
A szegedi közigazgatás 
másodszor sem engedi tárgyalni 
a szociáldemokraták indítványait 

A törvény rendelkezései és a hivatalos álláspont 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-

den (Jélelőtt állították össze a városházán a 
szombatra összehívott közgyűlés tárgysorozatát 
és erről a tárgysorozatról ismét leszorították 
o szociáldemokrata városatyák ismeretes po-

litikai vonatkozású indítványait. A szociálde-

mokrata indítványok közül csak azokat vet-
ték fel a napirendre, amelyekben nincsen ki-
fejezetten politika, a többit mintha nemléte-
zőnek tekintették volna. 

A szociáldemokrata városatyák indítványait 
jól ismeri a közönség, hiszen a legutóbbi köz-
gyűlés napirendjén is szerepeltek. Azt kíván-
ják többek között, hogy a közgyűlés követelje 
a Bethlen-kormány vád alá helyezését, az ál-
talános titkos választójog törvénybeiktatását, 
az uj választások kiírását, fejezze ki bizalmat-
lanságát a 33-as bizottság és a Károlyi-kor-
mány iránt, végül írjon fel a törvényhozás-
hoz és uj, demokratikus közigazgatási törvény 
megalkotását kérje. 

A legutóbbi közgyűlés napirendjén szere-
peltek már az indítványok, Somogyi polgár-
mester azonban a belügyminiszterileg jóvá 
nem hagyott ügyrendi szabályrendeletre hi-
vatkozva kimondatta a közgyűlési többséggel, 
hogy az indítványokat nem kivánja tárgyalni, 
mivel azok határidő után érkeztek be. 

Ez az ügyrendi szabályrendelet kimondja 
azt is, hogy az ilyen benyújtott, de le nem 
tárgyalt indítványokat a legközelebbi közgyű-
lés napirendjére kell tűzni, függetlenül attól, 
hogy azokat ismét benyujtják-e az indítványo-
zók, vagy nem. Az indítványozók, hogy most 
már föltétlenül biztosítsák indítványaik letár-
gyalását, túlzott óvatosságból szabályos idő-
ben ismét benyújtották indítványaikat. Min-

den jel arra mutatott, hogy most már semmi-
féle módon nem lehet kitérni az indítványok 
letárgyalása elől. 

A szegedi közigazgatás azonban nagyon le-
leményes és valószínűleg kemény töprengé-
sek után talált egy formát, amellyel — ngy 
vélik — ismét megakadályozhatják az indít-
ványok tárgyalását. A forma veszedelmesen 
sérti a belügyminiszterileg jóvá nem hagyott 

ügyrend paragrafusait, de sérti a Icözigazgatási 

törvény rendelkezéseit is, ezzel azonban ugy 
látszik, nem törődnek a városházán. 

A Délmagyarország munkatársa kérdést in-
tézett dr. Pálfy József polgármesterhelyettes-
hez. Megkérdezte tőle, hogy miért maradtak 
le a szociáldemokraták politikai indítványai 
a közgyűlés tárgysorozatáról, a polgármes-
terhelyettes igy válaszolt: 

— A hivataJos álláspont az, hogy ezek az 
indítványok, amelyekről a közgyűlés legutóbb 
kimondotta, hogy miután későn érkeztek be, 
nem kivánja tárgyalni, elvetett indítványok-
ként kezelendők és igy hat hónapon belül nem 

tűzhetők ismét a közgyűlés napirendjére. Az 

ügyrendi szabályrendelet kimondja ugyan, 
hogy ilyen esetekben az indítványokat automa-
tikusan föl kell venni a legközelebbi közgyűlés 

napirendjére, az ügyrendi szabályrendeletre 
azonban nem lehet hivatkozni, mert azt még 
nem hagyta jóvá a belügyminiszter. Hangsú-

lyozom, hogy ez nem az én álláspontom, ha-
nem hixmtalos álláspont. Különben is végső 

fokon a kisgyűlés fogja megmondani, hogy 

fölkerülhetnek-e az indítványok' a közgyűlés 
tárgysorozatára, de a kisgyűlés elé ennek a 
hivatalos álláspontnak megfelelő javaslattal 
kerül a kérdés. 

