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A februári közgyűlés tárgyalja 
a közvágóhíd! szabályrendeletei 
Nemcsak az exportőröknek adnak kedvezményt, de azoknak is, 

akik évente legalább 22 ezer sertést vágnak !e 

(A Délmagyarország munkatársától.) A város 
pénzügyi és jogügyi bizottsága szombaton dél-
ben fejezte be együttes ülésén a közvágóhidi és 
husvizsgálati szabályrendelet tervezetének tárgya-
lását. A zárt ajtók mögött dr. Tóth Béla polgár-
mesterhelyettes elnökletével lefolyt ülésről a kö-
vetkező tájé:, oztatót adták ki: 

— A bizottságok a tervezeten egyetlen változ-
tatást tartottak szükségesnek, még pedig a tizen-
harmadik paragrafus megváltoztatását. Ez á pá-

Xfus a vágóhídi kedvezmények kérdését sza-
_ v zza. Több felszólalás után a bizottságok ülé-

sén az az álláspont alakult ki, hogy nemcsak azo-
kat ke'l kedvezményben részesíteni, akik expor-
tálnak, hanem a kedvezményt minden egyes vágó-
nak meg kell adni, de csak abban az esetben, 
ha évente legalább huszonkétezer sertést vágat le. 
A kedvezmény, illetve a visszatérítés kulcsát 
progresszív alapon kell megállapítani, még pe-
dig ugy, hogy a levágott állatok száma szerint 
5—20 százalékos legyen a visszatérítés. A többi 
szakaszt a bizottságok csaknem vita néükül el-
fogadták és így a szabályrendelet a legközelebbi 
közgyűlés elé kerül, amely február 15~é-i ül össze. 
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hiszi, de annak valóságáról meg is győződik 
— Ezek a szempontok vezettek és vezetnek 

az újságíró megítélésében. A becsületes és jó-
akaratú újságíró ítélkezéseinkből az anvagi 
igazságot bizonyára mindenkor meg is érezte 

Befejezésül még a következőket mondja; 
— Három évtizedet meghaladó ittlakás után 

hagyom el a várost, amelvbe valósággal be-
legyökeresedtem s szegedinek érzem magam 
és az is maradok, hisz itt töltöttem életem leg-
szebb éveit és javarészét. Sok jóharátom, gyer-
mekeim s a múltnak annyi gvönvörü emléke 
köt ide. Sainálom itthagyni eddigi munkakö-
römet, birótársaimat. s a mi ítélőtáblánk 
mindenekfelett nagyrabecsült kiváló elnök-M. 
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A sajtószabadságról 
és a sajtó hivatásáról 

beszél dr. Hubay László kúriai biróv 
aki 32 év után fájó szívvel búcsúzik Szegedtől 

(A Délmagyarország munkatársától.) A na-
pokban nevezték ki dr. H u b a y László szegedi | 
táblai bírót, az ítélőtábla egyik büntetőtanácsá-
nak elnökét a Kuirára kúriai biróvá. Dr. Hubay 
Lászlót íerbuár 15-én felmentik a szegedi szolgá-
lata alól, azután Budapestre költözik. Távozása 
nagy veszteséget jelont Szegedre, ahol hosszú év-
tizedek óta értékes munkásságot fejtett ki. Har-
minckét esztendeje élt Szegedien, összeforrott 

ezzel a várossal. Ez a búcsúzás fájdalmas nem-
csak az ő számára, de mindenki részére, akivel 
ezalatt a hosszú idő alatt Szegeden összeköttetés-
be került 

A Délmagyarország munkatársa felikereste az 
dj kúriai birót, hogy távozása alkalmával elbe-
szélgessen szegedi emlékeiről. Ezek az emlékek 
1903-ban kezdődnek Ekkor került Szegedre, Du-
nántúlról. Azóta itt élt, itt működött ebben a vá-
rosban, amelyhez ma már nemcsak hivatali, de 
érzelmi szálak is fűzik. 

— Nehéz dolog interjút adni — mondotta kéré-
sünkre. Az ember dolgozik, igyekszik, munkálko-
dik, ebből áll az egész élete. Mit lehet erről mon-
dani 1 . . . 

Biró és újságíró beszélget, miről lehetne szó 
elsősorban is, mint a sajtóról, a sajtóperekről, 
melyeknek dr. Hubay Lsázló egyik legalaposabb 
ismerője. Sok remekbeszabott ítélet tanúskodik 
erről. Hubay László nemcsak azt ismerte fel, 
hogy a sajtó milyen fontos szerepet tölt be, de 
felismerte azt is, hotív a sajtó nehéz és fáradsá-

gos munkát végez, szüksége van tehát arra, hogy 
támogassák, mégpedig éppen a bíróságok. 

