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II kereskedelmi Igazoló-levelek miatt —
kihágási eljárást indított a posta
A vádlottal felmentették, meri „ a kereskedelem biztonsága megköveteli, hogy a csomaghordó fel legyen szerelve igazolással"
(A Détmagyarorszdg munkatársától)
Érdekes ügyben hozott elvi jelentőségű határozatot
csütörtökön dr- Berze Ároád törvényszéki biró.
minit jövedéki kihágási biró- özv- Iritz Józsefné ellen eljárás indult postajövedéki
kihágás
miattAz özvegyet ery alialommal tettenérték ejlenőrzés közben
amint több levelet tartott
magánál- Ezeket a leveleket budapesti cégek"
nidk késett volna vinnie szegedi cégek megbízásából- A leveleket a postán kibontották és
megállapították, hogy azokban szegedi cégek
írnak üzleti ügyben pesti óéveknek- akiké* a r
na kérnek, hogy a levé 1 átadójának, özv- Iritz
J 6zsefnémak adják ki az általuk vásárolt árut,
az özvegy azt majd elhozza Szegedre- Miután
levélgyüjtéssel
magánosoknak
fog'alkoznwk
nem szabad. a posta feljelentést tett Iritzmé ellen postajövedéki kihágás miattA jövedéki bíróság büntetőparancsot bocsáj-

tott ki Iritzné ellen és a megtakarított portó
húszszorosára büntette meg. Az özvegy a büntetőparancs ellen dr- Adler Rezső utján ellentmondássá". élt és tárgyalást kért azzal az indokolással, hogy nem követe't e1 n o . s t a j ö v o ; kihágást- A levél ugyanis nem volt más. mint a
csomag átvételéhez szükséges igaio 1ás• mert
egyébként a pesti cég nem bizta volna rá a
csomagot- Az ilyen természetű leveleket pedig
a megbízott mindég magával szokta vinni és
nem bízza a postáraA biróság a csütörtökön megtartott tárgyaláson felmentette ¡ritznét- A biróság a levél t a r
talmából ugyanis megállapította, hogy annak
szövege legitimáció céljait szolgálta, igaz. hogy
l öbb levelei vinni
nem szabad- ezek a levelek azonban nem közönséges levelek voltaikCsomagot hozni
szabad,
a
kereskedelem
biztonsága pedig megköveteli, hogy a csomaghordó fel tegyen szerelve a kellő igazolással•

Bonyodalmak a Templom-téri
órajáték figurái körül
(A Délmagyarország
munkatársától)
A
Templom-téri órajáték körűi érdekes művészi,
esetfeg jogi bonyodalmak készülnek- Az órajáték elkészítésével — mint ismeretes — a város Csury Ferenc órásmestert bizta mieg. aki
vállalta a munkát és kötelezte magát arra,
hogy azt nyárra befejezi- Az órajáték egyik része — még pedig a haramgrész elkészült. Negyedóráik int felzeng a téren a kűilföldii harangjátékra emlékeztető órajáték- A munka nagyobb
fele azonban még hátra van- Most faragják az
órajáték szoboralakjait, a rektort, a dékánokat,
a diákokat, a pedellusokat. amelyek minden
óraütés után kivonulnak majd az óramű erkélyére valamilyen dallam akkordjai mellett, de
még a dallam kiválasztása nem történt megAz órajáték gondolatanéhai Klebelsberg Kunétól ered, aki ugy tervezte, hogy azt áHamkö'+cé^en
készítteti el és a városinak ajándékozza. A k k o r
tájt arról volt szó, hogy az óraiáték negyvenötvenezer pengőbe fog kerülni- A terv azonban
nem valósulhatott meg. mart beköszöntött a
gazdasági válság-

Most az Országos Irodalmi
Művészeti Tanács leküldte a városnak azt a beadványt,
amelyet Petri Lajos, a szegedi származású kiváló szobrászművész intézett a tanácshoz- Petri
bejelent 1 ebben, hogy annakidején Klebelsbergtől megbízást kapott az áraimüre kerülő szobrok megtervezésére Ezeket a szoborterveket
Kertész K- Róbert államtitkárral együtt el i s
készitette- Csak most értesült róla, hogy Szeged megcsináltatja a z órajátékok A művészeti
tanácsot kéri fel arra. hogy állapítsa meg. vájjon az óraműre kerülő szobrok megfelelnek-e a
művészi követelményeknek és a tarácsra bizza
művészi érdekeinek védelmét isA polgármester értesíti a művészi tanácsot,
hogy az óraimüre kerülő szobrokat szakbizottság vizsgálja meg és igv művészi szempontból aggodalomra nem lehet ok- Közdi azt is a
polgármester, hogy a z _ órajátékkal kapcsolatban Petri Lajossal jogviszonyba nem kerüH a
város, vele nem állapodott meg, nem is tárgyalt, teihát vele szemben azi ügyben kötelezettség nem terheli.

