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L 
adói, még pedig a községi pót-

adó alapjón. 
A polgármester ezzel szemben kifejtette, 

hogy így a város tisztviselői nem vállalnának 
részt a teherből, mert az inségadót nem a 
tisztviselők fizetnék, hanem a város polgár-
sága. Azt javasolta, hogy a különmunka-
általányban részesülő főtisztviselők ajánlják 
fel ennek az általánynak a felét, de csak a 
téli hónapokra, tehát november elsejétől áp-
rilis elsejéig. 

Az egyik f&isztviselőnek ellenjavaslata volt. 
A felajánlott hozzájárulást Összegszerűen ki-
vánta fikszirozni, még pedig ugy, hogy a 
főtisztviselők minden hónapban negyven pen-
gőt fizessenek az inségalapra, függetlenül 
munkaáltalányuk nagyságától. Egy másik fő-
lisztviselő kijelentette, hogy szívesen hozzá-
járni a polgármester javaslatához, ha ss nem 
jelent jogfeladást, attól tart ugyanis, hogy az 
önkéntes fölajánlás következtében elvész a fő-
tisztviselők szerzett ioga a különmunka-
általányra. 

Végül is ugy határoztak, hogy iveket köröz-
tetnek minden ügyosztályban, még pedig két-
félét. Az egyik ivet csak azok a főtisztvi-
selők írhatják alá, akik általányuk ötven szá-
raiékát ajánlják föl az inségenyhitésre, a má-
sik ivet pedig aláírhatja minden városi tiszt-
viselő, aki fizetésének bizonyos százalékát 
ajánlja fel ugyanerre a célra. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a kö-
vetkezőket mondotta a főtisztviselőkkel tartott 
megbeszélésről: 

— A városi tisztviselők fizetésük bizonyos 
százalékát ajánlják föl az inség enyhítésére, 
még pedig progresszív kulcs szerint Akiknek 
havi fizetésük nem éri el a száz pengőt, azok 
nem ajánlanak föl semmit, száztól kétszáz 
pengőig egy százalékot, minden további száz 
pengő után félszázalékkal többet ajánlanak 
föl, tehát akinek kétszáz pengő a fizetése, az 
két pengőt, akié háromszáz, az két pengő 
ötven fillért, akié négyszáz, az három pengőt. 
A legmagasabb összeg körülbelül hal pengő 
Írsz. (Megfelel ezerkétszáz pengő hava fize-
lésnek.) Ezt az összeget mindaddig fizetik, 
'imtg szükség van a nyomorenyhitésre. Ilyen 
módon, ha a városi tisztviselők valamennyien 
aláirják a megajánlási ivet, számitásom sze-
rint egy év alatt harminc-negyvenezer pengő 
folyik be. Ezenkívül azok a főtisztviselők, akik 
az üzemek ellenőrzéséért, vagy vezetéséért kü-
lön munkadijat kapnak, ennek a különmun-
kadijnak a felét ajánlják föl, ami egy évben 
iz-lizenkétezer pengőt jelent. Az iveket most 

körözzük az egyes hivatalokban és azokat 
október tizenötödikéig kell beadni. Az alá-
írás, a fölajánlás természetesen nem kötelező, 
iz irja alá csak, aki akarja, de remélem, hogy 
nem lesz olyan városi alkalmazott, aki n? 
irná alá. 

— A fölajánlott százalékok levonását no-
vember elsején kezdjük meg. Még nem tu-
dom, hogy az ilyen módon összegyűlő össze-
get milyen formában használjuk föl az in-
ség enyhítésére, lehet, hogy közmunkákat 
végzünk belőle, de az is lehet, hogy fát ne-
szünk rajta és ezzel, vagy pedig valamilyen 
más természetbeni adománnyal segítjük átéli 
hónapok nélkülözőit. Az is lehet, hogy ebből 
a pénzből állítunk fel és tartunk fenn egy 
uj népkonyhát, amely ingyen ebéddel látja 
el a szűkölködőket 

