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Nemzetközi érdeklődés 
a debreceni »Szent Jobb~pör« iránt 

Debrecen, október 5. S z a b ó István miskolci 
református lelkész a Kálvinista Szemlében cik-
ket irt, amelynek cime „A Szent Jobb regényes 
története". A miskolci királyi ügyészség a cikk 
miatt a Kálvinista Szemlét elkobozta és hitfe-
lekezeti izgatás miatt vádat emelt Szabó Ist-
ván ellen. A debreceni törvényszék az ügy tár-
gyalását október 6-ra tűzte ki. A tárgyalás 

iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg és 
még számos külföldi laptudósító is belépője-
gyet kért a tárgyalóterembe. Most a debreceni 
torvényszék a tárgyalást november 28-ra na-
polta el, mert a védelem bejelentette, hogy 
ujabb bizonyítékot kiván előterjeszteni, ame-
lyeket kellő időben nem tudott beszerezni. 

Nyo!cvanszázalókos pótadó 
és hatszázalékos kereseti adó 

A közgyűlés egy óra alatt letárgyalta a költségvetés bevételi rovatát 

Véget ért az őszi közgyűlés 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

ros költségvetésének csütörtöki tárgyalása meg-
lepetéssel szolgált. A közgyűlésen dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes elnökölt, aki 
majdnem percnyi pontosságg J nyitotta meg 
az ülést. Az ülésteremben ekkor mindössze 
négy városatya tartózkodott, igy azután rekord-
fempóju tárgyalás kezdődött Expressütemb«-n 
olvasta fel dr. Tóth Béla főjegyző a mu'.t ülés 
'jegyzőkönyvét, azután rekordütemben kezdte 
meg Scul*é fy Sándor főszámvevő a költségve-
tés bevételi tételeinek ismertetését Tiz j>erc 
múlva — még mindig csak hat volt a város-
atyák száma — már a bevételi rovat közepe-
táján tartott a tárgyalás. Kispéter Lőrinc fel-
szólalásában azt javasolta, hogy a vágóhíd hű-
tőkamráit az exportgyümölcs hűtésére és moly-
taianitására használja fel a város. 

Lájer Dezső negyed 5-kor szólalt fe l (Vá-
rosatyaiétszám: 150 A Somogyi-telep telek-
bérleteinek rendezését kívánta, majd 

• földbérek 

terén mutatkozó összevisszasággal foglal-
kozott A földek egyrészéért búzabért, 
másik részcért rozsbért a harmadik részéért 
pengőbért kap a város. Ez azután sok zavarnak 
az okozója. A bérhátralékok felszaporodásának 
nem a bérlők az okai. hanem a rendszer és a 
gazdasági válság. A földbérhátralékot végre-
hajtó városnak formailag igaza van, de eljárá-
sa nem igen egyeztethető össze q belátás és a 
méltányosság szempontjaival, sót még az elő-
relátó okosság parancsaival sem. Indítványoz-
ta, hogy a város számítsa át a régi bérhátralé-
kokat a mai terményáraknak megfelelően és 
nyújtson munkalehetőségeket a bérhátralékos 
bérlőknek, akik igy bérhátralékuk egyrészét 
ledolgozhatják. 

Dr. Tóth László tizenkilenc városatya jelen-
létében szólalt fel ugyanehhez a kérdéshez. 
Klauzulát ajánlott a földbérek megállapításá-
hoz és stabilizálásához. A bérhátralékok átszá-
mítását feleslegesnek tartja. Papp János, Áb-
rahám Ferenc és Kovács Ferenc szólt még a 
kérdéshez, majd a közgyűlés a földbértételt 
változatlanul elfogadta, a beterjesztett indít-
ványokat pedig előkészítés céljából kiadta a 
polgármesternek. 

Ezután 
hozzászólás nélkül 

peregtek le a hátralévő tételek és a főszámvevő 
öt óra előtt tiz perccel jelentette, hogy a bevétel 
6.549.889 pengő, 

a hiány 1.258.188 pengő, amelynek fe-
dezetére 88 százalékos pótadó és 6 

százalékos kereseti adó szükséges. 

A bejelentést a 27 tagu közgyűlés tudomásul 
vette. 

A főszámvevő ezután az üzemek költségveté-
sét ismertt tte. 