~ Mikulás-napi felsegitése 
< A. társadalom minden rétege nagy megértéssel fogadti 

a Délmagyarország akcióját 

Mindenütt nagy megértéssel fogadták a Dél-
magyarország kedden bejelentett uj akció-
ját, amellyel a 12 vasárnapon nyújtott 100— 

(100 ebéden kívül nagyszabású mozgalmat in-
dított a legszomorúbb ínségesek, a nyomorgó 
kisgyermekek Mikulás-napi felsegitésére. 

A nyomor, a tél, az inség, a munkanélkü-
liség a legérzékenyebben az ártatlan gyer-
meket sújtja, aki tehetetlenül áll a hideg és 
az éhség nagy nyomorában. Éppen ezért a 
Délmagyarország akciója azt célozza, hogy 

Mikulás napján minden nyo-
morgó gyermek ajándékcsoma-
got kapjon, a legszükségesebb 
meleg holmit, kabátkát, keztyGf, 
sapkát, harisnyát, ruhácskát, 
kabátot és egy kis édességet 

a legszomorúbb decemberben. A Mikulás-napi 
ajándékcsomagokon kivül szórakozásban is 
részesíteni kívánjuk a nyomorgó kicsinyeket, 

legalább egyszer jussanak a feledés és a ne-
vetés örömeihez. Ezért 

teljesen ingyenes nagyszabású 
gyermekmntinékat rendezünk, 
amelyeken minden kisgyermek 

részlvehet 

minden ellenszolgáltatás nélkül. Mikulás nap-
ján ezért egyszerre négy matinét rendezünk, 

a színházban, a Belvárosi, Korzó és a Szé-

chenyi Moziban. 

A mozgalom célja: mindent az ínséges gyer-

mekért és hisszük, hogy nem lesz olyan kis-

gyermek, akinek ne jutna ajándékcsomag, 

aki ne vehetne részt a mikulási szórakozás 

mulatságában. 

Hogy ezt a nemes akciót minél szélesebb 
keretek között rendezhessük meg. 

Belvárosi Mozi 

kérjük mindazokat, akik bármivel, új 

tárgyakkal, használt ruhaneműkkel, 

édességgel, bármilyen pénzbeli ado-

mánnyal részt vehetnek az Ínséges 

gyermekek nyomorának enyhítésében, 

nemes adományaikat juttassák él a 

Délmagyarország Aradi-uccai kiadó-

hivatalába. 

Minden adományt a Délmagyarország ha-
sábjain nyugtázunk 'és a nyomorgó gyerme-
kek részére őszinte köszönettel fogadunk. 

Már a mozgalom első napjának eredményé-
ből is nyilvánvaló, hogy az akció teljes si-
kerrel fog járni. Minden társadalmi rétegből 
egyre-másra kapjuk a nemes jelentkezéseket. 
A Délmagyarországnak már tegnap közölt fel-
ajánlásán kivül a mai napon 

a következő adományokai 

nyugtázzuk őszinte köszönettel: 
Szegedi Kenderfonógyár 20 pengő. 
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 20 pengő. 
Juhász István könyvkereskedő 12 darab tasak, 

4 darab ceruza, 4 darab tollszár, 3 iv levevőiv, ' 
6 darab játékszemüveg, 3 darab gyermektelefon, 
20 darab iró toll, 2 csomag szineskréta, 2 darab < 
notesz, 14 darab tanrend, 2 darab képeskönyv, 
5 darab meséskönyv, 7 darab kivágőskép. 

Lacher József böröndös két darab pengőtánca. 
Dr. Salgó és Társa Rt. egy női ruhaanyag. 1 

Fodor »:.Gyula 12 darab zsebkendő. 
Katona Lajos 6 pár harisnya. ^ 
Krausz Sándor 1 tucat Kakas-paszta. , 1 
Virág-cukrászda szaloncukor. 
Pollák Testvérek 7 pár gyermek gamaschni, S 

darab sál, 2 darab szvetter, 3 pár gyermekha-
risnya. 

Breuer mérnök í pár gyermekcipő, 2 pár ha-
risnya, 2 ruha, 1 trikó, 1 csomag cukor. 

Párisi Nagy Áruház 1 darab gyermekszvetter, 1 
darab lánykaruha, 4 dar,ab gyermeknadrág, 2 da. 
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