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A kánikulai nárasjág 
nagy károkat okoz a búzatermésben 

Aratás közben az Összeszárad! szemek kiperegnek a kalászbál 

fA Délmagyarország munkatársától.) A he-
tek óta tartó kánikulai hőség igen súlyos ká-
rokat okoz Szeged környékén is a termésben. 
A szárazság miatt nemcsak a kapásnövények, 
köztük leginkább a kukorica szenved sokat, 
hanem a buza is, amelynek aratása már meg-
kezdődött. 

A gazdasági felügyelőségtől nyert értesülé-
sünk szerint Szeged környékén a búzának kö-
rülbelül ötven százalékát már learatták, mert 
éppen a korai nyár és a nagy meleg miatt a 
buza az idén jóval korábban ért meg, mint 
rendes körülmények kőzött, amikor csak 
Péter-Pál napján kezdik meg az aratási mun-
kálatokat A búzatermés minden vonalon igen 
jónak mutatkozik. Az időjárás az érés alkal-

mával kedvezőbb nem Is lehetett volna, mint 
amilyen volt, a szemek nagyra nőttek, ugy, 
hogy a gazdák úgyszólván rekordtermést ér-
tek el. A hetek óta tartó kánikulai hőség azon-
ban az utolsó pillanatban ront a jó termésen. 
A buzaszemek már a kalászban kiszáradtak 
annyira, hogy nagyrészük, amint hozzáérnek 
a kaszával, kihull a földre, formálisan kipereg 
és elvész. Ezért a mezőgazdasági munkások 
csak a legnagyobb óvatossággal végezhetik az 
aratás munkáját, de még igy is igen sok 
buza vész el. 

Néhány helyen már próbacsépélést tartot-
tak, ennek eredményéről azonban még nem 
érkezett jelentés a gazdasági felügyelőséghez. 

A rendező afférját békésen iníézíék el, 
meri — nem löríéní sértés 

(A Délmagyarország munkatársától.) A fel-
tűnést keltett furcsa színházi affér ügyében 
pénteken fordulat történt Az ügynek nem 
lesz komolyabb fejleménye — mert nem 
történt sértés. Pálfy intendáns és Németh ren-
dező megbizottai pénteken délelőtt tárgyalásra 
ültek össze. Már a tárgyalás megkezdése előtt 
ismeretes volt az intendáns megbizottainak 
az álláspontja, hogy Pálfy József kijelentésé-
ben nincs sértés. Ezt a véleményüket han-
goztatták a megbízottak a tárgyaláson is. Né-
meth megbízottai is ugy találták, hogy az 

intendáns kijelentésében nem fedezhető fél 
sértés. A megbízottak azután megállapodtak 
abban, hogy a tárgyalás eredményét megbí-
zóik tudomására hozzák. A tárgyalásról jegy-
zőkönyvet vettek fel, amelyben leszögezték, 
hogy az intendáns kijelentése nem alkalmas 
arra, hogy belőle lovagias ügy legyen, a ki-
jelentés különben ihivatali működés köz-
ben történt. 

Németh rendező szerződése egyébként pén-
teken perfektuálódott, amennyiben a redukált 
szerződést aláirta. 

Bűnvádi eljárás — a foghúzás után 
Súlyos íestiséríés mlatl elitéltek egy fogtechnikusi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 
ügyben hozott ítéletet pénteken a szegedi tör-
vényszék. A vádlott Herlicska Mihály fogtechnikus, 
szegedi lakos volt akit dr. Szepesi Imre szegcdi 
fogorvos, a Magyar Fogorvosok Egyesületének sze. 
gedi titkára jelentett fel közegészségelleni kihágás 
és súlyos testisértés vétsége miatt. 

A mnlt év tavaszán Herlicska kihúzta Hegedűs 
Ilona fogát A húzás azonban nem sikerült a 
fogtechnikus betörte a fog gyökerét. A lánynak 
azonban kijelentette, hogy pompásan sikerült a 
dolog, most már nem lesz semmi baj. A baj pedig 
csak ezután kezdődött Heves fájdalmak léptek 
föl, ezért Hegedűs fölkereste a fogtechnikust, aki 
nem merte bevallani a lángnak, hogg ügyetlen 
volt és beletörte a fog gyökerét. Azzal igyekezett 
megnyugtatni a lányt hogy ezek a foghúzással járó 
fájdalmak és majd el fognak múlni. 

A fájdalmak azonban mindig erősebbek lettek, a 
lány többször felkereste a fogtechnikust Herlicska 
minden esetben bejódozta a sebet. Közben a »jól 

sikerült« foghúzásért i6 pengőt inkasszált be Hem 

gedüs Ilonától. 
Pár nap elteltével Hegedűs Hona nem bírta 

tovább a fájdalmakat és felment dr. Szepesi Imre 
fogorvoshoz. Az orvos megállapította, hogy a fog-
húzásban maradt gyökér gyulladást okozott. Azon-
nal megoperálta a lányt ezután csak több-
heti kezelés után gyógyult meg. A fogorvos megtette 
a feljelentést a képesítés és képzettség nélkül 
dolgozó fogtechnikus ellen. 

Herlicska a tárgyaláson beismerte, hogg kihúzta 
a lány fogát. Azzal védekezett, hogy a lány Eagy 
fájdalmakról panaszkodott és direkt felszólította 
őt a foghúzásra Pénzt azonban nem fogadott el. 
Ezzel szemben Hegedűs Hona azt vallotta, hogy 
Herlicska azonnal a foghúzást javasolta és élőre 
kikötötte a 46 pengő tiszteleidijat. 

A bíróság tanuként kihallgatta dr. Szepesi Im-
rét, majd a szakértők véleménye után Ítéletet 
hozott, amelyben a fogtechnikust 200 pengő pénz* 
büntetésre itélte. 

tz ítélet jogerős. 

