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i tanács javasolni fogja 
a legújabb Icolfuszminiszteri Ecivánság teljesítését 

.Rálátást" kap a Leszámoló palota 
(A Délrfíagijarország munkatársától.) Hét-

főn már harmadízben foglalkozott a város 
tanácsa azzal a kérdéssel, hogy a város telje-
sitheti-e a kultuszminiszter legújabb kíván-
ságát, meghozhatja-e azt az áldozatot, hogy 
kisajátítja a Leszámoló-palota Petőfi Sándor-
sugárut felé néző frontját eltakaró magán-
házakat csak azért, hogy az eldugott palotára 
rálátást teremtsen a Petőfi Sándor-sugárut 
felől, tehát kifejezetten esztétikai, városszé-
pitési célból. A város közönsége már-már azt 
hitte, hogy a tanács valami alkalmas kibú-
vót keres, amelyen keresztül kitérhetne a mi-
niszteri kívánság teljesítése elől. Sokan ezt 
következtették abból a válaszból is, amit. a 
polgármester adott egy nemrégen nála járt 
rókusi deputációnak. Ez a küldöttség, mint 
emlékezetes, azt kérte, hogy a város vásá-
roljon meg egy sugáruti régi házat, amely 
csúnyán kiugrik a Kossuth Lajos-sugárut nyíl-
egyenes vonalából és szabálytalanságával meg-
bontja az egész sugárut harmóniáját A pol-
gármester azt válaszolta a küldöttségnek, hogy 
a város mai szorult pénzügyi helyzetében nem 
is gondolhat arra, hogy városszépitési célok-
ra is költsön, a kérdéses épület megszerzésé-
ről és lebontásáról tehát szó sem lehet. 

Sokan azt hitték, hogy a kultuszminiszter 

is ilyesfajta választ kap majd, ha udvariasabb 
formában is legújabb kívánságára, mert hi-
szen az a kárpótlás, amelyet a városnak fel-
ajánlott, nem is jelent kárpótlást A minisz-
ter az Onozó-féle ház és a mellette lévő 
telkek megszerzése alól kívánja kárpótlásként 
mentesíteni a várost, úgyhogy ezekről az ingat-
lanokról lemondana, dehát a helyzet az, hogy 
erre a telektömbre ma már nincsen szüksége 
az egyetemnek, mivel az idetervezett bioló-
giai intézetet más épületekben helyezte el idő-
közlen a miniszter. 

A hétfői tanácsülésen azután kiderült, hogy 
— nem is annyira a tanács, mint inkább maga 
a polgármester — komolyan gondol a mi-
niszteri kívánság teljesítésére. Bejelentette 
ugyanis a tanácsnak, hogy a júniusi közgyűlés 
elé javaslat kerül ebben az ügyben, a tanács 
javasolni fogja a Pe!6fi Sándor-sugárut .28. 
és 30. számú házának, ha lehet, békés meg-
egyezés utján való megszerzését, ha viszont 
a békés megegyezés kísérlete meghiusul, a 
javaslat szerint a város kisajátítási jogot kérne 
a kereskedelmi minisztertől a kérdéses ingat-
lanokra 

Ezek után a közgyűlésen múlik majd, hogy 
mi lesz az elintézése ennek a tanácsi javaslat-
nak, amelynek ismét lakáspusztitás a célja. 

a halálraítélt Pál József visszavonta fellebbezését, 
amelyben megnevezte „az igazi gyilScosfr 

Hz Ítélőtábla kedden tárgyalja a Zrinyi-uccai rablógylikosság bűnügyét 
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(A Délmagyarország munkatársától.") Az 
Ítélőtábla AToyács-tanácsa Horánszky Miklós 
táblabíró előadásában kedden délelőtt tár-
gyalja Pál József utászkatona gyilkossági 
ügyét. Az alig 27 éves fiatalember — mint 
emlékezetes — a mult év nyarán megfojtotta 
és kirabolta özv. Bartosics Józsefné Zrinyi-
uccai élelmiszerárust. A szegedi törvényszék 
Vj/d-tanácsa a lefolytatott bizonyítási eljárás 
után a vádlottat rablógyilkosságban bűnösnek 
mondotta ki és ezért kötél általi halálra ítélte. 
Pál József a halálos Ítélet ellen felebhezést 
jelentett be és a gyilkossági ügy kedden ke-
rül felebbezési tárgyalásra az Ítélőtábla elé. 

