
R város 200 ezer pengős sürgős államkölcsSnt kér 
a Speyer-kölcsön tSrlesztésére 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mint 
emlékezetes, a város május elsején azért tudta 
liánytalanul kifizetni tisztviselőinek illetmé-
nyeit, mert a Szeged-Csongrádi Takarékpénz-
tártól százötvenezer pen r/ó alkalmi kölcsönt 
kapott, de köteleznie kellett magát arra, hogy 
• pénzt legkésőbb három hit múlva, tehát 
fflJjm 21.-éig visszafizeti. A visszafizetés már 
megtörtént, a százötvenezer pengőt a város 
két részletben kifizette a takarékpénztárnak 
szókból sz összegekből, amelyek leginkább 
lakbér dinén befolytsk s főpénztárba. 

hadas dse.én s tisztviselők illetményeire 
Ionéi 355.000 pengi kell. A szükséges ősz-
szeg egyrészét értesülésünk szerint már 
• hónap elején tsrtslékolta s főpénztár, de 
sSárt még mindig hiányzik belőle jelentékeny 
összeg. Lehetséges, hogy a hónap végéig ősz-
saegyülik ez is, abban az esetben azonban, 
ha nem gyűlne össze, a Táros kénytelen lenne 
Ismét rövidlejáratú alkalmi kölcsönt szerezni, 
az Illetékesek ugyanis elhatározták, hogy a 
város — hacsak egy mód van rá — kifizeti 
minden elsején a tisztviselők teljes járandó* 
Ságit 

Pedig a junius hónap igen súlyos pénz-
ügy! gondokat tartogat s város számára. A 
hónap végén válik esedékessé az úgynevezett 
Speyer-kőlcsönök félévi részlete, ami körül-
belül 400.000 pengő. A Speyer-kőlcsönök tór-
lesztésére annak idején a városok az általá-
nos forgalmiadórészesedés cim én élvesett jö-
vedelmüket és sz általános kereseti adójöve-
flehnet kötötték le. Szegeden ez s két jöve-
delmi forrás eddig bőségesen fedezte s köl-
csön törlesztési részleteit, s gazdasági válság 
következtében azonban a két adó jövedelem 

nagyon összezsugorodott. Erre az évre a költ-
ségvetésben még a forgalmiadórés résedé 
397.000, a kereseti adójövedelmet pedig 540.000 
pengőben irányozták elö, ami összesen 937.000 
pengő lenne és igy még mindig bőven fe-
dezné a Speyer-kőlcsönök évi nyolcszázezer 
pengős amortizációs részletet A gyakorlatban 
azonban ez a költségvetési tétel sehogysem 
akar megvalósulni. 

A város vállalt kötelezettsége értelmében a 
két adójövedelmet minden hónapban felkül-
di s pénzügyminisztériumba, ahol félévenkint 
gyűjtik össze és félévenkint fizetik ki belőle 
az esedékessé vált részleteket Most, az év 
első négy hónapjában olyan gyengén folytak 
be ezek az adók, hogy a város május kö-
zepén az áprilisi adójövedelem címén alig 
25.000 pengőt küldhetett fel és május végéig 
előreláthatólag 230.000 pengővel lemarad az 
esedékessé váló M0000 pengőből. 

A helyzet tehát ígen komoly, mert a pénr 
ügymiriszter nem ad haladékot a Speger-köf-
csőn részletéinek megfizetésére. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester ugy kiván segíteni 
a bajon, hogy Kecskemét példájára hivat-
kozva, 

a kormánytól 200.000 peagő sür-
gős államkOlcsOnt Itért. 

