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Zalamegye törvénytelennek nyilvánította 
a betegápolási pótadét. 

Budapest, február 9. Bud J inoi pénzügy-
miniszter — mint ismeretes — a betegápolási 
pótidőt, valamint a gyermekvédelmi törvénnyel 
kapcsolatos ujabb adót a községekre akarta 
hárítani. A községek visszsutasitoitak ezt, mire 
a pénzagyminiszter rendeletet adott ki, hogy 
ezeket az adókat a községi pótadókkal egyitt 
hajtsák be. 

Zala vármegye közgyűlése tegnap kimon-
dotta, hogy a pinzügy miniszter rendeletét tör-
véaytelenmk nyilvánítja és megtiltja a községi 

jegyzőknek, hegy ezt a* adót behajtsák. A vár-
megye határozata hivatkozik arra, hogy köz-
ségi pőtadót csak községek vethetnek ki, erre 
a péniügvminístternek nincs joga. 

Gaál Qaszton holnap interpelláció formájá-
ban teszi szóvá ezt az ügyet. Ei fogja mon-
dani, hogy Balaíonboglár nagyközség kép-
viselőtestülete elhatározta, hogy a tízszázalékos 
betegápolási pótadó ellen, minthogy az a tör-
vénnyel ellenkezik, óvást emel és a nemzet-
gyűléshez beadvánnyal fordul. 

Megtar to t ták a tanya i vasút ép i tésére 
a versenytárgya lás t . 

Tizenhárom nagy vállalat vatt részt az árlejtésen. — Az ország legnagyobb 
munkáját adjuk most ki — mondja a polgármester. — Milliárdos differenciák 

as ajánlatok között. 

A tanyai vasút építésének előkészítése rend-
kivül gyors ütemben halad előre. Néisány nap-
pal ezelőtt megtartották a talpfákra a verseny-
tárgyalást, kitűzték a kisajátításra kerülő föl-
dekre az egyezkedési tárgyalást, bejárták a vo-
nalnak azon ré'zeii, ame yek elférnek az ere-
deti tervektől és — ami a legfontosabb — a 
vasút felépítéséhez szükséges negyvenmilliárd 
együtt van. 

A városháza tanácstermében kedden délelőtt 
tartották meg a tanyai vasnt hatvanhárom kilo-
méteres vonalán «k építési munkálataira a ver-
senytárgyalást. A pályázati feltételek szerint 
ehhez a mérnökség hozzávetőleges számításá-
ban tizenegymilliárd koronára becsült munka-
csoporthoz a következők tartoznak: Tervek ké-
szít'se, alapépítmény, földmunkt, biztosítási 
munka, utépítmények, hidak és átereszek, fel-
építmény, maiaBépitmények, pályaelzárás és 
beosztás. A város versenytárgyalási felhívására 
tizenhárom vállalat adott zári ajánlatot. Az 
ajánl«tok, amelyeket a versenytárgyalási bizott-
ság kedden ddeiőit 11 órakor bontott fel, a 
következők: 

Országos Központi Hitelszöv. 8 323,216,500 
Zsigmondy és Ziegter 9.502,259,000 

Fábián Lajos 11.147,000 000 
wiagysr Oazd. és Kisvasú! R.-T. 11.279 259,000 
Qábor Ignác 11.606235 000 
4átbé ás Weiss 11.619,597 000 
Somlyó, Szarvas és Wsldma^n 11 838,758,000 

11 923,197,000 
11935,415,000 
11.984,780 000 
12 330,835,000 
13 525,975,000 
14.099,755,000 

Baumholm és Havas 
Építőipar Részvénytársaság 
Freirer, Schoch és Qrossmann 
Wels és Ármin 
Ssár Elemér és Társa 
Polacssk és Epsleín 

Az ajánlatok felbontása és az adatok jegyző-
könyvbe foglalása után a bízottság az ajánla-
'okat átszámítás végett kiidfa a mérnöki hiva-
talnak. A mérnöki hivatal azntán az egéss 
irompieieszumot a tanács elé terjeszti és a ta-
nács választja ki a legmegfelelőbb ajánlatot. 

