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Öl évi börtön 
a domaszéki halálos lövöldözésért 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi törvényszék Tóth-tanáosa péntekem délelőtt 
foglalkozott a domaszéki. gyilkossággal. Május 
5-én történt a gyilkosság. Csányi József 20 esz-
tendős legény revolverrel agyonlőtte jóbarát-
idt. Zombori György 21 éves legényt. 

A gyilkosság éjszakáján a domaszéki legények 
Ogy kocsmában iddogáltak. Távozás előtt még 
hirteten mezittak fejenként egy liter bort. Elég 
ittas állapothan mendegéltek ezutám az első ke-
resztutig. Itt törtónt a gyilkosság. A két barát 
osszeszótatkozott azon, Ihogy közös barátjuk, 
h'cza. János merrefelé menjen, kii kisérjen haza. 
A legényt ráncigálták, kapacitálták, közben 
egymásról kirángatták a kabátot. Végül is Csá-
nyi győzött, ami Zomborit rendkívül felinge-
relte. Szidalmazni kezdte Csányit és rákiabált, 
hogy menjen a közelébe, ha van mersze. C s ánv í 

nem kérette magát sokáig. Odalépett hozzá és 
fejbelőtte. A golyó szörnyű pusztítást vitt vég-
be a szierenosétler. legényen. Szétroncsolta a fe-

jét, nyomban meghalt. 
A pénteki lőtárgyaláson Csányi József — akit 

az ügyészség szándékos emberölés bűntettével 
vádolt — azzal védekezett, hogy Zombori kihivó 
(magatartást tanúsított. Szidalmazta durva sza-
vakkal. Amikor ő minden támadó szándék nél-
kii1 Zrnmbori felé indult, a részeg legény kést 
rántott e'ö és feléje csapott. Ezek utáin önvéde-
delemből. elővette revolverét és Zombori fejére 
iltctt vele. Nem tudja m¡képen történt, a revol-
ver az ütósk:>r elsült és a kiröppenő golyó ba-
rátja fejébe fúródott. 

A bíróság több tanút hallgatott ki. akik külön-
böző vallomást tettek'. Kihallgattak egy fegyver-
szakértőt is, aiki Véleményében azt adta elő. 
hogy a revolver jól záródott, az ütéstől wam sül-
hetett el. 

A törvényszék erős felindulásban elköthetett 
szándékos emberölés bűntettében mondotta ki 
bűnösnek Csányi Józsefet és ötesztendei börtön-
re ítélte. Az itélet még nem Jogerős. 
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A tanyai megjavítása 
Katona tanácsnok javaslata a tanyai adminiszlrácó átszervezésére 

Három közigazgatási kerületre osztják a város területét 

•yai közigazgatás megjavítása régi kívánsága 
az érdekeit lakosságnak, akik a város külterü-
letén laknak. A tanyán különösen azt sérelme-
zik állandóan, hógy számos közigazgatási 
ügyet kizárólag a varosban intéznek és emiatt 
gyakran nagy távolságokról kell nekik Sze-
gedre bejönniük. Napról-napra látni tanyaia-
kat az adóhivatalokban, sokszor egészen jelen-
téktelen kihalási tárgyalásokon kell megje-
lenni a tanyaiaknak es rendkívül kifogásolják 
azt is, hogy egyes bizonyítványokhoz csak 
hosszadalmasan tudnak hozzájutni. Éppen a 
minap tettek panaszt a polgármesterheiyettes-
nél, nogy egy domaszéki gazda most sem tu-
dott hozzájutni szegénységi bizonyítványához, 
pedig még julius első napjaiban kérte azt. Leg-
utóbb a főldmivelési miniszter is felhivta a va-
ros hatóságának figyelmét a tanyai közigazga-
tás sérelmeinek orvoslására. 

I>r. K a t o n a István tanácsnok, a közigaz-
gatási ügyosztály vezetője, még megválasztá-
sa előtt programjába vette, a tanyai közigaz-
gatási adminisztráció megjavitását. Katona 
tanácsnok most terjedelmes javaslatot dolgo-

zott ki erre vonatkozólag és azt tegnap azzal 
nyu jtotta át dr. T ó t h Béla polgármesterhe-
lyettesnek, hogy a szeptemberi közgyűlés elé 
terjessze. 

Javaslatában megállapítja a tanácsnok, hogy 
kormányhatóságilag jovahagyott közgyűlési 
határozat szerint Szeged területe közigazgatá-
silag három részre oszlik: belterület, Felső- és 
Alsóianya területére. Ugyanez a közgyűlési 
határozat kimondja azonban, hogy a területi 
beosztás nem jelenti a városnak joghatóság-
gal is biró külön közigazgatási területekre 
való feloszlását, hanem csak kezelési és ügy-
rendi tekintetből jöhet ez figyelembe. 