A Nagyszeged-párt 
hozzájárul a szivattyúzásé adóhoz 

A polgármester érdekes terve a bérhálralékok kérdésének megoldására 
(A Délmagyarország munkatársától.') De-

cemberben lesz egy éve, hogy a városatyavá-
lasztások lefolytak, jó háromnegyed éve, hogy 
a közgyűlés összeült s a Nagj szeged-párt, mint 
a választás után is fönmaradt önálló párt, 
csütörtökön adott először életjelt magáról. Az 
alkalmat erre a költségvetés szolgáltatta, ame-
lyet a rendkívüli közgyűlés előtt le akartak a 
párttal tárgyaltatni és hogy ez a terv mi-
lyen nagy érdeklődést keltett, eléggé bizo-
nyítja, hogy a kitűnő előadó, dr. Szivcssy 
Lehel mellett Valihóra István volt néhány 
mondatos fölszólalásával a vezérszónok és 
hogy a tárgyalási idő legnagyobb részét dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester foglalta le. 
Közbevetőleg meg kell itt jegyezni, hogy a 
polgármester a Nagyszeged-párt értekezletén 
külön meghívás folytán jelent meg, tehát még 
állja azt a régebbi princípiumát, hogy nem 
vesz részt egyik pártnak az életében sem, 
mert ő az egész városnak és minden polgár-
nak a polgármestere akar lenni. 

A csütörtöki tanácskozáson a Nagyszeged-
pártnak mindössze 33 tagja jelent meg, jó-
indulatú egységespártiak mellett jobboldaliak 
is. A külvárosi párt, amelynek a kerületek 
egyrészét a Nagyszeged-párt egyszerűen áten-
gedte, nem vett részt a megbeszélésen, ugy 
látszik formailag fenfartja továbbra is a kü-
lön ut politikáját. 

A pártértekezletet begavári Back Bernát 
elnökletével délután 6 órakor tartották meg 
az ipartestület székházában. Back Bernát üd-
vözölte a megjelenteket, ugy gondolta, jó, ha 
a költségvetést előbb a párt keretében tár-
gyalják le, mert a gazdasági helyzet igen 
súlyos. A költségvetés most került ki a nyom-
dából és a párt ezért foglalkozhat vele csak 
most. Felkéri dr Szivessy Lehelt, hogy is-
mertesse a költségvetéstervezetet. 

Dr. Szivessy Lehel ezután részletesen is-
merteti a költségvetés tételeit. Elmondja, hogy 
a város hosszúlejáratú kölcsöne 16 millió, füg-
gőkölcsöne pedig hárommillió. Ennek az évi 
terhe 1,289.000 "pengő, az üzemeket 400.000 
pengő terheli 

Az államrendőrségi hozzájárulás tételénél 
a polgármester elmondotta, hogy a Szegedre 
rótt összeg aránytalanul nagy. mert Budapest 
költségvetésének csak másfél százalékát íizeti. 
Szeged viszont három százalékát. De indoko-
latlan is a véresők megterhelése, amikor a 
községekben a csendőrséget teljes egészében 
az állam tartja fenn A megyékben pedig a 
megyei főtisztviselők nagyrészének a fizeté-
sét szintén az állam adja. Bejelentette a pol-
gármester, hogy a város fölír a rendőrségi 
hozzájárulás törléséért. 

Valihóra István szólalt ezután fel. A párt-
értekezletet kominak tartja, mert a párttagok 
nem ismerik a költségvetést, azt csak ma kap-
ták meg. így tájékozatlanok. Azt kéri, hogy 
az értekezletet legalább egy héttel halassza 
el a vezetőség. 

Dr. Kószó István válaszolt. Bejelenti, hogy 
al elnök hozzájárulásával ő hivta össze a párt-
értekezletet, azért ilyen korán, mert a közgyű-
lés rövidesen összsűl és az volt a célja, hogy 
a párt tagjai megismerjék a költségvetést. Ki-
jelenti. hogy minden párttagnak küldött meg-
hívót. 

Back Bernát magáévá teszi Valihóra indít-
ványát, de bejelenti, hogy az értekezletnek 
csak a költségvetés általános ismertetése a 
célja. 

