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A Speyer-köksön 
és a város 

A mai szegedi lapok közlése szériát a város 

u államtól kéri kölcsön azt a kétszázezer 
pengőt, ami a Speyer-kölcsön esedékes tör-
lesztési részletéhez — hiányzik. Amikor a 
tisztviselőket kell fizetni, akkor a Szeged-
Ciongrádi segit — mégis csak jó adó6 lehet 
I város, hogy Lárom héten belüli visszafize-
tésre bérmilyen hosszú időre kap még köl-
csönt, — amikor a Magyar Olasz Banknál 
kell kamatot fizetni, akkor segit a Salgó, ami-
kor pedig a Speyer-kólcsónre kellene fizetni, 
ikkor az államtól kérőnk segítséget. Amig a 
város hitelezői segítenek egymáson, addig mi 
sem jövünk zavarba. Ideje is lenne, ha a 
város hitelezői megalakitanák a kölcsönös se-
jltö szövetkezetet, — ha a Kereskedelmi Bank. 
nál kell fizetnünk, akkor majd a Magyar 
Olasztól kérünk kölcsönt, amikor a Magyar 
Olasz szorongat, a Kereskedelmi Banktól ké-
rünk segítséget, Speyert kifizeti a gázgyár, 
i gázgyári adósságunkat kifizeti Speyer, az 
Angol Magyar Banknál fennádó tartozásunk, 
ra a most jelentkező angoloktól kérúnk egy 
kis pénzt, igy azután a városnak nem kell 
fizetni, mégis minden hitelező megkapja a 
pénzét. Hogy ennek a kölcsönös rfegitő, szö-
vetkezetnek a Nagy Harang lesz a pénztáro-
sa, az már több, mint valószínű. 

Speyerék azonban legalább nyugodtan al-
hatnak. A csengelei homokra, meg a Fe-
hér-tóra biztositva lesz már a telekkönyvi 
rangsoruk. Ha a város hatóságában lenne 
egy kis inalicia, akkor a szegedi egyetemi épü-
leteket sem mentesítené a bekebelezés gyö-
nyörűségétől. Végtére is, ahogy Ásotthalmán 
mondják: egy a kuckó a kemencével. S .ha 
már felépítettük az egyetemet, legalább a te-
herviselés szimbólumából juttassunk neki is 
valamit. Ha bennünket a kormány arra kény-
szerit, hogy nyujtsunk telekkönyvi biztosí-
tékot az egyik hitelezőnknek, akkor a kor-
mány intenciójának engedelmeskedve törőd-
jünk azzal, hogy a hitelezőnk a telekkönyvi 
biztosítással nyugalomhoz 4s jusson. Az pe-
dig mégis csak több nyugalmat ad, ha nem 
a csengelei homokra, amit a szél is el tud 
fújni és nem a fehértói kárász-iskolán táb-
lázzuk ezt a tartozásunkat, hanem azokra a 
városi tulajdonban lévő telkekre, amelyeken 
az egyetem épült. 

A Speyer-kőlesőnért az állam kezesséijet vál-
lalt s most a kormány kényszeríti a városo-
kat arra, hogy az ő kezessége alatt fc'vett 
kölcsönt ingatlanaikon biztosítsák. Ugy lát-

nem is a városok felügyeleti hatósága 
rendelte el ezt, hanem a pénzét féltő kezes. 
Talán nem is a hitelező ideges, hanem a 
kezes. A kezes kormány nem viselkedik most 
kezes bárány módjára. A Speyer bank aligha 
^ndelkezik már egyetlen kötvénnyel is. Nem 
is a Speyer bank a város hitelezője, hanem 
1 kötvény tulajdonosai. A kötvény ezidősze-
jinti tulajdonosai névértékük 30—32 száza-
dáért vásárollak össze ezeket a kötvényeket. 
* tőrvény korlátain belül mindenki abba 
kteti a pénzét, amil«e akarja. Akinek pénze 

spekulálhat telekkel, búzával, értekpa-
Pirral. Akinek heverő |>éii/c volt, vehetett har-
^'nc dollárjával százdoUárus dinieteket is a 
rP®yer-kölvényckből. Csak éppen nem kell 
•^ífibeesnünk azon, ha ezek az uj kötvény-

birtokosok nem kapnak harminc dollár be-
fektetés után évi hét és fél dollárt s ekként 
ezek a szerencsétlenek nem tudják huszonöt' 
százalékos kamat mellett gyümölcsöztetni pén-
zecskéjüket 

Az a körülmény, hogy a városoknak nyúj-
tott Speyer-kölcsönért az állam kezességet 
vállalt, a hitelezőnek lehetett biztosíték, le-
hetett könnyebbség és lehetett nyugalom, <ie 
az adósnak ne származzék ebből külön te-
her. Az állam meglehetősen hideg szívvel nézi 
a városok nehéz helyzetét s azt a verejtékes 
küzdelmet, amit a hitelező pénzintézetekkel 
folytatnak. A kormány azonban ne tegyen 
különbséget a hitelezők között sszertnt, hogy 
kezességet vállalt* értük az áUam, vagy nem. 
A kormány a felügyeleti jos-nt gyakorolhat-
ja, de ne gyakorolja t, fizetésre, vagy bizto-
síték nyújtására szoritő kezes jogát A va-
rosoknak éppen elég bajuk van a hitelezők-
kel, legalább a kezesek ne nehezítsék az adós 
'járosok helyzetéi. 

