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Pusztamérges 
Speyer "kötvényekkel kifizette 

tartozását Szegednek 
60 ezer pengő névérték — 15 ezer pengő árfolyam 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hosszú 
esztendők óta áll a harc a város és Pusztamérges 
község között a kisvasút építésével kapcsolatos 
differenciák miatt. Annakidején a város Puszta-
mérges kívánságára építette fed a kisvasút mérge-
si vonalát Pusztamérges tekintélyes részt vállalt 
magára a vasútépítés költségeiből is és kötelezte 
magát, hogy ezt a hozzájárulást meghatározott 
időn belül ki is fizeti De közben beütött a gazda-
sági válság, a község fizetésképtelen lett, a város 
pedig, amely szintén erősen érezte a pénzhiányt, 
azzal fenyegette meg a nem fizető falut, hogy él-
ni fog szerződésszerinti jogaival és követelését 
betdbldztatja azoknak a mérgesi gazdáknak az 
ingatlanaira, akik kezességet vállaltak a község 
tartozásáért 

Aztán megindultak az alkudozások és többször 
létre is jött olyasféle egyezgég, amely szerint a 
falunak részletekben kellett volna letörlesztenie 
tartozását. De bizony a részleteket sem tartotta 
be és tartozása az időközi kamatokkal már csak-
nem megkétszereződött A falu számára a belügy-
miniszter is kért fizetési haladékot a várostól és 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtök 
délután két óra tájban a Lő'wy-fürésztelep közelé-
ben, ahol az ujszegedi versenyuszoda vize belefo-
lyik a Tiszába, borzalmas leletre akadt Bózóki 
György munkás. A SzUE-medence vize mély szaka-
dékokat képezve ömlik bele a Tiszába nyáron, 
télen azonban viz nincs a csatornába, csak több 
méter mélységű iszap, amelyet a csatorna vize az 
árterületről hord le odáig. Bozóki az iszapból egy 
kart látott kinyúlni. Értesítette azonnal a rendőr-
séget. Dr. Mátyás Samu rendőrkapitány vezetésével 
rendőri bizottság szállott ki a helyszínére. Meg-
próbálták a holttestet karjánál fogva kiemelni az 
iszapból, de ez nem sikerült. A tűzoltókat kellett 
segítségül hiyni, akik azután a holttestet kiemel-
ték. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bárányi 
Tibor főispán szombat délután félhat órára össze-
hívta a törvényhatósági bizottság rendkívüli köz-
gyűlését, amely egyszersmind bucsuközgyülése lesz 
azoknak a városatyáknak, akik január elsején át-
adják helyüket az újonnan megválasztottaknak. 
Eredetileg ugy volt, hogy a közgyűlés öt órakor 
kezdődik, mivel azonban a kisgyűlés tárgysorozata 
elég hosszura nyúlt, a meghivó félhatra szól. 

A rendkívüli közgyűlés rövid napirendjét csü-
törtökön készítette elő a város tanácsa. A napirend 
legfontosabb tárgya 

a pótköltségvetés 

lesz. Tulajdonképen ez tette szükségessé a rendkí-
vüli közgyűlés összehívását 

a város ezeket a haladékokat^ nem szívesen 
ugyan, de mindig megadta. 

Legutóbb a község azt az ajánlatot tette a 
városnak, hogy tartozását Speyer-kötvényekkel 
fizeti M. Annyi ilyen kötvényt vásárol össze a 
város számára, amennyinek a névértéke egyenlő 
a íalu tartozásával. A városházán azt gondolták, 
hogy jó a veszett fejszének a nyele is, a semmi-
nél föltétlenül jobb és bár a Speyer-kötvények 
árfolyama a névértéknek alig egy negyedrészét 
éri el, hozzájárult ehhez a megoldáshoz. 

A község elöljárósága most hivatalosan beje-
lentette, hogy a tranzakciót sikerült lebonyolíta-
nia, összevásárolt tizenegyezer dollár névértékű 
Speyer-kötvényt és azt már letétbe helyezte a 
számvevőségnél. A kötvények névértéke körülbe-
lül hatvanezer pengő, ugyanannyi, mint a falu 
tartozása, árfolyamértéke viszont alig több tizen-
ötezer pengőnél. 

A falu bejelentését csütörtökön a polgármes-
ter tudomásul vette, megállapítva, hogy az egyez-
ség értelmében Pusztamérges lekvitlelte tartozását 
Szegeddel szemben. 

A holttest teljesen függőleges helyzetben volt az 
iszapban, szinte állott a talpán. Az orvos megál-
lapítása szerint 30—32 év körüli férfi az illető és 
több hét óta lehetett az iszapban. Bövidesen si-
került az illető személyazonosságát megállapítani. 

A vakok intézetének két felügyelője felismerte a 
holttestben az intézet egyik ápoltját, a 34 éves vak 
Dóra Mihályt. A szerencsétlen ember körülbelül 
négy héttel ezelőtt tünt el, eltűnését az intézet be 
is jelentette a rendőrségnek, keresték, de nem 
akadtak nyomára egészen mostanáig. Dóra Mihály 
valószínűleg az intézet körül sétálgatott, közben 
betévedt a gyárterületre és beleesett a csatornába, 
ahol körülbelül három méter mélységű iszap van. 
Hiába küzködött, az iszapból nem sikerült kike-
rülnie, elsülyedt és megfulladt benne. 