Ezután dr. Szivessy Lehel tovább folytatta 
a költségvetés ismertetését A kiadási tételeket 
csudálkozó ámulattal ugyan, de lényegbeli 
hozzászólás nélkül tudomásul vette a párt-
értekezlet. Amikor a földek jövedelmére került 
a sor, megállapította Szivessy, hogy a jövede-
lem 10 százalékos csökkenést mutat és a 
holdanklnti átlagbér másfélmázsa buza. 

— Nem szerstném, ha igy kerülne ez a 
sajtóba — mondja a polgármester —, ezért 

meg kell mondanom, hogy sz az átlag nem 
nyújt hü képet, mert az állagot a városkörüli 
jó fekete földek magasabb bére- növeli. A 
baj ott van, hogy mi 20 pengős búzaárakkal 
kalkuláltuk a bért és ma már 15 pengő a 
buza ára. A bérlők az idén megtudták volna 
fizetni a bért, mert nyolc pengő a rozs ára 
és a bíróság mindenütt rozsban állapította 
meg a béreket. De az izgatás következtében 
2—3 évi bérhátralék gyűlt össze. Ugy gondol-
tam, hogy a fönnálló hátralékot Ö6sze kel-
lene vonni és a bérleti idő hátralévő eszten-
deire osztani szét. így egy évre alig jut va-
lamennyi és ezt a kevés részletet mindegyik 
bérlő elbírná. (Helyeslés.) 

Valihóra István helyesli a polgármester ter-
vezetét, azonban attól fél, hogy a fizetéskép-
telenné vált bérlők 20 év múlva sem lesznek 
fizetőképesek. Még a földadót sem tudják 
fizetni. 

— A f<fadó nagyon kevés — mondta a 
polgármester —, az az abszurdum, hogy az 
állam ezekkel a kisbérlőkkel kereseti adót 
is fizettet. Én most lépéseket teszek, hogy 
a tiz holdon aluli bérleteket mentesítse a 
kormány a kereseii adó alól. 

Elmondja a polgármester, hogy sok helyen 
a bíróság állapította meg a béreket, de e2»k 
a biróílag megáll a pitott bérek is magasaknak 
látszanak. 

Czijler Arnold szerint a hátralékok nö-
vekedésének nemcsak pénzügyi és gazda-
sági, hanem lélektani okai is vannak. A bér-
lők a földreform következtében már magán-
tulajdonnak tel inlik a bérletüket és nem akar-
nak érte bért fizetni. 

A polgármester ezután bejelenti, hogy a 
hátralékos bérlők tartozása után négy százalék 
kamatot szed majd a város, mert nem akarja 
megbántani azokat, akik rendesen kifizették a 
földbértartozásukat. 

Ezzel a földbérvita véget ért és Szivessy 
folytatta a költségvetési tételek ismertetését, 
amely az üzemek költségvetésének rövid is-
mertetésével véget ért. 

Begavári Back Bernát ezután összegezte a 
költségvetés eredményét. Megállapította, hogy 
350.000 pengővel kisebb a város jövő évi 
költségvetése a tavalyinál. A pénzügyi bizott-
ság bizonyos áldozatokat kivánt a tisztvise-
lőktől. Eddig a kedvezményes vasúti jegy vál-
tására jogosító igazolványok kiállítási illeté-
két a város fizette, ezután a tisztviselőknek 
kell azt Tizetniök 

Doránszlcy Károly a takarékost ágnak ezt a 
módját nem tartja igazságosnak, mert a hi-
vatalos útra küldött tisztviselők első utiszám-
lájukban felszámíthatják az igazolvány kiál-
lítási illetékét, a többiek azonban nem. 

Back Bernát ezután elmondja, hogy a pénz-
ügyi bizottság a költségvetési deficitet a szi-
vattyúzás adó kivetésével kívánja eltüntetni. 

A párt tagjai nem valami barátságos han-
gulattal fogadiák ezt a bejelentést, de a pol-
gármester \>édöbeszédet rögtönzött mellette. 
Kijelent tte, hogy ami ebből az adóból megma-
rad, azt a csatornázás költségeire tartalékol-
ják. Az adót igazságosnak tartja, mert azt 
mindenkinek, tisztviselőnek, polgárnak, kar 
tonatisztnek, állami és magánalkalmazottnak! 
egyaránt fizetnie kell. 

Ezzel az értekezlet véget ért 
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