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az esetben is aggályos és nem engedhető meg, ha
a telek kövezett és csatornázott volna is, mert a
trágya és trágyáié kipárolgása a sürön lakott
környék levegőjét még igy is állandóan fertőzné.
A hatóság és a tiszti orvos e megállapításai »
kocsibeálló megszűntetését teljes mértékben megShvoy Kálmán, Rassay Károly és Hunyady-Vas Gergely a pénzügy- okolják."
„A véghatározat azonnali végrehajtására azért
miniszternél és a belügyminiszternél — A képviselőkel meghívták a van szűkség — mondja végül az Indokolás —, meri
a huzamosabb Idő óta tartó és nagyszáma tífuszos
költségvetés pénteki minisztériumi tárgyalására
megbetegedések & város közegészségét nagy mértékben veszélyeztetik, már pedig a közegészség
(A Délmagyarország munkatársától.) A belügy- I Szeged idei költségvetését
lehetőleg változtató» fenntartása és javítása fontos közérdek."
minisztériumban pénteken délelőtt kezdi meg a nélkül hagyják jóvá, abban a formájában, ahoA határozat ellen — de már csak birtokon kíváros idei költségvetésének tárgyalását a tárraközi gyan azt a város hatósága alapos megfontolás vül, mert az elsőfokú közigazgatási hatóság az
bizottság, amelynek ülésén Szegedet dr. Pálfyi
és hosszas tárgyalások eredményeképen összeállí- 1929- évi XXX- tc-c- 56- szakasza alapján kiJózsef polgármester, Scultéty Sándor főszámve- totta. A képviselők fölhívták a miniszterek figyel- mondotta- a kocsibeállók megszüntetését a z esetvő, dr- vitéz Szabó Géza pénzügyi tanácsnok fogmét arra, hogy Szeged uccai burkolatai nagyon leges fellebbezésre való t e k i n t nélkül fontos
ja képvsielni, de valószínűleg résztvesz ezen a tár- megrongá'ódtak, föltétlenül szükséges tehát, hogy közérdekből azonnal végre kell hajtani — termé
gyaláson Bárányi Tibor főispán is, aki már szer- a burkolatok jentartására szánt összeg csorbítat- szetesien fellebbezésnek vam helye- A fellebbedán délután elutazott Budapestre. A polgármes- lanul benmaradjon a költségvetésben, amire vi- zést a kézhezvételtől számított 15 napon belül a
ter, a főszámvevő és a pénzügyi tanácsnok az ere- szont csakis akkor van lehelőség, ha a fedezetül város polgármesteréihez kell címezni és az 1
fokú közigazgatási hatóságnál kell benyujtan'deti tervtől eltérően nem csütörtökön délután
szolgáló bevételi tételek is változatlanul marad- Másodíokon a polgármester határoz és határou'azott fel. hanem csak pénteken, a
reggeli
nak. Mindkét miniszter a legnagyobb megértés- zata e'lerr- ha az megegyezik az elsőfokú határogyorsvonattal utaziksel hallgatta meg a város képviselőinek kíván- zatai, már csak felülvizsgálati panasz* lehet
A költségvetés tárcaközi tárgyalásával kapcso- ságát és kijelentették, hogy azt a lehetőség sze- benyújtani a belügyminiszterhezlatban dr. Pálfy József polgármester csütörtökön rint teljesítik, bár a költségvetés változtatás néldélelőtt érdekes nyilatkozatot adott a sajtó kép- küli jóváhagyásának elvi dicadályai vannak. A miviselőinek.
niszterek mindhárom kéjwiselőt meghívták a költ— Szeged város három országgyűlési képvise- ségvetés tárcaközi tárgyalására, amely pénteken
délelőtt kezdődik meg a belügyminisztériumban.
lője, dr. vitéz Shvoy Kálmán, dr. Hunyadi-Vas
Gergely és dr. Rassay ivároly — mondotta a pol- A képviselők elhatározták, liogy részt is vesznek
gármester nyilatkozatában — már régebben meg- a tárgyaláson.
állapodott abban, hogy a politikai vonatkozáscHt— A szegedi képviselők együttmüfiödcsérőll
(A Délmagyarország munkatársától)
A* szetól mentes nagyobb jelentőségű városi ügyekben
őszinte örömmel értesültem és meg vagyok győgedi
ítélőtábla
tagnap
tartotta
meg
ezévi
első
együttesen járnalc el szüliség esetén az illetékes ződve róla, hogy ennek a közös munkának a váteljes ülését- Az ítélőtábla elnöke ismertette a
minisztereknél. A megállapodás alapján most kí- ros szempontjából igen hasznos eredményei leszteljes ülés előtt az ügyforgalomra és a személyi
nálkozott az első alkalom erre az együttes eljá- nek. A költségvetés tárcaközi tárgyalása során változásokra vonatkozó adatokat- Ennek kaprásra.
mindbárom képviselő részletesen megismerheti a csán bejelentette, hogy az ítélőtábla területén mfl— A három szegedi képviselő szerdán együtt város helyzetét és problémáit. Ez tesz különben az ködő bíróságoknál az 1935- év folyamán 84
kereste jöi Fabinyi Tihamér pénzügyminisztert és első alkalom, hogy az országgyűlési képviselek égvén részesült kinevezésben, előléptetésben- ilKozma Miklós belügyminisztert, akiket a szegedi miniszteri meghívás alapján résztvehetnek a költ- letve magasabb cint- és Jellegadományozásban
Rámutatott arra, hogy a. s®egedi ítélőtábla teviszonyokról tájékoztatta és arra kértek, hogy ségvetés tárgyalásán.
rületén működő bírósági alkalmazottak összes
száma az 500-at alig haladván meg, ezeknek a
kinevezéseknek és előlép'ietéRefcnek
arányszáma igen kedvező és az ifjúság szempontjából őr
venáetesnek mondható-

