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A költségvetés kulturális kiadásából 
hatvanezer pengőt törölt a polgármester 

Nem bizik már abban, hogy nem lesz pótadóemelés — A nemfizető földbérlőkel 
kiteszi a város a bérletből 

(A Délmagyarország munkatársától.') Ked-
den hivatalszünet volt a városházán, mindenki 
a hagyományos havibucsun volt, a hatóság 
alsóváros ünnepén hivatalosan vett részt és 
21 istentiszteleten a várost dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester és dr. Pdvó Ferenc tb. 
tanácsnok képviselték. A templomi ünnepsé-
gele lezajlása után a polgármester visszatért 
a városházára és folytatta a költségvetés ta-
nulmányozását, amihez még hétfőn délelőtt 
^árt ajtók mögött fogott hozzá. 

A kétnapos tanulmányozás után kérdést in-
téztünk a polgármesterhez, hogy állja-e még 
a városi pótadóval kapcsolatban tett kijelen-
tését, amikor is az újságírók kérdésére azt 
válaszolta, hogy, »a pótadó semmi körülmé-
nyek között nem lesz több ötven százalék-
»ál«. 

A polgármester, ugy látszik, már is revizió 
alá vette múltkori kijelentését, mert kérdé-
sünkre most oda nyilatkozott, hogy most még 
Bem lehet tudni, ném kell-e majd felemelni a 

pötadót. , .... 
— Egyelőre a költségvetés kulturális té-

teleit tanulmányoztam — mondotta a polgár-
mester. Amit csak lehet, lefaragni, ez volt 
a jelszó és Scultéty főszámvevövel körülbelül 
hatvanezer pengőt törültünk is. Persze ez el-
enyészően kevés összeg, de minden tételt re-
vizió alá kell vennünk. Nagyon nehéz a vá-
ros helyzete. >1 földbérlök háromévi hátra-
lékkal is tartoznak. 

— Hazám tarvényéi szerint cselekedve — 
folytatta a polgármester —, élni fogok azzal a 
joggal, hogy a nemfizető bérlőket most már 
ki fogom tenni a bérletből. Nem igaz, hogy 
nem tudnak fizetni. A szorgalmas bérlő ele-
get tud tenni kötelezettségeinek, de van egy 
fajtájuk, az úgynevezett tömörült bérlők, akik 
a már bérelt földekbe betársulnak és akik a 
bajt okozzák. Előfordult, hogy 8—10 holdra 
négyen-öten betársultak. Hát hogyan tudna 
megélni két hold föld jövedelméből az ilyen 
bérlő. -

Kifogyott a kisdmletQ bolefta: 
megbénul a szegedi gabonapiac 
Egyelőre bizonytalan, hogy a szegedi posta mikor pótolhatja a bolettahiányt 

(A Délmagyarország munkatársától'.) A 
bolettahiány hétfő óla a szegedi piacon is 
érezhetővé vált. Az apróbb címletek fogytak 
el és ugy a gazdák, mint a kereskedők részé-
ről általános a panasz, hogy megakadt a 
gabonaforgalom. A kereskedő nem vehet és 
a gazda nem adhatja el a gabonáiét boleifa 
nélkül, mert ezt a törvény szigorúan bünte" 
Kedden már az volt a helyzet, hogy fél-
mázsás és mázsás tételekre egyáltalában 
nem tudtak a kereskedők boiettát beszerezni, 
tehát nem készülhettek főt i szerdai piacra. 
A bolettahiány azért érinti súlyosan Szege-
det, mert II* a forgalom leginkább kisebb 
tételekben bonyolódik te hiszen a Szent 
István-térre a gazdák nem vagontételekben 
szállítják a búzát, hanem néhány zsákot hoz-
nak csak be a piacra. 

Érdeklődtünk a postán, hogy mi az oka a 

bolettahiánynak. Azt a felvilágosítást kap'uk, 
hogy nem számítottak Ilyen nagy keresletre, 
amely a kisebb cimletü gabonajeqyek gyors 
elkapkodását eredményezte. Miután az állam-
nyomda sem készült erre föl, a szegedi posta-
főnökség nem segifhet a bajon és egyelőre 
még teljesen bizonyfalan, hogy mikor szerez-
het be kis címletű bolettákat A posta esak 
30 és 300 pengős bolettákkal rendelkezik, 
amelynek a szegedi viszonyok között nincs 
semmi értéke. 

