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Egyetemi tisztviselőnők 
becsületsértés! pere a járásbíróságon 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Lázár Ferenc járásbiró pénteken rendkívül ér-
dekes ügyben hirdetett Ítéletet. Szilágyi Sán-
dorné egyetemi tisztviselőnő volt a per sértett-
je, a vádlott pedig egyik fiatal kolleganője, dr. 
Kloszter Antalné volt. A per előzménye az a 
családi háborúskodás volt, amely Szilágyi Sán-
dorné és férje. Szilágyi Sándor, ugyancsak 
egyetemi tisztviselő között dult. Szilágví Sándor 
felesége ellen válópert adott be és később vi-
selkedése miatt feljelentést tett ellene az egye-
tem rektoránál. A rektor Szilágyi Sándorné el-
len fegyelmit pótló vizsgálatot rendelt el és a 
vizsgálat lefolytatásával az egyik tisztviselőt 
bizta meg. A fegyelmi biztos a férj panasza 
ügyében kihallgatásokat eszközölt, kihallgatta 
Szilágyiné hivatalbeli kollégáit, többek között 
dr. Kloszter Antalnét is. Kloszterné vallomá-
sában azi mondotta, hogy tudomása szerint 
Szilágyinét erkölcsi kifogás alá esó viselkedése 
miatt \7, egyik tisztviselő felesége kiutasitotta 
társaságából. 

A fegyelmi eljárás során Szilá»yiné elé tár-
ták Kloszterné vallomását. Szilágyiné a sértő 
vallomas miatt feljelentést tett Kloszterné ellen, i 

A biróság előtt K h m e r Antalné rzzal védeke-
zett, hogy kihallgatása előtt a íegyeimi biztos 
arra figyelmeztette őt, hogy semmit ne hall-
gasson, őszintén mondjon el mindent, mert 
vallomására esetleg esküt kell tennie, ö tehát 
megmondotta azt. amit hallott. 

Á biróság ismertette a fegyelmi iratokat, 
amelyekből kiderült, hogy mi volt Szilágyiné 
elleni vizsgálatnak a célja. Meg kellett állapí-
tani, hogy Szilágyiné magaviselete összeegyez-
tethető-e hivatali állásával, mert azzal vádol-
ták, hogy két tisztviselővel a hivatali kollegiá-
lis érintkezésen túlmenő barátságot tart fenn. 
Szilágyinét a vizsgálat tisztázta az ellene emelt 
vádak alól. 

A biróság a tanúkihallgatások mellőzésével 
ítéletet hozott, amelyben felmentette az ellene 
emelt vád alól dr. Kloszter Antalnét, azzal az 
indokolással, hogy cselekménye nem veit jog-
ellenes és igy vallomásában foglalt kitételekért 
nem lehet megbüntetni. Különben is a vallo-
más kötelező volta kizárja, hogy a tan i rágal-
mazást kövessen eh 

Szilágyi Sándorné az ítélet ellen fellebbezést 
jelentett be. 
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Parkátalakilásokkal 
és szoboráthelyezésekkel kezdődik 

az uj ínségmunka-szezon 
20.000 pengőbe kerül a Tisza-szobrok művészi elhelyezése — Új-

szegedre helyezik 61 az Erzsébet-szobrot és a Szabadság-szobrot 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy-
szabású városszépitési terveken dolgozik a nép-
jóléti ügjosz'ály. A kertészetben beosztandó 
inségmunkásokkal még az idén rendezni kí-
vánják a városháza előtti Széchenyi-téri park-
részt. hogy ott néhai Klebelsberg Kunó szobor-
ajándékait: a két Tisza-szobrot felállítsák. A 
polgármester pénteken meg is Dizta vitéz dr. 
Szabó Géza népjóléti tanácsnokot, hogy a tér-
rendezés költségvetését dolgozza ki és tegyen 
előkészületeket arra, hogy az ínségmunkások 
elvégezhessék ezt a munkát. 

