
^ r f f T ft iTnis y f D f i O f Á G Y A r ^ K S Z A G 

A lövő évben 
521 választóval t6bb lesz Szegeden 
4 központi választmány letárgyalta a névjegyzéktervezet ellen beérkezett felszó-

lamlásokat 

(A Délmaggarország munkatársától.) A központi 
v álasztmány a képviselőválasztók névjegyzékterve-
zete ellen beadott felszólalások letárgyalására csü-
törtökön délben ülést tartott Az ülésen dr. Pálfg 
József polgármesterhelyettes elnökölt és dr. Pávó 
Ferenc tb. tanácsnok referált 

Dr. Pávó Ferenc bejelentette, hogy az 1931. 
évre szóló képviselőválasztási névjegyzéket a város 
hatósága május 16-tól junius 14-ig közszemlére 
tette W- A névjegyzék ellen ezalatt az idő alatt 
75 felszólamlás érkezett. A felszólamlások ellen 
egyetlen észrevételt sem nyújtottak be. 

A központi választmány a beérkezett felszó-
lamlások közül hetet elutasított, a többinek helyt 
adott. Ennek következtében hetet töröltek a név-
jegyzékből, részben mert iskolai képzettségüket 

t-m 

nem tudták kellőleg igazolni és azt sem, hogy az 
1918-as névjegyzékben már szerepeltek. 26 válasz-
tót töröltek a névjegyzékből, mert azok időközben 
elköltöztek SzegedrőL 28 választót akik válasz-
tói jogosultságukat igazolták, a választói névjegy-
zékbe felvettek. A többi felszólamlások helyesbí-
tésekre vonatkoztak. 

A központi választmány határozatát most augusz-
tus 15-ig közszemlére teszik, de a választmány 
határozatáról valamennyi érdekeltet írásban is ér-
tesitik. 

Ezek után a központi választmány megállapí-
totta, hogy. Szeged város L kerületében 11.172, 
II. kerületében 9975, III. kerületében 14.693, ösz-
szesen tehát 35.840 valasztó van, ami az idei 35.319 
választóval szemben 521 szaporulatot jelent 

B Tiszába ölte magát 
egy munkanélküli nyomdász a Boszorkányszigetnél, 

hogy holttestét Jugoszláviába vigye a viz 
Ryolc hónap éta állás nttkül ált ás kát hét múlva megszűnt volna munkanélküli segélye is 
(A Délmaggarország munkatársától.) Csü-

törtök délelőtt megrendítő öngyilkosságot fe-

deztek fel a Boszorkánysziget környékén cir-

káló halászok. 

A reggeli órákban jelentették m á r a rendőr-

ségnek, hogy a Boszorkányszigetnél 

egy gazdátlan munkásöltönyt ta-
láltak. 

'A rendőrség a bejelentés u tán egy rendőrt kül-

dött ki a helyszínre. A rendőr a gazdátlan 

ruhától nem messzire egy Mid nevü 

gazdátlan csónakot 

látott a vizén hánykolódni . A rendőr csó-

nakba ü l t és a »Mici««-hez evezett Amikor 

a gazdátlan csónakot megmozgatta, 

egy férfi holttest bukkant elő. 

'k holttestet a partra húzta, azután értesí-

tette a kapitányságot, ahonnan bizottság szál-

lott ki. 'A ruha átkutatásakor több iratot ta-

láltak, amelyből megállapították, hogy a gaz-

dátlan r uha Kovács István 51 éves nyomdász 

tulajdona. Valószínűnek látszott hogy a r uha 

a kifogott holttestről kerülhetett le. Azonnal 

értesítették Kovács István hozzátartozóit akik 

csakhamar megérkeztek a helyszínre és fel-

ismerték a holttestben hozzátartozójukat. A 

tiszti orvos véleménye szerint Kovács holt-

teste körülbelül kél napig lehetett a vizben. 