A keddi felebbezési tárgyalást nagy érdek-
lődés előzi meg már csak azért is, mert a 
vádlott és védője a törvényszéki itélet ellen 
beadott írásos felebbezésükben bejelentették, 
hogy a gyilkosságot nem Pál József követte el. 
A felebbezés szerint özv. Bartosiesnét egy 
Halász nevü szerb hadifogoly ölte meg. Pál 
József a gyilkosság elkövetését csak azért vál-
lalta magára, mert azt hitte, hogy csak két 

vagy három évet .kap. Pál József a halálos 
itélet után a fogságban naplót készített amely* 
ben a legnagyobb részletességgel próbálta be-
bizonyítani, hogy a gyilkosságot nem ő kö-
vette el. Az elitélt védője az »önvallomást« a 
rendőrségre és az ügyészségre is eljuttatta^ 
A hatóságok azonban a rablógyilkos ujabb 
vallomását nem vették figyelembe. 

A beharangozott nagy fordulat azonban — 
értesülésünk szerint — a keddi tárgyaláson 
nem történik meg. Néhány nappal ezelőtt 
ugyanis a vádlott és védője ujabb beadványt 
intézett a táblához, amelyben bejelentették, 
hogy írásos felebbezésvknek az a része,amely, 
nek során az igazi gyilkos személyét meg-
jelölték — egyelőre nem veendő figyelembe. 

A védelem ugy látja, hogy a vádlottnak 
száz százalékig még nincsen módjában bebi-
zonyítani ártatlanságát és ezért a felebbezési 
tárgyaláson erre nem tér ki. 

A keddi tárgyalás tehát a ^ szenzációs for-
dulat» nélkül fog lefolyni 

Huszonhétezer pengő ériétől 
kövezetei készíthették az Idén Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

város hatóságának ebben az évben nem oko-
zott nagy gondot a kövezési program össze-
állítása, mert amikor most végre sor került 
volna rá, kiderült, hogy nincs is mit összeál-
lítani. Mindössze huszonhétezer pengő elköl-
teni való pénz maradt ezen a címen a város 
pénztárában, huszonhétezer pengő pedig olyan 
szük keretet jelent, hogy abban komoly prog-
ramot nem is lehet beleilleszteni. 

Fodor Jenő polgár nesterhelyettes vitte a 
hétfői tanácsülés elé a kövezési program dol-
gát. Elmondotta, hogy városrendezési célok-
ra, tehát csatornázásra, kövezésre a közgyűlés 
190.000 pengőt illesztett az idei költségve-
tésbe, ebből a 190.000 pengőből azonban ma 
már csak huszonhétezer pengő az elkölthető 
pénz, mivel a többit különböző városrendezési 

célokra program nélkül is elköltötte már a 
mérnöki hivatal. Elköltött többek között az 
ujszegedi feltöltésre 30.000 pengőt, az állati ló 
jellegű javítási munkálatokra 100.000 pengőt, 
a város a közúti vaspályának kifizetett ucca-
burkolási hozzájárulás cimen 24.000 pengőt, 
meg más célokra még néhány kisebb össze-
get, úgyhogy nem maradt több a 190.000 
pengőből 27.000-nél. Most ebből kellene meg-
csinálni a legsürgősebb, a leghalaszthatatla-
nabb munkálatokat, többek között a Stefáma-
rakpart aszfaltburkolatát, ami 40.000 pengőbe 
kerülne az alsórakodópartot 20.000 pengő költ-
séggel, . kellene egy uj utihengert vásárolni 
10.000 pengőért, meg kellene csinálni a Mak-
koserdő-sor csalornáját 29.000 pengőért, csa-
torna kellene a Nádas-uccába. a Bárka-uccába, 
mea kövezet az uccák megszámlálhatatlan so-
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kaságába. Ezeknek majd mindegyike többe 
kerülne a rendelkezésre álló 27.000 pengő-
nél. í 

A tanács végleges határozatot nem hozott, 
majd a juniusi közgyűlés elé terjeszti javasa 
latát és valószinüleg azt javasolja, hogy a 
város ebben az évben a Bárka-ucca és a 
Nádas-ucca födött csatornáit készíttesse el, 
mert a Bárka-uccai háztulajdonosok a költ-
ségek egy jelentékeny részét magukra vállal-
ták és igy ez nem kerül olyan sok pénzébe 
a városnak. 

