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A polgármester expozéjával 
megkezdődött 

a városi költségvetés vitája 
A közigazgatás politikamentes pártatlansága ts a pártok bektle -
A polgármester belelentette, hogu az eddiginél szigorúbban likvi-
dálni kell a tOldberhátraiekok flgnet - „Nincs más mád. mint az 

életmentés látdalmas operációin" 
OOmbOs Oonla emlékezete - s t i v o i i Kálmán, P a p RObert es ttomjadl 

Vas Gergelu a vita elsO szónokai 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn, délután négy órakor ült össze dr. vitéz 
Imecs György főispán elnökletével a törvény-
hatósági bizottság. A városatyák legnagyobb 
része fekete ruhában jelent meg. hogy a főis-
pán elparentálhassa Gömbös Gyula minisz-
terelnököt. A főispán a Hiszekegy elmondásá-
val nyitotta meg a közgyűlést, majd megemlé-
kezett 

Gömbös Gyula haláláról. 

— Gömbös Gyula halálával — mondotta — 
közéletünk egy ma még fel sem mérhető értékkel 
lett szegényebb. Zseniális politikus volt, akiben 
mindazok az erények összpontosultak, amik a 
vezetésre hivatott államférfi* jellemzik. Erősein 
szuggesztív egyéniség, ragyogó szónoki tehetség, 
széles látókör, biztonság akaraterő, puritánság, 
tettvágy és munkabírás, bölcsesség jellemezték 
őt, de mindenek felett lángoló hazaszeretet, a 
¡nemzet elhivatottságába, dicsőséges jövőjébe ve-
tett rendíthetetlen hit és bizalom. 

— Gömbös Gyula fanatikusan hitt a nemzet 
magasrendűségében, elhivatottságában. Az ország 
jelenének megerősítésén, jövőjének kiépítésén dol-
gozott, minden álma egy erős, gazdag, tekintélyes 
Magyarország volt. Hozzánk, szegediekhez külö-
nösen közel állott, itt mindenki ismerte őt, igen 
sok személyes ismerőse, barátja volt. Politikai 
pályájának Szeged volt a bölcsője, később is fel-
kereste városunkat, mely szivéhez elválaszt-
hatatlanul hozzánőtt. Képviselői mandátumáról 
ugyan kívül álló okok miatt lemondott, de szere-
tetét megőrizte és ismételten kifejezésre juttatta, 
hogy Szeged képviselőjének érzi magát. 

— Indítványozom — fejezte be beszédét —, 
hogy boldogemlékü díszpolgárunk és miniszterel-
nökünk emlékét a közgyűlésünk jegyzőkönyvében 
örökítsük meg. 

A főispán beszédét néma csendben állva 
hallgatták végig a törvénvhatósági bizottság 
tagjai. Az emlékbeszéd után a főispán a gyász 
ifiléül az ülést tíz percre felfüggesztette. 

Szünet után bejelentette a főispán, hogy az 

uj kormánynak szokás 6zerint felajánlotta ál-
lását, amelyben azonban megerősítették. (Él-
jenzés.) 

Napirend előtt 

dr. vitéz Shvoy Kálmán szólalt fel. 
Állásában történt megerősítése alkalmából 

üdvözölte a közgyűlés nevében a főispánt, 
(tap6), akiben szegedi működése alatt Szeged 
közönsége jó barátot ismert meg, akit már igen 
sok elszakíthatatlan szál füz Szegedhez. 

A főispán mondott ezután köszönetet az 
üdvözlésekért. Jóleső örömmel állapítja meg, 
hogy jószándéku törekvései Szegeden méltány-
lásra találtak. 

— Véremé vált — mondotta — a krisztusi 
ige, hogy szeresd felebarátodat, mint tenmaga-
dat. (Éljenzés.) Támogatom azt, aki ennek a 
hazának hű fia. Köszöni a város polgármesteré-
nek, hatóságának, sajtójának azt a támoga-
tást, amelyben munkásságát részesítették. 
(Taps.) 

