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Teljesen átdolgozzák 
a koldusadó-rendszert 
A jövő évben méltányosabb és igazságosabb rend-
szer szerint történik a kivetés 

(A Délmagyarország munkatársától.) Azok a 

hullámok, amelyek az úgynevezett koldusadó ki-
vetése körül keletkeztek, még mindig nem simultak 
el és az aránytalan kivetés nyomán támadt elégü-
letlenséget nem szerelték le azok a megnyugtató 
kijelentések, amelyek a legutóbbi kisgyülésen 
hangzottak el. A város közönsége tisztában volt 
vele, ahogy a Délmagyarország az első pillanat-
ban részletesen rámutatott, hogy súlyos hibák 
történtek és hogy hibás volt maga az alapelgon-
dolás, amely megteremtette ezt a „szegedi nor-
mát". 

A Délmagyarország ismételt állásfoglalása után 
ma már belátják a sebtiben végrehajtott rend-
szer kigondolói is, hogy alkotásuk korrekcióra 
szorul, hogy az idei alapon többet nem vethetik 
ki a város közönségére azt az összeget, amely a 
koldusok ellátására szükséges. Azzal viszont a 
város egész polgársága van tisztában, hogy részt 
kell vállalnia diből a társadalmi teherbőí, mert 
tényleg tűrhetetlen állapot lenne az ueeai koldu-
lás rendszerének további eltűrése. 

Beszéltünk erről a kérdésről dr. vitéz Imecs 
György főispánnal, aki többek között ezeket mon-
dotta: 

— Nagy érdeklődéssel figyeltem azt a vitát, 
amely a kolduskérdés körül keletkezett és meg 
kell állapitanom, hogy nagyon sokban igazuk voll 
azoknak, akik helytelennek, méltánytalannak talál-
ták az önkéntes felajánlások kivetésének rendsze-
rét. Az erre a célra alkotott bizottság ugy oldotta 
meg a feladatát, hogy az egyházi adót vette alapul 
és azokra vetette ki megTelelö kulcs szerint a hoz 
zájárulást, akik egyházi adót is fizetnek. 

— A számitások szerint Szegeden a társadalom-
nak hatezer pengős terhet kell havonta vállal-

nia. Szegeden az egyházi adót fizető polgárok 
száma körülbelül negyvenezer. Ha figyelembe 
vesszük a%t, hogy ezeknek egyrésze a tanyákon 
éi és hogy a tanya népét ilyen hozzájárulással 
megterhelni méltánytalanság lenne és ha leszá-
mítjuk a teljesen szegény adózókat, még mindig 
legalább húszezer olyan polgárral számolhatunk, 
aki fi zet cgyilázi adói Mivel pedig havonta csak 
hatezer pengőről van szó, egy-egy adózóra csak 
fillérek eshetnek még akkor is, ha bizonyos fo-
kig érvényesíthetjük a progresszivitás elvét. így 
tehát teljesen jogosnak látszik az a kifogás, hogy 
egyesektől igen tekintélyes összegek felajánlását 
várta a bizottság. 

— A polgármester úrral és a főszámvevő úrral 
sokat tárgyaltuk ezt a kérdést . és megállapodtunk 
abban, hogy legközelebb uj, igazságosabb és mél-
tányosabb rendszert vezetünk be. Annyi bizo-
nyos, hogy a koduskérdést végre meg kell olda-
nunk. mert az uccai koldulás erősen balkáni jel-
legűvé tesz minden károst. Ha Olaszországban si-
került máról-holnapra megszüntetni a koldulást. 
akkor semmi okunk sincs kételkedni abban, 
hogy sikerülni fog nálunk is, hiszen Olaszország-
ban azelőtt valósággal hemzsegtek az ueeai kol-
dusok. A kolduskérdés megoldása nemcsak ál-
lami érdek, de érdeke a társadalomnak, a polgár-
ságnak is. 

