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K é t ó r á s h a r c s z á m o s h a l o t t a l — B u e n o s - A y r e s b e n 
t e l j e s a z ű r z a v a r 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelen-
tése.) Newyorkból jelentik: Ellenőrizhetetlen hi-
rek szerint Argentínában ellenforradalom tört ki 
Az argentínai hadihajók hétfőn délután többórás 
tűz alatt tartották a kormányzósági palotái' ahol 
a forradalmi kormány székel. A harcba gyalog-
sági és lovassági csapatok is beleavatkoztak. 

A kormány hivatalos jelentése szerint az ösz-
szeütközést nem ellenforradalmárok kezdték, ha-
nem a lövöldözés tévedésből történt A kormány-
zósági palota előtt felállított őrség tüzelni kezdett 
a palota előtt elvonuló egyik katonai osztagra, mert 
azt hitte, hogy ellenforradalmi csapatok indul-

tak a palota ellen. A kormány szerint a harc két 
óra hosszáig tartott és számos halottja és sebe. 
sültje van. A hivatalos jelentés azt mondja, hogy 
a kormány az egész országban ura a helyzetnek. 

A newyorki lapok szerint a hivatalos beállítás 
nem fedi a tényeket- Buenos-Ayresben ellenforra-
dalmi mozgalom van, ezért tartóztatták le Irjgoyen 
köztársasági elnököt^ házi orvosát, néhány bi-
zalmasát és a megbuktatott kormány valamennyi 
tagját. Egyébként Buenos-Ayresben teljes a zűr-
zavar' senkisem tudja, baráttal, vagy ellenség-
gel áll-e szemben. 

II szociáldemokrata 
együttműködésre hivta 

Budapest, szeptember 9. A vasmunkások 
Magdolna-uccai székházában tartották meg a 
szociáldemokrata párt ezévi kongresszusát. A 
mai tanácskozást Peyer Károly nyitotta meg. 
Folytatódott az a vita, amely Weltner Jakab 
előadása után keletkezett. Weltner »Küzdelem 
az ország demokratizálásáért« cimmel több-
órás előadást tartott és azt fejtegette, hogy 
Magyarországon álparlamentárizmus uralko-
dik, amely a szabadságjogokat egyáltalán nem 
veszi figyelmbe. Weltner határozati javasla-
tot terjesztett elő, amelyben országos küzde-
lemre szólítja fel a párt, a polgári ellenzék 
valamennyi csoportját azzal, hogy elvi külön-
állásukat teljésen fentartva, de a diktatúra 
és a reakció ellen irányuló közös harcban 
küzdjenek a munkásosztállyal együtt. Ha a 

párt kongresszusa 
fel a polgári ellenzéket 

mostani reakciós-fascista választási rendszert 
meg nem szüntetik és ha a titkos szavazást 
nem valósítják meg, 3 szociáldemokrata párt 
számára felmerül á kérdés, hogy továbbra 
is résztvegyen-e a parlamenti életben. 

Hosszú vita keletkezett Weltner előadása 
után. A vita végeztével a kongresszus teljes 
egészében elfogadta Weltner Jakab határozati 
javaslatát. 

A napirenden következő pontként az agrár-
politika kérdése szerepelt. Propper Sándor 
vette át a kongresszus elnökségét és ő is re-
kesztette be azt délben egy órakor. Délután 
az agrárreform egyes kérdéseit tárgyalta a 
szociáldemokrata párt kongresszusa, "majd a 
különböző beérkezett indítványok felett dön-
töttek. 

Heves viták a kisgyűlés keddi Ülésén 
a hitfelekezetek segélyéről 

Egy szavazattöbbséggel elfogadták a polgármester javaslatát, amely szerint a vá-
ros nem ad segélyt a felekezeteknek, csak kegyúri támogatást 

Letárgyalták a költségvetést 
(A Déimagyarország munkatársától.) A város 

jövő évi kö'tségvetéstervezetét kedden délután rend-
kívüli kisgyűlés tárgyalta. Somogyi polgármester 
elnökölt, aki megnyitójában arra kérte a kisgyülést, 
hogy miután a közgyűlés előtt részleteiben is 
letárgyalják a költségvetést, elegendő, ha azt feje-
zetenként olvassák fel a kisgyülésen. 