Másra az idén már nem telik. Igaz ugyan, 
hogy az idén megkezdik a Vásárhelyi-sugárut 
kiaszfaltozását is, ennek a költsége azonban 
nem a kövezési alapot terheli, mert a város 
itt kölcsönből aszfaltoztat. 

A tápéi templom állapota 
reménytelen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A hétfői 
tanácsülésen megpecsételték Tápé község hétszáz 
esztendős műemlékké nyilvánított templomának a 
sorsát Kiderült, hogy az öreg templom, amely 
már az árpádházi királyok idejében ott állott 
a Tisza partján, megérett a csákányra. Állapota 
súlyos és reménytelen. 

Bogoss Béla tápéi apátplébános intézett bead-
ványt a kegyúr-városhoz és azt kérte, hogy a 
város hatósága rendelje el ugy a templom, mint a 
plébánialak alapos tatarozását amelyre mindkét 
épület nagyon rászolgált már. A tanács a mérnöki 
hivatalt helyszíni szemlére és javaslattételre utasí-
totta. A mérnöki jelentés most került a tanács 
elé. Szomorú dolgok derűitek ki belőle. A mérnö-
kök alapos vizsgálat után megállapították, hogy 
a hétszáz esztendősnél is öregebb tápéi templom 
tatarozásáról már nem lehet és nem is érdemes 
beszélni, az épület olyan reménytelenül rossz ál-
lapotban van. Padozata korhadt, uj padozatot 
nem érdemes csinálni, mert az épület dohos, ned-
ves, az uj padozat egészen rövid időn belül el-
rothadna benne. A mennyezet szintén teljesen 
korhadt javitani már nem lehet, teljesen uj meny-
nyezetet és tetőszerkezetet kellene készíteni, ami-
nek értelmét nem látja a mérnöki hivatal. Az épü-
let falai teljesen átnedvesedtek, viztelenitésükre 
gondolni sem lehet, a falak kiváltása veszélyez-
tetné az egész templomot A mérnöki hivatal véle-
ménye szerint a templom mai állapotában már 
nem hozható helyre és igy nem is javasolják a 
mérnökök a templom tatarozásának elrendelését, 
amely csak felesleges és hiábavaló költségekkel 
terhelné meg a kegyúr várost A plébánialak 
ezzel szemben javítható és javításra is szorul. 
A tatarozás 1476 pengőbe kerülne. 

A tanács ugy határozott hogy ezt az összeget 
a jövő évi költségvetés keretében irányozza majd 
elő, a templom tatarozására azonban nem szavaz 
meg egyetlen fülért sem. 
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Villámcsapás 
(A Délmagyarország munkatársától.') A 

hétfő délutáni zivatar sürü villámcsapások 
kai kisérve vonult el Szeged felett A villám 
több helyen leütött, az egyik villámcsapás 
Újszegeden Pós\a Szilveszterné 45 éves vá-
ros ¡altiszt feleségét érte. A szerencsétlen asz-
szony a nagy zivatarban virágokat akart ki-
vinni az udvarra. Alig tett néhány lépést az 
udvaron, amikor hirtelen villámcsapás érte. 
Pósáné ruhája tüzet fogott, eszméletlenül te-
rült el a földön. 

A szerencsétlenségről azonnal értesítették a 
mentőket akik a villámcsapás súlyos sebesült-
jét a kőzkórházba szállították. Pósáné álla-
pota életveszélyes, több helyen súlyos égési 
sebeket szenvedett. 
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Csekonlcs ucca és Széchenyi tér. 


