
T935 november 5. DÉl . M A G Y A R O R S Z Ä G 

Általános városrendezési program 
„A jövőben ne ötletszerűen és ne protekciós alapon 

intézzék e! a városrendezési problémákat" 

(A Délmagyarország munkatársától) A költ-
ségvetést tárgyaló közgyűlés — mint ismere-
tes — uj szakbizottságot alakított városrende-
zési bizottság címén, hogy ez a bizottság ter 
relje egységes irányba és szorítsa céltudatosan 
megrajzolt keretek közé a városrendezési mun 
kálatokat. kívánságokat és törekvéseket. 

Az uj bizottság hétfőn délután négy órakor 
tartotta meg a városházán dr- Pálfy József 
polgármester elnökletével alakuló ülését- ame-
lyen a tagok csaknem teljes számban megje-
lentek- A polgármester megnyitó 'beszédében 
ismertette az uj bizottság mandátumát és kije-
lentette. hogy bár nagyon sok bizottsága van 
már a városnak erre az uj bizottságra nagy 
szükség volt- de a városrendezési bizottság 
csak akkor végezhet értékes, eredményes mun-
kát, ha nem váiük a hozzája utalt ügyek köz-
igazgatási temetőiévé• A bizottság összeállítá-
sa alkalmával gondoskodtak arról — mondotta 
—> hogy minden városrész megfelelő képvise-
lethez jusson, mert az a cél. hogy a lövőben 
ne ötletszerűen és ne protekciós alapon intéződ-
jenek el a városrendezési problémák, ne le-
gyenek protekciósabb kerületek, vagy városré-
szek. hianem egységes elgondolás szerint és a 
lehetőségek arányos felosztásával-

A polgármester megnyitója után dr- vitéz 
Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő azt in-
dítványozta, hogy a bizottság dolgoztasson ki 
a mérnöki hivatallal három évre szóló egysé-
ges városrendezési programot• Az indítvány 
felett hosszabb vita keletkezett, végül is a bi-

zottság ugy határozott, hogyha nem is megha-
tározott időre, három évre szóló programot 
dolgoztat ki. de az dltaJdnos programot ki-
dolgoztatja és annak részletes megvitatására 
ismét összeül majd-

Foglalkozott ezután a bizottság a jövő évi 
program kérdésével, megállapították, hogy a 
költségvetésben biztosított 103-000 pengős fede-
zet csak a meglévő burkolat fentartására elég, 
uj burkolatokra már nem igen jut belőle, hi-
szen a városnak közel hétszázezer négyzetmé 
ter kész burkolat feltartásáról kell gondoskod-
nia, ami körülbelül teljes egészében felemészti 
ezt az összeget- A fentartásnál Is. de az uj bur 
kóla tök készítésénél is mindig figyelembe fog-
ják venni a forgalmi statisztikát- amelynek 
összeállítását már megkezdte a mérnöki hiva-
tal és. az adatokat tervszerűen gyűjti hozzá-

A bizottság ezután az inségmunkaprogrammal 
foglalkozott és a népjóléti ügyosztály program-
tervezetét lényegesebb változtatás nélkül elfő 
gadta-

Kimondta a bizottság, hogy a közeljövőben 
ismét összeül, addig a mérnöki hivatal jegy-
zékbe foglalja mindazokat a városrendezési kí-
vánságokat és indítványokat, amelyek vagy a 
legutóbbi közgyűlésen- vagy a közgyűlésein kí-
vül felmerültek, felveszi a jegyzékbe a mérnöki 
hivatalban- fekvő terveket is- A bizottság az-
után megrostálja a jegyzéket, törli belőle mind-
azt. ami non sürgős, vagy nem szükséges, vé 
gfll megállapítja a szükséges munkálatok rang-
sorát-
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Szent Dtya beszél hozzátok 
ag el só hangos film, mely őszentsége XI. PIUS pápáról készült, szerdától ^ K o r z ó b a n . 