A város egész területe tehát ezidőszerint egy 
joghatósággal biró közigazgatási terület, — 
allapitja meg a javaslat. Szegénységi és va-
gyoni bizonyítványokat, különböző hatósági 
bizonyítványokat csak az elsőfokú hatóságként 
eljáró tisztviselő adhat ki. Ugyanez az egy 
tisztviselő intézkedik az egész város területére 
vonatkozóan közegészségügyi, állategészség-
ügyi. köztisztasági, közrendi stb. ügyekben is. 
A kihágásí ügyek is központilag intéztetnek, 
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mert a két, nem jogi képesítésű községi bíró, 
rendőri büntető biraskodással nem hízható 
meg. 

Régi és megokolt sérelme a tanyai gazdakö-
zönségnek, — mond ja a javaslat is, hogy ezek 

•a különböző közigazgatási ügyek központilag 
kezeltetnek. A gyakorlat pedig azt bizonyítja, 
hogy a belterülettől 20—40 kilóméter távol-
ságra élő külterületi lakosság ügyeit nem lehet 
azzal a gyorsasággal intézni, mint amilyennel 
a mai rohanó élet megkívánja. Már pedig, a 
javaslat megállapítása szerint, a jó közigaz. 
gatásnak egyik legfontosabb alapfeltétele: a 
gyorsaság. 

l>r. Katona tanácsnok javaslatában gondos-
kodik a tanyai lakosság közigazgatási sérelmei-
nek az orvoslásáról is. A javaslat végrehajtása 
a városi háztartást egy fillérrel sem terhelné 
meg. A javaslat az orvoslásra nézve a kővetke-
zőket tartalmazza. 

— A közgyűlési határozat megváltoztatásá-
val a város területét három joghatósággal biró 
közigazgatási kerületre kellene felosztani. A 
két külterületi közigazgatási kerület élére is 
jogvégzett, elsőfokú közigazgatási hatóságként 
eljáró tisztviselő kerülne és rendőri büntető bí-
ráskodással is meg volna bízva. A személyzet 
a következőkből állana: egy-egy II. osztályú 
aljegyző, egy-egy irodasegédtiszt és egv-egy 
napidíjas. Minthogy ugy Felső, mint Alsóta-
nyán most is teljesít egy-egy irodasegédtiszt 
szolgálatot, csak két II. osztályú aljegyzői ál-
lást kellene szervezni. A napidijasi állás is be-> 
tölthető volna a meglevő létszámból. De ezzel 
szemben megszüntethető, vagy más beosztás-
ba volna sorolható a két külterületi bírói ál-
lás, esetleg át lehetne szervezni irodatiszti ál-
lássá. Ilyen állás jelenleg is van üresedésben 
a városnál éppen kettő. 

A két aljegyzői állás szervezésére is volna 
fedezet, mégpedig a kézbesítői állásoknak foko-
zatos megszüntetése folytán. A javaslat sze-
rint egv-egy kézbesítő-altiszti állásnak akár a 
város belterületén, akár külterületén történő 
megiiresedése esetén, az állást nem mint al-
tiszti állást töltenék be, hanem ideiglenes mi-
nőségben alkalmazott havidijasokkal volna be-
tölthető, 60, illetve 75 pengő illetménnyel, 
aszerint, hogy a bel-, vagy a külterületen tel-
jesítenek szolgálatot. Ilyenformán emelni le-
hetne a kézbesítők létszámát is és még min-
dig kevesebb volna az e célra fordított ösz. 
szeg. mint jelenleg, amikor egy külterületi 
kézbesítő-altiszt havi összilletménye 240—250 
pengőre reg. Ezidőszerint a külterületei» 19, 
mig a városban 20 kézbesítő működik, a kül-
területiek létszámát kellene emelni, mert a 
mai létszám mellett hetenkint csak egyszer 
van kézbesítés a tanyákon. De szükséges volna 
a kétszeri kézbesítés, mert fontos figydarabok 
késedelmes kézbesítése sokszor jogvesztő ha-
táridő elmulasztását vonja maga után. Meg-
javulna a helyzet, ha a Külterületi kézbesítők 
számát 19-ről 26-ra emelnék fel. A kézbesítő, 
altiszti állások" fokozatos megszüntetése és 60, 
illetve 75 pengős havidijasokkal való pótlása 
folytán előálló feleslegből fedezetet lehetne nyer-
ni ugy a külterületi kézbesítői állások szaporí-
tására, mint a két másodosztályú aljegyzői ál-
lás szervezésére. 

Dr. Katona tanácsnok nagyfontosságú Ja-
vaslala a szeptemberi közgyűlés napirendjeire 
kerül. 

Minisztertanács 
Budapest, július 27. A ifcortnsány taigjei- péntefce» 

délelőtt Görribös wiftrtíszteffielniöS dTtőfclefévet 
minisztertanácsot íarottaik. lmrédy Béla pétw-
ügyminisztor elöadásííbaíi a minisztertanács a 
gazda adósságok egyes? ríSszHetkérdjésónelk sza-
bályozásáról rendeletet tárgyalta, majd 'Kállay 
Miklós földművelésügyi miniszter ismertette az 
aizálysujtotta vidékek gazdáinak moeiseeiftósére 
vonatkozó intézkedéseket 


