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November elsején életbelép 
a szigorított autórendelet 

(A Délmagyarorszdg munkatársától) A bel-
ügyminiszter ismeretes csendrendeletének egy-
része aiuguszitus elsején éleitbelópett- Augusztus 
óta lakott terüieéeken éjjel tíz órától reggel 
hátiig tilos az autóknak kiirtjelzést leadmok, 
csak a legnagyobb csendben közlekedhetnek, 
ami mágia után vonja azt is, hogy szinte csak 
lépésben haladhatnak az utkeresizteződéseiknél. 
ha nem akarjáík kitenni magukat veszélyes ka-
rambolnak- A csendrendelet többi része most 
november elsején lép életbe és a kővetkezőket 
tartalmazza: 

A gépkocsivezetőknek a városokban a kézi-
kürtön kívül csak a kéztkürt hangjánál nem 
erösebb hangú villanykürtöt szabad használ-
ni- Ez a rendelkezés megakadályozza a fület 
bántó szirénlzá sokat- Főútvonalakon jelzőkür-
töt használni tilos• Szegeden főútvonalinak szá-
mít efbből a szempontból a Széchenyi-tér és az 
abba betorkoló uccák kivéve a Keleman-uccát 
főutrvonal a Kdrdsz-ucca• a, Boldogasszony-sír 
gdrut- a Kossuth Laios-sugárutnak a nagvkör 
ut és a Feltámadás-ucca közötti része, az 
Erzsébet-rakpart és végül a Kálvdnccutnak & 
közremdészeti kórház előtt elterülő szakasza-

Az uj rendelet előiria az autósoknak, hogy 

jáaműveiMoel együk uccából a másikba csak 
lépésnek megfelelő sebességgel _ fordulhatnak 
be. hasonlóképpen keH viselkedniök az útke-
reszteződéseknél is- Gyorsabban csak akor sza-
ban haladniok. ha a közlekedési rendőr megír 
lelő jelzést ad- Természetesen étetbanmarad az 
éjszakai kürítüalom is-

A szegedi rendőrkapitányság vezetője, dr-
Buócz Béla főkapítányhelyette® a rendeletet 
most tette közzé hirdetményében és ebben 
felseólatja a gyalogjárókat is, hogy a rájukvcr 
naitkoaó rendelkezéseiket a legszigorúbban tart-
sák be A gyalogiárók az útkereszteződéseknél 
kötelesek derékszögben haladni 6s aki ezit a 
nandellkezést megszegi, kihágást követ el> 
amelynek pénzbüntetés a szankciója- A fókapi-
tányhelyettes figyelmezteti a gépkocsivezető-
ket. hogy a rendelkezéseket pontosan tartsák 
be és a legmesszebbmenő elővigyázatosságot 
tanúsítsák. Különös nyomatékkal figyelmezteti 
a főkapitányhelyettes a motorkerékpárosokai• 
hogy tartózkodjanak a nagy zajjal járó ..túráz 
tatástól", kipuffogó használatától, mert Ismét-
lés esetén az Ilyeneket nemcsak felelőssége 
vonják kihágásért, hanem a vezetői igazolvá-
nyát is elkobozzák-
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200 OTI-hátralékos szegedi munkaadó 
A jövő héten megkezdik a hátralékok elengedésének tárgyalását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Októ-
ber harmincegyedikéig lehet kérni az Orszá-
gom Társadalombiztosító Intézettől az ötezer 
per.gőn aluli hátralékok felének elengedését. 
Az ÓTI szegedi pénztárához ezideig mintegy 
kettőszáz kérvényt nyújtottak be. Van néhány 
többezer pengőről szóló hátralék, de a legtöb-
ben párszáz pengő járulék elengedéséért folya-
modnak. 

A kérvényeket a végrehajtási osztályhoz 
teszik át, itt felszerelik azokat, hogy november 
elseje után a kérvények elbírálására megvá-
lasztott ötös bizottságnak minden szükséges 
adat rendelkezésére álljon. A bizottság már 
megkezdhetné működését, de egyelőre tnég az 
OTI központjától várják a rendelet végrehaj-

tási utasításának megküldését. Ugy volt, hogy 
már október közepére megérkezik az utasítás, 
ez azonban nem történt meg. Valószínűleg a 
a jövő héten kezdik meg a benyújtott kérvé-
nyek elbírálását. 

Számítanak arra az OTI pénztáránál, hogy 
október utolsó napjaiban még tömegesen fog-
iák a hátralékos munkaadók a tőrlésre vonat-
kozó kérvényeket benyújtani. A kérvényeket 
rövid idő alatt bírálják el, az elv az lesz, hogy 
méltányosságot kell gyakorolni a kérvényezők-
kel szemben. Ezek szerint a hátralékos mun-
kaadók egyrésze remélheti, hogy OTI-tartozá-
sának felét elengedik. A bizottság tárgyalásait 
nagy érdeklődéssel várják. 

Január elsején élefbeiéplelik a városházán 
a felefon-hé isfát 

(A Délmagyarország munkatársától) Megír-
ta a Délmagyarország- hogy a városházám ko-
molyan foglalkoznak a telefonköltségek csök-
kentésének kérdésével A pénzügyi bizottság 
kimondotta, hogy a számvevőség; által javasolt 
2-4000 pengős tételt csökkenteni kell- A pol-
gármester dr- vitéz Szabó Géza pénzügyi ta-
nácsnokot bizta rn.ec a szükséges tervezet ki-
dolgozásával- Szabó tanácsnok érintkezésbe 
lépett az ügyben a postaigazgatósággal és ed-
digi tárgyalásairól a csütörtöki tanácsülésen 
tájékoztatta dr- Pálfy József polgármestert. 
Elmondotta hogy a megtakarításnak több 
módja lehetséges- Az egyik az. ha csökkentik 
a telefonállomások és a mellékállomások szá-
mát és csak ott tairt fenn telefonállomást a vá-

Mélységes megrendüléssel tndatjuk 

Steiner Izsó 
lakatosmester 

41 éves korában történt elhunytát Folyó 
hó 25-én, pénteken délután 3 órakor temet-
jük a cinteremböl. 

