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I borfogyasztási adó 
eszállltása 355,000 pengővel 
csökkentené a város jövedelmét 
Scultéty Sándor főszámvevő nyilatkozata 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
csütörtöki minisztertanács, mint ismeretes, le-
.árgyalta és elfogadta a borfogyasztási adó le-
szállításáról szóló rendele.et, amely a közeli na-
ivokban állítólag már meg is jelenik. A minisz-
tertanács határozata szerint a borfogyasztást 
átlót r>0 százalékkal szállítják le. Mivel ez az 
adó városi jövedelmet jelent, a rendelet hire 
érthető megdöbbenést keltett a szegedi város-
házán, mert ha tényleg sor kerül a rendelet 
kiadására és végrehajtására, a város háztar-
tása rendkívül súlyos helye'he kerül. A költ-
ségvetésben, mint ismeretes, a borfogyasztási 
adó jelentékeny összeggel, 710 eter pengővel 
szerepel. Ez az adónem a város egyik legszá-
mottevőbb bevételi forrása és ha a kormány 
most ezt az adót felével csökkenti, az a város 
büdzséjében 355 ezer pengő hián,t jelentene. 

Scultéty Sándor főszámvevő a borfogyasztási 
adó csök' e tésével kapcsolatban a követke őket 
mondotta: 

— Ha megfelel a valóságnak az a hir. hogy 
a kormány 50 százalékkal csökkenti a borfo-
gyasztási adót, vagy ha cs ík valamilyen más 
jövedelemmel nem kárpótolják a várost, a l< g-
kritikusabb helyzctle kertit n-tk. Khárt dolog-
nak tartom, hogy a kormány erre ne gon-
dolna és ilyen hatalmas összeg elvesztéséért 
ne rekompenzálna bennünket. Ha pótadóval 
kellene ezt a hiányt eltüntetni, ugy a pótadó 
jelenlegi 70 százalékos kulcsát legalább 110 
s.-áalékra kellere feleméin"nk. 

Kötött áru mesebeli, 
Ha gyártója „Lampel-Hegyi 

Miskolc egyelőre nem tárgyal 
a gázgyár megváltásáról 

Miskolc, november 4. A gázbizottság dr. Ho-
dohav Sándor elnökletével hétfőn délután a vá-
rosháza kistermében ülóst tartott. Az űics na-
pirendjén a {gázgyár nicg\állásának a Kérdése 
szerepelt és allalahan a gázkérdés, mely Mis-
kolcon most az érdeklődés homlokterébe került. 
A gázhizottság arra az álláspontra h;ly:zke-
dett, hogy legelsősorban is túlzottan magas a 
szakértők becslése a gázgyárral kapcsolatban. 

A bizottságnak az az álláspontja, hogy pon-
los vizsgálat tárgyává kell tenni, váj jon a gáz-
Rázt szolgáltat-e a fogyasztóknak. Mindezek-
gvár az alapszerződésnek megfelelő minőségű 
nek az intézkedéseknek a megtételére a g^zbi-
zottság a polgármestert kérte fel. 

Szentesi orvosok harca 
az OTI~vel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
OTI. orvosok 30 százalékot fizetéscsökkenté-
sével kapcsolrtban a.: Orvos Szövetség csong-
rádmegyei fiókerryesülctc rendkívüli választ-
mányi ülést tartott. Az ülésen dr. Csák Béla 
elnök ismerte te az OTI. határozatát és közölte, 
hogy az OTI. az orvosokhoz felhívást inté-
zett, egyenként írják alá a fizetéscsökkentést 
tudomásul vevő blankettát. A választmányi ülés 
Kimondotta, hogy miután a régi szerződések 
még érvényben vannrk, ettől eltérő egyéni 
szerződést egyik orv>s sem köt a? OTl-vel. 
Az orvosok külön-külön közlik az OTI veze-
tőségével, hogy levsökkc f*tt fizetés ahrján 
wm szerződitek, ragnsAo'rak az eredeti szer-
ződéshez, amit annnk idején az Országos Orvos 
Szövetség kötött a nevükben. 
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Idegen emberrel töltik be 
a szegedi fölspánságot I 
Tovább lolynalt a kombinációk 

(A Drlmnqyarország munkatársától.) A 
főispáni állás betöltésének kérdése ma még 
jobban az érdeklődés homlokterébe került. A 
D'lmagyarország tudósítása nyomán elterjedt 
a váíosban a hír, hogy dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester felutazott Budapestre, ahol részt-
vett a belügyminiszternél tartott főispáni érte-
kezle en. A polgármester módot akart keresni 
arra is, hogy véleményét ebben a kérdésben 
az illctckcs faktorokkal tudassa. A polgármester 
pénteken délután már vissza is érkezett Szeged-
re és munkatársunknak a következőket mon-
dotta: 

— A főispáni állás betöltéséről semmit sem 
tudok. Döntés még nem tö-tent, c'e valószínűleg 

rövidesen kinevezik az uj sze-
gedi főispánt. 

