
Moratóriumot kap Pusztamérges Szegedtől 
kisvasúti tartozásának megfizetésére 

{'A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn délelőtt ültek össze a városházán Puszta-

mérges község és Szeged város képviselői, 

.hogy megtárgyal ják a község által felajánlott 

'kisvasúti hozzájárulás lefizetésének módoza-

t a i t Megírtuk a napokban, hogy a belügy-

miniszter törölte Pusztamérges község költség-

vetéséből azt a 62.000 pengőt, amelyet a kis-

vasúti hozzájárulás lefizetésére irányoztak elő 
1és arra utasította a város hatóságát, hogy igye-

kezzék a községgel amortizációs alapon uj 

szerződést kötni. A községnek az volt a terve, 

hogy tartozásának kiegyenlítésére megfelelő 

kölcsönt vesz fel, ez a terv azonban a bel-

ügyminiszter rendelkezése következtében meg-

Ji iuSHlt 

'A megbeszélésen a községet a birő, a jegyző 

Bs dr. Dózsa István főszolgabíró, a várost 

pedig dr. Pálfy József polgármesterhelyettes, 

dr . Csonka Miklós tanácsnok, Scultéty Sán-

ídor főszámvevő és dr. Szekerke Lajos ügyész, 

lá kísvasutat Mihályffy László műszak i taná-

csos 'és Főző Márton vasutigazgató képviselte. 

[Áttanulmányozták elsősorban a kisvasút 

pusztamérgesi vonalszakaszának építésére'vo-

faiatkozó okiratokat és megállapították", hogy 

ta község négy évvel ezelőtt 56.000 pengő hoz-

zá járu lás t ajánlott fel a vonalszakasz kiépíté-

s inek költségeihez. Azóta lefizetett belőle 23 

W e r pengőt, de a kamatokkal ismét felszapo-

rodott az összeg. A tőke megfizetéséért a 

ípvsztamérgesi birtokosok eauetemleges kezes-

séget vállaltak. 

Pusztamérges képviselői azt az ajánlatot 

tették, hogy az 56.000 pengőből fennál ló 

tőketartozásukat negyven év alatt évi 800 pen-

gővel törlesztik, mert nagyobb megterhelést a 

község költségvetése nem bír el. A város kép-

viselői viszont megállapították, hogy ez az 

ajánlat még arra sem alkalmas, hogy alapja 

legyen a további tárgyalásoknak. Elismerték, 

hogy Pusztamérges község a ma i viszonyok 

között és a belügyminiszter tiltó rendelkezése 

következtében nem vehet fel akkora kölcsönt, 

amelyből teljes tartozását kiegyenlíthetné, de 

a város még csak nem tárgyalhat erről a 

800 pengős ajánlatról , hiszen a felajánlott évi 

részletek még a hátralékos tartozás kamatait 

sem fedeznék. 

Végleges megállapodás a megbeszélésen nem 

történt, de a város képviselői közölték a 

pusztamérgesekkel, hogy moratórium meg-

szavazását fogja a polgármester javasolni a 

közgyűlésnek. A javaslat szerint 1932-ben a 

községnek nem kell törlesztenie tőketartozá-

sát, csupán annak hét és fél százalékos kama-

tát kell megfizetnie, 1933-tól kezdve pedig 

évi háromezer pengővel törlesztheti ma jd 

Pusztamérges a tartozását Ez a részlet nem 

jelent nagyobb terhet a községre, mert a ter-

vezett kölcsön törlesztésére ezzv pengőt m á r 

úgyis felvett a költségvetésébe. 

Értesülésünk szerint a polgármesterhelyet-

tes utasította a tiszti ügyészséget hogy a 

pusztamérgesi birtokosok által vállalt egyetem-

leges kezesség alapján tegye meg a szükséges 

lépéseket a város érdekeinek biztosítása cél-

jából. Ez azt jelenti, hogy a város formális 

pert indít a kezességi okirat aláírói ellen 

és követelését birói itélet a lap j án telekköny-

vileg is bekebelezteti a pusztamérgesi gazdák 

birtokaira. A per költségeitől mentesülhetnek 

a gazdák, ha bekebelezési nyilatkozatot adnak' 

a városnak. 