A piaci helypénzek revíziója 
Hétfőn értekezletet tartottak a városházán — Az iparosok 
tiltakozása a területi díjszabás bevezetése ellen — A ba-

romfipiac forgalmának növekedését remélik 

(A Délmagyarország munkatársától) Hétfőn 
délben dr- Pálfy József polgármester elnökleté-
ved összeült a piaci hely pénzszabályrendelet re 
víziójával foglalkozó bizottság, hoigy letárgyal-
ja a már régebben elkészült szabályrendelet-
tervezetet-

A tervezetet dr- vitéz Gombos József, a ja-
vadalmi hivatal vezetője ismertette és ahhoz a 
bizottság kisebb-nagyobb módosításokkal, de 
minden komoly vita nélkül hozzájárult• Hosz-
szabb viták keletkeztek az egyes részletkérdé-
sek körül- Dr- Cserzy Mihály, a kereskedelmi 
és iparkamara titkára ismertette az iparos és 
kereskedő kívánságokat, valamint a piaci áru-
sok sérelmeit és szempontjait-

Albizottság hozzájárult ahhoz, hogy a város 
A piaara vitt baromfiak után szedett hely-
pénzeket minden vonalon ötven százalékkal 
leszállítsa> úgyszintén ahhoz is, hogy 50 száza-
lékkal mérsékelje a tanyai piacok helypénz-
tarifáját- Ennek a tarifacsökkentésnek a követ-
keztében a város helypénz jövedelme mintegy 
évi 35 ezer pengővel csökken és ezt az össze-
get a költségvetés egyensúlyának biztosítása 
érdekében valamilyen uton pótolni kéül- A de-
ficitet részben pótolja az. hogy a bizottság 

Belváros i Mösl edd, szerda 
HANS ALBERS nagyszabású filnre 

PEER GYNT 
Ibsen örökszép költeménye filmen. 5, 7, 9 

Xxéchenyl Hoxl 
K IEPURA 

Ma utoljára 

Minden nőt szerelek 
5, 7, 9 

hozzájárul az úgynevezett számos-jószágok 
helypénzdijának 100 százalékkal való feleme-
léséhez így a lovak és marhák eddigi 32 fil-
léres helypénze 64 fillér lesz- Javasolja a bi-
zottság azt is> hogy az országos vásárokon 
szedett helypénzeket 25 százalékkal emelje a 
város• Ezzel a két emeléssel a helypénzbevéte-
lek 31 ezer pengővel szaporodnak, tehát a 35 
ezer pengős deficitből négyezer pengő a fede-
zetlen-

Dr- Kogutawitz Károly kifejtette a bizott-
ság ülésén, hogy szerinte ez a négyezer pengő 
is busásan megtérül abból a forgalomnöveke-
désből• amelyre éppen a baromfi-helypénzek 
50 százalékos csökkentése következtében szá-
mithat a város- A szegedi helypénztarifa tub 
magas díjtételei miatt ugyanis Szegedem nem 
fejlődhetett ki a baromfipiac. a környékbeli gaz-
dák aprójószágaikat inkább a makói, kistelek', 
orosházai és hódmezővásárhelyi piacokra vit-
ték értékesítés céljából. meTt ezekben a váro-
sokban lényegesen kisebb helypénztarifa ter-
helte őket- Most. hogy Szegeden 50 százalékkal 
leszállították ezeket a helypénzeket, biztosra 
vehető, hogy kifejlődik a szegedi baromfi-
piac 

A bizottság ülésén nagy vita támadt a terü-
leti hely pénzrendszer bevezetésnek terve felett-
Mint ismeretes, nemrég felmerült az a gondolat 
hogy a város a piaci árusoktól ne az elfoglalt 
terület hossza, hanem annak nagysága, szerint 
szedje a piaci helypénzt- Eddig folyóméteren 
kint. 16 fillért fizettek az árusok, a javaslat 
szerint ezentúl négyzetméterenként 10 fillért 
fizetnének- Az iparosok a leghatározottabban ál-
lást foglaltak ez ellen a változtatás ellen, amely 
a helypénztarifa burkolt emelését jelentené- Az 
az iparos, aki eddig négy méter hosszú helyen 
árult, helyóért 64 filtert fizetett, ha azonban be-
vezetnék a területi hely pénzt. 1 pengő 20 fillért 

kelleme flzeitnle. mivel a helye három méter 
mély-

.A vita konkrét eredmény nélkül végződött. A 
bizottság a hatóság, a gazdasági egyesület, az 
iparkamara képviselőiből albizottságot alakí-
tott és ezt bízta meg a kérdés kivizsgálásával-
Ez a kisbizqttság pontos számításokat fog vé-
gezni és amikor elkészült munkájával, annak 
eredményét az ad-hoc bizottság elé terjeszti-

