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Négy szociáldemokrata indítvány 
a szerdai közgyűlésre 

A szükségmunkások napibére, a választási körzetek beosztása, a vizmizériák 
megszüntetése és a tápéi Tiszahid 

tndifvény a borfogyasztási adó leszállítására; interpelláció az alsótanyai légkár 
ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 

«-árosi hivatalvezetők hétfőn állították össze 

a szerdai közgyűlés napirendjét , kedden azon 

ban öt igen érdekes indítvánnyal bővült a 

közgyűlés tárgysorozata. Az indítványok kö-

zül négyet a szociáldemokrata városatyák 

nyújtottak be, egyet Wolf Miksa. 

Lájer Dezső 

a szükségmunkáknál foglalkoz*-
tátott munkanélküliek 

•napszámának emelését sürgeti inai., .agyában. 

A kubikusok eddig a szükségmunkáknál napi 

tiz-tizenkét órai munká jukka l átlag két pen-

gőt kereshettek, a napszámosok még ennyit 

sem. Lájer azt indítványozza, hogy a köz-

gyűlés minimálja a munkabért és maximálja 

e munkaidőt: mond ja ki, hogy a város leg-

feljebb nyolc órát dolgoztathat a szükségmun-

kásoknak és a kubikusoknak legalább négy 

pengő, a többi munkásoknak pedig legalább 

három pengő napszámot f izet 

Lá jer második indí tványában a választások" 

alatt tapasztalt hibák kiküszöbölés? végett 

a körzeti beosztások megválfoz* 
* tatását 

k'éri Mint emlékezetes, a harmadik kerület 

negyedjk körzetében, ahová több mint kctozer-

négysziz szavazó tartozik, a szavazást negy-

vennyolc óra alatt sem tudták lebonyolítani, 

3 többi körzetekből, még a tanyaiakból is, 

már régen beszállították a városházára a le-

zárt urnákat , amikor ebben az alsóvárosi kör-

zetben még mindig javában folyt a szavazás. 

Ezt a körzeti beosztást még akkor "készítették 

el, amikor a telepek nem fejlődtek ki és igy 

ehez a körzethez tartozott Alsóváros egyik 

legnépesebb részén kívül az összes telepek' 

választópolgárr.ága is. Láj-r azt indítványozza, 

hogy az összes telepeket, a Somogyi-telep, az 

u j Somogyi telep és az u.jszegedi körzetek ki-

vételével a hozzájuk legközelebb eső körzet 

hez csatolják, a Somogyi-telepből, az u j 

Somogyi-telepből és az Újszegeden lévő tele-

pekből önálló körzetet csináljanak. De vál-

toztassa m>eg a város a tanyavilág körzeti 

beosztását ís, mivel a mai beosztás szerint 

'Pgy-egy körzethez olyan h i ta lmas terület lar-

tozik, hogy a választók csak hosszú tcilo-

méterek árán juthatnak cl a szavazóhelyiség-

hez. Ezenfelül a tanyai körzetek tulnépes?k 

is, ezért azt indítványozza Lájer, hogv szapo-

rítsa a város a tanyai körzetek számát, még 

pedig ugy, hogy egy-egy körzethez nyolcszáz 

választónál több ne tartozzék. 

Dr. Szamek Sára 

a vizmizériák megszüntetését 

sürgeti következő indí tványában: 

»A külvárosrészek és telepek lakosságának 

tú lnyomó része vizinségben szenved. Ennek 

oka, hogy az anvakutak fut vannak terhelve 
házi és uccai kifolyókkal, amelyeket az anya-

kutak képtelenek ellátni n szükséges mennyi-

ségű vízzel. Sok hrlgen órákba telik, amig 
egy-egy lakos tiz-tlzenöt liter vízhez juthat. 
Ezzel szemben a város lakosságának az a 

része, amely a magasnyomású vízvezeték te-

rületen lakik, fölösen el van látva vizzel. 

Ezen igazságtalanság megszűntetése érdekében 

indítványozom, hogy a magasnyomású víz-
vezeték területén a vízmérő órák sürgősen 
szereltessenek fel, hogy a fölös tömegű viz 

erejéig a Belvároshoz kapcsolódó területen 

lakó lakosság jelentékeny részének vízszük-

séglete Js a magasnyomású vízvezetékből le-

gyen kielégíthető és az igy felszabaduló ártézi 

anyakutak vize a lakosság többi részének ren 

delkezé^ére legyen bocsájtható. Azokon a vá-

rosrészeken pedig, ahol még igy is vízhiány 

marad, ujabb anyakutak fúrassanak.« 

Olejnyik József art indítványozza, hogy ír-

jon fel a város a kormányhoz. 

a tápéi Tiszahid 

sürgős felépítése érdekében és kérje, hogy 

a hídépítéshez szükséges főldmunkáiatokat 

legkésőbb az ősrz elején rendelje is el a 

kormány. 