Szabó tanácsnok azonnal hozzá is kezdett a 
térrendezés költségelőirányzatának összeállítá-
sához. A tanácsnok véleménye szerint a városi 
kertészet az inségmunkásokkal a Széchenyi-
teret megtelelően át tudná rendezni, ugy, hogy 
e^y-két hónap múlva már felállíthatnák a két 
ajandékszobrol. A terv szerint -JZ a bejáróul, 
amely a városháza kapu jához vezet, megszűnik 
és a két parktükröt összekapcsolják. A közép-
re, ahol most az ut van, kertil a két szobor, be-
tonmedence két oldalára. A medence Közepére 
nyolcágú szökőkút készülne és az ártézi kut me-
legvizét vezetnék el oda. Nyersszámitás sze-
rint a parkrendezés a medence és a szökőkút 
20.000 pengőbe kerülne és ennek a költségnek 
egyharmadrészét az inségalap terhére lehetne 
elszámolni, 

A Tisza-szobrok elhelyezésével együtt több 
más szobornak Is megváltoztatnák a Helyét. A 
kulturüeyosztály tervbevett»., hogy Erzsébet-
klrályne szobrát a Stefánia-sétányról áthelyez-
teti Újszegedre, mert a Stefánián nincs meg-
felelő háítere ennek a sokak által megcsodált 
gyönyörű alkotásnak. Legutóbb lennt |irt Sze-
geden Ligeti Miklós szobrászművész, az Erzsc-

bet-szobor alkotója és kijelentette, hogy Újsze-
geden valóban jóbb helye lenne a szobornak, 
mert jelenlegi helyén túlságosan eltakarják a 
fák és a bokrok. Huszonhat évvel ezelőtt, amikor 
itt a szobrot felállították, még szabad tisztás 
volt ez a parkrész. 

A mult vasárnap megmutatták Erzsébet szob-
rát Stefánia főhercegnőnek, Rudolf írónörökös 
egykori feleségének, aki igen éleihünek találta, 
de kifogásolta az alkalmas háttér hiányát. Ezek 
a többizber. megismételt kifogások érieltékmeg 
a kulturügyosztály vezetőjében: dr. Pálfy Jó-
zsef polgármestcrhelyettesben azt a szándékot, 
hogy az Erzsébet-szobor áthelyezésére javas-
latot tegyen a polgármesternek. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester pénteken hozzá is já-
rult a szobor Újszegedre való áthelyezéséhez 
és erre most már rövidesen sor is kerül. 

Az Erzsébet-szobor ujszegedi helyére nézve 
többféle kombináció merült fel. Az egvik sze-
rint a szobrot a Főfasorban, a vigadóvá szem-
ben lévő parktükörben állítják fél, de van egy 
másik megoldás is, ame'y szerint a szobor a 
Rózsa'igetbe kerülne. Mindkét hely igen alkal-
mas és" most rövidesen egy bizottság dönti el, 
hogy hol állítják fel a szobrot. 

Helyet keresnek most a Gizella-téri Szabad-
ság-szobornak is, amelyet az 1849-es szőregi 
csata emlékére állítottak fel. Már a Gizella-tér 
három év előtti rendezése alkalmával felme-
rült a s/obor elhelyezésének terve, amelynek 
végrehajtására most rövidesen sor kerül. Való-
színűleg Újszegeden, a Főfasor bejáratánál 
állítják fel. 

A szobrok áthelyezéséhez körüibetül kétezer 
pengőre volna szükség. Ha elő tudják teremte-
ni valahonnan ezt az összeget, akkor rövidesen 

meg is történik a szobrok költöztetése. 
Többen figyel meziették már a kulturugyosz-

tálvt, hogy a Gizella-téri Rákóczi-szobor lová-
nak oldalán nagyobb horpadás látható, amely 
valószínűleg akkor keletkezett amikor a szob-
rot a Széchenyi-térről uj helyére szállították 
át. A szobor sérülését dr. Pálfy József polgár-
mester helyettes maga is megvizsgálta és most 
intézkedik a sérülés mielőbbi kijavítása érde-
kében. 

