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A kórfiás: igasgaió~föorvosa 
nem I e / > e * lagfa 

a városi közgyűlésnek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pontosan 

két éve, hogy a városatyaválasztás Szegeden lezaj. 
iott A választásnak a szövetkezett városi balpárt 
emlékezetes győzelme mellett több kisebb érdekes-
sége volt, amelyek miként történő elintézését hosz-
szu ideig érdeklődéssel várta a közvélemény. Az 
elintézés azonban késett, de ugy látszik, hogy az 
uj belügyminiszter uj rendszert jelent nemcsak 
az akták elintézési szellemében, hanem gyorsaság-
ban is. 

A szegedi közgyűlés a törvényben előirt határidőn 
belül megalkotta az összeférhetetlenségi szabályren-
deletet, amelyet annak rendje és módja szerint 
felterjesztettek a minisztériumba, amely azonban 
szintén nincs még elintézve. Az összeférhetetlenségi 
esetek közül sok vitára adott alkalmat, hogy tagja 
lehet-e a közgyűlésnek a kórliá: igazgató-főorvosa, 
aki fizetéses viszonyban van ti várossal. Szegedi 
vonatkozásban ez a kérdés sincs még eldöntve a 
mai napig sem, egészen biztos azonban, hogy a 
belügyminisztérium álláspontja szerint a kórház 
igazgató-főorvosa nem lehet tagja a közgyűlésnek. 

Baján ugyanis — mint onnan irják — a '29-es 
törvényhatósági választáson szintén beválasztották 
a kórház igazgató-főorvosát, dr. Róna Dezső egész-
ségügyi főtanácsost. A választás ellen Klein Rezső 

bajai kereskedő fellebbezést adott be és erre most 
érkezett le a belügyminiszter döntése. 

A belOgyminlszler helyi adóit a 
fellebbezésnek és a kórházi Igaz-
gató-főorvos megválasztáséi meg-

semmisilelie. 
A belügyminisztériumi határozat következtében vá-
rosi kórház igazgatója sem Szegeden, sem sehol 
az országban nem lehet városi közgyűlés tagja. 

Leiratában elvként leszögezte a miniszter, hogy 
a város összeférhetetlenségi szabályrendelete át-
dolgozandó, még pedig olyan módon, hogy nem 
választhatók meg bizottsági tagoknak városi alkal-
mazottak, továbbá azok, akik a várostól üzlethelyi-
séget, lakást, területet, vagy földet bérelnek, akik 
szerződéses szállítói és vállalkozói a városnak. 
Nem választhatók továbbá — folytatódik a bel-
ügyminiszteri leirat — azoknak a bankoknak, taka-
rékpénztáraknak és szövetkezeteknek igazgatói és 
igazgatósági tagjai, amelyeknél a város kamatoz-
tatás végett közpénzeket helyezett el. 

A bajai közgyűlés felirattal fordult ebben az 
ügyben a belügyminiszterhez, akitől kérte, hogy 
tekintsen el a leiratában konkretizált szigorú szem-
pontoknak az összeférhetetlenségi szabályrendelet-
ben való érvényesítésétől. 

Széchenyi M o z i b a n legközelebb 
A csókos regiment 

A lecjb.zarabb k. u. k. katonai vígjáték 

250 pengős ver a szellemek miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

Járásbíróságon dr. László Gábor járásbiró pén-
teken érdekes ügyben tartott tárgyalást Egy idő-
s«bh szegedi asszony nemrégiben keresetet adott 
be két testvér ellen: Tőrök Ferenc postafogaimazó 
felésege és Lippay Nagy József ellen és előadta, 
hogy Montevideó környékén élő bátyja telefonon 
küldött neki 250 pengőt, amelyet Török Józsefné és 
Lippay Nagy József vett fel Kérte már tőlük a 
pénzt, de azok vonakodnak neki megfizetni. Arra 
kérte a bíróságot, hogy kötelezze őket a fizetésre. 

