
Hopyaii l e s z r e n d ő r s é g i hozzájárulás 
a ¡ b e t e g á p o l á s ! a l a p tartozásából 

(A Délmarmarorszáq munkatársától.) Fur-

csa rendszert hoz divatba a kormány a vá-
rossal szemben fennálló tartozásainak és kö-
telezettségeinek elintézése terén, ami valószí-
nűleg súlyos és kellemetlen bonyodalmaknak 
lesz az okozója a város háztartásában. A kor-
mány, illetve az államkincstár tartozásait 
eddig is csak nehezen és csak hosszú után-
járások árán kapta meg a város, az utóbbi 
években azonban még igy sem juthatott a 
város követeléseihez. A városi közkórháznak 
például még 1929. óta, tehát három eszten-
deje, közel nyolcvanezer pengővel tartozik az 
Országos Betegápolási Alap, amely a Sze-
geden beszedett betegápolási adókat minden 
évben pontosan megkapta. A kórház termé-
szetesen nem várhatott erre a pénzre, mert 
a szegénybetegek ápolása és gyógykezelése 
készpénzbe került, ezért a várostól kapta meg 
fűggőkőlcsön formájában azt az összeget, ame-
lyet a Betegápolási Alapnak hitelezett. 

A kórház vezetősége már többször megsür-
gette a pénz kiutalását, a sürgetésekre azon-
ban válasz sem igen érkezett. Most végre meg-
történt a régen húzódó ügy elintézése, még 

pedig a következő formában. A népjóléti mi-
niszter értesiettte a kórház igazgatóságát, 
hogy az Országos Betegápolási Alap 76.659 

pengős tartozás fit a belügyminiszterrel tör-

tént megállapodás alapján nem utalják ki 

készpénzben, hanem felhatalmazzák a város, 

hatóságát, hogy azt vonja le abból az ösz-

szegből, amelyet államrendőrséyi hozzájáru-

lás cimén kell fizetnie az államnak. 

Ez az elintézési mód normális körülmények 
kőzött a város számára feltétlenül könnyebb-
séget jelentett volna, ma azonban semmit sem 
jelent, mert, mint az a főszámvevő negyed-
évi jelentéséből kiderült, a viros. mai súlyos 
anyagi helyzetében kénytelen volt megfeled-

kezni a rendőrségi hozzájárulás bejize. 

téséről. Ez a hozzájárulás évente 280.000 pen-
gőt tesz ki, az első negyedévben tehát 70.000 
pengő befizetése vált volna esedékessé. 

A városházán attól tartanak, hogy a kor-
mány lassankint minden állami kötelezettséget 
ilyen, vagy hasonló módon likvidál, igy fizeti 
majd az iskolák fenntartásához szükséges ál-
lamsegélyeket is, ami pedia véozetes zavarokat 
idézhet elő, , 

A 

Széchenyi Mozi 
l egköze lebbi 
világszenzációja 

Indítvány a házárverések 
felfüggesztésére 

A háztulajdonosoknak adják meg a me-
zőgazdák számára biztosított kedvezmé-

nyekel 
(A Délmagyar ország mvnkn.tárfiától.) Iritz Béla 

törvényhatósági bizottsági tag indit*vnyt nyújtott 

be a közgyűléshez- Indítványával az a célja, hogy 

a kormány a ház- cs a telektulajdonosokra is ter. 

jessze ki azokat a kedvezményeket, amelyeket a 

mezőqaazdák számára biztosított, ezért kéri, hogy, 

a közgyűlés intézzen feliratot a kormányhoz. 

Kifejti indítványában, hogy a kedvezményre a 
háztulajdonosa': é . a tetektutajdono -okunk nagyobb 
szükségük van, mint a mezogazii-f ir.k mert az 
eladósodás közöttük sokkal nagvoh'), tehermentes 
háztulajdon talán nem is található az egész or. 
szágban• A pénzintézetek pedig egyre-másra ár-
vereztetik el adósaik házát, mert félnek, hogy a 
ház forgalmi értékének állandó csökkenése miatt 
nem jnthatnak majd a pénzükhöz. A háztula.jdon 
viseli ezenkívül a legnagyobb közterhet is, a ház-
adót a nyers házbérjövedelem alapján vetik ki. 
Igaz, hogy a földadók kivetésénél sincsen teher-
szállításnak helye, de a földadót a kataszteri 
tiszta jövedelem •!••» >ján állapítják meg, sőt a 
kivetett földadót az uj költségvetési évben nem is 
kelt a gazdáknak ¡aegüzetniük, pedig a földbirtok-
árverésre moratóriumot is adott a kormány. Ezzel 
szemben  a házakre még külön szükségadót is 
vetett ki a kormány es rendkívüli házadópóH k?t 

A terhek elviselhetetlenül súlyosak, a kormány 
csak ugy mentheti meg a háztulajdonosokat, mint 
adóalanyokat, ha elrendeli a házak árverésének 
felfüggesztését. 

R rendőrség 72 napi elzárásra ítélte 
a szociáldemokraták legújabb tanyai perének 

négy vádlottját 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Délmagyarország részletcsen beszámolt azok-
ról a tanyai perekről, amelyeket a rendőr-
ség a szociáldemokraták tanyai szerveződé-
sével kapcsolatban indított. A rendőrbirósá-, 
gon valamennyi perben elítélték a vádlotta-
kat tiltott gyűlés cimen részben elzárásra, 
részben pénzbüntetésre. 