Kovács István tragédiáját 

a munkanélküliség, 

a nyomor idézte elő. Az idős ember, akit 

kiváló nyomdásznak ismertek, legutóbb az 

egyik szegedi nyomdavál la la tná l m in t üzem-

vezető állott a lkalmazásban. A vállalat nyolc 

hónappal ezelőtt elbocsájtolta szolgálatából, 

azóta Kovács István munkanélkül volt. Rö-

vid ideig Szolnokon dolgozott de ott is meg-

szűnt a m u n k a és visszajött Szegedre. Itt 

a nyomdászszakszervezet támogatta munka-

nélkü l i segéllyel hónapokon keresztül. A szer-

vezeti szabályok ugy intézkednek, hogy a 

munkané lkü l i tagnak hat hónapig jár munka-

nélküli segély. Ez a hat hónap egy-két hét 

mú l v a j á r t volna le. Időkőzben Kovács ígé-

retet kapott az egyik szegedi nyomdától , hogy 

a lka lmazni fogja. Vasárnap felkereste a nyom-

da tu la jdonosát hogy alkalmaztatását megbe-

szélje. A tulajdonos ekkor arról értesítette, 

hogy nem reflektál rá. Kovács Istvánt ez 

anny ira elkeserítette, hogy kedden elment ha-

zulról és beleölte magát a Tiszába. Mielőtt 

végzetes ú t j á ra el indult volna, a szomszédok-

nak tréfásan említette, hogy olyan helyen fog 

a vizbe ugrani, ahonnan holttestét a viz sodra 

hamar átsodorja Jugoszláv területre, 

nehogy feleségének kelljen őt 
drága pénzen eltemettetni. 

JEz a terve azonban nem s ikerü l t meri holt-

teste beleakadt a gazdátlan »Micibet. 

Kovács István holttestét az agnoszkálás után 

beszállították a törvényszéki orvostani inté-

zetbe. 
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a Tiszán úszkáló dögök miatt. Mindössze 20* 
pengőről volt szó, ennyibe kerültek az örök • 
mult évi fürdőszezonban, de a város még ezt az 
áldozatot sem volt hajlandó az idén meghozni, 

A főorvosi hivatal most erőteljesen sürgeti en-
nek a mult évben jól bevált rendszernek a vissza-
állítását 

A magyar vizipőlócsapaf szen-
zációs győzelme Stockholmban 

Stockholm, julius 24. Vasárnap játszák le a 

magyar—svéd válogatott vízipóló mérkőzést, amely-

nek előjátéka volt a csütörtökön megtartott Stock-

holm—Budapest vízipóló mérkőzés. 

A magyar esapat szenzációs já'ékot pro-

dukálva 10 : 0 aránybm győzött Stockholm 

csapata ellen. 

A 4 x 200-as staféta holnap áll ki a svédek ellen. 

Az osztrák kölcsön 
példátlan sikere 

Bécs, ju l ius 24. A lapok foglalkoznak a t 

osztrák kölcsönnek a belföldi piacon elért, 

minden várakozáson felüli sikerével s kieme-

lik, hogy a jegyzett 150 mi l l ió shil l ingből 120 

milliót hosszúlejáratú kölcsönként jegyeztek. 

A lapok szerint a belföldi kölcsön sikere 

megerősíti • a külföldi pénzpiacok bizalmát 

Ausztriával szemben. 

Az angol parlamentben 
senki sem állt szóba Beckett 

képviselővel 
London, julius 24. Az alsóházban a belügy-

miniszternek az egyik képviselő interpellációjára 

adott válasza közben lépett a terembe Beckett 

képviselő, az elnöki jogar etrablási botrányának 

hőse, aki kitütási idejének lejártával ma jelent 

meg először a Házban. A botrány hősével egyet-

len képviselő sem állott szóba sem a folyosón, 

sem az ülésteremben. Beckett megjelenése után 

néhány perccel már fel is szólalt, de felszólalását 

olyan nagy zajjal fogadták, hogy B* elnök meg-

vonta tőle a szót. 

'A 

Magyarország vezet 
a sakkolimpiászon 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Hamburgbó l jelentik: Magyarország csütörtöki: 

győzelmével megerősítette pozícióját és most, 

38 és félponttal vezet az élen. 

