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Készül a szegedi 
csendrendelet 

Tilos: dudálni, kürtölni, csengetni, megbüntetik a vigyázatlan gya-
logosokat 

(A Délma&garorsiág munkatársától.) A nagy-
városok lakosságának régi kívánsága vált valóra 
a most kibocsájtott s augusztus elsején életbelépő 
csendrendeletlel A rendelet, amely a lakosság 
nyugalma és állandó támadásnak kitett idegze-
tének kímélése érdekében jött létre, az eddiginél 
fokozottabb óvatosságra inti ugy az autóvezető-
ket, mint a nagyközönséget. Ezentúl ugyanis tilos 
az éleshangu villanykürtök használata, kivéve a 
mentő- és tűzoltóautókat Minden más autó csak 
az úgynevezett dudát használhatja. De még ezt 
sem szabad korlátlanul használni: egyes főbb ut-
vonalakon ezt is eltilthatja a rendőrség. 

A szegedi rendőrségen már folynak a rendelet 
Végrehajtási utasításainak előkészítő munkálatai. 
Szűkségesnek tartottuk a nagyközönséget a 
csendrendeletről jóelőre tájékoztatni és megkér-
deztük dr. Buócz Béla főkapitányhelyettest, aki 
a következőket mondotta: 

— Az augusztus 1-én életbelépő csendrendelet 
a gyalogjáró közönséget fokozottabb figyelemre és 
a közlekedési szabályok szigorú betartására kény-
szeríti, hogy a balesetek elkerülhetők legyenek. 
Ma még a gyalogjárók túlnyomórészt nem akar-
nak a közlekedési szabályokhoz alkalmazkodni-
Az úttesten járnak, ott csoportosan megállnak és 
beszélgetnek, akkor is, amikor a gyalogjáró üres. 
Az ilyeneket a rendőrség, saját érdekükben, szi-
gorúan megbünteti a jövőben- Amikor az autó-
vezetőnek nem szabad dudálni, a közönségnek 
kell elhárítani az akadályt a jármű útjából. 

A fők?pitányhelyettes ezután elmondta, hogy 
egyelőre mely "utvonalakon tiltja el az autóknak a 

a 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-

vén vszéki orvostani intézet ha!ottaskamrá járói és a 

kórház melletti haloltasházról írott cikkeink az 

egész városban élénk visszhangra találtak. A3 

eredmény máris mutatkozik. A tőrvényszéki or-

vostani intézetet, addig is, amig a modern hűtő-

berendezést felállíthatják, jéghütővsl szerelik fel 

A Délmagyarország munkatársa pénteken (el-

kereste dr. Kiss Albert rektort, hogy a halottas-

kamra ügyében nyilatkozatot kérjen tőle. A rektor 

azzal fogadu, hogy átnyújtotta a kész nyilatko-
zatot, amelyet éppen a szerkesztőségnek készült 

beküldeni. Á nyilatkozat igy hangzik: 

Igen tiszteli Szerkesztő Ur! A »Délmagyar-

ország* f. évi julius 5-i számában y>Tarihatatlan 

állapotok a törvényszéki orvostani intézet pincé-

lében« cim alatt, a julius 12-i számban pedig 

y>Egészségügyi kép a törvényszéki orvostani in-

tézet ha'ottaspincéje és a kórház melletti halottas-

ház vidékéről« cim alatt tudósítások jelentek meg, 

amelyek ezen egyetemi intézet pincéjében ural-

kodó állapotokat ismertetik és kritizálják. Sajná-

lattal kell elismernem, hogy a hírlapi cikkzkneh 

az a megalapítása, hogy a törvényszéki orvos-

tani intézetnek pincéje és hullakamrája nincs 

olyan színvonalon, amelyet egy modern egyete-

mi intézettől meg lehelne követelni, megfelel a 

tényeknek. 