Elmondotta még a főispán, hogy már megin-
dultak az előkészítő tárgyalások az uj rendszer 
kidolgozása céljából és meg van a remény arra. 
hogy a jövő évben sikerül életbeléptetni az uj, 
méltányosabb, igazságosabb és lényegesen keve-
sebb teherrel járó rendszert, amely radikálisan 
oldaná meg a kolduskérdést. 

Törvényhatósági » 

(A Délmagyarország munkatársától.) Moz-
galom van kialakulóban a szegedi törvényha-
tósági bizottsági tagok körében. A városi köz-
gyűlésen legalább harmincra tehető azon vá-
rosatyáknak a száma, akik iparosok. Ezidő-
szerint az a helyzet, hogy az iparos város-
atyák egymással nem tartanak fenn szorosabb 
összeköttetést és akárhányszor előfordult, 
hogyha iparosügyek kerültek tárgyalásra a 
közgyűlésen a törvényhatósági bizottság ipa-
ros tagjai közül alig páran jelentek még az 
ülésen. Már az 1937. évi költségvetés tárgya-
lása előtt is felmerüli az a kívánság, hogv az 
iparos-városatyáknak együtt kell működni és 
odahatni, hogy a város 7 milliós költségelő-
irányzatából minél nagyobb összeget fordítsa-
nak közmunkákra-

Mostanában az iparosság körében különö-
. >en a városi inségmunkúk rendszere miatt pa 

naszkodnak. Erősen sérelmezik azt. hogy a vá-
, rosi inségmunka keretén bejül végeztették el a 

tüdőbeteggondozó intézet épitését, holott itt 
h galább 20 iparos talált volna huzamosabb 
időn át munkaalkalmat anélkül, hogy az in-
régmunkásokat megrövidítették volna ezzel. A 

U?évi ajándékok 
v i l l a m o s c i k k e k b e n 

legolcsóbban beszerezhetők 

R O S N E R 
villany- és gázszerelőmesternél Tisza Lajos-

körut 39. szám. Telefon 14-68. 

iparospárl" 
alakul Szegeden 

város hatóságának véleménye szernt a közel 
5000 pengős munkára nincs fedezet a költség-
vetésben, közérdeket kivánt a város szolgálni 
azzal, hogy az inségmunkálatok során végez-
tette el a tüdőgondozó épitését. Ez a válasz 
azonban nem elégítette ki az iparos-város-
atyákat. közülük többéi) az építkezés dolgát 
szóváteszik a legközelebbi közgyűlésen. 

Ennek az esetnek a kapcsán vetődött fel az 
iparosok körében az a gondolat, hogy az ipa-
ros-városatyákból meg kellene alakítani Sze-
geden „a törvényhatósági iparospártot." Az 
előkészületek már folynak, a kezdeményezők 
K ö r m e n d v Mátyás volt felsőházi tagot, az 
ipartestület elnökét kérték fel a törvényható-
sági iparospárt vezetőjéül. Körmendv Mátyás 
vállalta a megbízást. 

Az uj nártalakulással kaöesolathan Kör-
m e n d v Mátyás a következőket mondotta: 

— Altalános felkérésre vállaltam el a „tör 
vényhatósági iparospárt" vezetését, amelv — 
hangsúlyozni szeretném —, nem lesz politikai 
nárt. esunán szigorúan trazdasáffi természetű 
kérdésekkel kiván foglalkozni. Harminc ipa-
rosfoglalkozásu törvényhatósági bizottsági tag 
kénviseli a szegedi inarossárot a város köz-
gyűlésében. de csvséges felfogást nem követ-
tek. mert hiánvzik az ?gvültrruiködés köz-
tük. Ezen az állapoton kiván segíteni n lör-
vényh'atósági in»rn=r>;írt megalakítása. Ha az 
inarosokat létérdekükben érintő ügv kerül na-
pirendre a közgyűlésen, akkor a törvénvha-
tósági íparosoárt tacini megbeszélést tartanak, 
hogv eevöntetü nlln«fo"lalást foglald ".«sSnak 
el. A. törvényhatósági rnarosnárt a legrövi-
debb időn belül é< a leflcnrelebbi 
közgyűlésen már megkezdheti működését. 

