Szeged és Pusztamérges küzdelme
a kisvasúti hozzájárulás ügyében

A belügyminiszter nem engedte meg, hogy Pusztamérges egyösszegben űzesse
meg évek előtti adósságéi
Évek

tette a város hatóságát és a község elöljárósá-

Óta sürgeti már a város Pusztamérges községet
a kisvasutépités hátralékos hozzájárulásának
kifizetéséért. Annakidején, mint emlékezetes,
a város azért építette ki a pusztamérgesi vonalszakaszt, mert a község magára vállalta a
vasútépítés költségeinek bizonyos részét és
fölajánlotta a vasútvonalhoz szükséges területeket. A mérgesiek a megajánlott hozzájárulásból ki is fizettek valamennyit, azonban hatvankétezer pengóvel adósak maradtak és azt
jsc adósságukat a mai napig sem egyenlítették
ü Pedig a városnak egyre nagyobb szüksége
lett volna erre a pénzre, de hiába sürgették
•meg számos alkalommal a pénz kifizetését,
"hiába ültek össze a város és a község képviselói, a sok tárgyalásnak sem volt eredménye,
ia számla kifizetetlen maradt.
Legutóbb, amikor a város hatósága már
pómel is fenyegetőzött, a pusztamérgesi elöljáróság elhatározta, hogy teljesiti fizetési kötelezettségét és ezért fölvett a község költségvetésébe megfelelő összeget a célra. A falu
költségvetését annak rendje és módja szerint
fölterjesztették a belügyminiszterhez, akitől a
napokban érdebes és a szegedi városházán
nagy lehangoltságot keltő rendelet érkezett
Szegedre és Pusztamérgesre.
A belügyminiszter rendeletében arról értesí-

gát, hogy a pusztamérgesi
költségvetést
nem
hagyja jóvá, illetve abból törli Szeged város
hatvankétezer
pengős követelésének
kiegyenlí-
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tésére fölvett összeget, mert ugy találja, hogy
ez a kiadási

sága minden

súlyos terhet je-

évben kisebb törlesztési

összeget

állit be a falu költségvetésébe.
A város hatósága természetesen tehetetlen
a miniszter rendeletével szemben. Arról most
már le kell mondania, hogy végre, annyi év
után, egyösszegben kapja meg a kisvasúti
hozzájárulást, pedig erre soha nagyobb szükség nem lett volna, mint éppen most Szeged
kénytelen lesz megelégedni a részlettörlesztésekbe!. A falu és a város megbízottai november 9-én ülnek össze, hogy letárgyalják az
amortizációs szerződés részleteit A tervezet
azután a közgyűlés és a község elöljárósága
elé kerül. Ha mindkét fél elfogadja, akkor
jogerőre emelik.

Hász&elyárverési
Félbemarad!

tétel aránytalanul

lent a falu háztartására, miatta kell magasabb
pótadót fizetniük a falu adózóinak. A miniszter azt ajánlja a városnak, hogy kezdjen a községgel uj tárgyalásokat, kössön u j szerződést
a kisvasúti hozzájárulás megfizetésére, még
pedig amortizációs alapon. Az ellen nem lesz
kifogása a miniszternek, ha a község elöljáró-

