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n pénzügyi bizottságnak még 100.000 pengővel 
kell csökkenteni a költségvetés kiadási tételeit 

A Somogyi-könyvíár 16.000 pengő helyeit 50 30-eí kap a könyvtár gyarapítására 
A Báslya 1931-ben csak 2500 pengő segélyl kap a várostól 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

pénzügyi bizottság pénteken délután Somogyi 
Szilveszter polgármester elnöklete mellett foly-
tatta a város 1931. évi költségelőirányzatának 
r&zletes tárgyalását. A bizottság tételről-tételre 
tárgyalta a költségvetést és ahol lehetett, le-
faragott az előirányzott kiadásokból. Ennek 
ellenére még körülbelül százezer pengővel kell 

csökkenteni a kiadási oldalt, hogy elkerül jék 

a2 ötvenszázalékos pótadó felemelését. 

Jelentős összegekkel csökkentette a bizottság 

0 kulturális kiadásoknál a pá lyamunkákat , a 

versenydijakat. Nagy vita fejlődött ki a Bás-
tya őtezerpengős városi szubvenciója körül, 
amit a közgyűlés három évre megszavazott az 
egyesületnek. Végül is ugy határoztak, hogy a 
Bástya 1931-ben 2500 pengőt kap és ezt az 

összeget megkapja 1932-ben is. 

'A muzeum gyarapítására előirányzott 2800 

pengőt 5000 pengőre emelte fel a bizottság, 
mig a könyvtár gyarapítására előirányzott 16 

ezer pengőt — ötezer pengőre szállította le. 

A városi épületek tatarozásánál a város a jövő 
évben csak a tetőjavításokra szorítkozhat, min-
den más javítási munkálatot el kell hagyni. 

Csökkentette a pénzügyi bizottság a bevételi 
oldalnak azokat a tételeit, amelyeknek száz-
százalékos realitásában a mai viszonyok között 
nem lehet bízni. Negyvenezer pengővel csök-
kentették ilyen módon a bevételi előirány-
zatot. 

Ezzel kapcsolatban szóba került a földha-
szonbérletek előirányzata, amely a polgármes-
ter szerint a folyton szaporodó hátralékok 
miatt szintén nem tekinthető reálisnak". 

A legközelebbi ülés hétfőn délután í óra-
kor lesz, kedden a bizottság valószínűleg be-
fejezi a költségvetés tárgyalását. 

Szeptember 6-án 
nagyszabású pártvacsorát tart 

a szegedi liberáiis párt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Még 

mintegy hat hét választ el az őszi politikai 
kampány megindulásától, a parlamenti ülés-
Ezak megnyitásától, de a pártok már előké-
szítik munkájukat, hiszeft soha sem látott 
nyomorral és munkanélküliséggel közeledik a 
tél. A munkábó l a szegedi liberális párt is 

teljes mértékben ki kívánja venni részét. 

Két nap előtt a párt vezetősége ülést tar-
tott, amelyen elhatározta, hogy a legszorosabb 
kapcsolatot akarja fentartani a széles népréte-

gekkel. A pártra, a liberális polgárságra, a de-
mokratikus eszmék minden hivére nagy mun-
ka vár. Éppen ezért a párt elhatározta, hogy 
időkőzönkint pártértekezleteket hív össze, ame-

lyeken megbeszélik a párt híveivel a jövőben 

kifejtendő magatartást és állásfoglalást 
Az első ilyen összejövetelt szeptember 6-án 

este az ipartestületben rendezendő pártvacsora 

keretében tartják meg. Az értekezletek ügyé-
ben a párt körlevelet intézett tagjaihoz, amely 
többek között a következőket mondja: 

