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Okányban 
„ k l k o K o m p o l J & k " az öreg lányokat: 

egy legény meghalt. 
A szegedi íáMa felmentette a kolompoló legényt. 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
szegcdi ítélő, ábla Kovács Rókus-tanársa szerda 
délelőtt romantikus hátterű emberölési bűn-
ügyet tárgyalt. A tábla ítéletében a vádlott 
Nyiri Gyula háromhónapos fogházbüntetését 
megsemmisítette és a vádlottat a súlyos vád 
alól felmentette. 

A romantikus bűnügy színhelye Okány köz-
ség. Idő: az elmúlt év március elseje, amely 
húshagyó keddre esett. Okány községben régi 
szokás, hogy farsang alatt 

„siKoIöwipolfák" az öreg lányokat. 

E napon Nyiri Gyula okányi Iegéuv két tár-
sával kolompokkal szerelte fel mayát és el-
indultak Icikolompolni az öreg lányokat. Út-
jukban Biró Lukács háza elé értek, ahol egy 
öreg lány lakott Itt megszólalt a kolomp, 
amelynek hangjára a félfalu összeszaladt. 

A kolompolásra azonban a házbclíek fel-
Üiihödtek és a kerítésen keresztül 

vízzel öntötték le a kolompolókaí. 

Biró Lukácsuk házában tartózkodott ugyau-
ezen alkalommal Szabó Pál kőmivessegéd, aki 
jégi jóbarátja volt Biró Lukácséknak. Szabó 
Pál a kolompolásra botot kapott elő és utána 
rohant Nyiri Gyulának, akit fejbe is kólintott 
botjával. Nyíri azonban nem hagyta magát, a 
[náta lévő husánggal 

oly szerencsétlenül Ötölte felbe 
Szabó Pált, hogy az agyrázkó-
dást szenvedett és néhány nap 

múlva meghalt. 

A gyulai törvényszék előtt megtartott fő-
tárgyaláson a vádlott önvédelemmel védeke-
zett. A bíróság azonban bebizonyitottnak vette 
bűnösségét és halált okozó súlyos testi sértés 
címén háromhónapi fogházra ítélte. 

A bíróság ítéletének indokolásában tényként 
állapította meg, hogy Okány községben tény-
leg szokásos az öreg lányoknak kolomppal 
való kihirdetése, ami azonban azt jelenti, hogy 
a kikolompolt lány öregszik ugyan, d • mégis 
férjhez mehet a farsangon. Fz a kikolompo-
lás azonban a törvényszék véleménye szerint 

bosszantó és alkalmas a kiko-
íompozoít leány megszégyeníté-

sére. 

így azután, amikor a vádlott Bíró Lukácsék 
háza előtt kolompolt, Szabó Pál Biróék ér-
dekében kénytelen volt erősebb rendszabályok-
hoz nyúlni. 

A tábla az iratok ismertetése utáu azonban 
nem fogadta el a gyulai törvényszék érdekes 
álláspontiát. Nyiri Gyula tettében jogos önvé-
delmet látott és ezért a váilollat fe'nientelte a 
vád alól. 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Cse-
kély érdeklődés melleit nyitotta meg a ja-
nuári közgyűlést dr. Aigner Károly főispán. 
Alig 15—20-an voltak a teremben, amikor 
megszólalt az elnöki csengő. Annál jobban 
megteltek érdeklődőkkel a karzatok, az apáca-
zárda növendékeit is elhozták a toronyalatti 
élet tanulmányozására. 

A polgármester havi jelentésének felolvasása 
uián a törvényhatóság magáévá tette Pest 
vármegyének azt a javaslatát, hogy a város 
tereit és uccuit a jövőben a megszállott terű. 
letek városairól, hegyeiről, folyóiról nevez, 
zúk el. 