Ízléses, modern, 
feltűnő olcsé 
a j á n d é k o k 

REICH ékszerésznél 
K e l e m e n n e t t 

Unió Könyvecskére 6 havi hitel. 
t 1 

A rendőrség 
karácsonya: 

ttng,tikossáp, tüzek, szeren-
csétlenségek — Egy betörő a 
karácsonyfa alól ellopta az 

ajándékokat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kará-
csonyi ünnepek alatt sok kisebb-nagyobb rendőri 
esemény történt a városban és a tanyák között. 
Karácsony első napján öngyilkosságot követett el 
Zákány 259. szám alatti tanyán Farkas Mihály 
26 esztendős gazdasági cseléd. Felakasztotta ma-
gát, holtan találtak rá. Tettének oka: életuntság. 

Karácsony estéjén a tanyák között tüz ütött ki 
Kiiment György tanyájában. A tüzet Farkas Ilona 
eselédleánv okozta. A leány ugy tudta, hogv öcs» 
csc 554 pengőt rejtett el a padláson és ezt az 
összeget akarta megkeresni a padláson. Az égó 
gyertyától meggyulladt a padláson felhalmozott ku-
korica és lángbaboritot'ta az egész épületet. 

Vasárnap este a Kárász-ucca 14. szám alatti 
házban, Malivanek Vincéné lakásában a csillag-
szórótól kigyulladt a függöny. A tűzhöz kivonultak 
a tűzoltók is, akik a könnyen veszedelmessé vál-
ható tüzet eloltották. 

Betörök látogattak el Somos Mihály százados 
l'árisi-körut 15. szám alatti lakásába. A betörők 
összeszedték a karácsonyfa alá helyezett karácso-
nyi ajándékokat, a százados fényképezőgépét, ru-
haszövetet és más értékes holmit. A rendőrség ke-
resi a tettest, aki a helyzettel ismerős egyén le-
hetett 

Nógrádi Ottő kétéves kisfiú szüleivel együtt 
karácsonyi látogatáson volt egy ismerősnél. A 
gyermek egy bögréből ivott valamit, amitől meg-
betegedett. Lugmérgezés gyanújával vitték a kli-
nikára. 

Súlyos gyermekszerencsétlenség történt a So-
mogyi ucca 11. szám alatti házban Is, ahol egy ki-
lenchónapos kisleány az édesanyja kezéből ma-
idra rántotta a forró ételt. A gyermeket a klini-
kán ápolják, állapota súlyos. 

A karácsonyi ünnepek alatt meghalt a kórház-
ban Ézsaiás Mátyás 80 esztendős Lehel-ucea 3X 
szám alatti lakós! akit a mult hét elején egy te-
herautó elgázolt a rtkusi felüljárónál. Az öreg-
ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, ame-
lvek korára való tekintettel, nem gyógyulhattak 
be. Az öregember közel egyheti szenvedés után 
meghal'-

S z l ? m z f e r r e ts ö l é i r e ! 
Konfetti, 10 csomag 
Szerpentin, 10 drb 
Papírtrombita, lörpe, 1 drb 
Papírtrombita kicsi 
Papírtrombita óriási 
Hólabda, 1 csomag 
Török sapka 
Papirsapka vegyes 
Tiroli sapka kicsi 
Miniatűr papirsapka tollal 
Kífuvó kígyó 
Fali disznaptár 937 évre 
Zsebnaptár 1937 évre 

- . 1 6 
- . 1 0 
—.04 
- .07 
-24 
—.12 
- .10 
- .14 
-.14 

-.12, —.08 
—.12 
—.18 
•—24 

Újévi képes levelezőlap. 8 drb «—-24 
Újévi képes üdvözlet 6 borítékkal, « drb —.24 
Újévi kéményseprő zsaniliából 2 drb —.24 
Újévi szerecsenkotró —®® 
Csokoládé újévi malac • —.08. — 48, —.14, — OR 
Csokoládé piccoló malac 4 drb —-24 
Szerencsetányér csokoládé pénzekkel 

és malaccal —.28 
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