»Mi nem akarjuk bírálatunkat a mai kor-
mányrendszer fölött az uccára kivinni, de kö-
telességünknek érezzük, hogy polgártársaink 

előtt hangosan megnyilatkozzunk, kötelessé-

günk a mai gazdasági politika tehetetlenségét 

nyíltan kárhoztatni és kötelességünk polgá-

rainkat a harcra előkészíteni, amely az üres 

jelszavas politika helyébe népies kormányzást 

és becsületes, szabadelvű közgazdasági poli-

tikát fog eredményezni.« 

Ünneplőbe öltözőit egy 78 éves anyóka 
és a sirkeritésre akasztotta magát 

(A Délmagyarország munkatársától.') H a 

valaki pénteken délelőtt elbúj tvolna a gyevi 
temető egyik sírkeresztje mögé és figyelte 
volna az ott lezajló eseményeket, megrendítő 
dolgot tapasztalhatott volna. Reggel 8 óra táj-
ban a temető kapuján egy töpörödött anyóka 
tipegett be. 70—80 esztendősnek látszott." Te-
tőtől-talpig feketébe volt öltözve, kezében ol-
vasót szorongatott. Elsétált a sirok között, 
egyik-másik kereszt előtt megállott, mintha 
Pihenne, majd tovább tipegett. Igy tartott hosz-
szu időn keresztül, egyik sírtól ment a mási-
kig. Néha egy könnyet törült ki a szeméből. 
Később megállott az egyik sir előtt, melynek 
magas, aranyozott kerítése volt. Belenyúlt szok-
nyája zsebébe és hosszú zsineget vett elő. Az 

imakönyvet letette a földre, hogy meg tudja 
hurkolni a zsineget. Amikor készen lett a hu-
rokkal, ráakasztotta a zsineg végét a kerí-
tésre, a hurkot pedig a nyakába vetette. Igy 

ylt le a földre. Azután szoknyáját a fejére 
borította és nyakával el kezdte húzni a zsi-

f|eget. A hurok mindig erősebben és erőseb-
ben szorult. A szoknya alól hörgő hangok szi-
várogtak elő. Néhány pillanat múlva meg- \ 
*zünt a hörgés. Az anyóka halott volt. 

Délután 3 órakor ment keresztül a gyevi 
emetőn egy ember. Feltűnt neki a leborított 
-ejü asszony. Amikor lerántotta a szoknyát, 

anyóka üveges tekintetével találkozott. 
Dr. Halász Károly rendőrkapitány vezetésé-

ü l rendőri bizottság szállt ki a gyevi te-

metőbe. A bizottság megállapította, hogy az 
anyóka ülő helyzetben, a saját testi erejével 

fojtotta meg magát. Kitűnt, hogy a halott 
özvegy Kopasz Andrásné, 78 éves Tápéi-ucca 
17. szám alatti lakos. Az anyóka egy család-
nál élt. Ott kapott kosztot, lakást és ennek 
fejében segített a ház körül. Nem akart to-
vább élni, azért tipegett el igy a halálba. 

Kecskemét üdvözli Gömböst 
a klrálykérdésben elfoglalt állás-

pontja miatt 
CBudapesti tudósilónk telefonjelentése.) 

Kecskemétről jelentik: Kecskemét város tör-
vényhatósági bizottsága pénteki ülésén bizal-
mat szavazott Gömbös Gyula honvédelmi mi-

niszternek a királykérdésben elfoglalt állás-

pontja és a személyét ért támadások miatt. A 
közgyűlés kimondta, hogy helyesli a puccs-
hírekkel kapcsolatban tett, rendőri intézkedé-

seket. 

Katona Dr. jogi szemináriuma 
alapvizsgára | felvilágosítás 

J W y S szigorlatra ( ingyen 
előkészít, — Kitűnő jegyzetek. 

Somogyi usta 22. 231 Telefon: 5*74. 

Küldöttségek napja a városházán 
Az Aigner-íelep uccaszélesllésl kér, a 
csórva! és balástyai bérlők bérleszálli-
lásl, a Kálvária Kápolna Egyesület uf 

plébániái 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Nagy küldöttségjárás volt pénteken a városházán. 
Három deputáció jeleijt meg a polgármester előtt, 
akinek különböző kívánságaikat tolmácsolták. 

