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(A Délmagyarország munkatársától.) A központi 
választmány hétfőn délben ülést tartott dr. So. 
mogyi Szilveszter polgármester elnökletével. Az 
ülésen dr. Tóth Béla főjegyző, mint a választ-
mány előadója a jövő évi képviselőválasztók el-
készült ideiglenes névjegyzékét ismertette. Bejelen-
tette, hogy az uj névjegyzék szerint a jövő évben 
Szegeden Í3.280 lesz a választók száma, 750'i-gijel 
több, mint amennnyi a legutóbbi képviselőválasz-
tásoknál volt Megváltoztatják a város körzeti be-
osztását is, amely legutóbb igen rossznak bizo-
nyult, amennnyiben egyik-másik tulnépes körzet-
ben lényegesen tovább tartott a szavazás a kelleté-
nél. Az eddigi harminchat szavazókörzet helyett 
negyvenkettő lesz. 

Bejelentette a főjegyző, hogy az országos bün-
ügyi nyilvántartó hivatal jelentése szerint a válasz-
tók névjegyzékében 452 olyan név szerepel, amely-
nek viselőjét jogerősen elitélték és igy ezek a vá-
lasztójogi törvény értelmében nem gyakorolhatják 
jogaikat. A szegedi bíróságok előtt viszont 24 vá-
lasztó ellen folyik a bűnügyi eljárás, ami szintén 
a választói jog gyakorlásának felfüggesztésével jár. 
Ezek szerint a névjegyzékből 476 nevet törölni 
kellett. 

A központi választmány megállapította, hogy 
most már megkezdheti a végleges névjegyzék ősz-
szeállitását. Ezzel a munkával decemberig elké-
szülnek, 

A vasutasok az öt téli hónap alatt 
12 ezer ingyenebédet adnak 

a szegedi Ínségeseknek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn dél-

előtt dr. Veress Gábor Máv. üzletigazgató vezeté-

sivel megjelent dr. Somogyi Szilveszter polgár-

mesternél a szegedi vasutasok küldöttsége, amely 

bejelentette, hogy a vasutasok által önként össze-

adott ősszegből öt hónapon keresztül havonta 

2533 adag ebédet bocsájt a város, illetőé a szegedi 

Ínségesek rendelkezésére. Az cbédjertyek kiosztását 

a város hatóságára bizzák azzal, hogy a vasutas-

ebédeket három helyen osztják majd ki, a Szeged-

állomási és a rókusi vasúti étteremben és a vas-

utasok Boldogasszony-sugár uti internátusában. Dr. 

Vwess Gábor üzletigazgató elmor.ditta azt is a 

polgármesternek, hogy ehez az akcióhoz a vasuta-

sok önköltségi áron kapják a szükséges élelmi-

szereket és az ebéd kenyérből, levesből, főzelék-

ből és hetenként kétszer húsból fog állani. 

A polgármester hálás szavakkal mondott köszö-

netet a vasutasok áldozatkészségéírt, amely tizen-

kétezer ingyen ebédhez juttatja a város ínségeseit 

éppen a legnezebb téli hónapokban. Hasonló ak-

ciók szervezését kezdték meg egyébként a pénz. 

ügyigazgatóság, a város és a posta alkalmazottai 

körében is, de hasonló célból az Orvosszövet-

séc is gyűjtést indított tagjai kőzött, 

Rendkívüli közgyűlési hívnak össze 
az aszfalijavilások ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A törvény-
hatósági bizottság szeptemberi közgyűlésének napi-
rendjére tüztp ki a polgármester az aszfaltjavi-
tási munkálatokra kiirt versenytárgyalás eredmé-
nyét, mivel azonban az előadói javaslat nem ké-
szült el, a kérdést levette a napirendről és be-
jelentette, hogy a dolog sürgősségére való tekin-
tettel az előadói javaslat elkészítése után intéz-
kedni fog a rendkívüli közgyűlés összehívása ér-
dekében. Időközben az előadói javaslat elkészült, 
mire a polgármester érintkezésbe lépett dr. Aigner 
Károly főispánnal, aki valószínűleg csütörtökre, 
vagy péntekre össze is hívja a rendkívüli köz-
gyűlést. 