— Ennek oka azonban abban van, hogy az 

egyetem kiépítése az 1931-ben kitört gazdasági 

és pénzügyi vá'ság miatt félbenmaradit s az orvos-

kari intézetek közül az anatómiai, a kórbonctani 

és a törvényszéki orvostani intézetek kölcsönkért 

helyiségekben ideiglenes jelleggel vannak elhe-

gyezve. 
Az egyetem öt év óta évről-évre csökkentett 

dologi javadalmából a legnagyobb nehézségi 

[ duda használatát. Elsősorban vonatkozik a tila-
lom a Széchenyi-térre és az azt övező uccákra, 
tehát a Híd-, Vár-, Vesselényi, Takarcktár-uccák-
ra, Kossuth Lajos-sugárutnak a Tisza Lajos-kör-
utig terjedő és a kórház előtti részére, a Palla-
vicini-, Károlyi-, Kiss- és Kárász-uccákra, a Bol-
dogasszony-sugárutra cs a klinikák környékére. 
A Széchenyi-tér és környékére vonatkozó tila-

lom kibocsátásánál az a szempont vezette a rend-
őrséget, hogy itt van a legtöhb közhivatal A vil-
lamosokra a csendrendelet csak annyiban vonat-
kozik, hogy ezután nekik is csak szükség esetén 
szabad csengetniők, tilos tehát a vezetőknek mind-
untalan ütni az éleshangu csengőt. 

Valószínűleg hamarosan ki fog terjedni a tila-
lom más utvonalakra is, igy a Tisza Lajos-körutra 
és a Feketesas-uccára is. Hetipiaci napokon azon-
ban ezeken az utvonalakon olyan nagy forgalom 
bonyolódik le, hogy legalább is kezdetben rengeteg 
nehézséggel kellene a rendőrségnek megküzdeni 
a tanyai lakosság tájékozatlansága miatt. 

Fokozottabb mértékben fog figyelni a rendőr-
ség arra is, hogy uccakereszteződéseknél derék-
szögben való átkelésre, valamint arra, hogy az 
esti órákban és éjszaka autótülkölések és nyitott 
kipuffogókkal száguldozó motorkerékpárosok ne 
zavarják a csendet. 

A rendőrség az őrszemeken kivül, járőrökkel és 
razziákkal fogja a járművezetőket és a nagykö-
zönséget a csendrendelet betartására kényszerí-
teni. A rendelet megszegőit pedig szigorú bünte-
tésekkel sújtják. 

között tartja fenn ezen meglehetős rossz karban 

levő épületeket, sajnos, a dologi javadalom nem 

elegendő arra, hogy azokon gyökeres javítások 

és nagyobb beruházások eszközöltessenek. Erre 

a célra csak az építési hitel nyújthatna fedezetet, 

de ennek folyósítása is 1931-ben beszű 11 tettetett. 

Az egyetem gazdasági hivatala, valamint a i em-

iitett orvoskan intézetek igazgatói és az egyetem 

Tanácsa is évről-évre sürgeti felettes hatóságá-

nál e hitel további folyósítását gyökeres átala-

kítások céljaira, melyek sorába tartozik egy mo-

dem hűtőkamra megvalósítása is. Utóbbinak lé-

tesítése az egyetem műszaki hivatalának számí-

tása szerint, mintegy 20.000 pengőbe krrü'ne. 

— A megjelent tudósítások folytán újból meg-

sürgettem a vallás- és közoktatásügyi minisz-

térium illetékes osztályánál az egyetemi hitelből 

nagyobb összeg folyósítását kérő felterjesztésünk-

nek elintézését. 

— Egyidejűleg az egyetemi gazdasági hivatalt 

utasítottam a dologi javadalom" keretén belül a 

kétségtelenül fennforgó hiányok megszüntetésére 

s az égetően szükséges, bár ideiglenes jellegű 

intézkedések megtételére. E munkálatok már fo-

lyamaiban is vannak. 

— Becses lapjában válaszom szives közlését 

kéne, maradtam kiváló tisztelettel: Dr. Kiss Al-
bert, rektor. 