Felir a város a Nemzeti Bankhoz, hogy 
a bank fiókjainál a vállóJeszámilolási hitelt 
em Ijék fel, lel intettel a folyton sulyo$bbodó 

gazdasági viszonyokra. Egyhangú helyeslés 
Közben fogadják cl a tanácsnak azt a javas-

a nedves lakások összeirása 
Agyéban 'tartott bizottsági tárgyalásról. A vita 
olyan hosszura nyúlt, hogy az 57 pontból álló 
közgyűlés programjából szerdán mindössze 
nyolc pontot tárgyalhattak le. 

Fodor Jenő helyettes polgármester referálta 
a tanács javaslatát, amely szerint évente öt-
\en lakást építene a város. 

Balogh Lajos szólalt íel először, aki azt sür-
gette, hogy a város kölcsönökkel segítse az 
építeni akarókat. Hosszura nyújtott beszédét 
a közgyűlés állandó derültséggel fogadta és a 
közbeszólások valóságos pergőtüzével árasz-
totta el. Amikor azt magyarázta, hogy Szege-
den milyen mély a ialajviz, dr. Sze'css meg-
jegyezte: 

— Szeged fürdőváros! (Óriási derültség.) 
Többen egyszerre szóllak Balogh felé: 
— Mindennek a mérnökség az ola!... 

A derűs hangulatot keltő szónok azon;> 
hamarosan elnöki r ndreuta- i ásban része i'. 
mert olyanfélét mond, hogy azért nem épik 
nek, mert a mérnökség nem kap percenteket. 

— Ne gyanúsítson a bizottsági tag ur! — 
"hangzik az elnöki rendreutasitás. 

S z e g e d s z é g y e n e , 
lakosság nyolcaűrésse neáves 

és penés&es lakásban lakik a föld alatt. 
A I c ö s g y ü l é s e i í minden ssónolc a tanács javaslata ellen sxólt, 

a többség mégis megelégedett ölvén lakás építésével. 

latát, amely pártolja Sopron városának azt az 
átiratát, amely 

tiltakozik az ellen, hogy a köz-
tisztviselők fizetését kizárólag a 
köztisztviselő szövetkezet javára 

tiltsák le. 

A iauács azzal indokolta a tiltakozását, hogy 
ez sérti az ipar és a kereskedelem szabadságát. 
A Revíziós Liga igazgatóságába a közgyűlés 
dx\ Somogyi Szilveszter polgármestert és dr. 
Tóth Béla főjegyzőt küldte be. 

A newyosrki Kossuth-szobor 

leleplezésére dr. \Volf Ferenc tiszti főorvos 
1 saját költségén utazik ki. A közgyűlés a fő-

orvos kiadásaihoz dr. Tonelli Sándor indít-
ványára 350 dollárral járul hozzá, 

t Szinte végnélküli vüa kezdődött ezután 

- Megérkezett a világhírű 

selyem harisnya. 

Lampel és Hegyi cégnél 
minden ssinben Hap&ató. 
Minden pái élt garancia. 

Taussig Ármin azt hangoztatta, hogy ez az 
ügy elsősorban orvosi kérdés és arra mutat 
rá, hogy mennyire káros az a városra, hogy 

a lakosságnak egy nyolcadrésze 
nedves, penészes lakásokban la-

kik a föld alatt 

és miután a város évente csak 50 lakást akar 
építtetni, nem fogadja el a tanács javaslalát. 

Mihájlovics D zsőr.ek a tanács javaslatára az 
az észrevétele, hogy az építkezés elsősorban 
nem a város, hanem a magántőke feladata. 

Dr. Krausz Józsefet kellemetlenül érinti, 
hogy ez a fontos ügy nem vált ki olyan nagy-
fokú érdeklődést, aminőt el lehetett volna 
várni. A magánvállalkozás sohasem fog olyan 
építkezésbe fogni, amely éppen annak a sze-
gény néprétegnek a la'á viszon ai! javítaná 
' amely most a 3170 penész es és nedves 
d r ! an s íny lőd ik 

3380 gyermek la i i ezekben a 
l a k á s o k b a n 

és araikor ezt a problémát vitatják, ad hit tej 

hogy a felháborodás hulláma fog végigsöpörni 
a közgyűlésen. 

