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a kéüviseloválasztók 1930. évi 
ideiglenes névjegyzéke ellen benyújtott kifogásokat 

elfogadta a központi választmány 
A választmány ülését is zárt ajtók mügiffl tartották meg 

(A Délrnagyarország munkatársától.) A 
központi választmány csütörtökön délelőtt 
nlést tartott a városháza tanácstermében dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester elnökleté-
vel. Az ülés az uj városházi rendszer szelle-
mének megieielően természetesen zárt volt 
és igy azon a nyilvánosság képviselői, az új-
ságírók nem jelenhettek meg, pedig a köz-
ponti választmány megalkotása óta kivétel nél-
kül mindig nyilvános üléseket tartott. 

A zárt ülésen azokat a felszólalásokat tár-
gyalták. amelyeket az érdekeltek az 1930. évre 
összeállított ideiglenes képviselőválasztó-név. 
jegyzék ellen jelentettek be. Az ideiglenes név-
jegyzék egy hónapig, május 16-tól junius 14-ig 
közszemlén volt, ellene negyvenkilenc felszó-
lalás érkezeit be. A legtöbb felszólaló azt ki-
fogásolta. hogy kimaradt a neve az ideiglenes 
tervezetből, pedig a választójogi törvény sze-
rint van választójoga. A többiek rendszerint 

azért szólaltak fel, mert a névjegyzékbe meg 
nem felelő személyi adatokkal szerepel nevük. 
A felszó!a'ásokat dr. Tóth Béla főjegyző ogve n-
kint ismertette és azokat a központi választ-
m á n y kivétel nélkül elfogadta. A névjegyzé-
ket azután a felszólalások alapján helyesbí-
tette a választmány. 

Az ideiglenes névjegyzéktervezet ellen észre-
vételt senki sem tett, egyetlen fölvett választó 
választójogát nem vonta kétségbe senki. 

A helyesbített névjegyzék most ismét köz-
szemlére kerül és ellene már csak a közigaz-
gatási bíró ághoz intézendő birói panasznak 
van helye. Mivel a központi választmány az 
összes felszólalásokat elfogadta, nem valószínű, 
hogy a névjegyzéktervezet ellen valaki bírói 
panasszal élne és igy a központi választmány 
által letárgyalt névjegyzék véglegesnek tekint-
hető 

Egy fiatal kereskedftsetiéd 
szerdán fürödni ment a „Sárgára" és csütörtökön 

holtan húzták ki a Tiszából az ujszegedi parton 

PARADICSOMA 
hétfőn, k e d d e n a Belváros iban 

(A D é 1 m a g y ar o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Csütörtökön délben a postás-strandnál egy fiatal-
ember fürdőruhás holttestét fogiák ki a vizből. A 
holttest egyik keze kérőleg emelkedett ki a hul-
lámokból. A déli verőben fürdőzők közül többen 
látták a kinyúló kezet, de mindenki azt hitte, hogy 
egy boldog fürdőző passziózik a part mentén. A 
holttest a nagystrand irányából úszott lefelé. El-
haladt már a tisztviselő-strand mellett is és köze-
ledett a postás-strand deszkamolója felé. Itt a 
kinyúló kéz beleütközött a mólóba és mégjobbm 
kiemelkedett a vizből. A mólón belül apró csöpp-
ségek viháncoltak a vízben. 

— Ni, itt úszik egy bácsi! — kiáltotta el magát 
az egyik apróság és játékos kedvével utáua ka-
pott a bácsi kezének. Az apróság még meg is szo-
rította a holttest kezét, majd amikor az ár to-
vább hengergette, ijedten engedte el: 

— A bácsi n«m mozdul! — kiáltotta el magát, 
.jedt kiáltására többen odafigyeltek. 