A tárgyaláson az asszony előadta hogy a szel-
lemektől szerzett tudomást a pin-küldeményről 
Azok árulták el neki, hrgy pénze érkezett és hogy 
hol veheti fel. Előadta, hogy a járásbiróság 14. 
számú szobájában van egy biró, aki tudja, hogy 
az 6 bátyja tényleg küldött pénzt. A biró intézke-
dett, hogy a 14. számú szobából jelenjék meg 

a »biró«, akire az asszony hivatkozik. Kiderült 
hogy a 14. számn szoba járásbirósági iroda, ahol 
egy irodatiszt előadta, hogy ő ismeri az asszonyt, 
gyakran szokta irodájában felkeresni és mindig 
arról beszél, hogy a szellemek utasították oda a 
pénzért. 

Az alperesek előadták, hogy a felperes lakójuk 
volt és már akkor is furcsán viselkedett A szel-
lemekre való hivatkozással megtagadta a házbér-
fizetési. 

— Igen, megtagadtam — mondotta a felperes 
—, de csak azért, mert a szellemek elmondották 
nekem, hogy az a ház, amelyikben laktam, lulaj-
donképen a bátyámé és nem az övék... 

Az alperesek ügyvédje kérte a kereset elutasítá-
sát A biróság ezután elutasitot/a keresetével az 
asszonyt, mert az indokolás szerint »nem tudta 
bizonvitani állításait*. 

10 ezer akácfát termeltek kl 
a város alsótanyai erdejében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nemrégen | 
kiadott kormányhatósági rendelkezések értelmében, ' 
mint ismeretes, a város hivatalainak éa intézmé-
nyeinek a fűtésére elsősorban hazai szénfaltákat 
kell használni, külföldről hozatott szenet rs fát 
csak akkor, ha annak beszerzési ára alacsonyabb 
a hazai szén áránál. Feljogosította aionbau a 
rendelet a várost arra is, hogy a sajít erdeiben 
kitermelt fával fútsón, ha a fa kitermelési Költsége 
nem nagyobb, mint a hazai szenek ára 

A legutóbbi közgyűlés a költségvetés tárgyalása 
alkalmával — mint emlékezetes — elhatározta, 
hogy megváltoztatja az erdőkitermelési programot 
és ebben az évben, a város bevételeinek fokozása 
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céljából többet termel ki az előirottnál. A fakiter-
melés már megindult a város erdeiben, különösen 
Alsóianyán, ahonnan a kisvasút szállítja be a 
kitel melt és hasábokra vágott akáctőrzseket. Ma><-
minden nap érkezik a városba egy-egy akáciával 

»•;.! c •/ és a város olyan bőviberr 
van most a saját termésű fának, hogy hivatalait 
majdnem kizárólag ezzel fűti. A szénnel való tüze-
lést csak azokban az épületekben tartották fenn, 
ahot központi fűtés van, vagy ahol kizárólag 
hazai szénfajtákkal való tüzelésre alkalmas kály-
hákat szereltek fel. Eddig százötven vagon fát 
szállították be a városi intézmények tüzelőanyag-
szükségletének biztosítására az alsótanyai akácosok-
ból. Egy-egy vagonban hetven mázsa fa vau, a be-
szállított fa mennyisége tehát meghaladja a tíz-
ezer métermázsát. 

Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy ez a fameny-
nyiség nem elegendő a város tüzifaszükségktének 
teljes fedezetére, azonban tekintettel a kitermelés 
fokozására, valószínűleg, hogy még eladásra is 
jut a kitermelt készletbőL Az eladásra kerülő 
városi fa árát később fogják megállapítani. 

8 hónapra ítélték a napszámost, 
aki összeszurkálta házastársát 

(A Délmagyarország munkatársától.) ifj. Horváth 
Flórián 38 éves szentesi napszámos két hónappal 
ezelőtt az uccán megtámadta vadházastársát • I 
24 esztendős Kővágó Juhát és több késszurással 
megsebesítette. A napszámost letartóztatták és pén-
teken a szegedi törvényszék szándékos emberölés 
bűntettének kísérlete címén vonta felelősségre. A1 

napszámos igy mordo ta el az ügy elriméhyeit: 
— Három évvel ezelőtt megismerked'em Kővágö. 

