
"1930 november TIT 

Megkezdték az előmunkálatokat 
a január 1-i népszámlálásra 

Halvan »népszámláló biztosi« alkalmazol! a város 
rA Dél magija rorsz'íg munkatársától.') Mint 

ismeretes, a kormány törvényhozási felhatal-
mazás alapján elrendelte az általános nép-
számlálást. Az ország lakosságát az uj esz-
tendő első percében számolják össze, illetve 
az uj év első percében lévő állapot adatait 
állapítják meg. A népszámlálás meglehetős 
nagy munkát jelent és annak elvégeztetésére 
a kormány a törvényhatóságokat és a köz-
igazgatási hatóságokat kötelezte. 

Szegeden a népszámlálás előkészítő mun-
kálatai pénteken kezdődnek meg. A munká-
latok irányításával a polgármester dr. Tu-
róczy Mihály nyugalmazott tiszti főügyészt 
bizta meg, aki az uj iparostanonciskola épü-
letében kap hivatalos helyiséget. Az előkészí-
téssel kapcsolatos belső adminisztrációs mun-
ka elvégzésére hatvan munkaerőt vettek fel, 
akik napi nyolc pengőt kapnak munkájukért. 

Ez a belső adminisztrációs munka december 
végéig eltart, amikor megkezdik a tulajdon-
képeni összeírást. 

A belső adminisztrációs munka elvégzésére 
alkalmazottak hivatalos neve népszámláló 
biztos lesz. Január első napján az összeirók 
kerületenkint látogatják sorba a lakásokat és 
a számláló lapok rubrikáit a január elsejé-
nek megfelelő állapotok alapján töltik ki. 
Ez a külső összeírás előreláthatólag tiz napig 
tart. Az összeíró lapok adatait a népszámláló 
biztosok dolgozzák föl a lehető leggyorsabb 
tempóban. 

Ugyanilyen időbeosztással végzik el a Sze-
gedhez tartozó tanyákon is a népszámlálást, 
amelynek irányításával a tanyai központokon 
működő községi bírókat bizta meg a polgár-
mester. 

Megszüntetik a város 
SO telefonállomásának legnagyobb részéi 
(A Délmagyarország munkatársától) Részletesen 

beszámolt a Délmaggarország arról a változásról, 
amelyet a telefonhasználat tarifájának hallatlan 
arányú megdrágítása a város közigazgatásában elő-
idézett és amelynek legkellemetlenebb következ-
ménye a közigazgatási adminisztráció meglassu-
lása lesz. Megírtuk azt is, hogy a telefondrágitás 
következtében előálló tehertöbblet elhárítása ér-
dekében a városházán megindultak a tanácskozá-
sok és azok eredményeképen valószínűleg a leg-
több városi telefonállomást leszereltetik, hogy igy 
megtakarítsák a horribilis előfizetési és beszélge-
tési dijakat. A város büdzséjében ugyanis a meg-
lévő közel nyolcvan telefonállomás fentartása je-
lentékeny kiadási tétellel szerepelt már a drágí-
tás előtt is, az u j tarifa mellett pedig legalább 
húszezer pengő évi többletkiadás veszedelme fe-
nyeget Sró van arról is, hogy a városházán és a 
bérházban olyan házitetefont szerelnek fel, amely-
nek segítségével az egyes ügyosztályok érintkez-
hetnek egymással a postai telefonközpont igény-
bevétele nélkül, a városi vonalak közül ezzel 
szemben csak a legszükségesebbeket tart ják meg. J 

A telefonkérdés elintézése érdekében alakított | 

bizottság dr. Pálfg József vezetésével megkezdte 
működését és megállapította, hogy melyek azok 
a telefonállomások, amelyeknek fentartására fel-
tétlenül szükség van és melyek a nélkülözhetők, 
a leszerelhetők. A bizottság szükségesnek minő-
sítette a főispán, a polgármester, a polgármester-
helyettes, a főorvos, az állatorvos, a tűzoltóság 
és a közkórház telefonját, viszont a nélkülözhetők 
közé sorozta a gazdasági ügyosztályét, a gazdá-
szati hivatalét, a mérnöki hivatalét, a kihágási 
bíróságét, az ügyészségét, az árvaszékét, az adó-
hivatalét, a kulturügyosztályét, a pénzügyi osz-
tályét, a főjegyzőét, a főszámvevőét is". Ezek 
közül a fontosabbak a meghagyandó állomások 
mellékállomásaival szerelhetők fel. 