Wolf Miksa 

a borfogyasztási add 

ügyében terjesztett be ind í tványt Hivatkozva 

arra, hogy a kormány a bolettarendszer be-

vezetésével a gabonatermelő mezőgazdákon 

segíteni kiván, irjon fel a közgyűlés a kor-

mányhoz és a szöllösgazdők megmentése ér-

dekében kérje a borfogyasztási arló méltánytm 

leszállítását. Kimutat ja indí tványában, hogy 

3 szőllösgazdák válságos helyzetét a nehéz 

értékesítési lehetőségeken kivűl elsősorban a 

horribilis borfogyasztási adó idézi elő-

Benyújtottak egy interpellációt is, még pedig 

az alsóianyai (égkár 

ügyében. Az interpelláló Horváth József szo-

ciáldemokrata városatya, aki a következőket 

ir ja interpel lációjában: , 

»A tanya lakosságának jégveréssel sújtott 

része már most is nélkülöz Azok az intézkedé-

sek, amelyek a kormány részéről megsegíté-

sükre igértettek, elégtelenek megmentésükre. 

Milyen intézkedéseket kiván Polgármester ttr 

javasolni a közgyűlésnek, hogy a jégverés 

által károsult családok és a jégvert területen 

élő munkások a pusztulástól megmenthetők" 

legyenek? Milyen intézkedéseket kíván tenni 

Polgármester ur , hogy a jövőben hasonló 

csapások esetére a tanya lakossága kivétel nél-

kül biztosítva legyen 

Kedden délben 
Budapesten átadták Szeged mandátumát 

Klebelsberg kultuszminiszternek 
i Klebelsberg beszéde Szeged fövőjéröl 

ö 
»Még sok kivánnl való van ahoz, hogy Szeged gazdasági gócpont lehessen* - *A 

választás nem volt valaminek sem vége, sem kezdete* 

Budapest, julius 7 Ma délben 12 órakor Aigner 
Károly főispán verésével 11 tagú küldöttség jelen 
létében adta át dr Tnrécrg Mihály nvug. városi 
tiszti főügyész, választási - elnök gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszternek szeged1- mandátumát A 
küldöttség tagjai voltak dr Aigner Károly főispán, 
dr Somogyi Szilveszter polgármester, dr. 
Turóczy Mihály rivug főügyész, dr. Berecz János 
egyetemi tanár, a Katolikus Kór elnöke. Kiss Fe>-
renc nvug. miniszteri tana MOS, a Kaszinó elnöke, 
Ketier Mihály gyárigazgató, dr Szivessg Lehel 
kormányfőtanácsos, ügyvéd, dr. Török Béla úgyvéd, 
Kozma Ferenc, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 
vezérigazgatója, dr. Glattfelder Gyula csanádi me-
gyéspüspök, dr Széli Gyula felsőházi tag és For-
gács István. 

Először 

dr- Turóczy Mihály 
választási elnök üdvözölte a kultuszminisztert, ki-
fejezve a választók ragaszkodását 

— Mindnyájan hálás sziwei, minden szerete-
tünkké/ és igaz lélekkel üdvözöljük a kultusz-
minisztert abból az alkalomból — mondotta —, 
hogy Szeged választói példátlan nagy szavazat-
számmal immár másodszor választotta meg ország-
gyűlési képviselőjévé. 

— Hogy mit adott Nagyméltóságod Szegednek az 
otthontói megfosztott kolozsvári egyetem és az 
ezzel kapcsolatos intézmények Szegedre való át-
helyezésével — folytatta beszédét —, ennek a jelen-
tőségét Szeged legújabb történetének a megirója 
fogja majd részletesen méltatni, de annyi már most 
is bizonyos, hogy Nagyméltóságod máris arany-
bet ükkel irta be nevét a város ujabb történetébe 
és bizonyos az is, hogy a város minden rendű 
polgára máris hálás sziwei viseltetik Nagyméltó-
ságoddaf szemben azokért a felbecsülhetetlen ér-
tékű alkotásokért, amelyeket Nagyméltóságod Sze-
gednek adott 