Az aszfaltjavitási munkálatokra tartott verseny-
tárgyalásnak — mint emlékezetes — érdekes előz-
ményei vannak. Az első versenytárgyalást még 
hónapokkal ezelőtt tartották meg "és akkor a köz-
gyűlés a polgármester, illetve a kisgyűlés javas-
latára a budapesti Hirsch Mihály cég módosított 
ajánlatát fogadta el és határozatára kimondotta 
a sürgősséget is, ami azt jelentette volna, hogy 
a munkát az esetleges fellebbezésre való tekintet 
nélkül azonnal meg kell kezdenie a vállalkozónak. 
A közgyűlés határozata ellen a konkurrens válla-
latok fellebbezést jelentpttek be a belügyminisz-
terhez, de a Hirsch-cég sem kezdhette meg a 
munkát, mert közbejött a bankzárlat, majd a 
devizakorlátozás és így nem tudta előteremteni 
a munka megkezdéséhez szükséges ősszegeket 

A belügyminiszter nem sokkal később elbírálta 
a közgyűlés megfellebbezett határozatát és ér-
tesítette a várost, hogy a határozatot szabálytalan, 
nak tartja, feloldja és ui versenytárgyalás ki-
írását rendeli el. 

A polgármester a belügyminiszteri döntés alapján 
ki is irta az uj versenytárgyalást, amelynek ered-
ményeképen őt vállalkozó nyújtotta be ajánlatát 
Az öt közül három hajlandónak nyilatkozott arra, 
hogy a munkát hitelben végzi el és a vállalati 
ősszeg részletekben való megfizetését kívánja a 
várostól. A mérnöki hivatal és a számvevőség 
most készült el az ajánlatok elbírálásával és dr. 

Csonka Miklós gazdasági tanácsnok megállapí-
totta, hogy a legelőnyösebb ajánlatot ismét a 
Hirsch-cég tette, amely a huszonkét ucca és tér 
aszfaltburkolatának rendbehozásáért 181.140 pen-
gőt kér, 53.000 pengővel kevesebbet, mint az utána 
következő legkedvezőbb ajánlat benyújtója. Haj-
landó a cég a munkát ötévi hitelre elvégezni, 
ugy, hogy a város 1933 január elsejétől kezdődő-
Ieg tiz egymásután kővetkező félév alatt tőrlessze 
le a munka árát A hátralékos részlet után a Nem-
zeti Bank mindenkori hivatalos kamatlábán felül 
két százalék kamatot számit fel. 

A csütörtökön, vagy pénteken összeülő közgyűlés 
elé olyan javaslatot terjesztenek, hogy a város a 
Hirsch-céget bizza meg az aszfaltjavitási munka 
elvégzésével. Ha igaz, még ebben az évben meg-
kezdik a rongyos aszfaltburko'.n'ok kijavítását 

JSigner főispán hivatalában 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn az a hir érkezett Szegedre, hogy a kor-

mány mégis föutartja a szegedi főispánságot 

és állásában megerősíti dr. Aigner Károly fő-

ispánt, aki a Bethlen-kormány bukása után az 

u j kormánynak — mint a többi főispán — 

felajánlotta lemondását A Délmagyarország 

munkatársa a hétfői hirrel kapcsolatban fölke-

reste hivatalában Aigner főispánt, aki szom-

baton érkezett haza Szegedre és kérdést in-

tézett hozzá ebben az ügyben. 