Ez természetesen csak javaslat, amelynek sorsa 
felett a polgármester dönt. De valószínű, hogy a 
telefonkérdés ilyenértelmü megoldásra nem kerül 
sor, mert jobb és egyszerűbb megoldásnak látszik 
a központi kapcsolási házitelefonhálózat felsze-
relése, amely nem zárja ki annak lehetőségét sem, 
hogy minden hivatal a városi központ utján né-
hány megtartandó vonal felhasználásával külső 
telefonállomásokkal is felvehesse az érintkezést 

Botrányok éjszakája 
Kedden hajnalban három súlyos verekedés játszódott le kél szegedi kávéházban 

(A Délmagyarország munkatársától.) Han-
gos botrányok zajlottak le a hétfőről keddre 
virradó éjjel két belvárosi kávéházban.Véres ve-
rekedések, vad összeszólalkozások, hangos szit-
kok adták meg a keretet a botrányoknak, ame-
lyeknek híre azonnal elterjedt. A három ve-
rekedés sorrendben a következőképen játszó-
dott le. 

Az elsőt egy éjszakai kávéházban inscenálta 
egy pincér. Valamin összeszólalkozott egy 
másik vendéggel — ő is az volt ezúttal. Soha 
életükben nem látták egymást, szó szót köve-
tett, a pincérvendég nekiesett az ismeretlen 
vendégnek és ugy elverte, hogy amikorra si-
került kezei közül kiszabadítani a szeren-
csétlen embert, több helyen vérzett. Közben 
más könnyebb sebesülések is történtek, mert 
a nézőközönségnek is jutott egy-egy ütés. 

Ennél azonban sokkal hangosabb volt a má-
sodik számú verekedés. V., a kitűnő fiatal szí-
nész ült a kávéházban feleségével és egy tár-
sasággal. A kávéházban a hajnali órák felé 
már magasra emelkedett a hangulat. Az egyik 
szomszédos asztalnál mulatozott dr. M. F. 
fiatal ügyvéd, több fiatalember társaságában. 
Dr .M. éles megjegyzést tett V. feleségére, 
mire V. felugrott, nekirohant dr. M.-nak és 
ütlegelni kezdte. Néhány pillanat múlva csat-
lakozott férjéhez a feldúlt fiatalasszony is. 
Az ügyvéd társaságának tagjai némán és meg-
döbbenve nézték a kínos jelenetet, mig M. 

eltávozott a kávéházból. 
Ugyanezen a helyen tőrtént a harmadik 

számú verekedés. Ez volt a legkomplikáltabb. 
Ismert fiatalemberek ültek az egyik asz-

talnál. P. színész dr. T. /.-vei ült egy tár-
saságban. Hangos, jó kedvvel mulatozott a 
társaság. Nótáztak, ittak, senki sem tudja meg-
állapítani, hogy ki volt az, aki megkezdte a 
sértegetést, annyi azonban bizonyos, hogy a 
két fiatalember egyre hangosabban sértegette 
egymást. A diszes purparlé egyre durvább 
hangú lett, végül is P., mint aki dolgát be-
fejezte, elvonult egy másik asztalhoz, ahol 
ismerősöket — köztük hölgyeket is — fede-
zett fel. P. a hölgyek között foglalt helyet. 
Miután elhelyezkedett, néhány perc múlva 
azonban ujabb »beszélgetésbe« elegyedett dr. 
T.-vel. Újból röpködtek a különböző enyhe 
kifejezések, majd dr. T. J. hirtelen felkelt, 
odament a másik asztalhoz és pofonütötte 
ellenfelét. P. ékkor felugrott ismerősei közül, 
rávetette magát dr. T.-re és knockoutolta. 
T.-t pontosan találta az ütés, orrán, száján 
megindult a vér. Nagy volt a tumultus, si-
kolyok, dulakodás. Valahogy azután szétvá-
lasztották őket, sőt később még békítési jele-
netek is megkezdődtek, de eredménytelenül. 

