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Küldöttség a polgármesternél: 
jól fontolja meg elhatárolásit 

és ne vállaljon képviselőjelöltséget 
A polgármester a határozott kérdésre kitérő választ adott 

(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 ) 
Szombaton délután monstre küldöttség kereste fel 
dr. Somogyi Szilveszter polgármestert a város-
házán. A küldöttséget a polgármester a közgyűlési 
teremben fogadta. A küldöttség élén dr." Széli 
Gyula felsőházi tag, a szegedi ügyvédi kamara el-
nöke tartott hosszabb beszédet. 

Azzal kezdte, hogy bár a kormány még nem 
oszlatta fel a parlamentet és az uj választásokat 
sem irták még ki, de azért" mindenki érzi, hogy a 
parlamenti ciklusnak vége van, hogy az ország 
az uj választások küszöbén áll. Szeged polgársága 
tisztában van azzal — mondotta —, hogy az uj 
választásokon Klebelsberg kultuszminiszter ismét 
mandátumot kap, a kormánypárti lista második 
helye körül azonban különböző kombinációk ke-
rültek forgalomba. Elterjedt a hir, hogy erre a 
helyre a polgármestert jelöli az egységes párt 

— Nem tudjuk — mondotta Szál Gyula —, 
hogy állást foglalt-e már ebben a kérdésben a 
polgármester, de ha még nem foglalt állást, arra 
kérjük a város polgársága nevében, hogy 

fontolta meg nagyon jól elhatározását és 
ne vállaljon képviselőséget 

éppen ezekben az időkben, amikor annyira súlyos 
helyzetbe jutod a város Magasabb közérdskből 
tartsa meg tehát polgármesteri állását. Vannak, 
akik ugy vélik, hogy a polgármester képviselő-
jelöltsége megfutamo«Jást jelentene a város rend-
kívül súlyos problémái elől. Mi nem osztjuk 
ezt a felfogást — mondotta —, mert meggyőződé-
sünk szerint a polgármester helyesen és hasz 
nosan cselekedett, amikor megragadta az egyetem 
idetelepítésének alkalmát. A város érdeke kivánja 
azonban, hogy a polgármester a helyén marad-
jon. De ha ugy határozna, hogy mégis elvállalja 
a jelöltséget, akkor a polgárság ebben a törek-
vésében is támogatni fogja, — fejezte be Széli 
Gyula beszédét. 

A beszéd után a polgármester elfogódva vála-
szolt. Már napokkal előbb értesült arról, hogy 
ez a küldöttség jönni fog hozzá, most mégis 
meghatódottságot érez, mert ugy látja, hogy 
ebben a hatalmas küldöttségben a városi polgárság 
minden rétegének van képviselete. 

.— Tagadhatatlan — mondotta a polgármester 
—, hogy minden emberben van hiúság, van ben-
nem ls és bevallom, jól esik, hogy a polgárság 
ilyen tekintélyes része kér fel állásom megtartá-
sára. Kijelenthetem, hogy 

se szivem, se lelkem nem kívánta a kép-
viselőséget. 

Életem munkás részét ennek a városnak a szol-
gálatában töltöttem el. Mint polgármester, a leg-

a rendőrkapitány, akit a Bach-korszakig egész 
közönséges Farkas Jánosnak hivtak, ott volt a 
szerencsés halfogáson és azt a tréfás megjegyzést 
tette, hogy ilyenek lehettek azok a halak, amikkel 
Krisztus urunk az ötezer embert jóllakatta. 

— Na — mondta .Götz János, — ha Havi Miska 
ott lett volna, akkor négyezernégyszázkilencvenki-
lenc ember bizonyosan éhen maradt volna. Hi-
szen a Miska maga megeszik egy mázsás harcsát 

Összeszólalkozott ezen a két ur .és végre is fo-
gadtak száz pengőbe. 

— Vállalod-e, Miska? — kérdezte Götz János a 
magához kéretett színészt. 

— Akár duplán is, — felelte Havi. 
Havi biztos volt a dolgában, de Götz nem volt 

biztos Haviban. Azért ugy intézkedett a kony-
hán, hogy négykilós porciókban huszonötfélekép 
készítsék el a halat s a változatos menü majd 
jobban csúszik. 

Ment is minden ugy a huszonnegyedik fogásig, 
akkor azonban Havi a zsűri nagy megdöbbenésére 
eltolta maga elől a tálat. 

— Jánoskám, talán jó lenne már, h a j ö n n e 
az a h a l a c s k a , mert ha ezzel a sok e l őé te l-
1 e 1 megtömöm magamat, akkor aligha el nem 
veszted a fogadást. 

