
1030 október 30. DflMAGYARORSZAG 3 

Beíhlen Ankarában 
rAnkara, október 29. Bethlen miniszterelnök, 

miután Venizelosszal és Michalokopulosszal 
tisztelgett a köztársaság elnökénél, résztvett 
a katonai szemlén, amely 2 óra hosszat tar-
tott. A szemle alatt repülőgépekről magyar 
nemzeti szirtii papírszeleteket szórtak le a 
díszpáholy elé. A miniszterelnök a délután fo-
lyamán hosszabb megbeszélést folytatott a gaz-
dasági miniszterekkel. Este a nemzeti ünnep 
alkalmából Tevfik Rüsdi bey ebédet adott, 
amelyen a köztársaság elnöke is jelen volt. 
Bethlen hosszabb pohárköszöntőt mondott. 

fl hoigár királyi pár 
pénteken érkezik Szófiába 

(Budapesti tudósilónk lelefonjelenléss.) 
Szófiából jelentik: A »Ferdinánd cár« bolgár 
csatahajó, amely Boris bolgár királyt és fe-
leségét hozza, szerdán reggel elérte a Darda-
nellákat, ahonnan több török hadihajó kisérte 
Konstantinápolyig. A »Ferdinánd cár« este 7 
órakor érkezeit Burgasba, ahonnan a királyi 
pá r különvonaton utazott Szófiába. A bolgár 
fővárosba a királyi pár pénteken reggel vo-
nul be nagy ünnepségek közölt. 

„Csak a 8 órás munkanap 
seglíhei'% — 

mondották az építőmunkások szerdai 
gyűlésén 

(A Délmagyarorszíg munkatársától.) Zsú-
folt hallgatóság előtt tartott szerdán este szak-
mai értekezletet a szegedi épitőmunkásság. 
Farkas János nyitotta meg az értekezletet, 
majd Ladvánszky József ismertette azokat a 
tárgyalásokat, amelyeket a belügyminiszté-
riumban folytatott az épitőipari munkásság a 
munkanélküliség enyhitése érdekében. A tár-
gyalások ismertetését szenvedélyes közbeszólá-
sokkal kisérték. 

A szegedi viszonyokról szólva előterjesztet-
ték a miniszternek, hogy legfontosabb volna 
a külvárosok csatornázása és vizzel való ellá-
tása. A miniszter megígérte, hogy három egye-
temi épület emelése érdekében interveniálni 
fog a minisztertanácsban. ígéretet tett a mi-
niszter a Szeged-állomás kibővítésére. Az al-
győi hid megépítéséről azonban csak a jövő 
évben lehet szó. Példátlan, mondta ezután 
Ladvánszky, hogy a legutóbbi klinikai épít-
kezések belső munkáinál egy segéd és husz 
tanonc dolgozott. így nem lehet küzdeni a 
munkanélküliség ellen! 

Szakasits Árpád budapesti kiküldött szólalt 
fel ezután. 

— A kormány nem tud megbirkózni a 
gazdasági válsággal — mondotta —, mert 
nem akarnak hozzányúlni azokhoz az eszkö-
zökhöz, amelyek egyedül volnának alkalma-
sak a válság leküzdésére. Ugy akarnak se-
gíteni, hogy igéretversenyeket rendeznek hc-
tenkint felváltva. 

— Mi lesz a télen? Ezt kérdezi ma min-
denki és a miniszterelnök erre a kérdésre igy 
felel: A kormány nem adja fel elvi állás-
pontját, mert szerinte a munkanélküliek se-
gélyezése felborítja az államháztartást és do-
logtalanságra nevel. (Közbekiáltások.) Csak a 
szociáldemokrácia az — mondotta ezután Sza-
kasits —, amely képes a világproblémák meg-
oldására, erre nem alkalmas sem a fasizmus, 
sem a bolsevizmus, sem Hitlerek. Csak a 
8 órás munkanap segíthet az épitőipari mun-
kásság helyzetén. Végül kijelentelte, hogy éle-
sen állást kell foglalni az akkordrendszer 
ellen. 

Több szakmai ügy ismertetése után Farkas 
János zárta be a gyűlést. 

. » J. 

A k ö z g y ű l é s 
szerdán éjiéiig targyalta 

Éjiéi után derült lei, hogy nem lesz szükség pót-
adóemelésre 

Széles viía a felekezeíek segélyéről, a népkonyháról, a gyermekvédelemről, 
a városrendezésről és a földbérekről 

Csütörtökön délután összegezik az éjszakai 
viták eredményeit 

(A Délmagyarország munkatársától.) A közgyű-
lés szerdán délután folytatta a költségvetés részle-
tes vitáját. A hitfelekezetek ügyével kezdődött az 
ülés. 

