelem eselén vedig ugyan-
csak teljesen díjmentesen megjárja Párist, 
Dauvillet, majd áthajózik Rio de Janeiróba, 
ahol megmérkőzik a Miss Univcrse címért. 

Szavazni csakis a Délmagyarország SZ<CIVQZÓ 

lapjával lehet, amelyet szerkesztőségünkbe kell 
beküldeni »Miss Szeged« jelzéssel. A szavazás-
ban a Délmagyarország minden olvasója részt- . 
vehet 

A második nap 
beérkezett szavazatok összeszámlálása után az 
eredmény? a következő: 

O P T I K A — F O T O 
LIEBMANN * 

Kelemen ucca HA-HA mellett. 

A polgármester szólalt fel végűt A szocialisták 
tiltakoznak a malaga, meg a datolya megadózta-
tása ellen — mondta —, de a városházára kül-
dik a munkanélkülieket. 

— Nem ez volt az indítványom! — kiáltja dr. 
Szamek Sári — A malaga, meg a datolya meg-
adóztatása ellen nincs kifogásunk! 

— Én nem bánom — mondja a polgármester 
—, önökkel végeztem! — Ezután azt mondja, hogy 
milyen kevés jut az adóból egy narancsra, egy 
csésze kávéra. És a pénz kell a munkanélkülieknek. 

Pálfy József elrendeli a szavazást. A többség 
nem kívánta levenni a napirendről a javaslatot. 
Ezután a többség kimondotta, hogy a javaslatot 
változatlanul elfogadja. 

A közgyűlés hétfői tanácskozása tehát azzal 
végződött, hogy 46 szavazattal 26 ellenében 
elhatározták, hogy fogyasztási adót kelt fizetni 
a piskóta u'án, amelyet rendszerint csecsemők 
és beteg asszonyok fogyasztanak, a kétszer-
sült után, amely a gyomorbetegebnek a táplá-
léka és a kávé után, amely kicsinyeknek és 
nagyoknak egyaránt elsőrendű életsziikség'ell 
cikke. Ennek az adónak a behozatala ellen 
szavazott a liberális és a szociáldemokrata 
párt minden jelenlévő tagja és ellene szava-
zott dr. Kovács József főorvos, dr. Kelemen 
László biró és Oítovay István építész. Mellette 
szavaztak a kisgazdaképviselők és o jobb-
oldal, tehát a kávé, a kétszersült, a piskóta, 
a tea és a citrom megadóztatását kivánták 
dr. Hajnal István, Pefrik Antal, dr. Szécsé-
nyi István, Roránszky Károly, Czigler Arnold1, 

Takács Béla és még negyven elvbarátjuk. 

A közgyűlést szerdán folytatják. 

Szavazatokat kaptak: 

Paupert Baba 67 
Pataki Lili 52 

Burger Boriska 51 
Fodor Mici 46 
Buttula Ica 42 
Fischer Klári 37 
Uray Mária 34 
Kertész Piri 32 
Elek Évi 30 
Vágó Klári 26 
Schlieszer Magda 26 
Fodor Magda 26 
Vágó Vera 18 
Fiáth Ica 18 
Gross Sárika 17 
Szabó Jutka 17 
Takács Manci 16 
Szulli Anci . 14 
Kuglis Zsuzsána 12 
Jusztin Mária 10 
Egerer Terike 8 
Müller Boriska 5 
Madár Margit 3 
Milkó Mária 3 
Kiss Lil i 2 
Glück Bözsi 2 
Obláth Piri 2 

A DEIMAGYARORSZAG 

SZAVAZÓLAPJA 
A,,MISS SZEGED" VÁLASZTÁSRA. 

Szeged legszebb leányának: 

cim 

urteányt tartom. 

Május 24.-ig lehel szavazni „Miss Szegedre" 
A nagy érdeklődésre való tekintettel egy héttel meqhosszabbltottuk a versenyt — 
A szavazás második napján is óriási tömegű szavazólapot kflldtek be 

a Délmagyarország szerkesztőségébe 