Közbeszólás: Ezt ezen a közgyűlésen ugyan 
nem fogja tapasztalni! 

Dr. Krausz József: Nagy eredménynek tar-
tom, hogy a város 50 lakást épít évente, de 
mégis azt szeretném, ha egy olyan memoran-
dumot intéznének a népjó'éti minisztériumhoz, 
amelyben a város akcióját a minisztérium 
megfelelő kölcsönnel támogatná. Azt hiszem, 
hogy a kormánynak ez kötelessége, hogy leg-
alább részben jóvátegye a királyi biztosság-
nak az árvíz után elkövetett súlyos városren-
dezési hibáit. 

Dr. Bodnár Géza szerint ilyen nagyfontos-
ságú ügy még nem volt a közgyűlés előtt. Ez 
az ügy mai stádiumában 

Szeged szégyene 

és ezen sürgősen segíteni abécéjc a városi 
közigazgatási feladatoknak. Ilyen javaslattal 
igazán nem lehet a közgyűlés elé jönni. Kérte, 
hogy a legégetőbb szükségletet kielégítő 

300 — 400 lakást még ez évben 
épitsék fel. 

Dr. Tonelli Sándor évente legalább 100 kis-
lakás felépítését ajánlja. 

Dr. Pap Róbertet sem elégiti ki a tanács ja-
vaslata, bár koncedálja, hogy az egész épít-
kezést mégsem lehet a város terhére kereszt ül-
forszirozni. Arra gondol, hogy az állami intéz-
ményeknek, mint például a dohánygyárnak 
kellene elsősorban megfelelő munkáslakáso-
kat építeni, de animálni kellene az építke-
zésre a magántőkét is. A tanács javaslatát 
vegyék le a napirendről és adják vissza ujabb 
megfelelő javaslattétel végett. 

Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos ismertette 
a külföld szédületes arányú építkezési prog-
ramját, amelynek sikerét a szervezettség biz-
tosítja. Ő is azt javasolja, hogy vegyék le a 
tanács javaslatát a napirendről, azután üljön 
össze újból a bizottság és az ö általa elmon-
dottak alapján tárgyalják meg ismét ezt a 
nagyfontosságú kérdést 

Dr. Sőreghy Mátyás: Mindennek az okát 
abban látja, hogy nem szabadították fel a la-
kásokat ... (Gúnyos közbekiáltások minden ol-
dalról.) 

A közgyűlési terem közben csaknem ki' 
ürül, az elnöklést pedig dr. Fodor Jenő helyet-
tes polgármester veszi át. 

Dr. Tóth Imre csatlakozik dr. Pap Róbert 
indítványához és szintén a javaslat napirend-
ről való levételét javasolja. A felszólalásokból 
megállapítja, hogy a közgyűlést végre szo-
ciális érzék hatja át. 

Schutarcz Manó felszólalása után Magyar 
Péter jóízű közegészségügyi előadásban fejte-
gette, hogy miért nem mennek ki a tanyára 
azok, akik nedves lakásban laknak. A tanyán 
jó levegő van és legalább ezer lakás áll üre-
sen. De nem mennek, mert a tanyán nincsen 
se mozi, se színház. A tüdőkkel se lenne 
semmi baj, ha kinn ennék a fokhagymát 

A polgármester reflektált ezután az elhang-
zott felszóla'ásokra. Azt mondotta, hogy egy 
város életében vannak megoldható és meg-
oldhatatlan problémák. Megoldható probléma 
például egy színház, vagy vásárcsarnok fel-
építése, de a lakáskérdést egy örök életben 
fem lehet megoldani. Nem is mesy a nép-


