
A közgyűlés többsége elutasította 
a szocialisták valamennyi 
politikai indítványát, 
de a moratórium kiterjesztését kéri 

(A Délmagyarország munkatársától.) Négy óra 
után nyitotta meg dr. Aigner Károly főispán a 
novemberi közgyűlést, alig 20 városatya jelenlété-
ben. A polgármesteri jelentést Ordögh tb. tanács-
nok terjesztette elő. A jelentés szerint az elmúlt 
hónapban 12.362 adófizetés iránti figyelmeztetést 
kézbesítettek, 8011 zálogolást foganatosítottak, 934 
árverést tűztek ki de csak egy árverést tavrtottak 
meg. 

Ezután dr. Aigner Károly főispán bejelentette, 
hogy a tanyai városatyák (akik zárt sorokban vo-
nultak fel a közgyűlésre és már 4 óra előtt elfog-
lalták helyüket) a tárgyalási sorrend megváltoz-
tatását kérték, mivel ha részt akarnak venni a fon-
tos indítványok tárgyalásán, lekésnék a vonatjukat. 
Ezért a közgyűlés hozzájárulását kéri ahoz, hogy a 
kisgyülési előterjesztések előtt az indítványokat 
tárgyaltassa le. 

A közgyűlés, amelynek tagjai Közül csak a ta-
nyaiak és az egységespártiak egyrésze volt jelen, de 
a baloldalon csak néhányan ültek, hozzájárult a tár^ 
gyalásí rend megváltoztatásához. A főispán jelen-
tette, hogy következik Olejnyik József és társai-
nak indítványa 

a BetlUen-kormáng 
vád alá helyezése tárgyában. 

A kisgyűlés elutasító javaslatát Tóth főjegyző 
terjesztette elő. Miután Olejnyik nem volt még 
jelen, Lájer Dezső szólalt fel és bejelentette, hogy 
az indítványt a magáévá teszi. Kijelenti, hogy 
a szociáldemokratákat nem a bosszúállás vezette, 
amikor benyújtották ezt az indítványukat. Nem 
is annyira a személyeket, mint inkább a rendszert 
kívánják a vádlottak padjára ültetni. Az a cél-
juk, hogy soha többé ne uralkodhasson ebben az 
országban ez a rendszer, amely előidézte a válságot. 
A történtek után az ország népe elvárüátná, hogy 
a Bethlen-kormány maga kérje a vizsgálatot maga 
ellen, hiszen a 33-as és a 6-os bizottság már hiva-
talosan is megállapította mulasztásait. 

Még csak nagyon kevesen voltak a teremben, ami-
kor Lájer befejezte felszólalását Az indítványhoz 
más nem kért szót, a többség természetesen napi. 
rendre tért az indítvány felett. 

A szociáldemokraták második indítványukban a 
törvényhatósági bizottságnak 

általános titkos választójog 
alapjáu való újjáalakítását sürgették. Lájer Dezső 
hosszabb felszólalásban fejtette ki indokait. Ez a 
közgyűlés nem fejezi ki a város lakosságának 
akaratát — mondotta. A közgyűlésben ezért nincs 
meg a szükséges felelősségérzet és ezért sorvad 
ei az autonómia is. 

A bizottsági tagok száma még mindig nagyon 
kicsi volt Ehez az indítványhoz sem szólalt más 
fel A tanyai többség kimondta a napirendretérésí 
határozatot 

Harmadik indítványukban azt kívánták a szo-
ciáldemokraták, hogy a közgyűlés szavazzon 

bizalmatlanságot a Károlyi 
kormánynak, 

követelje a statárium megszüntetését, a kőzsza. 
badságok helyreállítását, az általános titkos válasz-
tójog törvény beiktatását. 

Lájer Dezső: A kormány szanálási rendeletei azo-
kat sújtják, akik nem vettek részt a 10 esztendős 
lakodalomban. Az általános titkos választójog tör-
vénybeiktatásával fel kell szabadítani az ország né-
pét, mert csak szabad néptől lehet országmentő 
súlyos áldozatokat követelni. 

Dr. Pap Róbert a nemzeti szabadelvű párt né-
vében szólal fet és megállapítja, hogy a legkomo-
lyabb politikusok mind a titkos lajstromos válasz, 
tás mellett és az ajánlási rendszer ellen foglaltak 
állást. Csatlakozik pártja nevében a bizalmatlan-
sági indítványhoz, mert a kormány egyenes jog-
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utódja a Bethlen-kormánynak. Foglalkozott a 
Bethlen-kormány politikájával és megállapította, 
hogy az improduktív beruházásokra elköltött mil-
liók idézték elő az államháztartás válságát A 
Károlyi-kormány működésével nem tud kellő bi-
zalmat kelteni az országban. 