A szegedi képviselők együttes akciója
a város költségvetése érdekében

Evnvitó teljes ülés
az itélfftáblán

Halálra ítélték a kocsibeállókat

4 város belterületén azonnali hatállyal megszüntették a tanyai
szekerek várakozó helyeit
[A Délmagyarország munkatársától)
A kotanya 1 kocrik után a város nem szedreit piaci
osilbeállók régen vajúdó ügyében végre megtör- J helypénzeket. A kocsibeállók megszüntetésétől a
tént a már korábban beharangozott hatósági
javadalmi hivatal a helypénzbevételek számotdöntés- Az elsőfokú közigazgatási hatóság
tevő emelkedését várjaDr- Rőth Dezső tb- tanácsnok, mint az elsőelrendelte a belterületen levő kocsifokú közigazgatási hatóság vezetője még január
beállók azonnali hatállyal való be9-én aláirta a kpcsibeállók halálos ítéletét, a haszüntetését.
tározat kézbesítésére csak pénzkén kerül sor.
Mint emlékezetes, a város hatósága már hoszszabb idő óte foglalkozik ezzel a kérdéssel- Nemrégen szabályrendetettervezetet dolgozott ki.
mivel azonban artnak elfogadása nem metiit
simán a közgyűlésen, a javaslatot levették
a
napirendről, de előbb megállapították, hogy a
közegészségügyi törvény alapján egyszerű hatósági határozattal Is be lehet szüntetni a kocsibeállókatA város hatóságát két szempont b M a erre a
lépésre- Az egyik
a közegészségügy védelme

a város anyagi érdeke
fs- A kbosibeáHők ugyanis jelentős jövedelmet
vontak él a várostól- mert az itt elhelyezkedő
Ma utoljára

Címzett ismeretlen

SZÉCHENYI

MOZI.

kapja meg ezt a határozatot, mindegyik nagyjából azonos megokolássalA halálraítélt kocsibeállók a következő helyeken vannak: Püspök-u- 8, Mikszáth Kálmán-u7, Mikszáth Kálmán-ii- 15, Mikszáii Kálmán-u.
24, Attüa-u- 23, Mars-tér 18. MéTei-u- 17, Csongrád'-sug- 3, _ Török-u- 9, Szücsm- 3, T ö r ö l n i . 5.
Pallavioini-u- 4- Tisza Laios-körut 41. Mikszáth
Kálmán-u- 8> Tábor-u- 8. Mikszáth' Kálmán-u- 18,
Attila-u- 20- Korona-u- 28, Mikszáth Kálmán-u-

22, Török-u- 22, Csongrád Hu g 4, Rudolf-tér 12-

v o l t amennyiben az orvosok
megállapítása
szerint a kocsibeállók melegágyai a fertőző betegségeknek- különösen a tífusznak- De közreiátszott, még pedig 'ekintélyes sulival

B E L V A B O S I MOZI.