Jis ellenzéki iparosok gyöxelme 
a kamarai vtílassíásokon 

yA Délmagyarország munkatársától.) A kereske-
mi és iparkamara ipari osztályának megismé-

telt választását vasárnap tartották meg az ipar-
testület helyiségeiben. A választáson két lista kö-
iöttfolyt a harc. A hivatalos listával szemben a 
(független ellenzéki iparosok külön listával vo-
nult feL 

A hivatalos lisía 
» következő volt: 

Ábrahám Ferenc épitésí vállalkozó, Back Ber-
«á t malomtulajdonos, Balogh Péter kőművesmes-
ter, Berg János cipészmester, dr. Biedl Samu 
(fürészgyáros, vitéz Csányi János szobafestő mester, 
Eébor György bőrgyáros, Kelier Mihály gyufa-
gyáros, Kértész József női szabómester, Kis Géza 
mészáros mester, Kószó József paprikakikészitő, 
•Kovács István paprikakikészitő, Klein Ottó mű-
szerész mester, Körmendy Mátyás asztalos mester, 
Lippai Imre fürészgyáros, Magyar Imre kovács 
mester, Müller Antal építőmester, Nagy József 
asztalos mester, Nagy Mátyás papucsos mester, 
i06znovits István vendéglős, Pázmán János mészá-
ros mester, Pick Jenő szalámigyáros, Pongrácz 
Albert gyárigazgató, Rainer Ferenc asztalos mester, 
Rácz Antal nyomdász, Schulter Vilmos bádogos 
mester, Schwarcz Manó szabómester, Steiner Mik-
lós borbélymester, Takács Béla szabómester, 
Wimmer Fülöp gyárigazgató, Winter Géza kefe-
gyáros, Wolf Endre sütőmester. 

A független ellenzéki Iparosok 
•a kővetkező szavazólappal indullak a küzde-
lembe: 

Bugyi Imre cipészmester, Becski Antal pékmes-
ter, Berta Sándor paprikakikészitő, Babinyecz 
András nőiszabó, Cserép Sándor szűcsmester, Czeg-
lédi Lajos asztalos mester, Dacsó Arnold ács-
mester, Dobó Miklós cipészmester, Dudás Sán-
dor fodrászmester, Dobai Mihály asztalosmester, 
Deutsch Mór késesmester, Fekete Nándor bádo-
igosmester, Gerő Béla kőművesmester, Horváth Já-
|Jios mészárosmester, Kovács Lajos bognármester, 
Katona András szobafestő, Marosán Emil cipész-
mester, Lippai Imre fürészgyáros, Lakó Antal ká-
dármester, Nemes Mihály paplanosmester, Fartetich 

: Mihály asztalosmester, Pick Jenő szalámigyáros, 
Parádi Mihály vendéglős, Podven Henrik szabó-
mester, Schodli Gyula faszobrász, Schackmann 
Ádám építőmester, Trinkul a József szabómester, 

Újvári József fuvaros, Váradi Márton cipészmes-
ter, Vittkay János fényképészmester, Vetró Barna 
János fuvaros, Vas István paprikakikészitő. 

A választás korántsem volt olyan élénk, mint 
legutóbb. Reggel 8 órakor két urna előtt kezdő-
dött meg a szavazás, déli 1 óráig 3500 választó 
közül mindössze 460 iparos szavazott le. Az ipar-
testület épülete előtt is csak alig látszott, hogy 
most vá.'a>ztiák meg a ka,nara iparos tagjait Máskor 
rendszerint a kortesek tömege igyekezett kapaci-
tálni a választókat, most alig mutatkoztak néhá-
nyan. Csendben és nyugalommal folyt le a válasz-
tás, amelyre legjobban a rendőrség készült feL 
A választási helyiségek elé erős rendőri készült-
séget vezéngeltek ki, de a legcsekélyebb beavat-
kozásra sem voit szűkség. A választók szinte egyen-
kint szállingóztak az urnák elé. abol leadták szava-
zataikat A déli ebédidő alatt teljesen elcsende-
sedtek a választási helyiségek, csak két óra után 
kezdtek ismét gyülekezni a szavazók. 

Délután sem volt élénkebb a szavazás tempója. 
Este 7 órakor dr. Pálfy József kitűzte a zárórái, 
este 8 órakor lezárták a szavazást és nyomban 
hozzáláttak a szavazatok összeszámiálásához. Ez-
zel a munkával éjfél körül készültek eL Az ered-
mény szerint 

& független ellenzéki Iparosok 
győztek a kamarai választáson. 

A hivatalos Itsía teljes vereséget szenvedett, arról 
csak egyet'en jelölt, Körmendy Mátuás jutott be 
a kereskedelmi és iparkamarába. 

A választás számszerű eredménye a következő: 
Leadtak összesen 1128 szavazatot, ebből 

556 szavazatot kapott az ellenzék, 572 
szavazatot a hivatalos lista. 