tart a város

a Kisbuvártó

feltöltése

kekre, hogy ha valaki esetleg el akarná adni
a házhelyet, azt mindenkor visszavásárolhassa. A kérdéses telkek a Széll-ucca folytatásában, a cserepessori téglagyár egykori telkén
ázbelyekké parcellázza és a házhelyeket nyil- vannak.
vános árverésen eladja. A parcellázás azóta
Itt emiitjük meg azt Is, hogy most került
tnegtörtént, azonban a házhelyek eladására volna sor a dohánygyártól visszakapott üres
nem kerülhetett sor, mert a telekkönyvi ha- telek és a Kisbuvártó hozzácsatolt területének
tóság a parcellázást nem vezette keresztül a felparcellázására és a házhelyek értékesítételekkönyvben és i g j nem történhetett volna sére is. A parcellázás tervét a mérnöki himeg a tulajdonjog telekkönyvi átírása. A dű- vatal még a mult évben kidolgozta. A terv szelőben tizenhat, egyenkint átlag háromszáz rint itt modern lakótelep épülhetne ki, ikernégyszögöles telket hasított ki a város és most házakkal, kertes parcellákkal, nyugati min[megérkezett a telekkönyvi hivataltól az értesí- ták szerint. A Kisbuvártó területének feltöltését
tés. hogy a telekkönyvi átírás megtörtént, meg is kezdték a tavalyi szükségmunkák KeteWtt a házhelyek értékesítésének nincsen aka- retében, de mivel közben elfogyott az államdálya.
tól kapott szükségmunkasegély és mivel a
A háfchelyárverést most már rövidesen meg- városnak nem volt pénze a munkálatok folytartja a gazdasági ügyosztály. A házhelyek tatására, a munka abbamaradt. Jelenleg a
négyzetölenkinti kikiáltási ára tiz pengő lesz, tóterület egyik része, a kisebbik fele még felbár nem nagyon valószínű, hogy ilyen magas töltetlen. Ezért nem lehetett végrehajtani a
áron akadjon rá vevő. Az .árverésen kialakuló parcellázást sem és a város ezért nem kérhette
vételár felét a vevőnek azonnal ki kell fizet- még a telekkönyvi hatóságtól a parcellázás
nie, második felét egy éven belül. Ugyancsak
telekkönyvi keresztülvitelét Ha a Kisbuvártó
egy éven belül fel kell minden vevőnek' épí- feltöltését befejezik — egyelőre még teljesen
tenie a telekre a szabályszerű lakóházat, mert bizonytalan, hogy lesz-e pénz rá —, azonnal
a telket csakis építkezési kötelezettséggel adja végrehajtják a parcellázást és a legrövidebb
tel a város. Az üzérkedés megakadályozása időn belül értékesitik a telkeket
céljából a város a maga számára telekkönyvipM
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Város hatósága már régebben elhatározta, hogy
Jerikó-dűlőben lévő szántóföldek egyrészét

Í

Ieg bejegyzett

elővételi

jogot

biztosit

tanu elmondta, hogy 1930 áprilisában, a Iőföppsnama ügyből kifolyólag egy cellában volt Littkével, aki elmondotta, hogy Vaynak 28—30.000 pengős megvesztegetési pénzl adott.
Márton Gábor építőmester elmondotta, hogy
Littke egy alkatommal Vaynak egy levelet Küldött, amelyre nagyon kellett vigyáznfa, mert abban
p^nz volt.
Vay Kázmér megcáfolta, hogv hozzá a tanu valamikor is levelet vitt volna. Márton Gábor ezzel
szemben fentartotta állításait és szemébe mondta.
Több tanu kihallgatása után az elnök Kiausekné
folyószámla kivonatát ismertette.
Mlnolch Károly törvényszéki orvosszakértő elmondotta, hogy semmi olyan körülményt nem
észlelt, amely azt bizonyítaná, hogy Halassy akaratelhatározási képességének nem lett volna birtokában.
Rövid szünet után az ügyész állott fel szólásra
és Czillér Antal, Bogdánfi Géza, Halassy Géza és
Szeligmann Gyulával szemben néhány vádpontra
nézve a vádat elejtette. A tőrvényszék ezekben a
vádpontokban megszüntette az eljárást
A tárgyalást 7-én folytatják.

Változatlan az angol kamatláb
London, november 5. Az Angol Bank mai ülésén
változatlanul .6 százalékban állapította meg a kamatlábat.

Kilépés
a kormánytámogató pártból
Budapest, november 5. Petró Kálmán egri képviselő bejelentette a keresztény gazdasági pártból
való kilépését, mert a Népszövetség pénzügyi bizottságának jeientése után nem hajlandó felelőssé,
get vállalni a kormánnyal. Amennyiben a párt
kívánja, hajlandó mandátumáról is lemondani.