Wimmer Fülöp azt ajánlja, hogy a pénzügyi bi-
zottság javaslatát fogadja el a kisgyűlés, mert 
ott már alaposan letárgyalták a költségvetést és 
miután azt a közgyűlés is teljes részletességgel 
'etárgyalja, felesleges újból végigmenni valamennyi 
tételen. 

A kisgyü'és hozzájárult Wimmer indítványához, 
csupán egy kisgyülési tag kifogásolta az indítványt, 
mire a polgármester elrendelte a költségvetés feje-
zetenkinti • tárgyalását. 

Rack Lipót 
vezette be a költségvetés felolvasását, részletesen 
efraondotta a bevételek és kiadások alakulását 
Szólt a három uj bevételi tétel beállításáról: az 50 
ezer pengőt kitevő fogyasztási adóról, a 150 ezer 
pengős szivattyú adóról és a felveendő W)0 ezer 
pengős -kölcsönről. Az egymillióhuszezer pengőt 
kitevő hiányt a város ötvenszázalékos pót ad óval 
kívánja fedezni. Rack tanácsnok beszéde után a 
kisgyűlés vita nélkül általánosságban elfogadta a 
költségvetést, amit ezután Scultclg Sándor főszám-
vevő ismertetett részleteiben. 

Bakó László 

a vallásügyi kiadásoknál 
szólalt fel és azt mondottja, hogy amig más vá-
rosokban az összes felekezetek — a törvény inten-
cióinak megfelelően — igazságos segélyben része-
sülnek, addig Szegeden csak a római katolikusok 
kapnak segélyt. 

— Ne ejtse tévedésbe a kisgyülést — mondotta 
Bakó, hogy a »hitfelekezetek* címnél a személyi 
kiadásokra 25 ezer pengő van felvéve, mert ez az 
összeg kizárólag katolikus célt szolgál. Szeded költ-

ségvetésében a többi felekezet együttvéve i300 
pengőt kap, ezzel szemben a katolikusok külön-
böző címek alatt 300 ezer pengőt. Távol áll tőle 
— folytatta Bakó László —, hogy sajnálja ezt az 
összegei a testvéregyháztól. De lehetetlen meg-
csinálni olyan költségvetést, amelyben a város 
azt mondja, hogy »minden polgártól követelem 
a közterhekben való egyenlő részesedést, de csak 
egyrószének adok felekezeti segélyt*. A kegyúri 
cim alatt is tulajdonképen segélyezés rejlik és 
1930-ban nem mondhatja a város, hogy csak 
egg templomhoz tartózó polgárait segélyezi. És 
azt sem mondhatja, fi°gy; 'Vegyétek tudomásul, 
hogy ti másodrangú polgárok vagytok, csak akkor 
van szükség rátok, ha adni kell*. Arra kéri Bakó 
a kisgyülést hogy most, a gazdasági bomlás ide-
jén vigyázzon jogv ne történjen meg egy lelki 
bomlás. • -

— Baltazár azt mondta egyszer, amikor Szege-
den járt — folytatta beszédét —, hogy Szegeden 
felekezeti békesség van és ez Somogyi Szilveszter 
polgármesternek köszönhető. Ő most Somogyi Szil-
veszterre apellál, hogy a város legnagyobb kin-
csét, a felekezeti békességet őrizze meg. A reformá-
tus egyház január elsejétől száz százalékkal emeli 
az egyházi adót, mert a reformátusok felszisz-
szentek erre a költségvetési törlésre. Boldogan sza-
vazná meg a 15.000 pengőt a fogadalmi templom 
ünnepségeire, de rá kell, hogy mutasson arra, 
hogy ha akarják, mindenre vau pénz. 

Egy kisgyülési tag az összes segélyek törlését 
kívánta. 