* 

Persze ez csak anekdota, amit valami kalen-
dáriumban olvastak s ráfogtak Havira. Hiszen 
a legmagyarabb gyomor se bir meg mázsás halat, 
még huszonöt porcióban sem. Ámbár az ördög 
tudja. Hiszen mi mai magyarok is bekebelez-
tünk már a bajból vagy huszonnégy porció elő-
ételt, de azért sokan ugy érezzük, mintha még 
most is hátra volna a h a l a c s k a . . . 

nehezebb időkben vezettem ezt a várost, amikor 
rendkívüli akadályok merültek fel, tehát polgár-
mesterségem nem volt sablónos polgármesterség. 
Az akadályokat eddig mindig legyőztük, amihez a 
polgárság erős akarata segitett bennünket. Biz-
tosan tudom, hogy a mostani sulyos válságát ts 
legyőzzük, mert törhetetlenül él a polgárság lel-
kében a jövőbe vetett hit. 

Ezután az egyetemről beszélt a polgármester. 
Nem hiszi, hogy lenne egyetlen olyan lakósa a 
városnak, aki helytelenítené az egyetem idehelye-
zését, mert kétségtelennek tartja, hogy abban az 
esetben, ha Szegeden nem telepedett volna meg 
az egyetem, lényegesen több kereskedő, iparos és 
földmives ment volna tőnkre. Biztos abban, hogy 
amit polgármestersége alatt cselekedett a város 
érdekében, annak helyes és hasznos következ-
ményei voltak. 

— Én nem kívántam sohasem képviselő lenni 
— folytatta ezután —, mert szerettem pályámat, 
hivatásomat és azok közé tartozom, akik foko-

zottabban kívánnak dolgozni amikor a vezetésükre 
bizott közület bajba jut. Nem kívántam sphasem 
képviselő lenni és mégis elterjedt a hir, hogy 
az egységespárti lista máso lik helyére engem je-
lölnek. De beszélik azt is, hogy Klebelsberg kul-
tuszminiszter kivánja az én jelölésemet. Jól is-
merem a kultuszminisztert és fegyelmet szerető, 
tisztelő embernek ismerem, akinek csak az a 
fontos, hogy a listájára becsületes, fedhetetlen 
nevü jelöltek kerüljenek. Az lesz t.hát a U«t3 
második jelöltje, akit dr. Aigner Károly lőispám 
mint a szegedi egységes párt vezére a lakosság 
közhangulatából erre a célra feVapogat és akit « 
párt budapesti központja elfogad jelöltnek. Nekem 
végtelenül jól esik az a ragaszkodás, amely most 
megnyilatkozott személyem iránt és nem mond-
hatok mást, mint azt, hogy 

szeretnék polgármester maradni, 

hogy továbbra is együtt küzdhessünk a város jö-
vőjéért. 

A polgármester szavait halk tapssal fogadta t 
küldöttség, amelynek tagjai azután eltávoztak a 
városházáról. Megállapították egymás között, hogy 
a polgármester a feltett határozott kérdésre nem 
adott határozott választ, mert válaszából csak azt 
lehet következtetni, hogy ha nem is szeretne kép-
viselő lenni, de ha az egységes párt akarja, akkor 
elvállalja a jelöltséget. 

4 közgyűlés felhatalmazást adott 
a földbérltáfralékok peres uton való 

behajtására 
Megszavazták a város uj függőkölcsönél — „\ város rendkívül nehéz helyzetben 

van és ennek a hatóság elhibázott polifikála az oka" 

(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 ) 
Szombaton délután tartotta meg a törvény hatósági 
bizottság rendkívüli közgyűlését, amelynek napi-
rendjén különböző kőlcsönügyek és a földbér-
hátralékok ügyén kívül ílr. Dettre János inter-
pellációja is szerepelt a polgármester képviselő-
jelöltsége ügyében. Ez az interpelláció nagy ér-
deklődést keltett, azonban — elmaradt, mert Dettre 
nem jelent meg a közgyűlésen és igy interpellációt 
ját levették a napirendről. 

Az ülést a polgármester nyitotta meg. Először 
dr. Csonka Miklós tanácsnok ismertette 

a földbérhátralékok behajtására 

vonatkozó javaslatot. Elmondotta, hogy az utóbbi 
időben erősen szaporodik a főldbérhátralék, ennek 
egyik oka a mezőgazdasági válság, de oka az is, 
hogy a bérlöknek az a része, amely szövetkezetbe 
tömörült, a szövetkezettől vár segítséget és akkor 
sem fizet, ha az módjában állana. A kisgyűlés 
azt javasolja, hogy a közgyűlés adjon felhatalma-
zást a városnak a földbérhátralékok peres uton 
való behajtására. 

Dr. Grüner István szólalt fel elsőnek. Kifejtette, 
hogy a peres eljárás egymagában még nem ve-
zet célra, módokat keli keresni arra ts, hogy a 
bérlők könnyebben teljesíthessék fizetési kötele-
zettségüket. Alkalmas módnak látszik erre a 
boletta, amellyel eddig a gazdák csak adótarto-
zásaikat fizethették. Indítványozza, hogy irjon fel 
a közgyűlés a kormánvhoz és kérje, hogy a közü-
letek földbirtokainak bérlői a boteltávai föitlbér 
tartozásukat Is fizethessék. A földbérlőket igen 
súlyosan terheli a perköltség is, tanulmányozni 
kellene tehát azt a kérdést, hogy nem lenne-e he-
lyes, ha a földbéreket közigazgatási uton hajtaná 
be a város közadók módjára. 