A közgyűlés ezután tért át 

a napir«nd 

tárgyalására. A polgármesteri jelentést dr. Pá-
vó Ferenc tb. tanácsnok ismertette, majd a 
köriratokalt tárgyalták. Sopron vármegyének 
ós Vasmegyének a madridi kormány üdvözlése 
ügyében küldött köriratához Lájer Dezső szó-
lalt fel. Nem célja, hogv disszonanciát keltsen, 
kénytelen azonban leszögezni, hogy a szociál-
demokrata párt deklarációja ezt a kérdést el-
iiitézte. Megállapítja, hogy a madridi kormány 
nem is marxista kormány, hanem a névfront 
koalíciós kormánya. 

Dr. Tóth Béla polgáruíesterhelvettes beje-
lentette ezután, hogy a közigazgatási bizott-
ság az iparkamarai választás eredményét meg-
semmisítette. A közgyűlés elrendelte az uj vá-
lasztást. 

A polgármester expozéja 
A közgyűlés őt órakor megkezdte a jövő évi 

költségvetés tárgyalását, amely a polgármer 
teri expozéval kezdődött. 

— Minden várospolgárnak — kezdte beszédét 
a polgármester — önmaga és városa iránt tartozó 
kötelessége, hogy féltő gonddal őrködjék a köz-
igazgatás pártatlansága és szabadsága fölött és 
távol tartson akár felülről, akár alulról jövő min-
den olyan szándékot és gondolatot, amely a köz-
igazgatást politikai szempontok érvényesülése alá 
kivánná helyezni. A magyar bíróság a magyar 
közigazgatás maradjon meg továbbra is az or-
szágos politika zajló tengerén annak a szigetnek, 
amelynek partjainál mindenkor nyugodtan kiköt-
hetnek az élet viharvert hajósai. 

Aki közügyek intézésére vállalkozik 
és pláne, az élen áll, annak el kell ké-

szülnie a nyilvános kritikára. 

Minden felesleges érzékenykedés nélkül várom és 
állom én és a tisztviselőtársaim is a tárgyilagos 
kritikát. 

— Ne gondola senki, hogy a hatóság egy pilla-
natra is annak feltételezésében van, hogy minden 
igényt kielégi tő költségvetést terjeszt a közgyű-
lés elé, mert nagyon is tudatában vagyunk számos 
elsőrendű szükséglet és jogos igény kielégítetlen-
ségének, azonban számolnunk kellett a rendkívüli 
gazdasági és pénzügyi helyzettel, 

a város polgárainak legmesszebbme-
nően igénybe vett teherbírási képessé« 

Sével*. 

amelyek nagyon is szűkös határt szabtak megér-
tésünk és jó szándékaink teljesítésének. 

— A városnak nem az tesz jó szolgálatot ma, 
aki népszerűség-keresésből, vagy meggyőződése 
szerint tetszetős, mindenki által szívesen fogadott 
igényekkel áll elő, hiszen eszmék és gondolatok 
termelésében nincsen hiány, hanem az, aki a rea-
litások határán belül marad és megmondja honnan 
vegyük az nj kivánság kielégítésére az anyagi fe-
dezetet. 

Ezután megkezdte a polgármester a költségve-
tés számszerű adatainak ismertetését. 

— Fontosságánál fogva sorrendben is elsőnek 
emlitem a 

a tanya- és bérlőkérdést 

— folytatta a polgármester. Nem értek egyet azon 
felfogással, amely a város és tanya adófizetésének 
folytonos összehasonlításával szemére veti a ta-
nyának, hogy adófizetése alapján támasztható igé-
nyén túlmenően élvezi a város bőkezűségét. Ami-
kor a tanya egyes vidékeinek elhagyatottságát, 
nagy szegénységét, a kultura legelemibb követel-

Bolviroal Mozi Kedd utoljára 

A szenzácíé 
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Saéchanyl Mozi Kedd uto jára 

TOP-HAT 
Frakkban, klakkban. Pompás kiállítású zenés víg-
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menyeitől való megfosztottságát, tanácstalanéi 
gát látom, ugy kötelességemnek ismerem, hogy 
utak épitésével, gazdasági irányítással, a köz-
egészségügy megjavításával, terményértékesítő 
szövetkezetek alakításával, uj közigazgatási ta-
nyaközpontok felállításával, a hitélet ápolásával, 
tanyai polgártársaink segítségére legyek. Egyetér-
tenek ezzel a felfogásommal mindazok, akik a ta-
nyát pem a műúton robogó autóról, vagy a gyors-
vonat ablakából, esetleg a tanyaközpontok ven-
déglátó házaiból ismerik, hanem Atokháza, Csen-
ge le, Gátsarok szegénységét is közelről látták. 

