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Szombaton rendőri karhalalommal 
ha|l|ák végre 

a kocslbeálló~slatáriumol 
Nyolc beállóíulajdonos ellen eljárási indiíoiíak 

(A Délmagyarország munkatársától) A piaci 
kocsibeállók statáriális betiltása óta áll a harc 
a város hatósága és az érdekelt beá^ótulajdo" 
nosok között A betiltó határozatot még a mult 
héten kézbesítették, azóta két hetipiac volt már. 
szombaton és szerdán, de a határozat végre-
hajtása körül még mindig bajok vannak, hiába 
figyelmeztette az elsőfokú közigazgatási ható-
ság az érdekelteket, hogy azok ellen, akik mem 
hajtják végre a rendelkezést, kihágdsi eljárást 
indítanak- A hatóságnak az az intézkedése, 
amelynek értelmében már a szerdai piacon 
tizenöt munkanélküli hadirokkant ügyelt a Mars-
térre kiálló tanyai kocsikra, a gazdák nyugta-
lanikodását ugy-ahogy megszüntette, de a betil-
tott kocsibeállók továbbra is helyt adnak a je-
lentkező tanyai kocsiknak és nem sokat törőd-
nek azzal sem, hogy a közigazgatási hatóság 
állandóan razziázik a piac környékén-

Eddig nyolc beállótulajdonos ellen indult meg 

(A Délmagyarország munkatársától) Az Or-
szágos Társadalombiztosító Intézet uj székhá-
zának építését ugy látszik, végre mégis meg-
kezdik a tavasszal- Mint ismeretes, régen nem 
merült fő' építkezés körül annyi bonyodalom, 
mint e körül és régen nem húzódott ilyen sokáig 
építkezési ügy, mint az OTI-székház ügye-
Esztendőkkel ezelőtt határozta már el az OTI 
vezetősége az uj székház felépítését, miután két-
ségtelemné vált, hogy a régi székházban ural-
kodó állapotok nem tarthatók fenn tovább- An-
nakidején még Vass József volt a népjóléti mi-
niszter és az ő kívánságára történt, hogy a vá-
ros nagyobbösszegü előleget folyósított az OTI-
nah a tervezett uj székházhoz szükséges telek 
megvásárlására- A telket meg is vásárolták 
ezen a várostól kapott pénzen, sürgősen le is 
bontották a rajta lévő épületeket, de azután 
me.ebukott a Bethlen-kormány, megszűnt a nép-
jóléti minisztérium és a telek üresen marad1 a 
Gizella-tér sarkán-

A város közönsége hosszú jdeig hiába harcolt, 
hogy végre történien valami ebben az ügyben, 
a mult évben végre kiírták a pályázatot a szék-
ház megtervezésére, de amikor a tervek elbí-
rálására és a pályáza1 eldöntésére került a sor, 
ujabb hossza bonyodalmak keletkeztek- Dol-
gozni kezdett a protekció és végül is nem az 
kapott megbízást a részletes tervek kidoilgozá" 
sára, akinek a tervét a zsűri legjobbnak ítélte-
Ezek után a dolog ismét elakadt valahol, az el-
fogadott tervek kivitélére sem került a sor, 
hiába sürgette a« építkezést a város hatósága 
éppen ugy, mint maga az OTT-

Most végre, ha a jelek nem csalnak, megkez-
dik az énHkezés előkészületeit- Az OTI mér 
nökei dolgoznak Szegeden és elkészítették az 
é-ntkezési munka vállal"tbaadásnfmz, illetve a 
versenvtárgya'ás. kiírásához szükséges munká-
latokat- A kiírási tervezetet a napokban felter-
jesztik a belügyminiszterhez, ak'nek most már 
szándéka, hogy a versenytárgyalást haladékta-
lanul kiirja- Ha ez megtörténik, akkor már 

a kihágdsi eljárás és rövidesen megtartják 
ügyükben a tárgyalást- A közigazgatási ható-
ság közegészségügyi kihágás dmén tette meg 
ellenük a feljelentést-

Mivel a kihágási eljárás meginditása sem 
járt kellő hatással, a város hatásága elhatároz-
ta, hogy a legközelebbi hetipiacon- tehát szom-
baton, renáőrí karhatalommal ellenőrizteti a 
betiltó határozat végrehajtását- Rendőrök j á r 
ják majd sorba a kocsibeállókat és karhata-
lommal akadályozzák meg, hogy azok ismét 
befogadják a jelentkező tanyai kocsikat, vagy 
ha már ott találnak ilyem kocsikat, azokat kar-
hatalommal távolitiák el és hajtják ki a Mars-
térre A város hatósága a karhatalom alkal-
mazása ' azt várja, hogy az érdekeltek végre 
megszüntetik az ellenállást, végrehajtják a ha-
tározatot 6s a kérdés eldöntését rábízzák az 
illetékes közigazgatási fórumok-n-

semmii akadálya sem lesz annak", hogy az épí-
tési munkát márciusban megkezájék. hiszen a 
szükséges összeg már régen rendelkezésre áll-