Márky Hédy 
tragédiája 

Gyula, november 4- Megdöbbentő tragédia ját 
szódott le vasárnap Gyulán- Szabó József 30 
éves könyvkereskedősegéd három revolverlö-
véssel megölte Márky Hédyt, dr- Márky Imre 
nyugalmazott pénzügyi fogalmazó a szegedi 
ügyvédi kamara irodaigazgatójának 23 éves 
leányát, aki egy gyulai könyvkereskedőnek volt 
a menyasszonya- A fiatalember beleszeretett a 
ragyogó szépségű leányba és feleségül akarta 
venni- Márky Hédy azonban hallani sem akart 
erről-

A gyilkos merénylet vasárnap délelőtt t ő r 
tént dr- Márky Barna békési alispán lakásán-
A leány unokáhuga volt az alispánnak, akinél 
vendégségben volt- A kereskedősegéd virágcso-
korral a kezében állított be Márkyékhoz. akik 
nék azt mondotta, hogy főnöke küldte a virá-
got menyasszonyának- Amikor a leány Szabó 
közeléibe ért, hogy átvegye a csokrot, a fiatal-
ember előrántotta revolverét és háromszor rá-
lőtt Márky Hédyre A három golyó közül kettő 
a szerencsétlen leány szivébe hatolt, a harma-
dik a tüdőt roncsolta szét- Mind a három lö-
vés halálos volt-

A gyilkos kereskedősegédet aki a. merénylet 
után jelentkezett a rendőrségen, őrizetbe vet-
ték- Általános részvét nyilvánult meg a fiatal 
leány megdöbbentő tragédiája iránt-

Dr- Borsos Béla gyulai rendőrkapitány, aki 
az ügybem a nyomozást vezeti, a kővetkezőket 
mondotta: 

— Csupá/n annyit mondhatok, hogy Szabó 
reménytelen szerelme miatt ölte meg. Márky 
Hédyt• Az eset azonban még távolról sincs tel-
jesen tisztázva, a nyomozás tovább folyik. A 
gyilkos korlátolt ember-

Kiderült, hogy a kereskedősegéd két héttel 
ezelőtt arra bírta rá leánytestvérét, hogy együtt 
vásároljanak sonsjegyet- ..Gazdag ember akarok 
lenni, hogy elvehessem feleségül Hédy két" — 
mondotta testvérének Szabó-

A rendőrségen vallomástctelre jelentkezett 
Bandur István munkás- Előadta, ho>gy néhány 
héttel ezelőtt beszélt Szabóval-. Akkor a ke 
reskedösezéd azt mondotta neki. hogy Márky 
Hédvtől kapott revolvert. állítólag azért- hogy 
a fegyverrel gyilkolja meg vőlegényét• Ezt az 
állítást képtelen kitalálásnak tekintik-

Megkezdték a Stavisky-
per tárgyalását 

Páris- november 4- A Stavisky-ügynek. ame-
lyet hétfőn kezdtek tárgyalni Párísban. busz 
vádlottja van A főhős öngyilkos lett. a csalá-
sok összege 250 millió frank• A vádlottakat 
ötven ügyvéd védi- A tárgyalás 30 napon át fog 
brtani- Az ügynek 48 aktája van. az aktákban 
35-000 irat- A vádat három ügyész képviseli- Az 
esküdteknek 1956 kérdést fognak feladmi- A vád 
121, a védelem 150 tanút idézett be köztük 
három volt miniszterelnököt, két volt minisz-
tert. képviselőket ós szenátorokat, két. volt 
rendőrfőkapitányt és sok magasrangu tisztvi-
selőt-

A bíróság az első tárgyaláson számba vette 
a perben szereplő feleket és szereplőket- majd 
felolvasták a vádiratot- Ez teljes két órát vett 
igénybe- Az érdemleges tárgyalás kedden kez-
dődik-

PULLOVER: nőnek 
férfinek 
gyermeknek 

Készítse eajátkezüleg egy pullőver árából háromat 
kihoz Díjtalan tanfolyam, kiiünö divatlapok, re-

mek fonalak 

Muskátli-bolt Kárász u. 3 