Az újszeged! turista-szálló
Tervek ^ készülődések a nyári fizefővendég-akció lebonyolítására — Összesen 15 ujszegedi szobát jelentettek be az idegenforgalmi nyilvántartásba
(A Délmagyarország munkatársátél.) Beszámoltunk arról, hogy a város milyen módon
kívánja átmenetileg megoldani a turista-szálló
kérdését a most következő nyáron. A belügyminiszter hozzájárulásával átalakítják az u j szegedi szerb-bánáti internátus épületének b a rom termét és így huszonnégy
lakószobához
jutnak, amelyben elhelyezhetik a fizetőven<lég-akció keretében Szegeden nyaralókat. Ez a
megoldás csak átmenetileg segit a szálláshiányon, mert az internátus-épületet a legnagyobb
valószínűség szerint a közeljövőben iskolaszanatórium céljaira használják fel.
Az idegenforgalmi hivatal éppen ezért mindent elkövet, hogy valami végleges megoldást

teremtsen, mert a nyaralási akció egyik legsúlyosabb akadálya az, hogy egész Újszegeden
csupán tizenöt kiadó bútorozott szobát jelentettek be a hivatalnak nyilvántartás céljából,
már pedig az idegenek legnagyobb része határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Újszegeden
jusson nyaralása idejére lakáshoz. Az idegenforgalmi hivatal most érdekes ajánlatot juttatott el a polgármesterhez, özvegy
Farkas
Gedeon né a jánlotta fel megvételre telkét, amely
Újszegeden, a plébánia-épület mellett fekszik.
A telek 320 négyszögöles és érte ölenkint harminc pengőt kér. Az idegenforgalmi hivatal
azt ajanlotta előterjesztésében, hogy a város
vásárolía meg ezt a telket, amelyre akár a
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Magyar-Olasz bank mellett.

strand felépítésével, akár a SzUE fűrdótelepének kibővítésével kapcsolatbán
előbb-utóbb
szükség lenne. Az üres telekre azután építtessen a város egészen olcsó megoldással lakószobákat.
A polgármester megbízta a mérnöki hivatalt
hogy becsülje fel a telek értékét, mert foglalkozni kiván a telek megvásárlásának kérdésével. Kijelentette azonban a po'gármester, hogy
turistaszobákat semmiképen sem építtet a felekre, mert ezt nem tartja városi feladatnak.
Ha tényleg szükség lesz ilyen szobákra, bizonyára akad magánvállalkozó, aki megcsinálja
ezt az üzletet.
Ezzel kapcsolatban felmerült az a gondola!
is, hogy Uiszeged valamelyik árnyékos helyén
olyasfele légsatrakat kellene építeni, mint
amilyenek minden külföldi és nagyobb magyarországi fürdőhelyen vannak és általános
népszerűsegnek örvendenek. Ezek a légsátrak
gerendákból és deszkákból összeállított épületek. amelyeknek egyik oldala lécezett, ugy,
hogy a levegő szabadon jár benne. Különben
olván butorzatuk van, mint a turistaszobáknák.
A polgármester foglalkozik azzal a gondolattal is, hogy érintkezesbe lép azzal a vállalattal
amely vikendházak építésével foglalkozik és
esetleg fölajánl megfelelő terűletet az n jszegedl
Tiszaparton vikena-telep céljaira.

„Méregnek nyomát sem
találtuk"
4 vegyvizsoéló Intézet értesítésével végleg befejeződött a nyomozás Dénes József cipőkereskedő hirtelen halála ügyében
(A Délmagyarorszá" munkatársától) Néhány
héttel ezielőtt nagv feltűnést és mély részvéte 1
keltett Dénes József Kárász-uccai
cipőkereskedő hirtelen halála- Dénes Józsefet egy reggel
holtan találták lakásán A rendőri nyomozás
megállapitotta. hogy Dénes azon a z éjszakán látogatót fogadott, aki csak hajnaliban távozott
el tőle- Előkerült a z illető hölgy Is, akiről viszont kiderült, hogy hosszú évek óta barátságot
tart fenn a kereskedővel- A nő elmondotta a
rendőrségen, hogy hallotta Dénes hörgésétmegijedt és elmenekült a lakásból- A remdörsé"
gen eleinte gyanús volt a nö viselkedése, mert
nem hívott a haláltusáját vivő férfihez orvost,
holott a házban több orvos is lakik és anélkül
hogyta el a házat, hogy v a l a k i is értesített
volna arról, ami a lakásban lejátszódott- A
körülmények gyanússá tették
ideig-óráig a
dolgot, később azonban v i l ^ ' 7 1 kiderii't- hogy
semmi köze a kereskedő tragikus haláláhozA rendőrorvosá boncolás megállaoitotta. hogy
a halál körűi semmi gvamius momentum nem
volt észlelhető- A temetési engedélyt is kiadták- közvetlenül a végtisztesség előtt azonban a
rendőrség az ügyészség utasítására megakadályozta a temetést- Az ügyészség ujiabb mosl
már törvényszéki boncolást rendelt el a haláleset végleges tisztázása végett- A törvényszéki
bonco'ás sem konstatált gvanus dineteket- A
holttest belső részeit felküldték a vegyvizsgáló
intézetbe annak megállapítása végett- hogy nem
történt-e mérgezésA vegyvizsgáló intézet véleménye most érkezett meg Szegedre- Az intézet eredménye negativ' aimi azt jelenti, hogy a felküldött belső
résziekben méregnek nyomát
sem ta'álffták
Ezzel az ügy véglet beíejeződöttB e l v á r o s i Mozi
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