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Szombaton este 
nagyszabású pártvacsorát rendez 

a független balpárt 
Rassay Károly beszédet mond és vasárnap a tanya-

világot látogatja meg 
(A Délmagyarország munkatársától.') A füg 

gellen balpárt ajánlási iveit még a szerdai 
nap folyamán is tömegével irták alá a válasz-
tók, akik minden hivatali nyomás és egyéb 
szabálytalanságok ellenére, már az ajánlások-
nál hitet tettek a szabadelvüség és a demokrá-
cia mellett. 

A Rassay-párt szombaton és vasárnap még 
felhasználja a rendelkezésre V.ló két napot. 

Szombaton este 8 órakor a Próféta 
kerthelyiségében rendeznek pártva-

csorát, 

amelyre már megkezdődött a jelentkezés. Elő 
rrláthalólag a vacsora impozáns demonstrá-
ció lesz a balpárt mellett. A nagyszabású 
vacsorán Rassay Károly is f -lszólal és való-

színűleg ezt az alkalmat használja fel arra, 
hogy Bethlen miniszterelnök debreceni beszé-
dére válaszoljon. A pártvacsorán felszólal a 
lista másik két jelöltje, Wolf Miksa, dr. Balló 
István, valamint még többen is. 

Vasárnap, az utolsó agitációs napon 

Rassay Károly a tanyavilágot látó- , 
gatfa meg. 

A nyugdijasok és tisztviselők nap-nap után 
tömegesen csatlakoznak a független balpárt 
zászlaja alá. A nyugdijasok a legkülönfélébb 
kortesfogások ellenére is hűségesen kitartanak 
a párt mellett és egyre nagyobb tömegeket 
hoznak magukkal. A párt ajánlási ivei telje, 
sen rendben és elkészülten várják az aláírá-
sok beadásának vasárnapi határi lejét. 

A városi költségvetés küzdelme 
a fUggőkölcsön&k ellen 

A vAros kegyúri íerhe! a háború éta megháromszorozódtak — A kövezésre szánt 
összeg a negyedére csökkeni — A számvevőség megkezdte a fövő évi költségve-

tés összeállítását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Abban 
az időben, amikor a korona^ gyorsütemű rom 
lása megkezdődött, a város háztartásának költ 
Régvetéseit csak ugy tessék-lássék készítették 
el, mert a törvény kötelezte a város hatósá-
gát erre a munkára. Mire összeállította a 
számvevőség a költségvetést, az már elveszí-
tette minden realitását, mire pedig a kőzgyü-
lés elé került, nem vehette komolyan senki, 
mert a százasokból ezresek, a milliós tétel?k 
bői pedig milliárdok lettek. Volt idő, hogy 
boldogult Balogh Károly pénzügyi szenátor 
nevetve mutatta be ezeket a számvevőségi el-
memüveket és kérte, hogy a közgyűlés látat 
lanba fogadja el az egésaet, mert úgyis csak 
formalitás az egész. 

A város most majdnem ugyanezt a tán-
cot járja végig a költségvetés körül, csak — 
éppen ellenkező tendenciával. Az infláció ide-
jén a számok ijesztő mértékben nőttek és 
velük együtt nőttek a bevételek is, most vi-
szont a bevételek nemcsak számszerűleg, ha 
nem értékben is egyre, csökkennek. A mult 
évet a város egymillió pengő deficittel végezte, 
az idén pedig, bár az u j költségvetést a mult 
évi zárszámadás tapasztalatai alapján állítot-
ták össze, az esztendő el6ő felében arra kény-
szerült a város, hogy az elmaradt bevétele-
ket függőkölcsőnökkel pótolja. A számvevő-
séf* számára ezért igen súlyos problémát je-
lent a jövő évi költségvetés összeállítása, le-
ki ntettoi arra, hogy a város terhei egyre nő 
vekednek, legújabban a bankráta emelése kő 
vetkeztében a függőkőlcsönök kania""rhe 
maga százötvenezer pengővel növelte a város 
kötelezettségeit. 