Steiner—TBnzer család. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük 

ros, ahol arra tényleg szükség van- Mivel a te-
lefoniköltségek nagyságát a beszélgetősek szá-
ma határozza meg. igen célravezetőnek látszó 
módja lenne a takarékosságnak, ha a város a 
forgalmasabb telefonállomásokat olyan készü-
lékkel szereltetné fel, mint amilyen a nyilvá-
nos telefonállomásokon van- Ezekről a készü-
lékekről osakis akkor lehet beszélgetést kezde-
ményezni. ha a hívó fél egy huszfilléres pénz-
darabot dob beléjük- így a város még keiresne 
is ezeken az állomásokon, hiszen egy-egy be-
szélgetésért a te| efonelőfizetőnek 12 fillért kell 
fizetnie, tehát minden nem hivatalos beszélge-
tés után a városnaik nyolc fillér haszna lenne-

Elmondotta Szabó tanácsnok azt is. hogy a 
postaigazigatósággal folytatott tárgyalásai sor 
rán felmerült a a telefondíjak átalányozásának 
lehetősége is- így a város függetleníthetné a te-
lefonköltségek végösszegét a beszélgetések 
számától, a telefonokért előre meghatározott 
átalányösszeget fizetne-

A polgármester felhatalmazta a tanácsnokot, 
hogy folytassa a postával a tárgyalásokat, dol-
gozzon ki részletes javaslatot és azt sürgősen 
mutassa be. mert az uj rendszert január elsején 
életbe kell léptetni- Egyelőre annyi bizonyos, 
hogy tizenöt nélkülözhető mellékállomást le-
szereltet tnée ebben az évben a vára«-

32 10 deka ^ ^ m m fillér, a 

XSZPONTI TEJCSARNOK RT. 
fiáktejcsarnokaiban. 

Viszonteladóknak árkedvezmény! 

Merben diszdowva avatta 
szegedi egyelem dr.szalay Jtfzsef 

nv. kerületi lOHapitányt 
Nagy ünnepség a századik díszdoktor-

avatáson 

(A Délmagyarország munkatársától) A sze-
gedi egyetem bölcsészeti kara díszdoktorává 
választotta dr. S z a 1 a y József ny. kerületi fő-
kapitányt, a Dugonics-Társaság elnökét, a vá-
ros kulturális életének egyik kitűnőségét. A 
bölcsészeti kar határozatát a kultuszminiszter 
javaslatára a kormányzó jóváhagyólag tudo-
másul vette, a jóváhagyás az elmúlt egyetemi 
tanév végén érkezett Szegedre és így a dísz-
doktoravatásra akkor már nem kerülhetett 
sor. 

Az egyetemi tanács nemrég elhatározta, hogy 
dr, Szalay József diszdoktoravatását az idei 
tanévben rövidesen megtartja. Előreláthatólag 
november elején sor kerül erre ünnepélyes for 
maságok között. Különös jelentőséget ad Sza 
lay főkapitány díszdoktorságának, hogy ev 
lesz a századik tiszteletbeli doktorává tál a Fe 
lene József-Tudományegyetemen. 

Azelőtt minden tanévben több díszdoktor 
avatás volt. A mult tanévben dr. S c h a f f e r 
Károlyt, a Pázmány Péter-Tudományegyetem 
ideggyógyászati tanszékének tanárát avatta a 
szegedi egyetem díszdoktorává. 

Ms. olvasó rovata 
Mélyen tisztelt Szerkesztőség! Közérdekből 

bátorkodom kérni alábbi soraim szives köz-
lését. A lapokból olvasom a tifuszbetegség to-
vábbi növekedését. Elfogadom az orvosi ható-
ság nézetét, amely szerint a szemétlerakó he-
lyeken keletkezett e veszélyes kór, elfogadom a 
betegség keletkezésének indokolását is-.. De 
egy körülményre szeretnék figyelmeztetni, ta-
lán agUis cselekvés mellett jó ügyet szolgál. 

A Mikszáth Kálmán-ucca egyik házában 
nincs szemétlerakodó, mégis tifuszBetegséggel 
elvittek onnét egy szegény iparos gyermekét, 
akit ugylátszik, nagy orvosi gondozással meg 
is fognak menteni. Van itt azonban és az egésa 
uccában rengeteg sok patkány, ugy, hogy « 
házakban mindenütt láthatók — világos nap-
pal isi 

A patkányok többnyire a disznóólakból Jön-
nek elő; érthetetlen előttem, hogy ilyen város-
ban, mint Szeged, egyetemi városban, a remek 
Széchenyi-tértől alig 100—200 méterre, disznó-
kat hizlalhatnak. Sok szép magyar várost is-
merek, de a város szivében nincs disznótartás 
engedélyezve. Azután minden városnak van 
patkányirtója, — nem lehetne e közegtől szor-
gosabb ellenőrzést követelni? És végre szeret-
ném tudni, mi indította Budapest városát né-
hány év előtt a kötelező szigorú patkányir-
tásra! Azt tartom, bizonyára megvolt ennek 
az oka, de eredménye is! 

Soraim közlését hálásan köszönve, tiszte-
lettel (Aláírás). 
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CSíron rád!, villanyszerelési munkák 

csóbtyk Szőke 
villanyseenelönéi, Tiaxa Lajos körút 57. 

(Fáy Maróit kézimuskrtx|pt mellett) 


