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a hitelezik" a lésmárki 
ívéházban. 

Késmárkra. A város főterén 
A derék cipszerek ide járnak 
ott. Ezen tul üres a kávéház, 
Imas emberek, nincsen idejük 
ele van a kávéház, hitelező 
am köré gyűjtöm őket a kés-
és megkérem, meséljenek az 

izélnek és én érzem, hogy itt 
portrét Zámoyski gróf inzol-
mondják. 

N tudjuk, hogy Zámoyski gróf 
2n meg fogja fizetni az adós. 
an fizetett eddig. Hiszen az 
latt több, mint háromnegyed 
jtt itt a Szepességben. Az az 
t adós, voltaképpen csak ma-
iházásainak. Tessék csak meg-
listáját: az emberek, akiknek 
eh korona jár, ennek az 3sz-
rosát kapták eddig tőle. Itt 
c, aki az építkezéseket csinálta, 
fs lélfilliót és most jár neki 
vizvezetéket épitő válialkozó-

ezer és kapott eddig majdnem 
ranez a helyzet a többinél, 
rski grófnak moratóriumot kér-
bankkamat miatt október hu-

?rés volt kitűzve a rVzsbarhi 
vár ellen, más mentség nem 
vánnyal elodázni a Iicitációt. 
en cselekszik. Zámoyski azon-
ir, ő fizetni akar. Nem akarta 
íag rokonságát, 
ndja az egyik hitelező — ne-
ával tartozik a gróf ur. Ta-
oronát kerestem nála. Ha az 
szót is szólt volna, szó nél-

[na a követelésemet, vagy 
e. Az ember az ilyen jó kun-
És igy tett volna mind egy i-

fcar még csak hallani semilyett 
imosyki ur és gavallér. 

:1 nélkül engedélyezték az egy 
de agy mondja a fáma, hogy 
ezzel a határidővel, mert tnáf 

elé egy nagyobb hagyaték ösz-

só^or inzolvenriájának hiteles 

sági krízis viharos napjaiból, 
Pa ál Jób. 

¡énvegycsület kulturális elő-
i Katolikus Legényegyesület 
li vándor kulturelőadássoro-
resület két helyen is tart elő-
után hat órai kezdettel a Rá-
ám r'nftj Gárgván-vendéglő 
másodikat 8 órai kezdettel a 
ki-vendéglő nagytermében. 

a Kis-Kass. A jó világra em-
i szombaton este tijból meg-
igulalot idézi föl ez a jól be-
léres kocsma. A szombat esti 
isig megtelt a helyiség. Volt 
at bőven, annál is inkább, 
kívül olcsók. Az ételeket, ita-
lányok szolgálják fel. A Kis-
halon este újból kivirult, rő-
tebb szórakozó helye lesz 
mtin Pista és cigányzeneka-
len este. 
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Zaios vita után 
a rendMvüIi közpíslés elhatározta a kereseti adó 

kétszázalékos pótlékának kivetését 
a téli inségenyhiíő akció céljaira 

Felír a város a kormányhoz a negyvenórás munkahél bevezeíésének elrendeléséén 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
baton délután négy órakor ült össze dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester elnökletével a 

kisgyűlés, hogy előkészítse az öt órára össze-
hívott rendkívüli közgyűlés napirendjének 
«gyetlen pontját, a kereseti adó kétszázalékos 
fnegpótlékolásának kérdését A kisgyűlés éles 
Vita után ugy határozott, hogy dr. Kertész 
Béla ismeretes indítványával szemben a kere-
seti adóalap két százalékának inségjárulék el-
mén való kivetését javasolta a közgyűlésnek. 

A kisgyűlés után 

a rendkívüli közgyűlés 

foglalkozott a kétszázalékos kereseti adó pót-
•ekolásának ügyével. Szabó Géza tanácsnok is-
mertette az előzményeket, a pénzügyi bizott-
ság és a kisgyűlés javaslatait. 

Dr. Bodnár Géza felszólalásában arra muta-
tott rá, hogy a munkanélküliek támogatása 
elsősorban állami feladat és ennek a városnak 
* polgársága már nem tud többet áldozni. Ty-
ler népszövetségi biztos szerint 

minden magyar állampolgárra fejen-
kint 33 pengő adóhátralék esik, 

<ie Szegeden ez a hátralék fejenkint csak 9.70 
Pengő, Szeged tehát fokozott mértékben tett 
eleget adófizetési kötelezettségének. A polgár-
ságot szisztematikusan elszegényiteUék. Az ál-
dozatkészség megvan, csak éppen nincs miből 
fieetni. Nem fogadja el a kisgyűlés javaslatát. 

Lájer Dezső: Tisztában van azzal, hogy su-
lyos kérdés az, amikor uj adókkal kell meg-
terhelni a polgárságot, de számolni kell a vi-
szonyok kényszerítő erejével. A kisgyűlés ja-
vaslatát fogadja el azzal, hogv 

a kisjöyedelmeket mentesítsék a pót-
lékolás alól. 

Szerinte ebben a kérdésben nem Miet véle-
niénvkűlönbsés. Segíteni kell és akármilyen 

Belvárosi Moxi 
Ma vasárnao 

A kristályhegy 
legendája 

dráma. Főszereolö: 

L E N I R I E F E N S T A H L 
Híradók 

K o r z ó M o z i 
^la va«árna > 

Jönnek 
az indiánok 
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A hosszú műsor miatt 
az előadások 3 fél 6 és fél 9 órakor kezdődnek 
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Hétfőn, kedden és szerda A 
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kevés is a jövedelme valakinek, de ha van, a.» 
kor meg kell hoznia az áldozatot Feltűzi 
t-zonban a kérdést, hogy ezzel megoldódik-t 
Szegeden a munkanélküliség kérdése. Nem 
mel kell felelnie. A szegedi munkanélkülisé 
gen miért nem próbálnak ugy segíteni, mint 
a fővárosban, ahol elfogadták 

a 40 órás munkahetet. 