— Személyes ügyeimben nem nyilatkozom 

— mondotta a főispán —, mindössze annyit, 

hogy Szeged város főispánja vagyok és mint 

látni tetszik, tovább: intézem a kormányza-

tomra bizott törvényhatóság ügyeit. 
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Félhivatalos magyarázat 
a látszat-adóról 

A Budapesti Értesítő közli: Az úgynevezett látszat-
odó-rendeletet helytelenül értelmezték a társada-
lom és sajtó egyrészében és igy a rendelet bizo-
nyos nem megokolt nyugtalanságot keltett Jól 
informált helyről szerzett értesülés szerint nyűg-
talanságra nincs ok a rendelettel kapcsolatban, 
mert el sem képzelhető az, hogy a pénzügyi ható-
ságok az adózó magánéletét akarnák ellenőrizni, 
titkai után fürkésznének és igy életmódjukban 
zavarnák őket és kényelmetlenséget okoznának 
nekik. 

— A rendeletnek egyáltalán nem is ez volt a 
tendenciája — mondja a jól informált hely. De 
erről a zaklatásról már csak azért sem lehetne sző, 
mert az ilyen megfigyelésekhez szükséges detek-
tívek munkája olyan nagy összegbe kerülne, hogy 
felemésztené az adó hozadékának nagy részét 
Az eddigi törvények is megengedték — mondja 
tovább a félhivatalos magyarázat —, hogy az 
adóhivatal ne csupán az adózók vallomásai alapján, 
hanem éetmódjuk alapján igyekezzék megállapítani 
a jogosult adókivetési alapot Most sem tőrtént 
ennél több és a rendelet alapján csak az történ-
hetik, hogy azok, akik nagyon költekező életmódot 
folytatnak, valamivel több adófizetésre lesznek 
kötelezve, mert indokolt, hogy aki túlságosan és 
pazarlóan költekezik, az költekezzék egy kicsit 
az államkincstár javára is. Senkitől sem kíván. 
ják azonban, hogy ne éljen vagyonának é* tár. 
sadalmi állásának megfelelően és túlzott mértékben 
takarékoskodjék, — fejeződik be a magjarázat 

A katolikus nagygyűlés 
Budapest, október 12. A katolikus nagygyűléssel 

kapcsolatban a katolikus tanügyi tanács hétfőn 
délelőtt tartotta diszgyülését. Hanauer A. István 
váci püspök elnöki megnyitójában hangoztatta,' 
hogy a szülői nevelés hiányát az állami oktatás 
sohasem fogja tudni pótolni. Ezután Homár Imre 
esztergomi és Kapossy Gyula szegedi tanítóképző' 
intézeti tanár tartott előadást. 

Ugyancsak délelőtt tartották meg az eucharlsz. 
tikus diszgyülést, amelyen Serédi Jusztinián bi-
boros-beicegprimás az eucharisztikus egyesületek 
főcéljáról beszélt és vázolta azt a nagy hatást, 
amelyet Krisztus az összes nemzetekre gyakorolt 
Most két véres ember áll egymással szemben, az 
egyik a moszkvai, akinek más vérétől piros az 
arca, mert másokat áldozott fel. Vele szemben 
áll a golgotai véres ember, aki nem a más, hanem 
a saját vérétől piros, mert önmagát áldozta fel 
mindnyájunkért A mostani súlyos gazdasági prob-
lémákat nem a moszkvai véres ember, hanem a j 
istenember fogja megoldani. 

Délután tartották meg a katolikus nagygyűlés 
második nyilvános diszülését A gyűlés első szó-
noka, Varga Teodorik Páduai Szent Antalról tartott 
előadást, majd Andrásy Kálmán ismertette az egy-
ház ellen kétezer esztendő alatt folyt üldözéseket. 
P. Böhle Kornél Árpádházi Boldog Margit szenté-
avatása ügyének állásáról számolt be, majd An. 
gyal Pál egyetemi tanár »A kiegyensúlyozott em-
berről* tartott előadást. 

Figyelem! 
I. r . abédmen i l P 1*10, választékos vacsora: 
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nye 90 flll. Zónák 40 flll. Elsőrendű falborok. 
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