Beszüntetik a klliteiki parcellázások 
és telekmegosztások engedélyezését 
A műszaki bizottság Javaslatot lesz a városrendezés tervpályázatának kiírására — 

136.000 pengőbe kerül a Templom-tér kőburkolata 

(A Délmaggarország munkatársától.) A műszaki 
bizottság pénteken délelőtt dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes elnökletével ülést tartott a vá-
rosháza tanácstermében. Az ülés napirendjén há 
rom pont szerepelt a kültelki paroellázások en-
gedélyezésének kérdése, a Templom-tér kövezési 

munkálataira beérkezett ajánlatok elbírálása és 
a Templom-tér aszfaltozására beérkezett ajánlatok 
elbírálása 

A kültelki paroellázások engedélyezésének kér-
déséül a Délmaggarország néhány héttel ezelőtt 
már foglalkozott. A probléma azért vált aktuálissá, 
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mert az utóbbi időben egyre többen kérnek enge-
délyt a körtöltésen belül elterülő és a belterület-
hez tartozó szántóföldjeik parcellázására, vagy tel. 
keik megosztására. A város hatósága eddig ezeket 
az engedélyeket az építkezés előmozdítása érdeké-
ben minden nehézség nélkül kiadta és igy szinte 
gombamódra keletkeztek az uj házhelycsoportok, 
az uj lakótelepek A mérnöki hivatal aggoda-
lommal látta, hogy ezek a parcellázások és telep-
megosztások minden rendszer nélkül történnek, 
meg és ha gátat nem vet a további telepalapitások 
elé a város hatósága, lehetetlenné válik a kör-
töltésen belül fekvő, be nem épitett területek 
egységes és céltudatos városrendezési tervének ki-
dolgozása Ezért a mérnöki hivatal javaslatot ter-
jesztett a polgármester elé, kérte, hogy mindaddig 
ne adjon a város ezeken a részeken telekmeg4 
osztásra, vagy parcellázásra engedélyt, amig « 
városrendezési terv el nem készül, azután pedig 
az engedélyeket csak akkor adja ki, ha a telek-
megosztás, vagy a parcellázás terve összhang* 
ban van a városrendezés tervével. 

A műszaki bizottság zárt ülésén igen nagy vita 
keletkezett a kérdés kőrüL A nagy számban meg-
jelent bizottsági tagok szinte kivétel nélkül vala-
mennyien felszólaltak, a tagok egyrésze a mérnöki 
hivatal javaslatát helyesléssel fogadta, voltak azon-
ban, akik ellene foglaltak állást A bizottság több-
ségében végül is az a vélemény alakult ki, hogy 
a mérnöki hivatal javaslata helyes, elfogadásra 
és keresztülvitelre alkalmas. E?ért azt javasolja 
a bizottság, hogy a város hatósága egy éven belül 
ne adjon ki ezekre a területekre percellázási, vagy 
telekmegosztási engedélyt ezalatt az egy év alatt 
országos pályázat utján készíttesse el a város-
rendezés eszmei tervezetét azután pedig annak 
alapján ismét engedélyezheti a parcellázásokat 
de csak azzal a megszorítással, hogy építkezési 
engedélyeket mindig csak a már beépített város* 
részek melletti területekre ad ki. Erre a megszo-
rításra azért van szükség, hogy ne támadjanak is-
mét uj, elszigetelten álló telekcsoportok, vagy lakó-
telepek, amelyeknek ilyen körülmények között a 
szükséges közmüvekkel való ellátása költséges is 
és súlyos technikai nehézségekbe ütközik. 

A műszaki bizottság a parcellázás ügyének le-
tárgyalása után megkezdte a Templom-tér lemé-
lyitett részeinek kövezésre benyújtott ajánlatok 
elbírálását. A bizotság megállapította, hogy a leg-
kedvezőbb ajánlatot Erdélyi András tette, aki 
százharminchatezer pengőért vállalkozik a tér ki-
kövezésére, még pedig sötétszinü bazalt vagy 
andezit és világosszinü trachit anyaggal A két 
különböző színű kőkockákkal mozaikszerűen rak-
ják majd ki a t^ret A bizottság Erdélyi ajánlatának 
elfogadását javasolja. 

A Templom-tér aszfaltozási munkálatainak ki-
adása ügyében nem hozott döntést a bizottság, 
a két legkedvezőbb ajánlatban ugyanis formahibát 
talált A legkedvezőbb ajánlatot a Magyar Aszfalt 
Részvénytársaság tette, azonban mexikói aszfaltot 
ajánlott, ami a bizottság megítélése szerint nem 
lenne alkalmas a tér burkolására. Az utána követ-
kező ajánlatot Helvey Tivadar és Czigler Arnold 
alkalmi társulása tette, ebben az ajánlatban viszont 
azt kifogásolta a bizottság, hogy a vállalkozók nem 
igazolták, hogy már foglalkoztak útépítéssel, A 
sorban a harmadik ajánlat ismét a Magyar Aszfalt 
Részvénytársaságé, ez azonban közel négyezer pen-
gővel drágább a legolcsóbbnál. Ezért a bizottság 
ugy határozott hogy az első két vállalkozót az 
ajánlatok hiányosságainak pótlására, illetve korri-
gálására hivja fel és ennek megtörténte után a 
döntést a polgármesterre bízza. 

GÁZGYÁR VENTILLÁTOR AKCIÓJA 
55 pengő 6 havi részletre 

Gázgyár Városi I roda Kölcsey iicca 11. 
"zsumsmmi 

435 
B'BBBBBmmeBsisesga 

Tele fon 20—62. 