— Holttest úszik a vízen, — sikoltották most 
már többen. A parton sétálók közül egy orvostaa-
haUgató belevetette magáf a vízbe és kővetkező 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
pénzügyi bizottság csütörtökön kezdte meg 
zárt ajtók mögött az 1930. évi költségvetés tár-
gyalását, pedig a polgármester szerdán ugy 
nyilatkozott a Délmagyarország munkatársa 
előtt, hogy ez az ülés valószínűleg nyilvános 
lesz. Ugy látszik azonban, hogy időközben 
meggondolta a dolgot és alkalmazta a régi 
pénzügyi bizottságra is az uj törvény rendel-
kezéseit 

A csütörtöki ülésen a pénzügyi bizottság a 
költségvetésnek csupán két csoportját tár-
gyalta le és a polgármester félhét órakor fel-
függesztette az ülést azzal, hogy szombaton 
délután félőt órakor lesz a folytatása. Igy 
előreláthatólag a költségvetés tárgyalása a 
lövő hét közepéig is eltarthat. 

A csütörtöki ülés lefolyásáról a polgármes-
ter megbízásából Rack Lipót pénzügyi tanács, 
nok tájékoztatta a sajtó képviselőit, igy az 
illésről csak a pénzügyi tanácsnok egészen 
uázlatos felvilágosításai alapján számolha-
tunk be. 

A bizottság előli ScnHéty Sándor ismertette 

pillanatban már maga előtt tolta ki a holttestet 
a part felé. A halott fiatalember testén felső tri-
só nem volt, csak egy fekete nadrág. A part men-
tén sétálók összeszaladtak. Mindenki megnézte a 
holttestet, de még senki sem ismerte fel. Köz-
ben egy 8—10 éves kisleány furakodott a holttest 
mellé. Arcáról letúrta a rátermett zsebkendőt, 
majd hangos jajkiáltással ráhullott a holttestre. 

— Jaj, ez az én bátyánr Istenem... Istenem... 
A parton mindenki sírt a drámai jelenet láttára. 

Közben értesítették a rendőrséget és a mentőket 
A rendőrség részéről dr. Deák Ferenc rendőrfo-
galmazó szállt ki a helyszínre. Közben megérkez-
tek a kétségbeesett szülők is, akik kétségtelenül 
felismerték vizbefulladt gyermeküket. 

A vizbefulladt fiatalember Lakatos László 17 
éves kereskedősegéd. Még szerdán délután ment 
ki a Sárgára azzal, hogy megíürdik. Ott tünt el 
a mély vizben. Szülei eltűnését csütörtökön reg-
gel jelentették a rendőrségen. Azután lementek 
a Tiszára és mindenhol érdeklődtek eltűnt gver-

• mekük után. Élve azonban már nem láthatták 
| viszont.i 

előbb általánosságban, majd részleteiben is az 
általa összeállított költségvetéstervezetet. Az 
általános részhez elsőnek Back Bernát szólalt 
fel és hangsúlyozta, hogy 

a város háztartásában a legnagyobb 
takarékosságra van szükség, minden 
fölöslenes, nagy nem hűságosan szük-
séges kiadást mellőzni kell, mert a 
mai gazdasági viszonyok között a pol-
gárság ujabb megterhelést már semmi-

féle cimen sem birrm el. 

Bokor Adolf a városi bevételek fokozására 
hívta fel a város hatóságának figyelmét. Uj 
jövedelem forrásokról kell gondoskodni, hogy 
az egyre fokozódó kiadásokra fedezetet te-
remthessen a város. Végre kellene hajtani 

a telekértékadó bevezetésére 

vonatkozó régi szabályrendeletet, amelyet an-
nak idején a kormányhatóság is jóváhagyott, 
de amelynek végrehajtását a háború után 
nyilvánvalóan politikai okok miatt felfüggesz-
tette a közgyűlés. A szabályrendelet ma is 

meg van és egyszerű közgyűlési határozattal 
végre lehetne hajtani. Hasonló sorsra jutott 

a kisvasúti hozzájárulás 

is, amelyre a közgyűlés szintén szabályren-
deletet alkotott. Ezt a hozzájárulást azok 
földbirtokosok fizetnék, akiknek földje a kis-
vasút mentén fekszik és a vasútépítés követ-
keztében a föld értéke jelentékeny mértékben 
emelkedett Indokolt tehát, hogy ebből az ér-
téktöbbletből az érdekelt gazdák valamit visz-
szafízessenek a városnak. 

