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Az angol kormány 
felemell a munkanélküli segélyeket 

r Budapesti tadősilónk telefonjelentése., 
Londonból jelentik: MacDonald minisirterel-
nfik az alsóház pénteki ülésén beterjesztette 
a munkanélküli segély reformját, amely hi-
vatva lesz segíteni a munkanélküliek helyze-

tén. A reformtörvény az egész orsiágban egy-
ségesen kívánja rendezni a munkanélküliek 
állam támogatását és bizonyos mit4étém fel. 
emeli a jelenlegi segélyeket. 
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Kél öéíiel 
a német választások előli 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ber-
linből jelentik: Az n j birodalmi gyűlési vá-
lasztásokat két hét múlva tartják meg, azon-
ban a régiekhez hasonló választási harcnak 
ini léc nyoma sincs. Inkább csak a politikai kö-
rökben elterjedt kombinációk mutatják, hogy 
Németország ismét sorsdöntő órák elótt áll. 
Szó van egy úgynevezett „szakszervezeti front" 

i . . .: i 
megalakításáról, amely a nemzeti szocialisták-
ból, a centrumból és a szociáldemokratákon 
kívül álló úgynevezett szabad szakszervezetek-
ből állana. A november U-i választáson a pár-
tok egész serege vesz részt. Berlinben nem 
kevesebb, mint 32 párt nyújtotta be listájának 
ajánlásait.' 

„A város tízmilliós költségvetéséből 
alig 5 százalék Jut népjólétre" 

Széles vita a kftzgyQlésen a polgármesteri programról, szociális és közegészség-
ügyi kérdésekről — „A csatornázás, a vízvezeték hiánya és a szerencsétlen tele-

pítések Szegedet állandóan kiszolgáltatták a |árványoknakM 

Általánosságban elfogadták a Táros költségvetését 

követelték a járványkórház kibővítését A vita 
után 

ár. Bledl Samn 

szólalt feL r 
— Mi itt csak mímeljük art. hogy költség-

vetést csinálunk — mondta —, mert a közgyű-
lés határozata csak formalitás. A költségvetést 
a város egyik tisztviselőjének föl kell vinnie a 
belügyminisztériumba, ahol egy titkár, vagy 
egy számtiszt dolgozza át a közgyűlés határo-
zatát. . . . . . . . . . , •• 

— Az nem igy van — szóT közbe idegesen a 
polgármester. Tavaly Teleszky János vizsgál-
ta át a költségvetést. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatósági bizottság pénteken délután foly-
tatta a költségvetés általános vitáját 

A pénteki vita első szónoka 

dr. Szarnék Sára. 
A közgyűlés soha nagyobb felelősséggel és sú-
lyosabb viszonyok között költségvetést még 
fcem tárgyalt — mondotta. Normális viszo-
•yok között talán megállná a helyét ez a régi 
sem a szerint összeállított költségvetés, de ma 
nem, mert nem nyújt biztatást arra, hogy a 
város legalább megközelítő mértékben teljesí-
teni kivi inja megszaporodott szociális kötele-
settségcit A közületnek becsületbeli kötelessé-
ge lenne legalább a jelenlegi életnívót meg-
menteni. A közel tízmilliós költségvetésből 
alig 5 százalék jut népjólétre és két és fél szá-
zalék közegészségügyre. 

Foglalkozott a népkonyha-rendszerrel. A 
munkásokat a nyáron megnyugtatta az a terv, 
hogy az inségmunkások munkájukért termé-
szetben kapnak élelmiszereket. Ezt a tervet 
azonban elejtették, mert nem gondolták meg, 
hogy milyen lelki pusztítást okoz az, ha egy ön-
tuaatos embernek oda kell állnia a népkony-
hai sorba, örömmel látja, hogy a város 7000 
ezer pengőt állított be az iskolai tejakcióra a 
költségvetésbe. Elmondja ezután, hogy 

Kéthly Anna Szrged szociáldemok-
rata képviselője kedvezményes Mahi-
köloön megszerzését ajánlotta fel 
a polgármesternek vásárcsarnok fel-

építésére. 

ínitvánv^zza, hogy a város kezdje meg ebben 
i ügyben a tárgyalásokat. A tífuszjárvány-
i v;>!o t<. kintettel, azt indítványozza, hogy a 
uUz-uccai fiókkórházat, amely üresen á!l. 
tonna"! ad ja át J város járvánO-.örház cél;: 
i. Csatlakozik azokhoz, akik tiltakoztak a 
íjnokok illetményeinek leszállítása és a ta-
itók segélyének megvonása ellen. 

— Mi nem akarunk kalasztrófa-]K>lii;kát 
>lvtntni — mondotta ezután —, mi nem akar-
ík azt. hogy az emberek a „minden-mind-
•v" filnznfi i ját fogadják el. Mivel a költség-
elés nem nvujt megnyugvást, a költségvetést 
em fogadja el. 

A polgármester bejelenti, hogy 

a tifuszbetegek 
;szére a közkórházhan szabadítanak föl egv 
órtermet 

— Ez nem megoldás — szól közbe valaki. 
— Nekem ezt ' jelentette a főorvos ur! — 

íond ja a polgármester. 

V r)zs vita 'ccletkezett ezután n járvánvkór-
>'• kérdéséről a polgármester és a közjiyii.v'--
rvtslagjai között, akik éles közbeszolá sokkal 

— Az mindegy. Teleszky, vagy egy titkár, 
a lényeg az, hogy a költségvetési jog kicsúszott 
az önkormányzat kezéből a 
kezébe. 

kormányhatóság 

— Ez törvényes! — szól közbe a aolgárme-
tcr. 