Rablótámadás
az Ehrenfeld-fatelepen
Nyíregyháza, november 5. Nyíregyházán tegnap
este a sokat emlegetett Eftren/eZcf.fatelep Irodájába belépett két revolveres és álarcos férfi, akik
az irodában lévő pénzt akarták elvinni. Az ott
tartózkodó tisztviselő ellenszegült erre a rablók
menekülni kezdtek és kétszer rálőttek a tisztul,
selőre. Az egyik támadö elvesztette
sapkáját,
amelyet az eset hírére összegyűlt emberek megismertek és megmondták a tulajdonos nevét Néhány perc múlva már megláncolva kisérték a
rendőrségre a két rablót Az álarcos rablók statáriális biróság elé kerülnek. ' .

Üvegcseréppel felvágta
a karlát
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A mentők egy súlyosan sérült asszonyt szállítottak
be Sándorfalvárói a közkórházba. Az asszony Kovács Jánosné, aki eddig még ismeretlen okból
üvegcseréppel felvágta Jobbkarján az ereket Kovácsnéra eszméletlenül találtak rá a szomszédok,
akik telefonáltak a szegedi mentőknek. Minden valószínűség szerint a súlyos gazdasági viszonyok
keserítették el Kovácsnét annyira, hogy, öngyilkosságot kísérelt meg. Állapota a nagyi vérveszteség következtében súlyos.
HANGOS
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Súlyosan terhelő vallomások hangzottak el a Vay-ügy HANSI
csütörtöki tárgyalásán

©., 7 . , S .

NIESE

bécsi operettdlva kitűnő alakításával

Budapest november 5. ötnapi szünetelés után
csütörtökön folytatta a Szemák-tanács a Vay-ügy
főtárgyalását Az elnök kihirdette, hogy az ügyész
indítványára a biróság egy sereg tami kihallgatását rendelte el. A védelem indítványára is több
tanu kihallgatásának adtak helypt
Az első tanu L»dik Gusztáv nyugalmazott bel
ügyminiszteriumi államtitkár volt, aki elmondotta,
hogv évekkel ezelőtt hirek voltak forgalomban
arról, hogy Vay hivatali kötelességét megszegte.
A miniszterhez Vay miniszteri tanácsossá való
kinevezésekor egy névtelen feljelentés érkezett,
amelyben igen csúnya dolgok voltak Vay ellen felsorakoztatva. A vizsgálat egyes, Vay magánéi tere
vonatkozó dolgokat Igazolt fs. A feljelentés vacsorákról szólott amelyeket épitési vállalkozók adtak. 10—15 ilyen vacsoráról volt szó. De a mi-

niszter azt mondotta, hogy ezektől még ki lehet
őt neveztetni
Révész György hirlapirő elmondotta, bogy a
letartóztatásakor beszélt Littkével, aki azt mondotta, hogy semmiféle munkát nem adott ki a
belügyminisztérium egvik szerve sem, ha ezért nem
kapott valaki valamilyen honoráriumot. Elmondotta még Littke, hogy Vay és Halassy egy kllka
volt. Vayék 50—60.000 pengőt kaptak, mint megvesztegetési pénzt Sőt azt is mondotta Littke,
hogy felfelé, egész a miniszterig, mindenki kapott
pénzt, a miniszter feleségének 50 ezer pengőt kellett adni jótékonycélra.
Littke a hirlapiró vallomását az elnök kérdésére nem is próbálta cáfolni.
Falus Ferenc hirlapirő arról tett vallomást hogy
Vayt többször látta mulatni. Lühnsdorf Ferenc
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Pompás zenés bohózat
Vastlmap : 3, 5 , 7 , 9 Hétköznapokon
: 5 , 7. 9
Pénztár d. e. 10—12-lf?
Pénztár délntán 4 árától

VARGA MIHÁLY gyárosnál SZEGED

Aradi-ucca.

Telefon 11—69.

M i n d e n n e m ű kölélAru, zsineg, ztAk,
p o n y v a , lAtakaró.hnlAsz es tennis h á l ó ,
gyermek h á l ó k , tornaszerele

gyári

áron

kaphatók.