Azt indítványozza, írjon fel a város a kor-
mányhoz, hogy a 

40 órás munkahetet generálisan ren-
delje el az egész ország területén 

és ha majd azok az irodák, műhelyek, ame-
lyekben eddig négy-öt emberrel dolgoztak, al-
kalmaznak egy hatodikat, akkor lehet majd a 
munkanélküliség csökkenéséről beszélni. 

Körmendy Mátyás elfogadja ugyan a kis-
gyűlés javaslatát, de csak azzal, hogy az 

ezer pengőn aluli kereseteket mente-
sítsék a pótlékolás alól. 

Dr. Kertész Béla volt a következő felszólaló. 
Senkinek sincs szándékában — mondotta —, 
"hogy az ínségesek ellátására szükséges pénz 
előteremtéséről ne gondoskodjon. Indítványoz-
za, hogy a kisgyűlés, ne vessen kí inségjaru-
lékot a kereseti adóra és a miniszter döntéséi? 
az előírást is mellőzze. 

Novemberre, decemberre és januárra 
elegendő pénz áll rendelkezésre, 

nem látja be, miért kell már most arról az ösz-
szegről gondoskodni, az adófizetők terhére, 
amelyre majd februárban és márciusban lesz 
szükség. Kérdi, hogy miért kell a kereskedők-
nek és iparosnak kétszer, ugy a jövedelmi, 
mint a kereseti adó után inségjárulékot fizetni. 

A város polgársága több terhet nem bir el. 
Kertész József elismeri, hogy a munkanél-

küliek nehéz helvzetben vannnV, de Szeged 
3300 iparosából 1800 még az ipartestületi r 
rulékot sem tudja fizetni. Nem járul hozzá a 
kisgyűlés javaslatához. 

If jú Ábrahám Ferenc (Fske teszel) hangsú-
lyozza, hogy a gazdák már több terhet nem 
bírnak és ezért a kereseti adó megpótlékolását 
nem szavazza meg. Ábrahám Imre hasonló ér-
telemben szólal fel." Dr. Tóth László pedig ar-
ról beszél, hogy a kereseti adó pótlékolása he-
lyett inkább a társulati adót kellene 100 szá-
zalékkal megpótlékolni. (Nagy zaj. Ellentmon-
dások.) 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester az el-
nöklést most átadta dr. Pálfy József polgár-
mesterhelvettcsnek és a „vitatkozó" székbe ült 
át, majd szólásra jelentkezett 

A polf 'rrnerter felszólalását 

viharos közbeszólásokkal és nagy zaj-
jal 

kisérte az ellenzék. 
— A főispánok pénteki ertekezletén — úgy-

mond — egyetlen törvényhatóság képviselő-
jétől sem hallottam, hogy ne vetették volna ki 
az inségadót. Ott nem akadt egvetlen Kertész 
Béla sem. aki azt mondta volna, hogy ne fizes-
sünk inségjárulékot... 

A polgármesternek erre a ki jelentésére óriási 
za j és tiltakozás támadt, de a polgármester 
hangja túlharsogja a lármát. Ezeket mondja: 

— Én harcos ember vagyok, állom a harcot. 
— A keserűség fogott el. hogy ebben a város-

ban nem akarnak adót fizetni!.. 
A polgármester szavai ismét elvesznek a ki-

törő lármában. 
— Nem lehet ilyent mondani — kiáltják fe-

léje az ellenzéki padsorokból. 

Jjtotídcrrd 

Legújabb 
„Standard Lord" és 
„Standard Super 33" 

rádiókat a z o n n a l raktárról száltilfa és 

d í j t a l anu l bemutatta 

F o n y ó S o m a Ríilió Szaküzlete 
Telefon 11-65. Kölcsey ucca 4. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Azt mondták ax 
urak, hogy ne fizessünk adót 

Viharos közbeszólások zudulnak a polgár-
mester felé. Dr. Pálfy polgármesterhelyettes 
erélyesen rázza a csengőt. 

Percek múlva tudja csak folytatni beszédét 
a polgármester. 

— A gázgyári 1 millió 400 ezer pen-
gő nem komoly fedezet 

— mondja —, eltelhet egy év is, amíg jóvá-
hagyják a szerződést. Szegeden 3200 munka-
nélküli van, akiken segíteni kell. Ha a föld-* 
bérlőknek azt mondom, hogy ha nem fizetnek 
kereseti adót, akkor nem lesznek szikéit utak. 
abban van egy kis demagógia. 

Közbeszólás: Kicsi? Nagyon is nagyi fVü»-
ros derültség.) 

Dr. Somogyi Szilveszter: Ez a kormány, 
amely a tették mezejére lépett.. . 

— Adókat emelt — 

legyzi meg valaki. . 
Dr. Somogyi: . . . belátta, hogy azoknak, akík-j 

'iek még van, segiteniök kell azokon, akiknek 
•incs. Kéri, a közgyűlést, hogv foga^13 H * 
kisgyűlés javaslatát. 

Amint a polgármester befejezte {fsz.t1
aet: rtr« 

Dettre János állott fel. Meg kell állapítani, — 
mondotta —. hogy a tárgvilago' vita s az ob-
l'-ktiv érvelés akkor ért vége' amikor ?. Pol-
gármester ur beszélni kezdeti- v.,n.cs sert,kl- a k» 
fl nagőgiát . " tanulhatnn a »"'Sarmesler ar-

L á t f a - e m é t r ? 
az Alföldi Cipöráuhá* 

művészi és olcsó cipökirakatát. Hetemen s. 11 