A polgármester érdeklődésünkre a mai ver-
senytárgyalással kapcsolatban ugy nyilatkozott, 
hosy a város most adja ki a legnagyobb ará-
nyú munkát az országban. Elmondotta ezen-
kívül, hogy a versenytárgyalás eredményével 
meg van elégedve, mert a mérnökség számi-
ása helyesnek bizonyult és igy van remény 

< arra, hogy marad a pénzből néhány milliárd, 
! abból pedig egy uj bérházat építhet a város. 

Két bünügy 
a katonaság elleni izgatások miatt. 

Két hónapot kapott Bijelik Mátyás, aki a tisztelgés ellen beszélt, ®gy évre 
ítélték Faragó Mihályt, aki csavargóknak nevezte a katonákat. 

A szegedi törvényszék fahász tanácsa kedden 
délelőtt egymásután két olyan bünügy főfárgyalá-
sát tartotta meg, ahol a vád a katonaság intéz-
ménye elleni izgatás volt. A törvényszék mindkét 
esetben meglehetősen sulyos ítéletet hozott. 

Az első ügyben Bijelik Mátyás 79 éves békés-
csabai napszámos volt a vádlott. Az elmúlt év 
októberében történt ugyanis az, hogy egy vasár-
nap délután Bata Mihály közhonvéd haladt az 
uccán. Szembe jött vele egy tiszthelyettes, akinek 
Bata feszesen tisztelgett. A közelben tartózkodott 
Bijelik Mátyás, aki ezután odafordult a katonához: 

— Az nem ur, minek tisztelegsz nekit 
Bata Mihály azonnal jelentette a történteket, 

mire az öreg napszámost azonnal letartóztatták. 
Kijelentésében az ügyészség a katonai szolgálati 
fegyelem elleni izgatást látott. A keddi főtárgyalá-
son Bijelik Mátyás semmire sem emlékezett. Ki-
jelentette, hogy annyira ittas volt, hogy nem em-
lékezik semmire. A katonatanuk azonban ezt meg-
cáfolták, mire a törvényszék az öreg napszámost 
bűnösnek mondotta ki a katonai szolgálati fegye-
lem elleni izgatás vétségében és ezért kéthónapi 
foghátra, félmillió korona pénzbüntetésre és egy-
ért hivatalvesztésre ítélte. Az öreg Bijelik a Táblá-
hoz felebbezett. 

A másik ügy már súlyosabb volt. Az ügyészség 
Faragó Mihály kiszombori földmivest kormányzó-

sértéssel, izgatással és felhatalmazásra üldözendő 
becsületsértéssel vádolta. A vádirat szerint ugyanis 
Faragó azt mondotta volna Horváth Istvánnak, 
hogy a mai katonaság csavargókból áll, csak azok 
mennek el katonának, akik nem tudnak dolgozni. 
Fene egye meg azt az anyái, aki Horthy-bakát 
szüi Faragó ezután még sulyos sértést mondott a 
Kormányzó ellen. 

A főtárgyaláson a vádlott tagadta a terhére rótt 
bűncselekményt és kijelentette, hogy Horváthék 
azért jelentették fel, meri nem akart hamisan 
tanúskodni — az egyik Horváth lány gyermeke 
körül. 

A tanuk azonban másképpen adták eiő a tör-
ténteket és igazolták a vádirat tényállását. Dr. 
Kalmár Szilveszter ügyész fenttartotta a hármas 
vádat A törvényszék pedig bűnösnek mondotta ki 
a katonaság elleni izgatás, valamint a kormányzó-
sértés vétségében s ezért egy évi fogházra, két-
millió korona pénzbüntetésre és három évi hivatal-
vesztésre itélte. Faragó Mihály természetesen sú-
lyosnak találta az Ítéletet és felebbezést jelentett be. 
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KUBELIK 
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I I / I f i Szerda. Róm. feal. Skolasztika sz. Pro-' 
I I I « U s testans Elvira. Nap ktl 7 Ora 15 ftr&kor, 

nyugvók 17 óra 14 pertkor. 
Sciaogyj.feőnyríáu nyitva d. a. lO-l-íg, d, u. 4-7-ig. 