A számvevőség jelentése szerint a város költ-
ségvetésileg előirányzott kiadása erre az esztendőre 
7,230.760 pengő volt, felmerült többletkiadás 
252.148 pengő, a kiadások terén megtakarítás mu-
tatkozik 152.794, a tényleges kiadás tehát 7,330.114 
pengő volt, az előirányzottnál 99.354 pengővel 
több. kz előirányzott bevétel a pótadóval együtt 
7,230.760 pengő volt, többletbevétel 386.510 pengő, 
kevesebb folyt be az egyes tételeknél összesen 
219.834, a tényleges bevétel tehát 160.657 pengővel 
haladja meg az előirányzott bevételt, a póthitel te-
hát bőséges fedezetre talál, sőt a város még át is 
ment a jövő esztendőre 67.322 pengőt. 

Jelentősebb megtakarítást ért el a város a követ-
kező tételeknél: a jéggyárnál — mivel a gyár nem 
volt üzemben — megtakarított 18.879 pengőt, a 
szivattyútelepek köiLséfíeinél a szárazság követ-

KezteDen 25.580 pengőt, a javadalmi hivatal sze-
mélyzeti kiadásainál nyugdíjazások következtében 
13.179 pengőt, a forgalmi adóhivatalnál létszám-
csökkentés következtében 5637 pengőt, az ármente-
sitési dijaiknál 10.186 pengőt, az erdőrendezési 
költségeknél 8704 pengőt, a vizmütelepnél 8914 
pengőt és a kamatterheknél 3314 pengőt. 

A rendkívüli közgyűlés napirendjén mindössze 

nyolc pont 

szerepel, köztük a szikvizadó szabályrendelet mó-
dosítására vonatkozó javaslat, a mozik vigalmiadó 
mérséklés iránt benyújtott kérelme és néhány 
nyugdíjazás. De nem szerepel a napirenden 
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az igazolóválasztmány 

megválasztása. Erről dr. Pdlfy József polgármester 
a következőket mondotta: 

— A Délmagyarország karácsonyi számában kö-
zölt jogi fejtegetés alapján az előkészitő ülésen 
ismét tárgyalás alá vettük a kérdést, hogy szük-
séges-e napirendre tűzni az igazolóválasztmány 
megválasztását ezen a rendkívüli közgyűlésen. A 
cikk Írójának, d r Dettre Jánosnak tagadahatatlanul 
igen érdekes az okfejtése. Megnyugtatásul felhívtam 
telefonon a belügyminisztérium törvényelőkészítő 
osztályának vezetőjét, Horváth miniszteri tanácsos 
urat, akivel közöltem a felmerült aggályokat, ö 
is azon az állásponton van, hogy az adott helyzet-
ben nem lenne helyes és nem is szükséges a vá-
lasztás megtartása, mert ezzel az uj közgyűlés 
ötvenöt tagját fosztanák meg ugy az aktiv, mint 
a passzív választás jogától. Horváth miniszteri ta-
nácsos helyesli azt a megállpodást, amely a főis-
pánnal történt megbeszélések alapján alakult ki és 
amely szerint az igazolóválasztmányt is az uj 
közgyűlésnek kell megválasztania, január 12-re 
összehívott első alakuló ülésén. De ugyanez az ál-
láspontja más tőrvényhatóságoknak is, ahol az 
igazolóválasztmány megválasztását szintén az u j 
közgyűlés első ülésére halasztották el. 

— A belügyminisztérium hivatalos véleménye és 
más törvényhatóságok állásfoglalása — folytatta 
a polgármester — teljes mértékben tisztázza a 
kérdést és ezért ugy határoztunk, hogy a rendkí-
vüli közgyűlés napirendjére nem tűzzük ki az iga-
zolóválasztmány megnálasztásdt. De nem tűzzük 
ki azért sem, mert az igazolóválasztmányt ugyan 
november 23-án választotta meg legutóbb — egy 
évre a közgyűlés, de ez alatt naptári évet kell ér-
teni és igy december 31-én jár csak le az idei vá-
lasztmány megbízatása. 

A törvényhatósági kisgyűlés szombaton nemcsak 
előkészitő ülést tart, hanem letárgyalja a maga 
napirendjét is, amely szokás szerint elég hosszú, 
79 pont került rá, de nagyobb jelentőségű nem igen 
akad közte. Közszállitások, földbérmérséklések, be-
hajthatatlannak bizonyult városi követelések le-
írása, bérbeadások, tisztviselői szabadságolások 
mozaikjából adódik a hosszú napirend, amellyel a 
kisgyülésnek másfél óra alatt végeznie kell, mert 
félhat órakor utána megkezdődik a rendkívüli 
közgyűlés. 

Januárban tárgyalják 
a Staviskv-ügyet 

Párts, december 27. A Petit Journat értesülése 
szerint a Stavisky-ügy «tárgyalására januárban 
kerül sor. Az ügy letárgyalására a sziajnamegyei 
esküdtszék illetékes. A lapok megemlékeznek ar-
ról, hogy a Stavisky-ügy ma egy éve pattant ki. 

Belvárosi FlOZl Pénteken és szombaton 

H a n s A l b e r s pompAs filmje az 

HHANY 
Partnere Brigitte Helm 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi 

Csillag ragyog az égen 
Josef Schmiedt legújabb attrakciója 5, 7, 9 \ 

Bútorszövetek, 
kárpitotkellékek 

legolcsóbb Árban 

tfarga M i h á l y n á l . Erart" u. 4 . | 

A vak fiatalember 
halálos szerencsétlensége 
az újszeged! árterületen 
Belefulladt a háromméteres iszapba 

Szombaton összeül 
a város rendkívüli közgyűlése 

Január 12-én az uj törvényhatóság választja meg az igazoló-
választmány tagjait 
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