Csütörtökön ujabb per következett. Ezal-
kalommal négyen kerültek dr. Papp Meny-
hért rendőrtanácsos elé, akiket az alsótanyai 
rendőrség jelentett fel tiltott gyűlés cimén. 

Kopasz Ferenc asztalossegéd, Pintér Béla tex-

tilmunkás, Cárgyán Imre és ördöa Imre fóld-
mívesek voltak a vádlottak. 

Dr. Papp Menyhért a tiltott gyűlésnek mi-
nősített összejövetel két felszólalóját, Kopasz 
Ferencet és Pintér Bélát egyenkint 

30—30 napi elzárásra, 

Gárgyán Imre gazdálkodót, akinek a házá-
ban összejöttek, 8 napra, ördög Imrét pedig 
f- napra Ítélte. Valamennyi elitélt fellebbe-
zést jelentett be a legújabb szociáldemokrata 
tanyai per Ítélete ellen. 

A gázgyár kftznontl igazgatósiga 
rt@m fogadta el 

a kis&izottság alánlattervezetét 
Kétmillió pengő a differencia a gázgyár és a polgármester ajánlata között 

(A Délmagyarorszá'i munkatársától.) A gáz-

gyár központi igazgatósága az elmúlt hét csü-
törtökjére igérte a gázgyári kisbizottság egyez-
ségi ajánlatára vonatkozó válaszának elküldé-
sét, a mult héten azonban olyan értesítést ka-
pott a polgármester, hogy az igazgatóság még 
nem ülhetett össze, ezért csak egv hét múlva 
küldheti el válaszát. 

A választ csütörtökön a központi igazgató-
ság két tagja személyesen hozta Szegedre és 
nyújtotta át a polgármesternek, aki közel két 
óra hosszáig tárgyalt a gázgyár képviselőivel. 
A megbeszélésen a két központi kiküldöttén 
kívül részt vett Ponnrácz Albert, a szegedi te-
lep igazgatója. A tanácskozás után a Délma. 
gyarország munkatársa érdeklődött a polgár-
mesternél, aki a következőket ibondotta: 

— A központi igazgatóság tagjai átadták 
az igazgatóság válaszát, amely szerint a gáz-
gyári érdekeltség nem fogad h-t ja el a kisbi-

zottság által kidolgozott ajánlatot. Ebben a 

pillanatban a gázgyár ajánlata és a mi aján-
latunk között 

körülbelül kétmillió pengő la diffe-
renci i. 

Az igazgatók kijelentették, hogy a maguk ré-
szérői minden erejükkel érveltek a városi ál-
láspont elfogadása mellett, az igazgatóság azon-
ban az ajánlatot nem találta elfogadhatónak. 

— A választ most a jövő hélen összehívandó 
kisbizottság elé terjesztem és erre az ülésre 
¡¿mét meghívom a gázgyár képvi ö < A kér-

désről sokat beszélgettünk a központi igazgató-

ság kiküldötteivel, akik különböző megoldási 

terveket vetettek föl. Igy például fölmerült az 

a megoldási terv is, hogy a gázgyár a kon-

cesszió meghosszabitásáért nem adna kész-

pénz t vagy pedig a megál lapítandó összegnek 

csak egy részét adná a városnak készpénzben, 

a többit évjáradék formában folyósítaná. For-

mális ajánlatot nem tettek, mert erre fel-

hatalmazásuk nem volt, én azonban felkér-

tem őket, hogy dolgozzák ki Írásban az ellen-

ajánlatukat és azt nyújtsák be a városhoz. Ha 

ez beérkezik, ismét összeülünk és az egész 

ügyet a nagybizottság elé terjesztjük, amely 

eibirálja, hogy van-e értelme a további tár-

gyalásoknak. mgy sem, érdemes-e folytatni 

az alkudozást, vagy pedig a városnak meg 

kell maradnia szi lárdan eredeti elhatározása 

mellott 

A5L M Ö 
A szegedi Meteorológiai ObSzenatórium jelenti: 
Szegeden a hőmérő legmagasabb áliása 15.6 fok 

Celsius, a legalacsonyabb 5.4 fok Celsius. A baro-
méter adata nutlfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 760.2 mm., este 712.2 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 71 százalék, délben 62 százalék. 
A szél iránya északkeleti, illetve északnyugati. 
Erőssége 1—2. 

időjóslat a Délvidékre: Változóan felhős idő némi 
höemelkedésset. , 

A Meteorológiai intézet prognózisa este 10 óra-
kor: Száraz, ¿pengén felhős idő. höemelkedés. 

SZÉCHÉNYI M O Z I 
Péntek, szombat, április hó 22 és 23-án 

fiz U 7 A - U R A N I A l e g n a g y » * » m b » r a 

OLDOG SZIVE 
Zene-. Abrahf tm Pá l . 

Bűbájos, énekes zenés bohózat 10 felvonásban. 

Parádés s z e r e p o s z t á s : 

BARSONV RÓZSI, MAODA SCHNEIDER, 
HEMANN THIHIQ, OEORFL ALEXANDER. 
Ezt megelőzi: Bizet» » C a r m e n « zenéje a filmen 

Előadások 5, 7, 9. vasárnap 3, 5. 7. 9 ónkor 