Somogyi polgármester szerint a katolikus egyház 
segélyezése címén felvett összeg kegguri kiadás, 
amit törölni nem lehet. A felekezeti segélyekkel 
két évvel ezelőtt senki sem volt megelégedve. 

Bakó László: Mindenki meg volt elégedve, hi-
szen az akkori megállapodás Várhelyi prelátus 
indítványa alapján történt. 

Somogyi: A fellebbezések öz'öne zudult a minisz-
tériumukba. A felék'ezeleket segítjük, cs.-.k nem 

ilyen cimen, mert ez a kérdés darázsfészek! A 
luteránusok például évi 4000 pengőt kapnak iskola-; 

fentartásra. 
Dr. Széli Gyula: De tízezret elvettek tőlük 1 
Somoggi: Ne tessék ugy feltüntetni engem, hogy 

a felekezetek ellensége vagyok. 
Ezután szenvedélyes közbeszólások indulnak meg. 

Bakó László és Somogyi Szilveszter állandóan 
vitáznak. 

Bakó fentartja a javaslatát A református egy-
ház iskolát tart fenn, ami 22 ezer pengővel terheli 
költségvetésüket. Mit szólnak majd, ha egyszer 
beszünteti az egyház a református hitoktatást? 
Minden más város megadja ezt a segélyt, egyedül 
Szeged zárkózik el. Ötven év óta szerepel ez a 
tétel a költségvetésben. 

Végül is szavazással döntötték el a kérdést és 
11 szavazattál elfogadták a polgármester 

javaslatát 10 nemmel szemben, 
amely szerint a felekezeteknek segélyt nem ad a 
város, csak kegyúri elnevezés alatt segélyezi a 
római katolikus egyházat. A polgármesteri javas-
lat csak a tisztviselők szavazataival kapta meg a 
többséget. 

A köztisztasági üzem 
tételénél dr. Pap Róbert szólalt fel és keveselte 
a redukciót. Ez mindössze 17 ezer pengőt tesz 
ki. Vizsgálja meg a város, hogy nem lehetne-e 
további redukciót végrehajtani. 

Dr. Szivessy Lehel szerint az üzem lentartása 
nem öncél. A kocsijavító munkáit adják ki a 
szegedi iparosoknak. 

A kisgyűlés ugy határozott, hogy a köztisztasági 
üzem költségvetését az üzemi bizottság felülvizs-
gálja és amit lehet, redukál. 

Dr. Kovács József: Eddig mindent nagy luxus-
sal üztünk, most hogy beállt a szegénység, bor-
zasztó, hogyan nézünk ki. Az utolsó falu autó. 
buszai külömbek, mint a szegediek. Sevillai, párisi 
kiküldetésekre elköltötték a pénzt,, minek az? 

Dr. Kószó István: Dupla szabadság volt csupán, 
arra volt jó. 

Dr. Kovács: Ha azt akarjuk, hogy ne csak a 
zálogház hozzon jövedelmet, hanem a többi üzem 
is, akkor törekedjünk arra, hogy azokat jókar-
ban is tartsuk. 

A költségvetést ezután részleteiben is elfogadta 
a kisgyűlés. 

Az októberi ünnepségekre 
a polgármester 15 ezer pengő engedélyezését kérte 
a kisgyűléstől. Szeged az ünnepségen akarja be-
mutatni, hogy az árvízkatasztrófa óta a fogada-
lom beváltásáig mit alkotott. 

A kisgyűlés elfogadta a polgármesteri előterjesz-
tést és megszavazta a 15 ezer pengős költséget.' 

Művészkörökből elhangzott az a kívánság, hogy 
II. Rákóczi Ferenc lovasszobrát a Gizella-térre 
helvezzék át. A polgármester eh ez 2000 pengőt 
kért. 

Dr. Kószó István nem helyesli az elhelyezést, 
de a ki-nyülés hozzájárult a 2000 pengős kiadáshoz. 

Ezután Somogyi polgármester a kisgyülést be-
zárta. 
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