
A közgyűlés állást foglalt 
a titkos választójog mellett 

Interpellációk a leventék, a tiszai lSltések 6s a budapesti küldöttség ügyében 
T.ltakozás a fizetéscsökkentések ellen 

Szerdán folylai)ák a közgyűlést 

(A Délmagi/ .rorxMij mnnkntfr*át<¥.) A törvény-
hatósági bizokUig dr. Aigncr Kár<ly elnökletével 
kedden délután folytatta áprilisi közgyűlését. Ami 
kor a főispán négy óra után néhány perccel 
megnyitotta az ülést, a közgyűlési teremben mind-
össze 14 városatya tartózkodott A karzatok is 
üresek voltak, csupán a batoldaü karzaton szem-
lélődött egy valaki. A tanácskozó terem később 
benépesedett 

A közgyűlés ezután hozzájárult a ktfőriböző pénz-
intézeteknél fr Ivett és lejárt függőkölcsönök mrg-
hf>xtzabhitásáh''z. A városi tisztviselők fizeié.vi elő-
legük levonásának egy évre való felfüggesztését kér-
ték. A kisgyűlés nem javasolta a kérelem teljesí-
tést, amel et a közgyü é< sem talált te! e iiht tőnek. 

Néhány nyugdíjazási ügy letárgyalása után a fő-
Ispán bejelentette, hogy következik Görög Sándor 
szinházi szubvenció iránti kérelme, mivel azonbnn ) 
Görög a kérelmét visszavonta, ezt ax ügyet leveszik [ 
a napirendről. , 

Az alapok számadását terjesztették ezután a köz-
gyűlés elé. Az ulalap zárszámadásánál Hegrftüs Bite 
János a csorvai uf rendbehozásat <ürgeK. Srües 
Imre szintén a tanyai utak rendbehozását sürgeti. 
A Táros nem fizet rá az utjavitisra, mert a tanyaiak 
nagyobb számion jönnek a jó uton be Szegedre és 
igy a hely pénz jövedelem növekedésében megtérül 
az utjavitás költsége. Kovács Ferenc, Szclpái Benő 
és Papp József szólalt még fel. Egyöntetűen azt 
kívánták, hogy a város fokozottabb aondot fordit 
«son a tanyai u!a'<ra. 

Dr. Somogyi Szilveszter válaszolt a felszólal 
lásokra. A szegedi tanyákon összesen 2700 kilomé-
ter ut van, ezeknek rendezése olvnn nagv mun-
kát és költséget jelentene, ametv évszázadok utadó-
Jővedelmét enésztené fel. 

A többség ezután elfogadta az útalap zárszáma-
dását 

Félhatkor került sor 

az Interpellációk 
tárgyalására. 

Dr. vitéz Gárgyán Imre a tiszai védőtöltések 
megerősítése ügyében interpellál. A polgármester 
válasza szerint az idei árviz tanulságai aíap ján gon-
doskodni kell a töltések felemeléséről. A választ 
a közgyűlés tudomásul vette. , 

Kertész József 

a leventék foglalkoztatása 
körűi észlelt visszásságok miatt interpellált A pol-
gármester válaszul a testnevelési felügye őség cá-
foló nyilatkozatát olvastatta fel. A testnevelési 
felügyelőség légből kapott koholmánynak minő-
siti kertész interpellációjában felsorolt konkrét 
panaszokat 

kertész József nem veszi tudomásul á porgarmes-
íer válaszát Hangsúlyozza, hogy nem a leventein-
tézmányt akarja támadni, a célja csak az, hogy a 
káros kinövéseket nyesegesse le a hatóság. A leg-
súlyosabb sérelem az, hogy a kereskedők és ipa-
rosok leventeköteles segédeit éppen hetipiaoos na- | 
pókon büntetik elzárással. Az a büntetés nem a ! 
vétkes leventéket, hanem a kerc ködöket és az ipa- j 
rosol<at sújtja. Csodálkozik azon, hogy a poi'Yrmes- i 
ter megelégedett a felügyelőség nyilatkozatával. 
Kéri a hatóságot, /togy hivatalos vizsgálattal győ-
ződjék meg a felügyelőség jelentésében foglalt 
áritások valóságáról. Kifogásolja, hogy a leghide- ] 
gebb téli napokon fűtetlen szobába zárták el a 

leventéket, 30-at összezsúfolva egy szűk szobába 
éppen a legnagyobb influenzajárvány idején. Kéri 
a közgyűlést, hogv ne vegye tudomásuf az egy-
oldalulag informált polgármester válaszát 

A közgyűlés a pofgármester válaszát 38 szávai 
27 etlenefrcn nem vette tudomásul, mire Kertész 
József azt indítványozta, hogy a közgyűlés ren. 
delien et vizsgálatot. 

Az indítványt kiadták a polgármesternek. 
W'olf Miksa interpellációjában azt kérdezte, hogy 

a szegedi intézmények megszüntetése ellen tilta-
kozó küldöttségbe miért csak az egységespárti kép-
viselőt hivták meg. 

A polgármester válasza szerint azért nem hivták 
meg az ellenzéki képviselőket, mert az nem volt 
politikai kérdés, Klebelsberg is mint szecedi <lis'-
polgár vett részt a küldöttségben. 