Leunrott a második 
emeletről a miskolci 
szubrettprimadonna 

Miskolc, január 24- Miskolcon mély megdöb-
benést keltett a miskolci színház 21 éves szulr 
rettprimadonná j ának, Lantos Icának öngyilkos-
sági kísérlete- Lantos Ica tegnap este mé" fel-
lépett Bús Fekete László „Szerelemből elégte; 
len" cirnü színdarabjában, amelynek egyik női 
főszerepét játsza, majd pedig kollégái társasá-
gában az Abbazia-kávéházban megvacsorázott-
A kávéházban még jókedvűen viselkedett és fél" 
tizenkettőkor ment fel a szállóban lévő lakásá-
ba. ahol édesanyjával »fyütt lakott- Kevéssel 
utóbb összezúzott fe^n. eszméletlenül találták 
meg a szálló halljában- Efőször azt hitték, hogy 
szerencsétlenség rtént, ma pániban már bi-
zonyosnak látszik, hogv öngyilkosságot köve-
tett el, a másoáik emeletről levetette magát Az 
Err ébet-kórházban, ahova a mentők beszállí-
tották, megáHanitották, hogy zuzódásokat és 
combtörést szenvedett-

Lantos Ica öngvilkosságának okát ervelőre 
homály fedi- A 21 éves színésznő a színiaka-
démia elvégzése után került Miskolcra, ahol 
kedvence lett a közönségnek- A szép, tehetsé-
ges Lantos Ica ügyes táncosnő is voH- Az első 
feltevés szerint szerelmi bánat miatt követte el 
tettét, d? Lantos Ica életmódia ezt a feltevést 
nem indokolia meg- A mplf év nvarán meny-
asszonya volt FMor Arthurnq.k, 3 Nemzői Szín-
ház gazdasági igazgatójának, de a házasság 
meghiusulrt, sem a színház igazgatósága, sem 

pedig kollégái pem tudnak magyarázatot találni 
a tehetséges fiatal színésznő öngyilkosságára-

Az orvosok megállapították, hogy Lantos Ica 
sérülései súlyos természetűek ugyan, de a mű-
vésznő néhány heti ápolás után felépül- Karrier-
jét az öngyilkossági kísérlet azonban valószí-
nűleg kettétörte, mert az orvosok véleménye 
s®erir,t combtörése miatt nem táncodat többé 

„Schuschnigg prágai utja 
csak kezdet volt" 

Prága, január 24- A Deutsche Presse mai szá-
ma „Az alakulóban lévő Középeuróna" cimmel 
foglalkozik Hodzsa beszédével és Schuschnigg 
minapi látogatásával Megállapítja a lap, hogy 
több jel mutat arra, hogy az osztrák kormány-
fő és a cseh miniszterelnök igen jól választott 
időpontban találkozott egymással- Mindkét rész-
rő1 egyeznek az alapfelfogások és mindkét kor-
mány olyan férfiak vezetése alatt áll, akiknek 
hasonló szellemi beállítottsága egyben bizto-
sítja a tárgyilagosságot is• Schuschnigg utja 
csak kezdet volt, de megmutatta, hogy a há-
ború óla eltorlaszolt ut újra járható- Ez az az 
ut, amelyen a gazdaságilag, fö'drajífiag és kul-
turálisan egymásra utalt népek végűi Is talál-
kozhatnak- Az élet akarása vezeti egymáshoz 
a dunai államokat-

Aszpirinnel megmérgezte 
magát egy Vlll-os diák 
(A Délmagyarország munkatársától) Pénte-

ken estefelé a mentők beszáll itották a közkór 

házba egy 18 esztendős középiskolai d' 

OuvOft» 

akit a járókelők az uccán eszméletlenül találtak-

A fiatal diák reggel elment iskolába, azóta nem 

tért haza- Szülei hiába várták haza ebédre- Es-

tefelé kapták a hírt, hogy fiukat a mentők a 

kórházba vitték, mert az uccán nagymennyisé-

gű aszpirinnel megmérgezte magát- A kórház-

ban megállapították, hogy a diák állapota sú-

lyos és életveszélyes, mert nagymennyiségű 

mérget vett bé-

éi diákot a kórházban kihallgatta dr- Thiry 

Lajos rendőrtanácsos. Az öngyilkosság hátte-

rében, ugy látszik, hogy súlyos konfliV :ok 

húzódnak meg- A diák idegesen és ingerülten 

viselkedett, ebben az esztendőben tanutaányi 

eredménye sem volt az, ami a mutt esztendőkben 

volt- Hogy mi volt közvetlen oka ön1— Hkos-

sági szándékániak, azt még .neim tudják-

IV. György a n g o l k i r á l y maghalt * 

sí eleS helyszíni felvételekről készült filmet bemntati& 
mlndemiip a . í r l v á ro i l éa S r é ch cny l mozi. 

Belváros i Moz i Szombaton és mindennap 
'ecll B. da Mllle millió dolláros fi lmje 

M e s hadiárai 
Főszereplők-

Oroszlánszívű Richárd . . H e n r y W i l c o x o n 
Berengária Lora t ta Joung 

5, 7, 9 

Széchenyi Mozi Ma és mindennap 

mirnm ¡lom 
SHAKESPEARE remek müve filmen 

a tekintettel a hosszú műsorra 
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Márciusban 
végre, mégis 

megkezdik az OTl-székház 
építését ? 