Annak, hogy a több szavazat ellenére mégis az 
ellenzéki lista győzött, az az oka, hogy az ellen-
zék 380 olyan listát adott le, amelyen nem volt 
törlés, mig a teljes hivatalos listával csak 180-an 
szavaztak. Az egyes nevek kihuzgálása miatt a 
hivatalos lista teljes minoritásba került. Megvá-
lasztották 

rendes tagoknak 
a következőket: 

Lippai Imre 1009, Pick Jenő 986, Cserép Sándor 
583, Marosán Emil 581, Katona András 571. Dobó 
Miklós 570, Lakó Antal 568, Podven Henrik 564, 

Schodli Gyula 563, Trinkula József 5G2, Körmendy! 
Mátyás 560, Dudás Sándor 557, Parádi Mihály 557, 
Újvári József 557, Becski Antal 556. Schackmanni 
A dám 555. 

Póttagoknak: 
Vetró Earna János 554, Osznovits István 554, Páz-

mán János 5353, Fekete Nándor 552, Horváth János 
551, Dobai Mihály 550, Kovács Lajos 550, Czeg-
lédi Lajos 549, Babinyecz András 548, Bugyi Imre 
546, Takács Béla 546„ Ábrahám Ferenc 546, Par-
tetich Mihály 545, Berta Sándor 545, Vittkay 
János 543, Váradi Márton 553. 

A 3500 szavazatra jogosult iparos közül alig 
Ogyharmad élt a szavazás jogával, az első válasz-
táson körülbelül másfélezren adlák le szavaza-
tukat 

A hivatalos listán 
az ismertebb jelöltek a kővetkező szavazatokat 

kapták: 

Back Bernát 502, dr. Biedl Samu 478, Gábor 
György 470, Kelier Mihály 497, Pongrácz Albert 
491, Wimmer Fülöp 511, Winter Géza 476, Berg 
János 511, Kertész József 517, Kis Géza 521, Rai-
ner Károly 525, Rácz Antal 532, Wolf Endre 531. 

Az uj kamara valószínűleg november végén ala. 
kut meg, mivel 23-áig meg kell várni a felleb-
bezési határidőt Ha a választás el ion nem adnak 
be fellebbezést, Pálfy József po: ;á; mesterhelyet-
tes felszólítja a megválasztottakat hogy elfogad-
ják-e a mandátumot A felszólítás után öt napra 
összehívják az ala'u'.ó ülést 

Mint ismeretes, azok, akiket a hivatalos listán 

jelöltek, úgynevezett 

becsüleflevelet 
írtak alá, hogy más listán nem vállalnak jelölt-
séget. Mivel Pick Jenő és Lippai Imre neve mind 
a két listán előfordult, ebben az ügyben Bokor 
Adolf elnöklésével öt tagu zsűri il össze, amely, 
megvitatja a reverzális kérdését. A zsűriben a 
gyárosokat Kelier Mihály és Winter Géza, az 
iparosokat Rainer Ferenc és Takács Béla képviselik. 

N é g y ö n g y i l K o s s á g 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 
több öngyilkosság történt Szegeden. Gyuris Lajos 
pálmonostori gazdálkodó fiatal felesége összeve-
szett a tanyán az urával és elkeseredésében zsir-
szödát ivott. A férj a swlyosan sérült asszonyt 
tszméietlen állapotban bozta be a szegedi kőzkór-
házba, ahol, anélkül, hogy magához tért volna, 
meghalt. 

Vasárnapra virradó éjjel a Brüsszeli-kömt 18. 
számú házban luminállal megmérgezte magát Er-
délyi Andorné, Máv. főmozdonyvezető felesége. A 
mentők az öngyilkos asszonyt súlyos állapotban 
szállították a belgyógyászati klinikára. Kihallgatni 
még nem lehetett Nem tudják, hogy mi kész-; 

tette az öngyilkosságra. 

Németh Imre 19 éves feketeszéli gazdalegény! 
az istállóban felakasztotta magát, mire rátaláltak, 
halott volt. Szerelmi bánatában akasztotta fel 
magát 

Szerelmi bánatában követett el öngyilkosságot 
vasárnap Varga Mária 21 éves dorozsmai leány 
is. Varga Mária, amig a házbeliek távol voltak, 
zsirszódáoal megmérgezte magát. Hozzátartozói be-
vitték a közkórházba, állapota nora életveszélyes. 

SZÉCHÉNYI M O Z I 
Keddtől csütörtökig 

PÁDUftl S Z E N T U N T U L 
K dicsőséges Szent csodálatos élele és bol-

dog halála Hímen, két részben, 16 fejezetben 

A bevezető beszédet tartja: 

P . Z a d r a v e c z I s t v á n 
O. F. M. püspök 

A V E M A R I A 
énekli V i o l e t t a d e S i r o z z l 

a berlini nagyopera művésznője 

E l ő a d á s o k 3 , V, 9 ó r a k o r | 

Sehol olcsóbban I 
K e r é k p á r , V a r r 6 g é p > 

G r a m o f o n 
és R á d i ó 

vezető márkák nálam kaphatók eífinyös részletfizetésre 

Szántó Sándor Kî -paTô Kî 6!: 