A számvevőség nemrégen kezdte meg a jövő 
évi költségvetés összeállítását. A költségve-
tést valószínűleg szeptemberben tárgyalja a 
közgyűlés, hogy októberben föllerjeszthessék 
a belügyminiszterhez A készülő költségvetés-
ről 

Scultéty Sándor főszámvevő 

a kővetkezőket mondotta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— Minden igyekezetünk arra irányul, hogv' 
ha lehetséges, reális költségvetést állítsunk ősz-
sze, mert a város csak igy kerülhetné el a 
jövő évben az elmaradó bevételek pótlására 
szükséges fiYggőkölcsönök felvételét. Hogy a 
mai sulyós viszonyok között, amikor számol-

nunk kell a bevételek további csökkenésével 
és elmaradásával, mi va!5sul meg számitá-
esetre, azt előre nem lehet tudni. Minden-
esetre arra törekszünk, hogy elhárítsunk a 
várostól a lehetőség szerint minden meglepe-
tést, ezt pedig ugy érhetjük el a legtermésze-
tesebben, ha a költségvetés kiadási tételeinek 
összeállításánál minden vonalon a legszigo-
rúbb takarékosságot érvényesítjük, ha lefara-
gunk minden lefaraghatőt. 

A legutóbbi évek költségvetése egyre erő-
sebb dekadenciát mutat, a csökkenő bevételek-
ből és az improduktiv beruházások következ-
tében egyre kevesebb jut elsőrendű városren-
dezési és szociális szükségletek kiegészítésére 
Jellemző példa erre, hogy amig az 1914. évi 
költségvetésben 

kövezésre 

a város 419.000 aranykoronát költött, addig 
az idei költségvetésben erre a célra mind-
össze 123.722 pengőt irányzott elő, tehát alig 
egynegyedrészét a békebelinek. A költségvetés 
egyetlen kiadási tétele, amely aránytalan emel-
kedést mutat, az a tétel, amely 

a város kegyúri terhelt 

és a hitfelekezetek segélyeit foglalja magában. 
Itt az arány éppen a fordítottja a kövezés-
nél mutatkozó eltolódásnak". Az utolsó békeév 
költségvetésében 97.153 korona kegyúri teher 
és 21.113 korona hitfelekezeti segély szerepelt, 
az idei költségvetésben ezzel szemben 269 281 
pengő a kegyúri teher és 67 519 pengő a hit-
felekezeti segély. A kegyúri terhek növekedé-
sének az az oka, hogy a város kegyurnsáca 
alatt álló plébániák száma a háború óta meg 
kétszereződött és ezeknek az uj plébániáknak 
és templomoknak fentartásáról a városnak 
kell gondoskodnia. 

A városban általában indokolatlannak tart-
ják, hogy a mai viszonyok kőzött, amikor 
minden téren csökkenteni kell a terheket, a 
város kegyúri terhei állandóan növekedjenek, 
valószínű azonban, hogy a jövő évi költség 
vetés összeállítása alkalmával ezen a téren is 
érvényesítik a kényszerű takarékosságot. A 
kegyúri terhek csökkentését különben az is 
megindokolná, hogy ujabban a hitfelekezetek 
külön egyházi adót szednék, ami módot adna 
a kegyúr város terhéinek csökkentésére. 

A Hungária és a Bocskai 
győzelme 

Kolozsvár, junius 17- Hungária—Kolozsvári AC 
és Universitaten kombinált 6:1 (40). 

Stockholm, junius 17- Bocskay—Gaestrikland 
kerületi válogatott 2:0 (1:0). 