A kormánypárt szónoka dr. Sztvessy Lehel volt. 
Elismeri, hogy a közgazdaság szomorú válsággal 
küzd, erről azonban nem a Bethlen-kormány te-
het, mert a magyar válság szoros összefüggésben 
van a világválsággal. Kijelenti, hogy egész életé-
ben a szabadságjogokért küzdött és fenntartás 
nélkül helyesli azt a gondolatot, hogy a legköze-
lebbi választást uj választójogi törvény alapján 
kell megejteni. Az ellenzék állandóan követelte 
a munkaalkalmakat, már pedig éppen a szóló 
volt az, aki az improduktív beruházások ellen 
szót emelt A kormány feladata a közgazdasági 
helyzetnek, az államháztartás egyensúlyának és a 
külföldi kölcsönök kamatszolgáltatási, úgynevezett 
transzfermoratóriumának megvédése. Mig ezek a 
kérdések megoldásra nem találnak, senki sem hajt-
natja nyugodtan álomra munkában kifáradt fejét 

Olejnyik József szólalt fel ezután az indítvány 
melleit Olyan kormányra van szükség, amely át 
van itatva a nép szeretetével, amely nem a kis-
embereket sújtja, hanem bele mer nyúlni a mamut-
jövedelmek darázsfészkébe. 

A tanyaiak közül Kovács Ferenc beszélt és di-
csérte a Károlyi-kormányt 

Wolf Miksa megállapítja, hogy Kovács beszéde 
szerint tejjel-mézzel folyó kánaán ez az ország. 
Mint gazda, jól tudja, hogy a mezőgazdák nem 
tudják termésüket értékesíteni és a boletta csak 
a Úzezerholdasoknak jelentett nemzeti ajándékot 

Lájer Dezső zárszó jogán szólalt fel, utána a 
többség ismét napirendre tért az indítvány felett. 

A közgyűlési terem csak most népesedett be, 
még pedig egészen a zsúfoltságig. Lájer Dezsőnek 
az az indítványa következett, amelyben 

a szükségadók 
kivetését és Szegeden való felhasználását követeli. 
Lájer, majd Tonelli Sándor szólalt íeL A többség 
napirendre tért az indítvány fölött 

Lájer Dezsőnek 

a moratórium 
kiterjesztésére vonatkozó indítványát a kisgyűlés 
szintén napirendretérésí javaslattal terjesztette a 
közgyűlés elé. 

Könnendy Mátyás nem fogadja el a kisgyűlés 
javaslatát, mert a kisiparosságnak ma már sem jö-
vedelme, sem vagyona nincs. Lájer indítványát az-
zal egészíti ki, hogy a kormány, adjon a válság 
idejére kamatmentes kölcsönt és hogy 1932. év 
végéig kamatmentesen fizethessék adójukat 

Vitéz Gárgyáin Imre csatlakozott Körmendy in-
dítványához. Vértes Miksa nem fogadja el a kis-
gyűlés előterjesztését, mert Lájer nem általános 
moratóriumot kíván, hanem törvényes védelmet 
a bajbajutott kiskereskedők és kisiparosok részére. 
Ettől az Indítványtól a kereskedők és iparosok 
nem tagadhatják meg rokonérzésüket. 

Wimmer Fülöp elegendőnek tartja, ha ebben 
az évben mentesitik a kisiparosokat és a kiskeres-
kedőket az árverések veszedelmétől. 

Papp József, majd Landesberg Jenő szólalt fel. 
Wimmer javaslatához csatlakozik. Rendkívül ve-
szedelmesnek tartja, hogy a kormány egyetlen tár. 
sadalmi osztálynak adott moratóriumot és ezzel 
bedobta ezt a kérdést a közvéleménybe. Vagy 
vissza k©U vonni ezi a rendeletet, vagy ki keli 
terjeszteni a moratóriumot a kiskereskedőkre és 
a kisiparosokra Is. 

Fenyő Mátyás szólalt még fel, majd a közgyű-
lés nagy többséggel leszavazta a kisgyűlés Javasla-
la tát, az indítványt a Körmendy-féle változatban 
fogadták el. 

Dr. Bokor Pál 

földbérleti 
indítványa következett aki azzal egészíti ki indít-
ványát, hogy, a közgyűlés kérjen anyagi és erkölcsi 
támogatást a kormánytól a termelési kataszter elké-
szítéséhez. 

Wagner Adolf szerint az indítvány nem prak-
tikus. Kiss Ferenc az indítványt nem fogadja el. 

Masa Miklós, Szűcs Imre, Papp József felszó-
lalása után a közgyűlés a kisgyülési javaslat sze-
rint határozott. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes, aki á t 
vette az elnöklést a főispántól, félnyolckor félbesza-
kította az ülést és folvtatását hétfő délután 4 
órára tűzte ki. 

A 
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Ax idő 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi Intézetének 

meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szóm. 
balon Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 5.6 
fok Celsius, legalacsonyabb —1.1 fok Celsius. A 
barometer adata nullfokra és tengerszinté reda-
kálvaa reggel 76iA mm., este 762.3 mm. A levegő 
relatív páratartalma reggel 95 százalék, délben 
78 százalék. A széliránya keleti, erőssége i—5 volt. 

BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor: Prognózis: Változóan felhős idő, lé. 
nyeglelen hőemelkedés, délnyugaton és délen csa. 
padékhajlam. 
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Fekeíesas u. 13. (Csekonics u. sarok) 

Vállal minden e szakmába vágó munkát: Épületek, 
lakások villamos berendezését, rádiókészülékek át-
szerelését. Villamossági és rádiócikkek leSO''CSÚbb 
áronl 2+1 és hangszóróval egybe-
épiieif rádióvevő készUlék 73 P 
Philips készülékek hangszóróval 18 havi részletre 