— A sajtóügyeknek voltam úgyis, mint 
ügyész, úgyis, mint biró sokáig a referense, — 
mondotta — s legutóbb az Ítélőtábla sajtótaná-
csának voltam az elnöke. A sajtóutján elkö-
vetett bűncselekmények vádjának képviselete, 
majd pedig azok megítélése töltötte be hiva-
tásom java részét. Volt tehát alkalmam bepil-
lantani a sajtó belső életébe. Éppen ezért nincs 
senki, aki nálam jobban tudja méltányolni az 
ujságirás fárasztó és felelősségteljes munká-
ját. Az ujságiró a közérdek harcos katonája, 
az ő szolgálata nehéz kenyér, jutalma mégis 
ritkán van, legtöbbnyire csak a jól végzett 
munka felett érzett lelkiismereti megnyugvás-
ban talál ja ezt meg. 

— Törvényeink a saitónak tágkörii, az er-
kölcsi vi'á-íTend és a tételes törvények által 
határolj teljes szabadságot biztosítanak, hogy 
a sajtó bátor szószólóia lehessen az igazság-
nak, hogy minden elfogultságtól és mellék-
tekintettől mentesen teliesilhesse a bírálat jo-
gát, szóval, hogy 100 százfiiékig betölthesse hi-
vatását. A közélet tisztaságát, az ál'ami rend 
alapjait másként nem is Tehetne biztosítani, fis 
ezzel a szabadsággal élni lehet, kell is, csak 
— visszaélni nem szabad. 

— A sajtónak ebben a szabad levegőjében 
élő író nem is tévedhet tiltott területre — foly-
tatja —, ha a közérdeket vagy a jogos ma-
gánérdeket valóban akarja szolgálni, még pe-
dig fellétlen jóhiszeműséggel és lelkiismere-
tességgel, ha közleménye t,?rt?lmát nemcsak 

Falka Lajos elégtételt 
adott a fehértói halgazda-

ság alkalmazottainak 
(A Délmagyarország munkatársától.) A mult 

év májusában, amikor a közgyűlés a zárszáma-
dást tárgyalta- felszólalt Fajka Lajos is. és a fe-
hértói halgazdaság ügyeit tette szóvá- Felszó-
lalásában kíméletlen hangon nyilatkozott Nyáry 
János intézőről és különféle vádakat hangozta-
tott ellene- A polgármester vizsgálatot rendelt 
el, amelynek során a legnagyobb rendben talál-
ták a halgazdaság ügyeit és megállapították azt 
is. hogy a halgazdaság minden alkalmazottja 
kifogástalanul teljesiti kötelességét- Nyárv eZ" 
zel nem elégedet'! meg- hanem rágalmazás miatt 
feljelentette Fajkát-

Az első tárgyaláson Fajka tagadta» hogy , 
használta volna a vádbeli kifejezéseket. A bí-
róság ekkor elrendelte dr. vitéz Shvoy Kálmán 
nyugalmazott altábornagy, országgyűlési kép-
viselő. törvényhatósági bizottságilag, valamint 
dr- Kiss Ferenc nyugalmazott miniszteri taná" 
csos, dr- v jtéz Szabó Géza tanácsnok, dr- Be-
reck Péter orvos és mások tanukénti kihallga-
tását-

Dr- Kiss László járásbiró szombatra tűzte ki 
az ügyet. Nyáry képviseletében dr. Dettre Já-
nos jelent meg a tárgyaláson, Fajkát dT- Fekete 
Béla védte- A tárgyalás megnyitása után Fajka 
kijelentette, hogy téves információ alapján szó-
lalt fel a közgyűlésen, meggyőződött arról- hogy 
állilásai nem fedik a valóságot és ezért öszintp 
sainátkozásdnak adott kifejezést- egyuttaí kö-
telezte magát a költségek megfizetésére- Nyáry 
Jínos ezek u lán elejtette ellene á vádat-

Ugyancsak szomjhalon tárgyalta a bíróság 
Faikának egy másik ügyét is- Szűcs Vendel, a 
haígazdaság halászimestere jelentette fel Faj-
kát, mert a Nyáry-féle ügy eljárása folyama 
alatt vele szemben sér*ő kifejezést használt-
Htíben az ügyben sem került sor Ítéletre, mert 
Fajka Szűcs Vendelnek is teljes elégtételt adott 
Kijelentette itt is- hogy meggyőződött állítása 
valótlanságáról és kötelezte magát a felmerült 
költségek megfizetésére- Szűcs Vendéi ezek-
után szintén elejtette a vádat Fajka ellen, a 
biróság erre me^szűmtetitie az eliárásN 

„LADY" ü oylodrasz szelőn 
és illatszertár. 

Tartós huliám, hajfestés garanciáva1, 
estélyi frizurák, vizondolálás, olajpako-
líís legszakszerűbben, mérsékelt Arak. 

Széehe i tér 9. '« Horni es u'alrUnyokra kiszoluilnnk 