Hegedüs.Bite János a földbérlők sulyos helyze-
téről beszélt és hangoztatta, hogy földbérrevizióra 
éppen ugy nincs szükség, mint ahogyan revízió 
nélkül emelte a város a béreket, amikor esett a 
korona értéke. . 

Dr. Sőreghy Mátyás azt Indítványozta, hogv 
a város csak azokat a bérlőket perelje, akik 
augusztusig nem fizetik a bért. 

Dr. Kelemen László arra a dán közmondásra 
hivatkozott, hogy nincs rossz föld, csak rossz 
földmives van. A szegedi tanyákon lehetetlen gaz-
dálkodás folyik, olyan bérleti rendszert kei! te-
remteni, amely belterjesebb gazdálkodásra kész-
teti a bérlőket. 

Kovács Ferenc a hadviselt bérlők számára mél-
tányos elbánást kért, Zsemberl Károly nagyobb 
haladékot a hátralékosoknak, Papp József pedig 
azt indítványozta, hogy a közgyűlés vegyes bi-
zottságra bizza a bérek megállapítását. 

A felszólalásokra a polgármester reflektált. Grü-
ner indítványát helyesli, de előbb kiadja a hetes-
bizottságnak véleményezés végeit. A többi indít-

vány elvetését kérte. A közgyűlés többsége váltói -
tatás nélkül fogadta el a javaslótól. 

Egyhangúlag és hozzászólás nélkül járült hozzá 
ezután a közgyűlés a félmtlliópengős templom 
kölcsön meghosszabbításához, majd Rack Lipót 
pénzügj'i tanácsnok 

a város hétszázezerpengős függökölcsflnére „ 

vonatkozó javaslatát terjesztette elő. 
Dr. Szamek Sára nem szavazza meg a javaslatot, 

mert a függőkölcsönt, amelyet a város folyó kiadá-
sainak fedezésére- szánt a hatóság, improduktív-
nak tartja. Attól tart, hogy legközelebb már a 

Jüggőkölcsönök kamatainak fedezésére kell a vá-
rosnak ujabb függök öles önöket felvennie. 

Lájer Dezső csatlakozik dr .Szamek Sára állás-
pontjához. Megállapítja, hogy a város rendkívül 
sulyos helyzetben van es ennek nagyrészben a ha-
tóság elhibázott politikája az oka. Ez a közgyűlés, 
amelynek bálványai vannak — mondja — n e m 
alkalmas nehéz problémák megoldására. 

Dr. Biedl Samu kijelenti, hogy bármily nehéz 
helyzetben is van a város, a város hitelét nem sza. 
bad meggondolatlanul aláásni. 

Lájer Dezső személyes megtámadtatás cimén vá-
laszolt Biedl felszólalására. Kijelentette, hogv az 
igazság feltárása, a jogos kritika nem ronthatja a 
város hitelét. A kölcsönt folyósító pénzintézetek 
sokkal jobban ismerik a város helyzetét, mint a 
szociáldemokrata bizottsági tagok, akiknek még a 
bizottságokban sem biztosítottak helyet, 

i A polgármester felszólalása után a többség meg-
i szavazta a függökölcsön felvételét. 

Dr. Csonka tanácsnok ezután 

a szikvizadó 

szabályrendelet jóváhagyására vonatkozó minisz-
teri rendeletet mutatta be. 

Fenyő Mátyás szólalt fel és megállapitotta, hogy 
a város hatósága nem azt a szabályrendeletet ter-
jesztette fel jóváhagyás végett, amelyet a köz-
gyűlés elfogadott. A fölterjesztett és most már 
jóváhagyott szabályrendeletből hiányzik a gyógy-
vizek és az orvosi rendeletre kiadott ásvány-
vizek adómentességének biztosítása. 

A polgármester szintén emlékszik arra, hogv 
a közgyűlés biztosította a gyógyvizek adómentessé-
gét, de arra kéri Fenyő Mátyást, hogy kifogásait 
külön beadványban közölje a város hatóságával, a 
vizsgálatot majd elrendeli. 

Ezután következett voln® Dettre interpellációja, 
mivel azonban nem volt jelen, az Interpellációt 
a polgármester levette a napirendről. A közgyűlés 
hat óra után ért véget. 

P r o r e t - t t i e b o r a x o s k ö l n i v í z 
l: •'Mattnál, mint boraxtartalmániU fogra kitllnő hatáim. Csat 

Szent Rókus gyógyszertárban. 
Kis Üveg ára 1-20, nagy Üveg Ara 2 40. 