Huszonkét kocsibeálIA

fi. 7. 9

Ma utoljám

SHtRLEY TEMP1E

az 5 éves primadonna nagyszerű filmje,

Kacagó szemek
egy árva kislány édesbús története
es a nagyszerii kisérő műsorok.

Az indokolás
többek között ezeket mondja:
„A huzamosabb idő óta tartó és nagy számban
fellépő tifuszmeghetegedések miatt a város halósága a kocsibeáilókat egészségügyi szempontból
megvizsgáltatta. A kerületi tiszti orvos megállapítása szerint a Nagykörúton belül levő kocsibeállók a sűrűn beépített és sűrűn lakott városrész
lakóinak
egészségét állandóan
veszélyeztetik,
mert a telkeknek nincs burkolatuk és ilyen burkolatlan, földes állapotban használják kocsibeállónak. Megállapította továbbá a hatóság, hogy a
szóbanlevő telkekre hetipiacos napokon
nagy
számban, átlag körülbelül 100 kocsi szokott beállni és miután a földes telket az összegyűl« szeméttől és trágyától nem lehet rendesen megtisztítani, a trágyalével átitatott talaj állandóan bűzlik. a környék leveffőjét megfertőzi és a tömegesen fellépő learvekkel a közeli lakosság egészségét
még iokozottabban veszélyezteti. A hatóság ni •£állapitása szerint a Nagyköriiton belüli városrészben Ilyen kocsibeálló fenntartása még abban

A teljes ülés ezután sorshúzás utján megalakította az Ítélőtábla fegyelmi biróságát A fegyelmi biróság elnöki tisztét dr- Láng Miticzky
Ernő ítélőtáblai elnök tölti be, akadályoztatása
esetén állandó helyettese jár el- Rendes tagok
lettek: dr- Elemy Sándor, dr- HtíbayLászló, Sáfár Sándor és Curry RicháTd Ítélőtáblai birák.
póttagok: Lehoczky Károly, dr- Juhász István.
Csillag László és dr- Szabó József táblabírákAz Hélőtábla elnöke bejelentette-hogy az itélőbirák és ügyésziek a z országgyűlés által már
letárgyalt uj fegyelmi törvényének kihirdetése
után azt egy ujabban kitűzendő nyilvános ülésen fogja ismertetni és az eddigi jogtól eltérő
rendelkezéseket részletesebben megvilágítani és
alkalmat fog nyújtani arra Is» hogy az éráekelt
szakkörök tagjai a megtartandó értekezleten
vita keretében észrevételeiket megtehessék

5 pengős az uccán
(A Délmagyarország munkatársától) E-jy hamis ötpengős körül keletkezett az a bünper, amelyet csütörtökön tárgyalt a szegedi törvényszék
Apczy-tanácsa- Virág IsVánné hónapokkal ezelőtt egy ötpengöst talált az uccán
Boldogan
mutatta a pénzt ismerőseiiniak- aikik azonban az
első pillanatra megáll apitot' ák, hogy a pénz
hamis, még pedig eléggé durva hamisítványKözölték is a dolgot Virágnévai. aki azonban
nem vett tudomást a dologról- hanem sorba járta az üzleteket é*; el akarta helyezni a pénzfv
De sehol sem fogadták el tőle- Ekkor Víg Erzsébet nevű ismerősének adta át értékesítés végett- Víg Erzsébet a menyének adta oda a pénztA menye egy csendőr őmesternél volt bejárónőAz ötpengős a csendőrhöz került- aki szintén
!á"a. ho-gy a pénz hamis és a rendőrsége küldötte a bejárónővel- Virágné és Vig Erzsébet
ellen ezután megindult az eljárás hamis pénz
forgabmbahozatala miattA csütörtöki főtárgyaláson mindketten tagadták bűnösségüket- A hiróság Virágnét. nyolcnapi
tnghúzra itél'ie. de a büntetés végrehajtását felf iggesztette, Vig Erzébetet ellenben felmentett«
a vád alól-