Szélpál Benő attól tart, hogy a fehértói hal-
gazdaság az olcsó halla Iveszedelmes konkurren-
ciát okoz a Icromfitenuésztő gazdáknak. 

Iritz Béla azt inditvanyozta, hogy a közgyű-
lés 

szállítsa le a zálogház kamatkulcsát, 

mert a 20 százalékos kamat méltánytalanul 
súlyos terhet ró a legelesettebb rétegekre. Az 
indítványt az üzemigazgatóság elé terjesztik. 

Olejnyik József megállapította, hogy a vizs-

fálat óta nagyobb rend uralkodik a zálogház-
án. Kifogásolta, hogy a zálogcédulákon nem 

jelölik meg precízebben a zálogbatett ékszerek 
minőségét, ami visszaélésekre adhat alkalmat 

A kisvasul 

költségvetéséhez dr. Tóth László szólalt fel. 
Véleménye szerint a kisvasút tarifáját próba-
képen nem jó időben szállítják le, mert a téli 
nőnapokban természetszerűleg kisebb lesz a 
forgalom. 

Öt óra tiz perckor már nemcsak az üzemek-
kel, de az alapokkal is végeztek; a főjegyző 
megkezdte sz általános vita során előterjesztett 

indítványok 
Ismertetését. 

Dr. vitéz Gárgyán Imrének az n j állások 
szervezésére vonatkozó indítványa felett a köz-
gyűlés napirendre tért 

Pick Jenő azt indítványozta, hogy a pótadó 
kulcsát ne 80, hanem 60 százalékban állapítsa 
meg a közgyűlés. Az elnök megállapította, 
hogy a közgyűlés mai határozatával az indít-
vány tárgytalanná vált. Pick Jenőnek azt az 
inditvánvát, hogy a városi lakásokban lakó vá-
rosi tisztviselők lakbérét vonja le a város, 
elvileg elfogadták. A hidvámok törlésére vo-
natkozó indítvány tárgytalanná vált, úgyszin-
tén a rendőrségi hozzájárulás törlésére vonat-
kozó indítványa is. Dr. Máriaföldi Mártonnak 
a város női alkalmazottai ellen benvujtott in-
dítványa felett egyhangúlag napirendre tért a 
közgyűlés. 

Negyed t> órakor enunciálta dr. Pálfy József 
jwlgármestsrhelyettes, hogy a közgyűlés a 
költségvetést részleteiben is elfogadta. 

Ezután folytatták a napirend tárgyalását 
Löffler Gvörgy a piaci szabályrendelet betar-
tása ügyében interpellált. Az ülésen nem volt 
jelen, de interpellációját dr. Tóth László ma-
gáévá tette. A közgyűlés tudomásul vette a 
polgármestsr válaszát 

Expressgyorsasággal intézték el az 

indítványokat 

is. A legtöbb indítványra kimondta a közgyű-
lés, hogy nem kívánja tárgyalni. Az utolsóelőtti 
indítvány Wagner Ferencé volt, aki azt kí-
vánta, hogy a nagvköruttól a tápéi kanuig ter-
jedő sétautat építtesse ki a város. Pálfy pol-
gármest rhelyettes az inditvány bejelentése 
után feltette a sablonos kérdést, kiván ja-e a 
közgyűlés az indítványt tárgyalni. A baloldal 
és általában a városi városatyák igennel sza-
vaztak, a jobboldalon tömörült tanyaiak, akik 
valami belső vitában merültek el, ülve marad-
tak, mire az elnök kijelentette, hogy a többség 
nem kívánja Wagner Ferenc indítványát tár 
gyalni. 

Következett a napirend utolsó pontja. Dobó 
Imre incitványa a tanyai állatorvosi állások 
megszervezése ügyében. Az elnök kérdésére 
viszonzásképien most a városi városatyák ki-
áltották, hogy nem kívánják az indítványt tár-
gyalni, mire 

parázs szóharc 

keletkezett Egyik-másik tanyai felugrott a 
helyéről és öklét rázta, majd egymásután szó-
laltak fel es azt követelték, hogy a város in-
kább bocsásson el tiz belső tisztviselőt, de az 

állatorvosi állásokat azonnal szervezze meg. 
Dr. Tonelli Sándor hivatkozott Kállay föld-

művelésügyi miniszternek legutóbbi, Alsóta-
nván tett kijelentésére, amely szerint a két 
tanyai állatorvosi állás megszerve-
zesét szükségesnek tartja és rövid időn belül 
ki is nevezi a szegedi tanyákra az állatorvoso-
kat. A város igy felesleges áldozatot vállalna 
magára az állaíorvosi állások megszervezésé-
vel. 