A hitelező nem panaszkodhatik, ha az ő 
magatartása okozta az adós helyzetének ósz-
szeomlását. A Speyer-kölcsön után a város-
nak majdnem tizenkét száza.ékot kell fizetni, 
ha nemcsak a kamatlábat, hanem a leszámíto-
lási árfolyamot is számításba vesszük. A Spe-
yer-kólcsönből épült a kisvasút, a kisvnsulra 
éven kint négyszázezer jpengőt teli i| város-
nak ráfizetni. (Még síerencse, hogy a kis-
vasút a polgármesterünk szerint a világ leg-

jobban jövedelmező vasútja, mert mit kellene 
ráfizetni, ha, mondjuk, két-három vesut jőve-
delmezőbb volna, mint amilyen hasznothajtó 
a mienk.) Ez a négyszázezer pengő ugy áll 
elő, hogy nyolcszázezer pengőt kell fizetnünk 
évenkint a Speyer-kőlcsönne s ebből négyszáz-
ezret keres csak meg a tanyai vasút. Ha 
tehát a Speyer-kölcsön törlesztési részleteit 
a felére leszállítanánk, a Speyer-kölcsőnből 
épített tanyai vasút jövedelméből fizetni tud-
nánk az annuitás részleteit, mi is jól járnánk, 
mert tudnánk fizetni s jól íárna hitelezőnk 
is, mert pénzt kapna 

Amikor komoly pénzügyi kapacitás mondja 
kedvesen és derűsen, hogy »a tőketörlesztés 
gondolatának felvetésével nem szabad az adó-
sokat irritálni* (a hitelezőket már úgysem 
irritálja semmi), akkor ugy gondoljuk, a 
kormánynak is sokkal többet kellene azzal 
törődnie, hogy a városok kamatszolgállatási 
kötelezettsége enyhüljón, mint amennyit az-
zal törődik, hogy a kezessége alatt nyújtott 
kölcsönből semmi kötelezettség ne háruljon 
rá. Jogosult lehet a hit elvédelem és indokolt 
lehet az adósvédelem, de ott még nem tartunk, 
hogy a kezesvédelemre jusson intézkedés és 
rendszabály akkor, amikor a városok védel-
mére nem jut semmi. Pedig azt talán mon-
dani sem kell, hogy a városok védelme egyet 
jelent a városi polgárság védelmével és — 
idézhetjük most Klebelsherg Kunö grófot, — 
egyet jelent a magyar kultura védelmével is. 

Herriot a francia kormány élén 
Kedden Átvette az á l l amügyek Ir&nylfftoát 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Pá-
risból jelentik: Herriot, a radikális párt re-
zére a keddi nappal átvette a francia állam-
ügyek irányítását. Miniszterelnöki kineve-
zése ugyancsak az uj parlament összeülése 
után történik meg, gyakorlatilag azonban 
Herriot a kedden délután az Elyseeben meg-
tartott konferencia óta Franciaország minisz-
terelnöke. 

A konferencián résztvett Leb.-an elnök, 
Herriot, Tardieu és Flandin. A hét óra hosz-
száíg tartó megbeszélés után Herriot arra 
kérte Tardieut és Flandin t, hogy adják át 
neki a fontosabb államaktákat, hogy azokat 
ál tanulmányozhassa. Ehhez I.ebrun elnök is 
hozzájárult, ugy, hogy Herriot most már a 
tényleges államhatalom birtokába jutott. 

H i l l e r é K 
a porosss iariományoyulésen 

és a bécsi város&ászán 
Ismét a szociáldemokrata Setix lett Bécs polgármestere 

(Budapes t i t a d ó s l t ó n k te l e fon jelen-
tése) Kedden délután összeült as u] porosz 
tartománygyülés, amelynek — mint ismeretes — 
a nemzeti szociális párt a legerősebb pártja. Az 
ölést igen nagy érdeklődés előzte meg. Altalános 
volt az a meggyőződés, hogy nagy botrányok lesz-
nek, azonban az Qlés minden komolyabb beiden* 
nélkfil folyt le, csak a kommunisták tüntettek a 
nemzeti szocialisták ellen-

A formális ülésen ugy határozik, hogy a szerdai 
ülésen válacztják meg a tartemánvgyülés elnökét 
és ii z'ikarát fcz est folyamán -áratlan fordulat 
állt be, amennyiben a szociáldemokraták és a nem-
zeti szocialisták között az t 'nők- és alelnök választás 
kérdésében megegj-Miés JM( léire. £s pedig, ba « 
Ẑ iciáldcmokralák »z elnökválasztáson a nemzeti 

szorialista jelöltre szavaznak, akkor a nemzeti 
szocialisták az első alelnökválasztáson a szociál 
dnnuLrata jelöltre -zavarnak. Ezután nem két-

séges, hogy a pono z tartománygyülés elnöksége 
igy fog alakulni: e'nők: nemzeti szocialjsta, T. 
alelnök szociáldemokrata, II. alelnök centrumpárti. 
III. alelnök ni5met nemzeti párti. 

Bécsből jelenlik: Bécsben is kedden vonnlt be a 
városházára a nemzeti szociális párt. Tizen .t 
»nád« foglalt helyet rs ülésterembn 

A városházát és környékét rendőri készültség 
szállta meg. A 15 nemzeti szocialista bánni Hitler-
ingben vonutt fel a Bingen, ahoí tőbbszázfönvi 
tömeg csatlakozott hozzájuk. A tömeg erősen ti a 
teteH, mfre S rendőrség méjjeioszlat/a. 

Az ülésen F»»tirnfelrf városi tanácsnok, a nácik 
vezére, tiltakozott az ellen, hogy Bécs szociálde-
mokrata polgármestert válasszon. Felszólalása köz-
ben a kél párt hívei összrvwrkertt -k a k r/afnn. 

A közgyűlés 15 «navari(,ai Ismrt a gzociairte-
moknaía Selz doktori, az eddftfi oolsárnie*»rW 
választó ta meg. 