Irodáiában rálőttek 
egy budapesti ügyvédre 
Budapest, julius 24. Csütörtök délután Türich!»r 

Rudolf 38 éves textilkereskedő megjelent dr. Amb-

rus Sándor ügyvéd irodájában. Az ügyvéd dolgozó-

szobájának ajtaját felrántotta és az íróasztalánál 

dolgozó ügyvédre revolveréből lövést adott le, de 

a golyó szerencsére nem talált. Dr. Ambrus ki-

rohant az nccára és rendőrt hivott, amikor vissza-

mentek az irodába, ott találták a merénylőt amint 

Szpite eszméletlenül üK egy széken. Előállították 

a főkapitányságra, ahol kijelentette, hogy teljesen 

magán kivül, harctéren szerzett Idegbeíegségében 

kísérelte meg a merényletet Az ügyvéd végre-

hajtást vezetett házára s az árverés elhalasztása 

céljából ment fel délután az ügyvédhez, ahol ide-

gessége annyira erőt vett rajta, hogy öntudat 

nélkül cselekedett. A vizsgálat megindult 

Képkeretezés, blodelkerefkészlfés 
*• Kárpáti képszalon 

és müfeereskdésben, Klauzál tér és Oroszlán u. sarok, TeL 22- 27. 

Kétszáznégy pengőt takarít meg 
a döghalászokon a város 

(A Délmaggarország munkatársától.) A Délma-
ggarország szóvá tette már a szegedi hullaszálli-
tás körül lépten-nyomon tapasztalható anomáliá-
kat Főleg azt kifogásolja a közönség, hogy a hul-
laszál litókocsi sokszor órákat késik és a vízből ki-
fogott, bomlásnak induló hullák megfertőzik a 
levegőt Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 
szerdán szigorú rendeletet adott ki, amelyben uta-
sította a közegészségügyi hatóságokat hogy a hul-
lik elszállítását a jövőben a leggyorsabban végez-
tesse el és a közegészségre mindenképen káros 
állapotokat szüntesse be. 

. A főorvosi hivatal csütörtökön kapta meg a 
Polgármesterhelyettes rendeletét, amelyre azonnal 
válaszolt. A hivatal szerint nem a személyekben 
'>an a hiba, hanem a rendszerben. A hullaszálli-
tást ugyanis a fertőtlenítő hivatal végzi, amely 
tul van halmozva munkával, mert nemcsak a fer-
1'itteniléssel kapcsolatos munkákat kell elvégeznie, 
hanem szállítja a fertőző betegeket is. Mindezekre 
n munkálatokra összesen egy pár ló áll rendelke-
zésére, amely úgyszólván éjjel-nappal munkában 

van. Ez okozza azután azt hogyha hullát jelen-
tenek, a kocsi nem mehet ki azonnal a helyszínre. 
A főorvosi hivatal tehát azt javasolja, hogy állít-
sák vissza a régi rendszert amikor a tűzoltóság 
munkakörébe tartozott a hullászállitás. A helyzet 
az, hogy a tűzoltóságnak elég lófogat áll rendel-
kezésére, ezeket alig használják ki, hiszen az elő-
forduló tüzesetek legtöbbjéhez a motoros szerel-
vények vonulnak, legfeljebb egy lófogatu szerkocsi 
megy a tűzhöz. Ha a hullaszállitást a jövőben 
a tűzoltóság végzi, egycsapásra megszűnne az a 
lehetetlen helyzet, hogy óraszámra kelljen várni 
a hullaszállító kocsira. 

A főorvosi hivatal jelentésében foglalkozik azzal 
a lehetetlen intézkedéssel is, amely a tiszai für-
dést sokak számára visszataszítóvá teszi. A város 
ugyanis fedezethiány cimén az idén beszüntette 
azoknak az őröknek az alkalmazását, akik a Ma-
ros torkolatánál ügyeltek arra, hogy a vizén usz-
káló dögök és tetemek ne kerüljenek lejjebb' 
Ezen a ngáron nem alkalmazták ezeket a csáká-
nyos viziőrőket és most ismét rengeteg  a panasz 