Scultéty Sándor főszámvevő javasolta, hogy a 
felekezetek között történt megállapodás alapján 
42.500 pengőt szavazzon meg a kö'í:Vu'és 

a hitfelekezetek segélyezésére. 
Dr. Széli Gyula azt indítványozza, hogy a kőz. 

ggülés válassza külön a kisebbségi hitfelekezetek 
segélgezését a katolikus egyház segélyezésétől, mert 
a katolikus egyházat a város, mint kegyúr úgyis 
segélyezi. Indítványozza, hogy a kisebbségi fele. 
kezetek segélyezésére szánt összegből a reformá-
tusoknak és a zsidóknak 15—15.000, az ágostai 
evangélikusoknak 7500, a szerbeknek és az ujsze-
gedi reformátusoknak 1500—1500 pengőt utaljon 
ki a közgyűlés. Súlyos következménye lenne a 
segélyek megvonásának, vagy redukálásának, mert 
ugy a zsidó, mint a református egyházközség 
nafiy iskolákat tart fenn és ezzel a város terheit 
csökkenti, segély nélkül azonban kénytelen lenne az 
iskolákat beszüntetni. 

Dr. Hiedl Samu nem fogadhatja el Széli Gyula 
indítványát, mert a város költségvetése úgyis tul-
terhelt és mert beleütközik abba a megállapodásba, 
amelyet az egyházak képviselői kötöttek néhány 
héttel ezelőtt. Mint a zsidó hitközség elnöke, szí-
vesen fogadná a segély felemelését, de mint a köz-
gyűlés tagjának számolni kell a város teherbíró 
képességével. (Helyeslés.) Az egyházközségek éve-
kig megegyeztek a segélyek felosztásában, később 

nagy premier! 
A J a z z k i r á l y I 

énekes, zené«, végia srines 
magyarul beszélő 
négy kié litásu 11 felvonásos filmrevtl 

és a legpazarabb hangos M I l c I f i l m . B e l v á r o s t 

a megállapodás felborult és a polgármester hatalmi 
szóval osztotta fel a segélyösszeget. Talán soha 
nem hozott még egy olyan határozatot, amelyet 
annyi birói panasszal támadtak volna meg, mint 
ezt. Ennek a hatására kezdődtek meg az egyezke-
dési tárgyalások, amelyek eredménnyel fejeződtek 
be. Kéri, hogy a közgyűlés az egyezséget ratifikálja. 

A többség ezután a kisgyűlés javaslatát fogadta el. 

A szegényház 
tételénél a tiszti főorvos 25.000 pengőt kér a sze-
gényház kibővítésére. 

Pásztor József bejelenti, hogy a városi nyugdíja-
soktól levelet kapott, amelyben közlik, hogy a 
közgyűlésnek a kioszkra vonatkozó határozatát 
nem a nyugdijasok, hanem a városi alkalmazottak 
egyesülete fellebbezte meg. — Ezután arra kéri a 
főorvost, hogy ugyanolyan szeretettel küzdjön a 
külvárosi egészségtelen lakások és ngilt csatornák 
megszüntetéséért, mint ahogyan a szegényház ki-
bővítéséért küzd. Az inségadóból előreláthatólag 
180.000 pengő folyik majd be, a többletről a népjói-
léti miniszter fog gondoskodni és igy a költség-
vetésnek ez a tekintélyes tétele felszabadul és 
feleslegessé teszi a szivattguzási adót. Inditvár 
nyozza, hogy 

a szivattguzási adóról hozott határozat vég-
rehajtását függessze fel a közgyűlés mind-
addig, amig annak végrehajtását a pénz-
ügyi helyzet parancsolólag kőtelezővé nem 

teszi. 
Fengő Mátyás a szegényház élelmiszerszükség-

letére kiirt ajánlati verseny kibővítését kívánja. 
Dr. fírüner István hivatkozik régebbi indítvá-

nyára, amelyben azt kérte, hogy a népkonyhán a 
téli hónapok alatt minden jelentkezőnek adjanak 
ingyen ebédet. A költségvetés szerint a népkonyha 
napi ebédadagjainak számát 700-ban állapítja meg. 
A hétszázas átlag nem lesz elég. Kéri. 
hogy senkit se küldjön el a népkonyha ebéd 
nélkül. Ha pedig az előirányzott 150.000 jpen^ő a 