Dr. Biedl tiltakozik a polgármester u j vita-
módja ellen. A költségvetési javaslatot elfő • 
gad ja, el kell fogadnia, mert a város nem ren-
delkezik szabadon sem bevételeivel, sem ki-
adásaival. A város törvényhatósága ma nem 
ura a helyzetnek. A polgármester optimista, az 
optimizmusa nem a viszonyokból lcapja élet-
erejét, ez a pénzszorultságban levő iogász op-
timizmusa, aki mindig reménykedik abban 
hogy lesz valaki, akit meg tud pumpolni. (De-
rültség.) Ez az optimizmus eddig átsegítette a 
várost a nehézségeken, de kétséges, hogy átse-
giti-e a következő év nehézségein. 

— Csak el ne rontsák nagyon a költségve-
tés*, — szól a polgármester. 
— Bár elronthatnám ugy, hogy hétmilliós költ-

ségvetés legyen belőle. Mi augurok vagyunk 
mind a ketten.. . 

— Én nem vagyok hitközségi elnök — mond-
ja a polgármester. 

— De még lehet, nincs beoltva ellene, — vá-
laszolja Biedl — (Derültség.) A polgármester 
meg fogta látni, hogv Szeged adósságai — a 
nem fizetett adósságok következtében — hó-
labdaszerűen fognak emelkedni. Be kell valla-
ni. hrvgv ez ellen nem lehet tenni semmit. A 
közgyűlés csak annyit tehet, hogy nem i. 
hozzá az amugv is irreális költségvetés uj ki-
adási tételekkel való megterheléséhez. Egye-
!'"ne meg kell elégedni a meglevő lehetőségek 
konzerválásává!. 

l)r. Bodnár Géza 
i köyet'ce !' .¡laló. A költségvetés progra-
mot jelent. A jövő évi program nagyon vérsze-
gény. aminek főnk a a gazdasági válság. A/ 
adóssághalm.)zást meg kell akadálvozni. A 
Snever-kötvén vek visszavásárlása technikai és 
j-énzü^yi nehézségekbe ülközne. Ezután a vá-

Bordás női téli harisnya ' 

Női bundabolyhos nadrág 2'75 

Férfi pullover. 4a88 
Nöi divat oroszka . . 6a50 

Női szmoking kabát . V 
a t e h é r c é g j t á b l á s -
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íosrendezés kérdésével foglalkozik. A körtöl-
tés melletti rész rendezését évek óta igéivetik. 
Erre az épitkezés megindítása céljából lenne 
szükség. 

A tüzelőanyag Szegeden mázsánkint leg-
alább két pengővel drágább, mint Budapesten. 
Ezzel a kérdéssel a város hatóságának kell fog-
lalkoznia. A közegészség védelmére preventív 
intézkedéseket kell tenm. Föltétlenil még kell 
oldani a piacok és a vásárcsarnok kérdését. A 
városnak jövedelemforrásokra van szüksége. 
Jövedelemforrás lenne, ha a várod gőzfürdő-
ben megcsinálnák a hullámfürdőt. 

— A városi strandfürdőt kell felépíteni! — 
szól közbe Wimmer Fülöp. 

Bodnár Géza végül megállapítja, hogy a vá-
rosi közigazgatásban nagyon kevés as Inkta-
tiva. 

Ábrahám Imre * 
is kifogásolja a polgármesteri program k ü -
nyát. Kijelenti, hogy ha szükség van rá, a ta-
nítóktól el kell venni a városi segélyeket. Tiszt-
viselőkre szüksége van a városnak, de nincs 
szükség hat helypénzszedőre és két piacbiztos-
ra, amikor az egész piacon 46 kocsi van. 
költségvetést elfogadja általánosságban. Sze-
rinte a bankbetétek megadóztatására lenne 
szükség, mert az megmozdítaná a tőkét. 

Szűcs Imre 
a költségvetést nem tartja reálisnak, nincs 
bizalma iránta, ezért még általánosságban sem 
fogadja el. Kifogásolta a városi autóbuszüzem 
vezetését, különösen azt, hogy a zsúfolt szity-
mazi kocsikon jelentékeny szármi. helyet fog-
lalnak el olyanok, akik nem fizetnek vitel-
dijat. A városi közigazgatás nem működik! 
ugy, ahogyan működnie kellene* súlyos hi-
bák, mulasztások történnek,, lassú az ügy-
kezelés, az aktaintézés. A pénzügyi gazdál-
kodás sem alkalmas arra, hogy bizalmat kelt-
sen a város agvonadózlatott polgárságában. 
Radikális reformokra van szükség és reális 
pénzügyi gazdálkodásra. 

Kovács Ferenc a Stefánia Szövetség védő-
nőirőt beszélt és kijelenti, hogy a szegény, 
nincsle'en gyerekkel senki sem törődik, a vé-
dőnők csak a módosabb gazdákat látogatják 
meg, a szegényeket elkerülik. 

Dr. Meskó Zoltán meg van győződve róla, 
hogy a mai viszonyok között jobb költségve-
tést ne;n állithatott volna össza a számvevő-
ség. A közegészségügy terén sok lenne a tenni-
való. Csatlakozik dr. Szarnék Sárinak ahoz 
az indítványához, amelyben azt kérte, hogy a 
fiókkorházat járványkórházzá rendeztesse be 
a város. Kifogásolta a kisvasút megbízhatat-
lan menetrendpolitikúját 

Dr. Erdélyi Jen« 
a következő szónok. A járvámokrói szólva 
megállapítja, hogy Szegedet csalornázallan-

F Ü Z Ö I mérték után legolcsóbban készii 
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