Egyébként Budapesten, a szokásos főispáni ér-
tekezleten vettem részt, az ülés után pedig 
Keresztei-FLseher Ferenc belügyminiszterrel 
tárgyaltam városi ügyekben. 

A mi értesülésünk szerint dr. Somogyi Szil-
veszternek az a véleménye, hogy Szegedre 
kitűnő összeköttetésekkel biró embert kellene 
megszeretni a főispáni székbe, mert a főispáni 
állás betöltésével kapcsolatban legalább rész-
ben pótolni szeretné azt a pótolhatatlan hiányt, 
ami a szegedi ügyek Intézésében gróf Klcbels-
berg Kiirtó halálával érte a várost. 

— A polgármesternek — budapesti munka-
társunk jelentése szerint két jelöltje van a 

főispáni állásra. Az egyik gróf Széchenyi Ká-
roly, akinek a neve már kezdsttöl fogva kom-
binációban volt és vitéz Endre László gö-
dölői főszolgabíró. A polgármesternek az a 
felfogása, hogy ugy gróf Széchenyi Károly, 
mint Endre László főszolgabíró méltóan és 
a hagyományokhoz hiven tölthetné be a sze-
gedi főispáni állást és sokat tudna használni 
a városnak. 

A Széchenyi-féle kombinációt nagyon valő-
szinütlenné teszi az a közvéleményben igen 
erősen elterjedt hír, hogy a Gömbös-kormány, 
amelyben egyetlen mágnás sincs. 

a politikai pozíciókban elhelyez-
kedett mágnásokat Is fokozato-
san felcseréli polgári szárma-

zású híveivel. 

Pénteken egész nap el volt terjedve Szege-
den az * hir, hogy dr. Tőrök Béla főispáni 
kinevezése a hivatalos lapban megjelenik. Egy 
másik tábor dr. Szécsényl István kilievezésének 
a megjelenését várta, de mindkettő elmaradt. 
Budapesti munkatársunk jelentése szerint a 
helyzet változatlanul az, hogy 

Idegen ember ión Szegedre, 

még pedig az, akit Sztraryavszky Sándor nyu-
galmazott államtitkár a Nemzeti Egység Párt-
jának ügyvezető-elnöke szemelt ki és akitől sze-
gedi vonatkozásban is éppen kitűnő összekötte-
téseinél fogva eredményeket várnak. 

A Nagybuvártó feltöltését kikapcsolják 
a szükségmunkák programjából 

Lecsapolták és felfóltlk a rendező pályaudvar melletti mocsarai — A műszaki 
bizottság Ölése 

Se l uemha r J snu áh , selyemnndróciok leg 
olcsóbba IfOlle kesztyűsnél. Klauzál tér 3 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
műszaki bizottság pénteken délben dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes elnökletével foly-
tatta csütörtökön félbeszakított ülését. A bizott-
ság mindenekelőtt elhatározta, hogy az inség-
munka programjába felvett 

Nagybuvártó feltöltését egyelőre 
kikapcsolja 

és a program keretében hasznosabb, egyszer-
smind az észlelik.ii és közegcszfégügyl szem-
pontokat is kietéiji'übb munkákat illeszti a 
programba. 

Ilyen elsősorban a Rendező-pályaudvar előtti 
j vizállásos rész eltüntetése. Ez a terület vigasz-
i talan látványt nyújt a Szegedre érkezőknek. A 
i mocsaras vízben kacsák és libák úszkálnak, 
' nyáron gyermekek fürdenek. A műszaki bizott-

ság egyhangúlag ugy határozott, hogy az inség-
i munkák keretében elsősorban ezt a vizállásos 

terűidet kel! eltüntetni. A terv az, hogy a mo-
csaras részt lecsapolják, feltöltik és parkosítják. 
Miután pedíg az alsóvárosi u:cá!iról ide folyik 
le az esöviz, 

négy mesterséges és kellően ki-
képczell vízgyűjtő medencéi épí-

tenek. 

Néhány évvel ezelőtt, órákor először esett szó 
ennek a vizállásos területnek a feltöltéséről, 
Hammei Dezső városi főkertész tervezetet is 
készített rá, de kivi elre nem került a sor. Most 
esetleg felhasználják ezt a tervezetet, de meg-
felelő módosítással. Az elnöklő polgármester-
helyettes utasította a mérnöki hivatalt a részle-
tes tervek kidolgozására. Ezze' kapcsolatban a 
bizottság elfogadta azt a javaslatot, hogy ennél 
a munkánál a város két állásnélküli, kisegítő 
mérnököt alkalmazzon. 

Ezek után a bizottság arról döntött, ho/v 
az inségmunkákat milyen sorrendben végzikel. 

Eszerint először feltöltik és parkosítják a 
Rendező-pályaudvar előtti vizállásos területet, 
ezt követi 

a Gedó előtti mocsaras rész ki-
szorítása és feltöltése, 

ezután következik 

a Szent István-tér, ma|d a Lech-
ner-iér felmagosltása 

Sorrendben köve ke ne a Rudolf-tér aszfaltjá-
nak felszedése és a tér parkosítása, a tiszai 
védőgátak megerősítése egységes tervek alap-