Még mindig teljes a bizony-
talanság az osztályozó mér-

kőzések körűi 
A PLASz tanácsának szerdán az Attila—'Turul 

vesztegetési ügyben kitűzött ülését csütörtökre ha-
lasztották. A Bástyában teljes a bizonytalanság 
afelől, hogy mi lesz vasárnap, az elhelyezkedési 
kisérletek eddig nem jártak sikerrel és igy egyelőre 
vasárnapra ismét nincsen ellenfele a szegedi profi-
csapatnak-

A Bástyába szerdán este olyan hirek futottak be, 
hogy tatán most egyáltalán nem is lesz osztályozó-
mérkőzés, mrTt a profiszövetségben arról kezdtek 
tanácskozni, hogy az osztályozókat majd esak 
összrl tartják m~g 

Egyről-másról 
Irta dr- Balló István. 

A tegnapi lapokból olvastam, hogy a Kul-
tuszminiszter ur vasárnap délután 6 órakor 
fogja ismertetni a maga és a kormány állás-
pontját a nyugdijaskérdésben Furcsa véletlen 
az, hogy ezen a napon délután 1 óráig már be 
kell adni az ajánlási iveket. Szomorú valóság 
az, hogy a kormány addig, mig a bevételi 
többletek nehéz milliói állottak rendelkezé-
sére, velünk szóba sem állott és a régi nyugdí-
jasokkal hetedik éve járatja a nyomorúság, 
a szenvedés és a nélkülözés kálváriáját. 

1928 ban a nyugdijasoyüléseken azt kívántuk, 
hogy a kormány az 1927. évi november 1-i 
fizetésrendezés szerint állapítsa meg a nyugdi-
jakat, ezenkívül adja meg a létminimumot 
(havi 60, Illetve 120 pengő) nemcsak a nyug-
dijasoknak, hanem a ténylegeseknek is. Eb-
ben az ügyben — mint a Nyugdíjas Kőz-
alkalmazottak Országos Egyesületének elnöke 
— a miniszterelnök úrtól kihallgatást kértem, 
de nem kaptam, emlékiratomat pedig válaszra 
sem méltatták, pedig az emlékiratban leg-
alább 70—80 ezer nyugdíjas, nyugbéres, kegy-
díjas és özvegy jajkiáltásáról volt sző. Orszá-
gos egyesületünk alapszabályait 1929 augusz-
tusában adtük be másodszor. Azt sem tudom, 
hányszor sürgettem az elintézését illetékes he-
lyeken, — hiába A Szegedi Városi Nyugdija-
sok Egyesülete több. mint félévvel ezelőtt a 
kultuszminiszter ural kérte fel közbenjárónak", 
de eddig ennek sincs eredménye. Ezzel a ha-
logatással mindeneseire elértek annyit, hogy 
a kartársak" türelmüket elvesztették, a szerve-
zetünk keretei meglazultak. 

1925 ben résztvettem a nyugdí jasok budapesti 
országos gyűlésén, hol az elkeseredés már na-
gyon érezhető volt. Azóta a hatodik év nyo-
morúságai őrlik testi és lelki erőnket Jajkiál-
tásaink eddig a pusztában hangzottak' el. Most 
már csak" arról lehet sző, ki meddig bírja. 
Csak Szegeden mintegy háromezer családról, 
háromezer fogyasztó családról van szó. 

Ismerjük" az ország szomorú gazdasági hely-
zetét. Arra, hogy törvényes nyugdijunkat ma 
megkapjuk, még gondolni sem lehet. Kiváncsi 
vagyok arra a csodaszerre, amellyel most meg 
lehet nyugtatni a nyugdíjasokat. 
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Efietiti és polgári iskolai 
fiuk és lányok felvétele 
havi 70 P dlj meUett megkezdődött * gyönyörű hegyvidéken 1«t« 

SZENTENDREI ref. polg. isfe. infernátusokban. 
I n l e rná t usa l nk nyaralA gyermekek részóre anyirl 
szünet ilitt le nyitva, vannak. pro»peUtu»t Ktlld 
n z IgazgatúsAg. B. » 