Jönnek-mennek a kormányok — kiáltották a 
tanyaiak —, ki biztosítja, hogy a miniszter be 
is váltja igéretét? 

A jobboldal kötelessége, hogy higujen a mi* 
niszternek. nem a baloldalé! — válaszolták a 
baloldalról. 

Végül is a közgyűlés Tonelli indítványa 
alapján ugy határozott, hogy a földmüvelés-
ügyi miniszternél megsürgeti a »anyai állator-
vosok kinevezését. 

Hat óra előtt öt perccel dr. Pálfy József el-
nöki nyilatkozatot tett: 

—Mielőtt a közgyűlést bezárnám — mondot-
ta —, kötelességemnek tartom, hogy a város 
hatósága nevében elismerő, hálás köszönete-
met fejezzem ki azoknak a bizottsági tagoknak, 
akik ertékes felszólalásukkal részt vettek a 
költségvetés tárgyalásán. Meg kell állapítanom 
azt is, hogy a város közönségé aggódó szere-
tettel kiséri figyelemmel Bárányi Tibor főis-
pán ur betegségét, amely szerencsére már mu-
lóban van. A főispán úr betegágyából szívé-
lyes üdvözletét küldi a törvényhatósági bizott-
ságnak és sajnália. hogy nem vehetett részt a 
a költségvetési vitában 'és általában a bizott-
ság minden tagiának, aki részt vett a 
költségvetés tárgyalásán. Azt hiszem, az egész 
közgyűlés nevében beszélek, amikor kívánom, 
hogy a jó Isten mielőbb adja vissza teljesen 
Szeged főispánjának egészségét 

Hat óra elótt három perccel bezárta ár. Pálfy 
József a város őszi közgyűlését. 

Az aradi tizenhárom 
A Budapesti Közlöny pénteki száma a nem -

hivatalos részben a következő megemlékezest 
közli: 

Nemzeti gyászünnep! 

Nem felejthetünk! Nem! Nem! Nem! . . . i 
Soha ! . . . 

A vérbeborultszemü hatalom bosszúálló 
keze 84 esztendővel ezelőtt bitóra húzta a 
magyar szabadság vértanúit és ezzel a 
nemzet szivén ütött sebet. Ez a seb ma is 
éget. A nemzetet a bosszúállás gondolata 
nem tüzelheti, de felejteni nem tud, felej-
tenie nem szabad, mert ha a léha nemba-
nomsággal, nyálkás álnagvlelküséggel el-
felejtkeznénk az aradi bitófákról, ezzel a 
maga nemes önérzetének lenne árulójává. 

Ezt nem teheti egy nemzet amelynek 
dicső élete volt, a múltban és amely dicső 
életet akar élni a jövőben. 

Október 6. mindörökre nemzeti gvnsz-
ünnejie marad a magyarnak, az emléke-
zésnek és a komoly magábaszállásnak fel-
emelő ünnepe. Nem felejthetjük, hogy a 
bitófa, amely — mint a nagy koltonk 
mondja: 

„Máshol a szégyen jele, nálunk szent 
szimbólummá lesz. . . és a keső kor. ha 
ereklvét keres, az akasztófa tövében talal . 

Nem átkozódunk Emelkedjék kezünk es 

szivünk áldásra: 
Legven áldott azoknak emlékezete, akik 

a hazáért éltek és a hazáért haltak . . . 

Az 
¡ A Meteorología! Intézet jelenti este ff) óra-

kor: Változó felhőzet, élénkebb északnyugati 
szél, kissé alacsonyabb hőmérséklet, főleg a 
keleti részeken kisebb esők. 

intésééit. Iskolai öarfsnydU, 
g y e r m e k lcötöttKabdtotc. 
nagy v d l a s s i é k b a n , 

Lussiig Imre 
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