Wolf Miksa nem fogadja el a választ, éppen a-'éit. 
mert a kérdés nem politikai vonatkozású. A házilag 
összeállított küldöttség semmi eredményt nem ért 
el. Amikor ilyen súlyos a helyzet, nem lehet harag-
szomrádot j átszanL 

A választ a többség tudomásul vette. 
Az indítványok következtek ezután. Dr. Dcttre 

Jánosnak 

a titkos választójogért 
és a választójogi reformért benyújtott indítványát 
együtt tárgyalták dr. Szécsényi István hasonló 
inditványávat A kisgyűlés az Indítványok elfoga-
dását javasolja azzaf, hogy amint Szécsényi indít-
ványozta, az érdekképviseleteknek is teret adjon 
az uj törvény. 

Dr. Delire János az érdekképviseletre vonatkozó 
módosítás mellőzését kéri. Nem kíván foglalkozni 
(azzal a kérdéssel, hogy indítványait miért sziokroni-
z':l.ak jobboldali indjtványokkal. örömmel állapítja 
meg, Hogy hat hónap afaft igen megszaporodott a 
titkos választójog híveinek éa követeibinek a tá-
bora. Ebben az ellenzéki álláspont morális iga-
zolását látja. Az érdekképviseleti rendszer ma már 
csak a fasiszta alkotmányban, a szerb diktatúra 
politikájában és a horogkeresztes Hitlerék program-
jában szerepel. Teljesen indokolatlan ennek a rend-
szernek a magyar alkotmányba való átmásolásai 
A város politikai súlyát nem lehet kockára tenni 
ilyen indítványok kai. Kéri Szécsényit hogy ilyen 
indítványokkal ne veszélyeztesse a város jóhirét 
ne áUitsa ugy Szegedet az ország nyilvánossága 
elé, mintha íeakarná másolni a szerb diktatúrát, 
vagy propagandát akarna csinálni a Hitlerizmus-
nak. (Helyeslés.) 
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Magunkat hozzuk 

VEREBES ERNŐT is 

Beszédében ezután azt fejtegette, hogy az ellcn-
zeki álláspont diadala az a tény, hogy azok, akik 
félév előtt még hallgattak, ma már az ellenzéki 
program mellé állnak. Kérte a közgyűlést, hogy az 
indítvánvt módositis nélkül fogadja el, a magyar 
rjkotmányba nem -zabád átü'tetni u szerb diktatúra 
rendszerét őszintén és egyenesen keli megalkotni 
a titkos választójogot, amely nélkül uem lehet de-
mokratikus parlamenti élet 

Szécsényi István kijelenti, hogy ismét híve az álta-
lános és titkos választójognak. Tiltakozik az ellen, 
mintha a szerb diktatúra érdekképviseleti rend-
szerét akarja megvalósíttatni. Az érdekképviseleti 
rendszer helyes, haazt a szerb diktatúra bec ste e iüJ 
is csinálta meg. Indítványát azzat egészíti ki, hogy 
a város a felsőház hatáskörének kiterjesztését is 
kérje. 

A közgyűlés igy fogadta el a javaslatot 
Dr. Deltre János indítványát amelvben a tiszt, 

viselői fizettscsokkrntések ellen tiüak >zik, együtt 
tárgyalját dr. Winkier Elemér hasonló inditványá-
vat A közgyűlés Szűcs Imre felszólalása után rz 
indítványokat elfogadta. 

Együtt tárgyalta a közgyűlés Dcttre harmadik 
indítványát, amelyben 

a földbérbátralékok Ilzelésél 
sürgeti, dr. Szivessg Lehel hasonló tárgyú indít-
ványával. A kisgyűlés mindkét indítvány felett napi-
rendretérést javasof, mivel a város haté>sága a 
földbéreket többször mérsékelte és a hátralékok 
megfizetésére haladékot engedélyezett. 

Dr. Deltre János indítványának elfogadását kéri 
már csak elvi okokból is, mert a zárszámadás sze-
rint a baszonbérhátraiékok állandóan emelkednek 
A hátralékokat végre likvidálni kel'. mert ezt ki-
vánja ugy a város, mint a bérlők érdeke. A város, 
mint erkölcsi testű'et, érezze kötelességének, hogy 
legalább annyi elnézést tanúsítson a saját bérM 
polgárainak, mint amennyit a hajdan gazdag cégek 
kívánnak összeomlásuk előtt a hitelezőiktől. MeJ 
kelf adni a város haszonbérlőinek azt a jogot, 
hogy tartozásukat bizonyos határidőig megválthas-
sák méltányosabb ősszeggel. A közélet tisztaságúi 
félti az egyénenkinti elbírálás rendszerétői. 

Dr. Szivessy Lehet bejelenti, hogy indítvány;)! 
fenntartja. Nem helvesli a Dettre által ajánlott 
lineáfis rendszert, helyesebbnek tartja az eiyénem-
kinti el' i á á t A város fol. ta s >n .e kényszi re:_yes 
ségi eljárást a hátralékos bérlőkkel. A bérlőkér-
dést végre tényleg rendezni kelt. Előbb-utóbb el-
kerülhetetlenné válik úgyis. Szabályrendeletig kell 
lefektetni az irányelveket, amelyek kizárják a pro-
t< kciós törekvé s t érvényesülésének 'ehetőségét. Há 
rom év afatt az élelmiszerek és a nyersanyagoli 
nagykereskedelmi ára 40 százalékkal csökkent, ez-
zei sz^r-ben a fizetési kötelezettségek 70 százalék-
kal emeikedtek. Az őstermelés nemzeti jövedelme 
három év alatt 2140 miílló pengő voft, 1931 ben 
1011 millió. A mezőgazdasági népesség jövedelmi 
átlaga 52 százalékkaf esett. Ennek le kell vonni 
a konzekvenciáit. Kéri éppen ezért indítványának 
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