Egyébként még nincs értesülés arról, hogy 
az éjszakai botrányoknak lesz-e folytatása, 
mert történetesen egyik jelenetnél sem volt 
jelen rendőr. 

Rendklvfll olcsó Árban vásárolhat 

csillárt 
a legnagyobb és legfinomabb választékból 

Fonyó Soma vi lágítási üz l e t ében 
Kölcsey ucca 4. 818 Telefon Aot. 11—85. 

Asz olvasó rovata 

Hogyan drágií a posta 
Mélyen tisztelt Szerkesztőségi Havonkint a múlt-

ban átlagosan 400 darab ajánlott levelet adtunk 
fel 46 filléres postabélyeggel, tehát havonkint 184 
pengői fizettünk a postának. A tarifaemelés most 
fokozottnbb takarékosságra késztet, revidiáltuk a? 
ajánlott levelek feladásának szükségességét és meg-
állapítottuk, hogy az eddigi 400 ajánlott levél helyett. 
a jövőben havonkint körülbelül 100 darabot kell 
küldenünk 70 filléres postabélyeggel, ami havi 70 
pengő kiadást jelent az eddigi 18í pengővel szem-
ben. Megtakarítunk tehát havonkint 114 pengőt, 
évenkint 1368 pengőt, a posta pedig tőlünk nem-
hogg többet, hanem ennyivel kevesebbet kap! 

A közönséges levelek helyett jövőben levelező 
lapokat írunk. E tételnél is reményeink szerint 
évenkint legalább 5—600 pengőt fogunk megtaka-
rítani az eddigi kiadásainkkal szemben. így fest 
a mi szempontunkból a posta drágítása! 

Teljes tisztelettel: (Aláírás.) 

fldófelszólamlási tárgyalások 
A szegedi II. számú adófelszólamlási bizottság 

november 19-én 
a kővetkező tételeket tárgyalja: 

Gottlieb Vilmos terménykereskedő Korona-ucca 
5. Szemerédi Ferenc állatkereskedő Kistelek, Ár. 
pád-u. 18. Szamek D. Adolf háztulajdonos Lőw 
Lipót-ucca 15. Lévay Mátyás háztulajdonos Vitéz-
ucca 10. Dr. Varga László háztulajdonos Margit-
ucca 29. Bakálovics József háztulajdonos Vásár-
helyi-sugárut 30 özv. Wiede Vilmosné háztulaj-
donos Boldogasszony-sugárut 5 özv. Kocsis Já-
nosné háztulajdonos Csuka-ucca 18. Süvegh Ferenc 
háztulajdonos Csongrádi-sugárut 47. özv. Gomb-
kötő Ferencné háztulajdonos Béke-ucca 4. Ba-
logh Sándor háztulajdonos Francia-ucca 28. Nyárv 
József háztulajdonos Alföldi-ucca 9. Berta Teréz 
háztulajdonos Kistisza-ucca 8. Aradi Lajos ház-
tulajdonos Nemestakács-ucca 11. özv. Nagy Sán-
dorné háztulajdonos Petőfi Sándor-sugárut 33. 
Simándi Istvánné háztulajdonos Bokor-ucca 5. 
Czégény János háztulajdonos Hunyadi-tér 14. Kiss 
István háztulajdonos Szent László-ucca 23. Boros 
Szilveszter háztulajdonos Tflndér-ucca 3 Özv. Nyi . 
Iassy Gusztávné háztulajdonos Római-körut 27. 

F I G Y E L E M ! 
Rendkivtlü előadás kizárólag 

Csak férfiaknak! I 
November 21-én, pénteken este 

7 és 9 óra! kezdettel a 

Széchenyi Moziban. 1 
Két óra alatt egész életre fontos, érdekes dolgokat fl 

léthat és hallhat 1 

BUCII Fa, szén, koksz 
" Csak príma áru. № 

Tulnagy 

leltárunk leépítése 
miatt luxus cikkein-
leet és étkező kész-
leteinket mélyen 
leszállított árakon 

kiárusítjuk. 
A j á n d é k t á r g y a k Igen Jutányos áron. 

Schillinger Mór cég 
K l a u z á l t é r S . 105 