Júliával. Nagyon megszerettem, kedvéért elhagy-
tam feleségemet, családomat és összeköltöztem vele. 
Két esztendeig boldogan éltünk, gyerekünk is szü-
letelt. Imádtam a feleségemet, ki tudtam volna 
menni érte a világból... Egy esztendővel ezelőtt 
lopás miatt hathónapi börtönre ítéltek, amit 
Csillagban ültem le. Kiszabadulásom után siettem 
haza az asszonyhoz. Már hazaérkezésem után meg.! 
tudtam, hogy amig én a Csillagban voltam, az 
asszony kikezdett egy 18 esztendős aratómunkás-
sal Nagyon fájt a dolog, elhatároztam azonban,' 
hpgy nem bántom az asszonyt De később mégis 
ugy láttam, hogy az lesz a legjobb, ha jól elverem, 

— Szerdán este nekiestem azután és nagyon 
megvertem. Bevallotta, hogy megcsalt mert sokai-: 
lotta azt az időt, amit én a Csillagban töltöttem^ 
Másnap megtudtam, hogy, bár megígérte, hogy 
végét veti a viszonynak, megint beszélt a fiúval^ 
Az uccán találkoztam a feleségemmel és hívtam 
haza. Kijelentette, hogy nem jön. Ekkor elővettent 
a késemet és megszúrtam... Ittas voltam, nem 
tudtam, hogy hol szúrom meg és hogy hányszor,; 
De ha ittas vagyok, akkor még sokkal jobban; 
szeretem a feleségemet, mint ha józan vagyok..J 
Megölni nem akartam, inkább magammal akartam' 
végezni, még mielőtt találkoztam volna vele. Ali 
rendőrség csak másnap tartóztatott le. Letartózta, 
tásom előtt hallottam, hogy a feleségem meg fog! 
halni, erre gondoltam magamban, hogyha ő meg-; 
hal, akkor az én életem nem ér egy fabatkát sem 
és felvágtam a karomon az ereket. De felfedez-
ték az öngyilkosságot és megmentettek... Nagyolt 
féltem a feleségemet, amióta ismét fogságban va-
gyok, majd megőrülök... 

A biróság kihallgatta ezután Kővágó Júliát, akg 
elmondotta, hogy megcsalta férjét, mert már 
gyon sokáig volt távol hazulról. Az elnök kérdéseire 
kijelentette, hógy nem kívánja Horváth Flóriáw^ 
megbüntetését, nem haragszik rá, sőt, ha kiszab** 
duí, továbbra is együtt kiván élni vele. 

Horváth Flórián'felesége kihallgatása alatt állanid 
dóan sirt sőt amikor a biróság visszavonult, rosz-
szul is lett, ugy, hogy a fegyőröknek ki kelleti; 
támogatni a folyosóra. 

A biróság Horváth Flóriánt az enyhítő körütJ 
mények figyelembevételével, nyolchónapi börtőnré 
itélte. Horváth Flórián zokogva nyugodott bele a t 
ítéletbe. 

— Méltóságos elnök ur — mondta fuldokolva/ 
—, csak azt tessék megengedni, hogy mielőtt meg* 
kezdeném a büntetésemet, szabadságra mehessekj 
haza . . . 

— Szó sem lehet róla fiam — válaszolta az elnőü 
—, magának ezen a nyolc hónapon kívül teguapj 
előtt lett jogerős egy egyesztendei börtönbüntetése^ 

özv. Grtinwa'd Imréné szül. Weisz Magda 
ugy a maga mint Miklós és János fiai ne-
vében mély fájdalommal jelenti, hogy szere-

tett férje, illetve atyjuk 

Grünwald Imre 
g y ó g y s B a r t á r t u l a l d o n e s 

f. hó 12-én, hosszú ki nos szenvedés után 
életének 47-ik, házasságának 19-ik évébon 
elhunyt. F. hó 15-én d. e. >/« 11 órakor te-
metjük a zsidó temető cintermAhSl. 

Édesanyja: Fivére: 

í n . Grünwald Zsigmondnft Dr. Grünwald Dezső 
Sógorai és sógornői. 

Műbútorasztalos műhelyemet, 
mely 20 éven át Pulcz tábornok-ucca 15. szánj 

alatt volt 

á t h e l y e z t e m 
Deák Ferenc-ucca 25/a. szám alá. Elfogadok me$ 
bizást mindennemű asztalosmunkák elvégzésére, 

Készítek ugy polgári, valamint a legkényesebb 
igényeket kielégítő lakberendezési bútorokat 

Modern diófa ebédlő készen, önköltségi árná! 
olcsóbban is eladó. 
112 Tisztelettel CVEGFS ANDRAS müusztalo*! 