Hosszas vita indult meg Bokor Adolf felszó-
lalása nyomán. Az elnöklő polgármester is 
kifejtette álláspontját, amely szerint a mai 
idők nem alkalmasak ezeknek az uj adóknak a 
bevezetésére, mert az adóval máris tnlterhrlf 
bakossá) ujabb megterhelést úgysem bírna mán. 
el. X bizottság is elfogadta a polgármesteri 
álláspontját és kimondotta, hogy 

sem a telekértékadó, sem pedig a kis-
vasúti hozzájárulás szabályrendeletei- 1 

nek végrehajtását nem tartja idősze-
rűnek. 

. Dobay Gyula különösen a tanyai telkei? 
megadóztatása ellen tiltakozott, de tiltakozott 
a kisvasnti hozzájárulás behajtása ellen is, 
mert szerinte a kisvasutmenti földek érték-
emelkedéséből a tulajdonos semmiféle hasz-
not nem lát, hiszen senki sem adja el ingat-
lanát, amelynek jövedelme nem emelkedett 
a kisvasút üzembehelyezése óta. 

Az általános vitában szólalt fel dr. Bodnár* 
Géza is, aki 

tulivagynak tartja a személyzeti illet- A-
ményekre előirt összeget. 

Kifejtette^ hogy sokkal fontosabb és haszno-
sabb lenne a belső adminisztráció megreforJ 
rnálása, mint a törvényhatóság formájának; 
megváltoztatása. 

Egyszerűsíteni kellene az adminisz-
trációt, 

hogy a város apaszthassa a tisztviselők és an 
alkalmazottak létszámát, mert a városi jöve-
delmek túlnyomó nagyrészét a személyzet® 
illetmények emésztik fel. Hivatkozott arra, 
hogy indítványára néhány hónappal ezelőtt! 
a közgyűlés bizottságot küldött ki Back Ber-
nát elnökletével azzal a mandátummal, hog^s 
vizsgálja meg a városi adminisztrációt, álla-« 
pitsa meg, vájjon hol, melyik hivatalban te* 
hetne egyszerűsíteni az adminisztrációt és hogy; 
hol van fölösleges munkaerő. Ez a bizottság; 
eddig egyetlen ülést tartott, amelyen elhatá-? 
rozta, hogy jelentést kér a hivatalvezetőktől. 
De azután, amikor életbelépett az uj köz-
igazgatási törvény, a bizottság felfüggesztett«' 
működését. Pedig azt a munkát, amelyre ez 
a bizottság kapott megbízást a közgyűléstől,, 
fellétlenül el kellene végezni. 

A polgármester Bodnár Géza felszólalására! 
kijelentette, hogy a bizottság függetlenül az uj 
közigazgatási törvénytől, nyugodtan folytatJ 
hatja működését és felkérte Back Bernátot^ 
hogy a bizottság munkájának eredményét ja-> 
vaslat formájában terjessze majd be hozzá.! 

Ezután áttért a bizottság a költségvetés rész-
leteinek tárgyalására. 

A bizottság a nyugdijasok egyesületének ké-
relmére elhatározta, hogy a régi, de hatvan-
ötödik évüket még be nem töltött 

< 
nyugdijasok segélyezésére harminc- 1; 

ezer pengőt 

illeszt a költségvetésbe. Ezek a nyugdíj aspK' 
ugyanis még most sem kapják meg telje« 
nyugdijukat. 

Megszavazta a bizottság azt a kétezer pengőt' 
is, amelyből * 

a Somogyi-telepi tűzoltóság _ 

víztartó medencét kíván építtetni. Az adA* 
végrehajtásokból származó bevételt húszezer! 

A pénzügyi bizottság nem tarifa időszerűnek 
a telekérlékadó bevezetését 

Nem hajtják be a kisvasul! hozzájárulási sem, meri a lakosság nem bírna el ujabb 
megterhelés! — Egyszerűsíteni kell a városi adminisztrációt 