Az Aigner-telep küldöttségét Körmendy Mátyás 
vezette és arra kérte a polgármestert, hogy az 
Aigner-telepet ugy rendezzék, ahogyan azt a mér-
nökség eredetileg szabályozta. Az uccák ugyanis 
a telepen olyan szűkek, hogy két kocsi nem fér 
el egymás mellett Azonkívül nagy nehézségek 
vannak a vízellátás körül, mert a telepen egyet-
len kifolyó nincs. Arra kérték a polgármestert* 
hogy a város a telepen legalább három kifolyót 
létesítsen. 

A polgármester a küldöttségnek azt válaszolta* 
hogy a mérnökség az uccarendezést a telepiek kí-
vánságához képest végrehajtja. A kifolyók létesí-
tése ügyében nem adott biztató választ, mert a 
városnak nincs fedezete. 

Kérelmet terjesztett a polgármester elé a Kál-
vária-kápolna Egyesület Ez az egyesület a Kál-
vária-tér és környékének hitbuzgalmi alakulata. 
Arra kérték tagjai Somogyi Szilvesztert, hogy A 
város állítsa fel a Kálvária-kápolna önálló plébá-
niáját, mert a hívőknek most vagy a távoleső 
rókusi, belvárosi, vagy alsóvárosi templomba kell 
misére járn i 

A polgármester kijelentette a küldöttség tagjaí-
nak, hogy a mai viszonyok kőzött gondolni sem 
lehet arra, hogy a Kálvária-kápolna önálló plébá-
niát kapjon, megígérte azonban^ hogy érintkezésbe 
lép Várhelyi József prelátussal, hogy a Kálvária-
kápolnában minden vasárnap reggel misét szol-
gáltassanak. 

Csórva, Csengele, Királyhalom, Átokháza és Ba-
lástya husztagu küldöttsége bérleszállitást kért a 
polgármestertől. Hivatkoztak a szárazságra* a 
rossz termésre és arra kérték a polgármestert, ha 
már nem szállítja le a város a haszonbéreket leg-
alább kedvező részletfizetéseket engedélyezzen. 

A belügyminiszteri kiküldött 
érdeklődött a versenytárgyalá-
soknál és megnézte a vizmü-

telepet. 
fii' Délmagyarország munkatársától.) A 

Délmagyarország megirta, hogy Makó-Kléger 
Sáudor miniszteri osztálytanácsost, aki a bel-
ügyminisztériumban a városi osztály műszaki 
hivatalát vezeti, a miniszter Szegedre küldte, 
hogy a városnál a szénszállításokról infor-] 
málódjék. Makó-Kléger Sándor Szegeden — 
mint jelentettük — semmiféle vizsgálatot nem 
folytatott, senkit ki nem hallagatott, h a nem 

azonnal visszautazott Budapestre, miután a 
szükséges felvilágosításokat megkapta. 

E híradásaink kiegészitéseképen még közöl-
hetjük azt is, hogy Makó-Kléger Sándor sze-
gedi utja nemcsak a Balogh Lajos-féle felje-
lentéssel volt kapcsolatos. A miniszteri osztály-
tanácsos ugyanis a belügyminiszternek a vá-
rosok szállításaira vonatkozó generális ren-
delete alapján az iránt is informálódott, hogy, 
a város versenytárgyalás utján szerzi-e be 
szénszükségletét. Makó-Kléger Sándor ezenkí-
vül látogatást tett a vizmütelepen, megnézte a 
most elektrifikált üzemet. ' " 

Letartóztatták a dunatöldvári 
főjegyzőt 

Pécs, augusztus 29. A szekszárdi tőrvényszék' 
vizsgálóbirája letartóztatásba helyezte Huber 
Ferenc dunaföldvári főjegyzőt különböző csa-
lások és sikkasztások miatt. A főjegyző a le-
tartóztatás ellen felfolyamodással élt, de a 
vádtanács elutasította a főjegyző kérelmét. 
Huber erre a táblához fordult, amely ma tár-
gyalta az ügyet s ugy döntött, hogy nem he-
lyezi Huber Ferencet szabadlábra, hanem el-
rendeli további fogvatartását. *' 