— A Délmagyarország cikkének örülök — 

mondotta ezután élőszóval -—, mert közérdekű és 

jóakaratú volt. Nemcsak a közegészségügynek, 

de az egyetemnek is j ó szolgálatot tett. A cikke-

ket felterjesztésemmel együtt elküldöttem a mi-

nisztériumba, remélem, hogy meg lesz a kellő 

foganatja. Sürgősen intézkedni keilene a kórház 

melletti halottasház ügyében is, mert az oitani 

hely zet is botrányos. Amikor a Délmagyurország 

cikkét elolvastam, azonnal jelentést kértem a tör-

vényszéki orvostani intézettől és sajnálattal álla-

pítottam meg, hogy a cikk megfelel a valóságnaJt. 
Helyszíni szemlét tartottunk az intézetben az in-

tézet igazgatója, a gazdasági hivatal kiküldöttje 

jelenlétében és megállapítottuk, hogy a helyzet 

valóban tarthatatlan. Elhatároztuk, hogy addig1 

is, amig a: egyelemhez méltó modern hűtőberen-
dezést felállíthatunk, provizórikusan oldjuk meg 

a dolgot. A pincét kicementeztetjük, az ablakokat 
dróthálóval vonatjuk be és tizenkét hülőtartályt 
állítunk be. Ezek a bádoggal bélelt tartályáld 

egyelőre megfelelnek, természetesen mag felelő 
mennyiségű jeget is kap naponta az intézet... 

— Az egyetem, amint ebből is látszik, igyek-

szik a helyzetet megoldani, még ha anyagi ne-

hézségébe kerül is az. Nem kutatjuk, hogy még 

az egyetem előtti időkben miért nem volt hűtő-

kamrája a városnak, hiszen törvényszéki boncolás 

már akkor is vo l t . . . Nekünk szükségünk van az 

anyagra, mert tanítani másként nem t u d u n k . . . 

A kórház melletti ravatalozó ügyében felkeres-
tük dr. Tóth Béla polgármesterhelyettest, aki a 
kővetkezőket mondotta: 

— A cikk elolvsása után azonnal jelentést kér-
tem a helvzetről és elrendeltem a vizsgálatot is. 

Határközi érte-
kezlet Részkén 
4 magyar-szerb határ mentén 

tilos a joszágregeltetés 

(A Délmagyarország munkatársától) Többizben 
már súlyos incidensek keletkeztek a határmenti 
legeltetésékből. Különösen Böszkén és környékén 
fordult elő, hogy a lakosság a határ menten le-
geltette jószágjait és őrizetlen pillanatban néhány 
jószág áttévedt a határon túlra, megszállott terü-
letre. Emiatt kellemetlenségek támadtak és csak 
körülményes eljárással sikerűit a tulajdonosaik-
nak rregkapniok a jószágjaikat. A napokban Itösz-
kén magyar-szerb határközi értekezletet tartottak 
és ezen tisztázták a határmenti legeltetés kérdését 
is. A város hatósága az értekezlet határozatának 
megfelelően a határmenti lakosságot eltiltotta 
attól, hogy a két határ között húzódó uton legel-
tessék jószágjaikat. A közös ut mentén ezután is 
megengedik a fükaszálást, de eljárás indul azok 
ellen, akik a tilalom ellenére ezentúl is legeltetik 
jószágjaikat a határmenti közös uton. 

Bizalom 
az angol kormánynak 

London, jul ius 12. Az angol parlamentben a 
nagy kü lügyi vita pénteken ha jna lban fejező-
dött be. Elvetették a munkáspár tnak a kor-
mány pol i t ikája ellen i rányuló határozati ja-
vaslatot. Ebben a kérdésben 236-an szavaztak 
a kormány mellett. 40-en ellene. 

B e l v á r o s i M o z i Szombat, vasárnap 
2 nj s áger egyíitt! 

Megmozdul a világ 
Dráma, Franchat Tone főszereplésével. 

Helyet a gyermekeknek 
fogadott ftu édes bus története Főszereplő : 

C A B B V C O O P E R 

S Z é C h e n q l PlOZi Szombaton és vasárnap 

Az idény két kiemelkedő szenzációja! 
Egyezerre egy műsorban! 

A mese autó 
f» erezel Zllta, Ka*os>G6zon-Törss Jenó 
Gombaszög i -Berki Lilivel. Ezt megelőzően 

Csak nekem dalolj! 
A legnagyobb élmény. ORACI M O O R I a new 
vorki Metropolitain világhírű énekesnőjének gran 

diózus filmje 

Hűtőberendezést kap 
törvényszéki orvottani intézet 
Dr. Kiss Albert rektor és dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes 

nyilatkozata a halottaskamrákról 