Kecskemét nem régen kapott 100.000 pengő 
államkölcsönt, amelyből tisztviselőit fizette k i 
A pénzügyminiszterhez intézett felterjesztésé-
ben azt kéri a polgármester, hogy a minisz-
ter a kétszázezer pengőt ne is küldje le, ha-
nem fordítsa a Speyer-kölcsön esedékes rész-
letének kifizetésére, azzal pótolja a kereseti 
és a forgalmiadójövedelemből összegyűlt, de a 
célra elégtelen összeget 

Altótanya egyrészén 100 százalékos 
légkárt állapítottak meg a szakértők 

A vadvizek az Idén kétezer olyan nagy területet borítottak d , mint taraly 
(A Délmagyarország manka társától.) A földadó, 

fcyifvántartó hivatala szakértői most fejezték be 
fe szegedi tatíyákon a hivatalos kárszemlét, ame-
lyen megállapították, hogy hoí milyen aránya ká-
rokat okozott a viz és a jégverés. A kárbecslők 
siegállapitása szerint arokon a helyeken, ahof je-
fcptkezett a tavaszi vadvíz, a gazdákat legnagyobb-
részt 50 százalékos kár érte, mert a viz elég 
gyorsan levonult ez őszi vetésekről, a legtöbb 
gazda még idejében pótolhat la az elpusztult veté-
•efeet. A jégaerte területeke* már sokk« nagyobb 
károkat áKaprtottak meg  0 szakértők. Különösen 

Mórahalom és Királybaima környékén eok bel ven 
százszázalékot karokat találtak. 

A helyszíni szemlén megállapították azt h, bogy 
az idei vadvizek általában kétszer akkora terűié, 
tekei borítottak el, mini az efmuK esztendőkben. 

A kárszemle eredményéről a földadónyilvántartó 
hivatal most részletes jelentést tesz a pénzügyigaz-
gatóságnak, amely a maga szakértőivef felülvizs-
gáltatja a károkat és előkészíti az adótőrlések 
tervezetét. A károsult gazdák a megállapított kár 
nagysága szerfnti arányban kapnak adókedvezményt 
az őszi negyedben. 

R e v í z i ó t I 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Revíziós Liga vasárnap az ország egész terü-
letén nagygyűléseket rendezett, hogy köve-
telje a trianoni béke revízióját és állást fog-
laljon a Tardieu-terv ügyében. A liga sze-
gedi csoportja a városháza közgyűlési ter-
mében tartotta meg az impozáns gyűlést. A 
közgyűlési terem padsorai és karzatai meg-
teltek a társadalom minden rétegéből nekru-
tálódott közöns/ggel. 

Tizenegy ódakor kezdődött a nagygyűlés. 
A közönség áll-a énekelte el a Himnuszt, 
majd dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
tartotta a megnyitó beszédet Beszéde elejé-n 
ügyeletes szavakkal emlékezett meg az óceán 
®agyar hősének, Endresz Györgynek és a 
jJustioe for Hungary«-nek szörnyű tragédiá-
járól. Kijelentette, hogy még ez a komor tref 
QédSa ls az igazságtalan béke revíziójának 
szükség ess é<fére és sürgősségére Inti a világ 
közvéleményét A nagygyűlés közönsége fel-
állással adott kifejezést gyászának. 

A polgármester ezután a trianoni béke je-
wőségével foglalkozva, megállapította, hogy 

ilyen súlyos és ennyire Igazságtalan csapás 
az ezeréves Magyarországot még nem érte. 
Ezt a békét a világháború felidézésében tel-
jesen ártatlan magyarság megkérdezése nél-
kül, az ellenséges népek és diplomaták titkos 
agi»á dójának hatására alkották meg azok, 
akik még az ország földrajzi viszonyaival 
sem voltak tiszMban. 'A békeszerződés lehe-
tetlensége napról-napra erősebben, meggyő-
zőbben nyilatkorik meg, mert hiszen a viíág-
háborúnak nem vetett véget, a háború még 
mindig folyik és talán más téren, de sokkal 
nagyobb mértékben pusztit, mint a negyesz-
tenüős világégés idején. 

A nolgármester nagyhatásj beszéde után 
Kengyel János polgári iskolai tanár tartott 
beszédet 

— Magyarország n<5pe a csonkaország egész 
területén nagygyűléseket tart — mondotia —, 
hogy tetemre hívja Európút a lehetetlen béke-
diktátumokkal megbénított, halálraítélt nem-
zetek felett. A földrajzilag megbonthatatlan 
egységet jelentő Magyarország feldarabolása 
idézte elö a mai gazdasági \ábágot, an elyet 

V . 2 4 . 