Nem szabad a kultúrát az elérhetetlen-
ség exterritoriális területének szöge« 

drótkerítése mögé rejteni. 

— A tanya gazdasági és szellemi kulturája fej-
lődésének legfontosabb tényezője az at. Igyekez-
tünk is az utóbbi években a város anyagi helyze-
téhez mérten eleget tenni ezen a téren tájnasrt--
ható igényeknek. Az utóbbi öt év alatt több at»« 
kapott a tanya, mint a megelőző száz ér alatt. 

— Amikor a tanyai lakossággal szemben a vá-
ros erején felül, a legmesszebbmenőn teljesíti kö-
telességét, joggal elvárhatjuk a tanyai polgártár-
sainktól, főként .a bérlötársadalomtól, hogy ök is 

teljesítsék az anyavárossal szemben 
tartozó kötelességüket. 

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy , 

ne üljenek fel semmiféle ellenkező hí-
resztelésnek, felelőtlen Ígéreteknek, 
mert a város hatósága nem gondol éfi 
nem is gondolhat általános Mfferirié-

ra, 

csak igen szórványos és kirfrv* esetek' lehetnek 
azok, amelyeknek tárgyalás alá vételét elhatá-
rozza. Elmentünk a méltányosság legszélsőbb 
táráig, de azt, hogy közvagyont bárki 1« ellen-
szolgáltatás nélkül használjon, felelős helyr*! 
megengedni és eltűrni nem lehet és nem szabad. 
Legyenek tisztában a bérlők azzal a hatósági ál-
lásponttal, hogy minden népszerűségi szempont 
félretételével, 

a« eddiginél sokkal raigornbbaa 

fogja a város jogos követeléseit érvényesíteni fc a 
nemfizető bérlőktől meg fogja tisztítani a Tárót 
földjeit. Határozottan kimondom, hogy az idei gaz-
dasági év terméseredményelvei, értékesítési le-

hetőségeivel, a baromfi- és- terményárak maga« 
áraival a bérlők fizetési teljesítménye nem ál! 
aránvban. És ha az és még hátralevő részében 
nem tapasztaljuk az eddiginél lényegesen nagyobb 
fizetési készséget, továbbra semmiféle kimélet nem 
indokolt Elismerem, kemény, szigora álláspont, 
de nem lehet másként, mert a legerélyesebb intéz-
kedést követeli most már a város érdeke. A ke-
rekein 

egymillió pengőt kitevő bérhátralék 

a városvezetés köteles gondossága mellett tovább 
nem emelkedhet és a bérleti ügyet halaszthatatla-
nul likvidálni kell. Erre pedig nincs más mód, 
mint az életmentés fájdalmas operációja, 

— A város gazdaközönségét legközelebbről 
érintő 

paprikakérdéssel 

a közgyűlés tárgysorozatába felvett interpellációk 
kapcsán lesz alkalmam foglalkozni. Itt csak azért 
emlitem meg — folytatta —, mert a paprikaflgy 
megnyugvásra való, végleges rendezését a város 
másik legfontosabb ügyének tekintem. 

— Lényegében a város eddigi agrárpolitikáját 
akarom folytatni, mert válságos idők mutatták 
meg, hogy ez a helyes. Agrárpolitikánk további 
fejlődési irányának a fásitás népszerűsítését, er-
dőbirtokaink terjesztését tartanám. 

— Évek óta nem fizetett államrendőrségi hoz-
zájárulásban 1,000.000 pen«őt meghaladó tartozá-
sunk áll fenn az állammal szemben — folytatta —, 
aminek törlesztését egv»e energikusabban szor-
galmazza a kormányzat. Arra gondolok, hogy 
tartozásunk törlesztéséül •>•' államrendőrséfl »a-