A szegedi gabonakereskedők ennek követ-
keztében lehetetlen helyzelbe kerülnek, kény-
telenek beszüntetni vásárlásaikat, mert boletta 
nélkül nem vásárolhatnak, ami mérhetetlen 
kárt Jelent a gazdákra is. A boleltehiány 
megbénítja a gabonapiac forgalmát A károkért 
természetesen felelősséget senki sem vállal. 

Sokezer föml tömeg 
részvételével zallotf le s havibucsu 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Az országos hirü havibucsu ebben az évben is 
hatalmas tömeget vonzott Szegedre. Hétfőtől kezd-
ve özönlöttek a vidékiek a városba. Templomi 
zászlók alatt, seregestől jöttek a környező közsé-
gekből és ellepték egész Alsóvárost.. A templom 
felé vivő utakon reggeltől estig hullámzott a so-
kaság. A rendőrségnek óriási megerőltetésébe ke-
rült, hogy a hihetetlenül nagy gyalógforg^lom za-
vartalan lebonyolítását biztosithassa. Sok dolgot 
sdott a rendőrségnek a koldusok megrendszabá-
lyozása. Messze földről jöttek erre a napra Sze-
gedre koldusok, akik valósággal sorfalat áilottak 
az uccákon. 

A templom körüli téren ezernyi sátor állott 
. forgalom igen nagy volt A búcsúsok jő vásár-
oknak bizonyultak. Legjobban a hírtelen felsza-
porodott kocsmáknak ment. Az alsóvárosi szőlős, 
gazdák erre az alka'omra megnyitották udvaraikat, 
wgányt fogadtak és mérték a bort. 

Kedden, a bucsu napján hajnali négy órakor 
kezdődtek a szentmisék és tartottak folytatólago-

délelőtt 11 óráig. A templom állandóan zsu-
ro'asig volt hívekkel, akiknek részére a templom 
A'JÍt tartottak a ferencrendiek szentbeszédeket. 
a,

z erősen tűző napon százak és százak, ernyők 
a t t állva hallgatták a beszédeket. 

Kilenc órakor indult el a körmenet P. Sinkovi-eh 

zászlók alatt vonultak fel a különböző egyesüle-
tek. intézmények kiküldöttei. A város részéről 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester, Csonka ta-
nácsnok és dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok je-
lent meg. 

írj 'gyes h. házfőnök vezetésével. A körmenetben 

nagy premier 

a Belvárosi Moziban! 

EMIL JANNINGS 
legújabb hangos filmje: 

Az ért fiam. 
A svájci Alpokban lejátszódó izgalmas 

dráma. — Azonkívül: 

A pazar hangos Kís<frő műsor 

Korsó Mozi Szerdán és csütörtökön I 

Bánky Vilma «« Romáid Colimán | 
főszereplésével: A s z e r e l e i n é | s z a k á ( a . 

Azonkívül: B u r l e s z k e k . 
Előadások kezdete 5. 7, 9, vasár- é« ünnepnap 3, 5, 7, 9 '-nkor I 

A 9 órai előadást g. nyári iielviségHe" tartjuk. 

Kegyelem Tukának 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Pozsonyból jelentik> Hlinka páter, a tót nép-
párt vezére, aki az utóbbi hónapokban alig 
hallatott magáról, a lapok szerint akciót kez-
dett Tuka megkegyelmezése érdekében. Hlinka 
a tót néppárt nevében memorandumot inté-
zett Masaryk elnökhöz, amelyben felszólítja, 
hogy. kegyelmezzen meg Tukának. 

felmentették 
a katonaszabadltéssal vádolt 
Dvorzsák cseh főtörzsorvost 
Prága, augusztus 5. A bírósági szakértőd 

nézeteltérései miatt annak idején elnapolták! 
a dr. Dvorzsák Ernő egészségügyi alezredes* 
az ismert cseh iró ügyében megkezdődött bí-
rósági tárgyalást. A beszerzett uj orvosi szak-
vélemények megállapítják, hogy orvosi szem-
pontból nem merülhet fel annak gyanúja,! 
hogy dr. Dvorzsáknak a sorozásoknál hozott 
döntései nem feleltek meg a való állapotoknak. 