Modell női kalapok, 
Velour Soleil nyu'ször minőségben 
minden színben 

Filckalapok KnÜfelné!, Kárász n. 5. 

már 4 ÖU-161 Alakításokat modellek után vállalunk 

43.753 liter tejet osztottak 
szét a mult évben a sze-
gény gyermekek között 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. vi-

téz S z a b ó Géza elnökletével pénteken gyűlés 
volt a tejakció ügyében a városházán. Dr. S z a-
n y i István fővegyész beszámolt a tejakció ed-
digi eredményeiről és az idei akció tervezetét 
ismertette. Elmondotta, hogy az elmúlt évben 
43.753.4 liter ingyentejet osztottak ki az akció 
keretében. Az ingyentejben húsz iskola és hu-
szonnégy óvóda növendékei részesültek. Na-
ponkint 2000—2500 gyermek kapott 106 iskolai 
napon át ingyentejct. 

— A jövőben — mondotta Szanyi — nem ki-
zárólag pasztőrözött tejet adunk a gyerme-
keknek, hanem felmelegített tejet is. A gyerme-
kek a 2 deciliter tej mellé egy darab kenyeret 
is kapnak. 

A gyűlés egyhangúlag elfogadta B a k ó 
László indítványát, amely a tejfillérek kőtelező 
szedésére vonatkozik. Bakó ugyanis azt indít-
ványozta, hassanak oda, hogy a belügyminisz-
ter rendeletileg kötelezze a színházat és a mo-
zikat a tejfillérek szedésére. Elhatározták, hogy 
a gyermekklinikáról eltávozó gyermekek szá-

, mára is juttatnak bizonyos ideig ingyentejet. 

Jlzz olvasó rovata 
A Mars-tér rendezése 

Tekintetes Szerkesztő nrl A Déhnagyarorstóg 
olvasó rovatában „Felsővárosi lakos' aláírás-
sal megjelent cikkhez szeretnék hozzászólni. 
Nem vagyok ugyan tagja a városrendező bi-
zottságnak, nem is akarok a hivatalnak taná-
csot adni, de mégis szükségesnek látom, a 
Felsővárosi lakos urat, tévedéseiről felvilágo-
sítani. Szerintem igenis nagy szükség volna 
arra, hogy a Mars-teret kikövezzék. Először 
azért, mert a város szégyene, hogy szivében, 
egy ilyen sártenger legyén, másodszor azért, 
mért én, aki exporttal foglalkozom, tudom, 
hogy Szeged exportját a Mars-tér kikövezése' 
100 százalékkal emelné. Az idén elég szép ered-
ménnyel végződött az export, (körülbelül 100 
vagon), pedig csak három cég dolgozott, de töb-
bet még mézes madzaggal sem lehetett idecsal-
ni, mert amint mondták, még rendes piac sincs 
Szegeden. Lehet, hogy Felsővárosinak kelle-
mesebb volna az ajtón kilépve vásárolni meg 
szükségletét, de szerintem nem egy eniher. ha-
nem az összesség könnyebbségét kell nézni. Ta-
lán igaz, hogy nincs a városnak elég pénze a 
kövezésre, (bár horribilis összeg az, ami hely-
pénz címén befolyik") még akkor is kövezni 
kell, ha csak az égyík rész kövezésére telne. A 
befektetett összeg pár év alatt megtérül. Elte-
kintve attól, hogy ezer, meg ezer ember volna 
hálás. Szeged város polgármesterének talán 
azok a szegény tanyaiak is szívesebben fízeinék 
az adót, az exportunk is fejlődne, a város is 
szépülne. Tisztelettel Egy exportőr. 

Szenzációs ujdonsá«« ? ruháit, 

selvem, szövőt, bársoayruhéját, kötottkabátját 
1IR Hp» 0 J J anyaggal tisztittassa, mert 

• ruháját kíméli 1 
H Ü H Felelősség mellett vállalja 

Szécsódy gőzmosoda , Fekstosas ucca 20. sz. 