— Tisza Lajos IS79.ben a sirjiullámokba temet-
kezett Szeged városának újra felépítője volt — 
mondotta tovább a választási elnök. Nagyméltósá-
god pedig ,iz országnak az uj nagy katasztrófája 
után az arra illetékes tényezők között az első 
volt aki felismerte annak szükségességét hogy 
a Trianon miatt hafárvárossá lett és úgyszólván 
minden életerejétől megfosztott Szegedet nem sza-
bad magára hagyni, hanem kultur köz ponttá kell 
tenni, élő tiltakozásul mindenkivel szemben, min-
den felé, de különösen kelet és dél felé azzal az igaz-

B e l v á r o s l M o z i Ma u t o l j á r a ! 

Szőke Szakáll főszereplésével: 

Három a papa 
brilliáns vígjáték 8 felvonásban, 

Azonkívül MII hl. flpórbalhös TrOkkfilm. 

ságtalansággal szemben, amely az egész 
a ránkparancsolt trianoni bébe utján érte Apiig 
gróf Tisza Lajos előre elgondolt és talán mások 
által kitervelt városépítési tervnek tulajdonkénen 
a végrehajtója volt — ezzeí érdemeit nem akar-
juk kisebbíteni —, addig Nagyméltófigod maga 
volt az, aki ezt az ujabb városfejlesztési akciót, 
elgondolta, kitervelte, illetőleg ai arra alkalmas 
egyének által saját legjobb ízlésének me:felelőleg 
kitej-veltette és annak minden részletét egyaránt 
végrehajtotta. Egyéb egyéni kiválóságai mellett kft-
lönösen ezért ragaszkodik a mi városunk Nagy-
méltóságodhoz és különösen ezért övezi körül 
meleg szeretetének minden mennyiségével olyan 
mértékben, amely szeretetet megítélésem szerint 
ez országban választókerület míg képviselőinek 
nem adott meg E ra aszkoc'á ;bán és sze e etl en ml 
szegediek pártkülónbség nélkül együtt vagyunk 
Biztosíthatom Nagyméltóságodat, hogyha nem pár-
tok szernit, hanem akkért lehetett volna sza-
vazni, hogy kit tartanak a válasz tó polgárok * 
legérdemesebbnek arra, hogy a város legelső kép-
viselője legyen, ugy az ilyen szavazás Nagy méltó-
ságod javára teljesen egyhangú tett volna Ebből az 
következik, hogy Nagyméltósagod képviselősége a 
város minden polgárát pártkülónbség nélkül osz-
tatlan örömmel tölti el A város egész közönsége 
óhajának adok kifejezést akkor, amikor arra ké-
rem, hogy szegény csonka országunknak és a 
támogatásra szolgáló városunk javára Isten soká 
éltesse (Éljenzés.) 

Dr. Turóczy Mihály ezután átnyújtotta a mmes-
ternek a mandátumot. 

Dr. Berecz -lánoa 
egyetemi tanár volt a következő szónok Beszé-
dében utalt arra, hogy a város impozáns nagy 
többséggel újra kezébe adta a kultuszminiszternek 
az egyik mandátumot, hogy szószólója legyen a 
város érdekeinek E mandátum átadása a szegedi 
egységes pártnak nagy ünnepnapja, mert a pol-
gárság érzelmének megnyilatkozása, nemesek a 
kultuszminiszter egyéni tekintélyét tükrözi, hanem 
igazolása azon politikai programnak if, amelyet 
Bethlen István a párt elé tűzött 

— A Iajstromos szavazás rendszerében rejlik 
az oka annak, hogy Szeged polgárságának egy-
hangú itéletp nem jutott kifejezésre a kultuszminisz-
terre! szemben, de mindnyájan iutíii'k. hogyha * 
nume Lu s e edn é íyt a po'i'i' ai mellékszempontok-
ból desztilláljuk, akkor ez a mandátum Nagy-
méltóságod legteljesebb személyi diadalát jelenti 
A reálpolitika és jelszavak harcában, az alkotások 
lényeinek és a meddő kritikának szembeállításában 
lesz az önzetlen altruista program és a törtető 
egyéni ambíciók alkotásában megzavarodhat az 
urnák tartalma, de ez nem zavarhatja meg egy 
távolba látó államférfi ítéletét a kerületével szem-
ben. 

— Vagy méltóságodat a mag> ar tudományos világ 