A prágai hadosztálybiróság kedden délután 
félegy, órakor hozta meg Ítéletét ebben az; 
úgynevezett sorozási ügyben, amelyben dr. 
Dvorzsák Ernő alezredest a hivatali és szol-
gálati hatalommal való visszaélés vétségével 
vádolták. Az Ítélet dr. Dvorzsákot a vád min-
den pontja alól felmentette, mert a hadosz-
tálybiróság a vádlott magatartásában nem ta-
lált hibát és büntethető tényálladék hiányá-
ban a vád alól felmentette. 

A magántisztviselők 
kari összetartása 

A Délmagyarország keddi számában »A magán-
tisztviselők és a szervezettségi cim alatt cikk 
jelent meg, melyben Kiss Nándor azzal a szo-
morú jelenséggel foglalkozik, hogy keveset tőröd-
nek Szegeden a magántisztviselőkkel. 

Ezen problémával kapcsolatban a szerkesztőség 
kérdést intézett Berényi Nándorhoz, aki tényleg 
legtöbbet foglalkozik Szegeden a magántisztvise-
lők ügyével. Hozzáfűzhetem ehhez, hogy a dolog 
iránt helyes érzékkel viseltetik, fáradhatlan tevé-
kenységével. szakszerű munkálkodásával, a magán-
tisztviselők ügyeinek, mindenképen érdemes fel-
karolásával kartársainak már eddig is szolgála-
tokat tett 

Az bizonyos, hogy a magántisztviselők saját 
érdekeik szegedi képviseletére eddig vajmi keveset 
gondoltak és Berétiyi nyilatkozatában nagyon he-
lyesen jegyezte meg, hogy ez az érdekeltek hi-
hetetlen közömbösségén múlott eddig. 

Egy konkrét esetre hivatkozom. A magántiszt-
viselők érdékeit szivén viselő egyik kartárs mint-
egy két évtized előtt felvetett egy olyan eszmét^ 
melynek keresztülvitele feltétlenül üdvös lett vol-
na, mert a magántisztviselők osztályának javát elő-
mozdította volna. 

Az eszme felvetése semmi körülmények között 
sem volt magánérdekre visszavezethető, adminiszt, 
rációs költség alig említésre méltó ahhoz a biztos 
erkölcsi és anyagi .eredményhez képest, mellyel 
az intézmény járt volna! De részint az ügy letár-
gyalására egybehívottak fogyatékos érdeklődése, 
részint a kicsinyesség és kishitűség szemmel lát-
ható jelenségei elkedvetlenítették az eszme fel-
vetőjét a propaganda további folytatásától. 

Csak egy minimális anyagi hozzájárulással való 
tömörülésről volt akkor szó és biztos vagyok ben-
ne, hogy éppen az, aki majdnem kizárólag kerék-
kötője volt ennek ajtó ügynek, maga sajnálja most 
már legjobban, hmf a következményekkel nem 
törődve, útját állom a helyes kibontakozásnak. 

A Magántisztviselők Szövetsége több izben tar-
tott Szegeden értekezletet, amelyen azonban a 
kartársak csak igen korlátolt számban vettek részt, 
vajmi kevés érdeklődést mutattak a szőnyegen 
lévő és a magántisztviselők társadalmi osztályát 
közelről érintő ügyek iránt Volt idő, amikor 
arról volt szó, hogy meginduljon a magántiszt-
viselők lapja. Határozottan emlékszem rá, hogy a 
dolog megbeszélés tárgya volt és csak a kárhoza-
tos közömbösségen múlott hogv a megvalósulás 
stádiumába nem jutott. Tömörülni kellene teljes 
erővel a Magántisztviselők Szövetsége köré, mely; 
eddig is eredményesen munkálkodott. 

Vermes Zsigmond. 