Mnsaura nyitva sJ. e. 10—12-lg. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 

lyitva cl. e. 8-~i-iíu d. a. 3—7~ig. 
A szinházi előadás este fél 8 érakor kesdödik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szent György tér (telefon 118). Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 6S5), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296). 
Vloldvány Latos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

— Felosztották a határszéli megyék va-
gyonát. Bukarestből jelentik: Az a román-
magyar bizottság, amely a határments vagyo-
nokat likvidálta, befejeste munkáját. Az ered-
ménytől a román delegátusok tegnap jelentést 
tettek a pénzügyminisztériumnak. Eszerint a 
közös vagyonokat a határszélen a következő 
arányban osztották fel: Szatmármegye vagyo-
nának 66 százaléka Romániának, 34 százaléka 
Magyarországnak, Biharmegye vagyonának 61 
százaléka Romániának, 39 százaléka Magyar-
országnak, Aradmegye vagyonának 92 száza-
léka Romániának, 8 százaléka Magyarország-
nak és Csahádmegye vagyonának 13 száza-
léka Romániának és 87 százaléka Magyar-
országnak jutott. 

— Ismét árad a Tiszv. A Tisza vízállása 
állandóan emelkedik. Február negyedikén mind-
össze 268 volt a nulla fölött, azóta közel két 
métert áradt és kedden délben elérte a 458 
centiméteres magasságot. Az elmúlt éjjel erő-
sebb jégzajlás vonuit el a város alatt és a jég 
sok helyen eltépte a halászbárkák láncait, sok 
helyen pedig szétroncsolta a hálókat. 

— Halálozás. Faragó Albert, nyugaímazott'Máv 
főmérnök 66 éves korában hosszas szenvedés után 
meghalt. Az elhunyt képzeit technikus és a Máv-
nak hosszú évtizedeken át kivételesen buzgó és 
tevékeny főtisztviselője volt. Joviális modoráért, 
jóságáért és szerény egyszerűségéért széles körök-
ben szerették és tisztelték. Temetése 10 én d. u. 
fél 3 kor lesz a Pál ucca 5. számú gyászházból. 

— A prou i táns egyeit;mi hallgaróh feb-
ruár hó 16-án, húshagyó kedden esíe fél 9 
órai kezdetid a Kass-szálló nagytermében tart-
ják műsoros táncmulatságukat. 

üfjagyaéa. Brucknsr Marikát (Arad) elje-
gyezne janik László (Sseged). 

— Nyolcfüléres levelezőlap. Budapestről je-
lentik : A kereskedelemügyi minisztériumból vett 
értesülés szerint ax uj pénznemnek megfelelően 
nyolc fülér értékfelzésü, bel- és külföldi viszony-
latban egyaránt használható levelezőlapot hoznak 
forgalomba. Az uj kiadású levelezőlap árát dara-
bonkint 1100 koronában állapították meg, mely 
összegben a belföldi szállítási dij és a levelezőlap 
előállítási költsége is benne van. A régi érték-
jelzésnél küli levelezőlapok további intézkedésig 
szintén forgalomban maradnak, azokra azonban a 
tarifa díjtételeinek megfelelő postabélyeget kell 
ragasztani. 

Knbe l ik J an , a legnagyszerűbb hegedűs, a 
világ legünnepeltebb virtuóza február 19-én, 
pénteken este 9 órai kezdettel adja szegedi 
hangversenyét. Jegyek 20 ezer koronától Har-
mónia (Belvárosi Mozi) pénztáránál. 

— 60 fok hideg. Stockholmból jelentik: 
Észak-Svédországban rendkivül na?y bideg ural-
kodik. Pitea vidékén a hőmérő 60 fok Celsiust 
mutat fagypont alatt. 

UJ KÖNYVEK A D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Nlkoláj Gogo ly : 
Mirgorod, M o l n á r Ferenc: Riviéra, Her-
c z e g Ferenc: A hid. 

Ügyvédi nyomtatványok legújabb minta 
szerint kaphatók Kovácsnál Szeged, Kölcsey 
ucca 4. Telefon 10-48. 
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• Gyere pajlás mozizni. - I 
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 
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