nemcsak Magyarország érez meg, hanem a 
szomszédos államok, sőt a győztes nagyhalai-
mak is. A józanul gondolkozó államférfiak, 
közöttük elsősorban Apponyi Albert és lord 
Rothermere, a népek közvéleménye előtt jő-
solták meg a kénys7erbéke elmaradhatatlan 
következményeit, azt az általános politikai és 
közgazdasági bizonytalanságot, amelyben az 
egész világ sínylődik és amelyből kiutat • 
békeszerződés módosilása nélkül nem találhat 
senki. Csatlakozott ehhez az állásponthoz 
Mussolini is, majd a magyarság önzetlen ba-
rátja, az amerikai Borah szenátor, aki a ten-
geren túlról üzente meg Európának, hogy 
a békeszerződések revíziója nélkül nincs gar 
dasági kibontakozás. Ez a megdönthetetlen 
tétel késztette Tardieu francia miniszterein&-
kőt a dunai államszövetség tervének kidol-
gozására és felvetésére. Az idő tehát elérke-
zett, hogy a magyarság nyiitan sikra szálljon 
a revízióért. A gyilkos trianoni békét meg kell 
változtatni, a magyarság régi területének 
egyetlen darabjáról sem mondhat le. 

A tapssal fogadott beszéd után Törők Sán-
dor főtitkár ismertette a határozati Javasla-
tot, amely kimondja, hogy Magyarország és 
a dunavölgyi államok gazdasági és politikai 
összeomlásának megakadályozása céljából a 
magyar nép a Dimavőlgg rendezését szűkéé" 
gesnek tartja, minden erre irányuló törekvést 
teljes erejével támogat, ily együttműködésben 
azonban cssk a teljét egrjenjoguság alapján 
és minden uralmi célzed kizárása esetén ve" 
het részt. A gazdasági együttműködésnek is 
alapfeltétele sz őszinte politikai megbékülés, 
a lelkek megnyugvása, az pedig csak a tria-
noni békeszerződés által elkövetett igazság-
talanságok revíziója után következhető be: 
enriél fogva a magyar nép múlhatatlanul 
szükségesnek tartja a békeszerződés területi 
rendelkezéseinek megváltoztatását. 

A revíziós nagygyűlés egyhangolag elfo-
gadta a határozati jawaslstot éa elhatározta, 
hogy határozatát közölni fogja a kormánnyal, 
a képviselőházzal, lord Rothei merevei, Borah 
szenátorral, Mussollnivel, de ei juttatja a 
Nemzetek Szövetségéhez is. 

A határozat végrehajtásával a Rga vezető-
ségét bírta meg a nagygyűlés, amely dr. So-
mogyi Szilveszter zárószavaival, a Hiszekegy 
eléneklése után véget ért 

A bodapestl nagygytUérf1 

a Vigadóban tartották. Eerczeg Ferenc el-
nöki megnyitója után Bethlen István állt fel 
szólásra. Kijelentette, hogy a revízió érdeké-
ben együttes működésééi kell megközelíteni 
a célokat. 

Eckhardt Tibor benyújtotta a határozati 
javaslatot, amely kifejti, hogy a Dunarölgy 
államainak gazdasági katasztrófája egész 
Európa rendjét veszélyezteti, ennek elhárítása 
azonban csak a békeszerződés revíziójával kö-
vetkezhet be. 

Sztranyavszky Sándor és Nagy Emil mon-
dottak még beszédet 

S Z É C H É N Y I M O Z I 
Kedd. szerda, csütörtök, május 24, 25 és 26 
A budapesti ROYAL—APOLLÓ konszern 

nagysikerű kasszadarab'a 

T E M P I O M 

Fodor Lászlö világhírű, énekes, zenés, táncos 
vigtátéka 11 felvonásban. Főszereplők : 

Grata Moshelm, Cbarlotte Inier. Hans Thlmig 

Előadások 5,7,0, vasár- és ünnepnap 3,5,7,9-kor 

Ne vásároljon" 
bOrOnd- es bördiszmOárnt, vadász-
kelléket, lekér retlkOiOket és diva-
tos öveket, amid metl aem tekinti 
a szegedi Ipari vásáron üqOnqOra 
kollekcióimat. Borbélyjózsef. 

Kekele*et-ucca 21. 
Olcsó árak f Fülke ax emeleten! 


