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A város egymillió pengős tartozása íerhére 

felépítik a rendőrségi palotái? 
Tárgyalások Eliássy főkapitánnyal 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy csütörtökön es-
te Szegedre érkezett dr. É1 i á s s y Sándor, a 
rendőrség vidéki főkapitánya, hogy megláto-
gassa a szegedi kapitányságot és letárgyalja 
hivatalos ügyeit. A főkapitány látogatása az 
elterjedt hírek szerint szoros összefüggésben 
van azzal a tervvel, amely legutóbb merült föl 
a szegedi rendőrségi palota felépítése ügyé-
ben. A tervet a polgármester vetette föl költ-
ségvetési expozéjában, amikor bejelentette, 
hogy a város eddig több, mint egymillió pen-
gővel tartozik már az államnak rendőrségi 
hozzájárulás címén és ezt a hátralékot belát-
ható időn belül nem is tudja rendezni. Szíve-
sen hozzájárulna azonban ahhoz a megoldás-
hoz, hogy a város a hátralék terhére felépít-
tetné a rendőrség palotáját. Ebben az irány-
ban rövidesen meg is fogja kezdeni a tárgya-
lásokat a belügyminiszterrel. 

A polgármester ésa vidéki főkapitány között 
ebben az ügyben folytak is pénteken délelőtt 
tárgyalások a főispáni hivatalban, dr. vitéz 
I m e c s György főispán részvételével. A tár-
gyalásokról a polgármester a következőket 
mondotta: 

— Dr. Éliássv Sándor főkapitány szegedi 
látogatójának tulaklonl-^nnen nem ez volt a 
célja, Az alk-lmat én kívántam fölhasználni, 
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hogy a mozgalmai megindítsuk ebben az ügy-
ben. Részletesen ismertettem vele elgondolá-
somat és rámutattam azokra a szempontokra, 
amelyek kívánatossá teszik a terv megvaló-
sítását. A rendőrség jelenlegi elhelyezése sem-
miképpen sem megfelelő. 

— A városháza földszintjének jobbszárnyán 
nem fér el a rendőrség minden hivatala, ezért 
nem lehetett megteremteni az annyira kívá-
natos összpontosítást sem. Viszont hátránya ez 
az elhelyezés a városnak is, amely kénytelen 
több hivatalát bérelt helyiségekben elhelyez-
ni. Gazdasági és szolgálati érdekek egyaránt 
követelik a rendőrségi palota felépítését. Éliás-
sy főkapitány a legteljesebb mértékben helye-
selte az elgondolást és vállalkozott arra, hogy 
illetékes helyen eljár az ügyben. Mindenek-
előtt megállapítják, hogy a rendőrségnek 
hány helyiségre lenne szüksége, tehát milyen 
arányú épület emeléséről lenne szó. Sürgős 
felterjesztést intéztek a belügyminiszterhez és 
ha a miniszter hozzájárul ahhoz, hogy a város 
ilyen módon törlessze hátralékát, akkor meg-
kezdjük a tárgyalásokat a szükséges kölcsön 
megszerzése céljából. Bizom abban, hogy a 
kormány nem gördít akadályokat a terv meg-
valósítása elé és talán már tavasszal megkezd-
hetjük a rendőrségi palota építését. 

RosmannAI. 

Tarthatatlan 
egészségügyi helyzet 
Somogyi-telepen 

Sürgősen meg kell szervezni a külön telepi tiszti orvosi állást 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ha-
talmas küldöttség vonult fel pénteken délelőtt 
a Somogyi-telepről a városházára. A küldött-
ség legalább száz tagból állott. A telepiek so-
káig várakoztak a városháza folyosóján, a pol-
gármester ugyanis, akit fel akartak keresni, a 
főispáni hivatalban tárgyalt a rendőrségi palo-
ta tervéről. Félkettő feié azután a tanácsterem-
ben fogadta a küldöttséget, amelynek élén Ka-
rácsonyi plébános megdöbbentő képet festett a 
telep közegészségügyi viszonyairól. 

Somogyi-telepnek ezidőszerint 

nincs külön tiszti orvosa, 

A telep hétezer lakosával együtt ahhoz az or-
vosi kerülethez tartozik, amely a Felsőváros 
nagyobbik feléből, a Szent Imre-telepből, a 
Börtön-telepből és a Rokkant-telepből áll. Eb-
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ben a hatalmas körzetben 30—35.000 lélek él 
a város összlakosságának körülbelül egynegyed 
része. A tisztiorvosi szolgálatot egyetlen orvos 
látja el. Az orvos nem, a telepen lakik, hanem 
a város belterületén. Igaz, hogv minden nap tart 
egy-egy rendelőórát a telepen, ez a hatvan perc 
azonban megközelítőleg sem elegendő, az orvost 
pedig máskor nem igen találhatják meg azok a 
betegek, akiknek sürgős szükségük lenne rá. 
Nem találhatják meg, mert állandóan járnia 
kell hatalmas körzetét. Nagy haj az is, hogv az 
orvos lakása elég messze esik a teleptől, ha 
éjszakai vizitre hivja valaki, akinek a lakása 
az orvos lakásától egy kilométernél távolabb-
ra esik, az orvos csak ugy köteles kimenni, ha 
előre megfizetik a fuvarköltségét. Mivel pedig 

a telep lakóinak túlnyomó nagyré-
sze nagyon szegény ember, akinek 
nincs fuvarköltségre való pénze, 

kénvtelen lemondani az orvosi segítség igény-
bevételéről még a legveszedelmesebb helyzetek-
ben is. 

A küldöttség a továbbiakban hangoztatta, 
hogy ezek a, bajok a tisztiorvosi szolgálat ál-
lamosítása után jelentkeztek. Azelőtt, 1925 
óta, amikor csiak ötezer lakója volt a telepnek, 
külön tisztiorvos látta el a Somogvi-telepen a 
közegészségügyi szolgálatét. A Hélep lakóinak 
száma állandóan nő, jelenleg méghaladta' már 
a, hétezret, tehát fölér egv-'-tekintélyes nagy-
községgel. És külön hatósági orvosá- nincs. A 
kerületi' orvosnak a város évi" "Hatszái pengőt 

fizet fuvarátalány címén, ezenkívül külön ren-
delőket tart. fenn a száraára. Ezeket az össze-
geket nagyon kevéssel kellene megpótolnia ée 
akkor 

külön orvosi állást szervezhetne 
a Somogyi-telepre. 

Ha ennek a megoldásnak elvi akadályai lenné-
nek, mert pénzügyi akadályai nincsenek, oldja 
meg a hatóság ugy a kérdést, hogv a kerület' 
oryos a telepen lakjon. 

A polgármester válaszában megállapította, 
hogy a telep küldöttsége rendkívül sulvos in-
dokokat sorolt fel kívánságának támogatásá-
ra. Ezeket az indokokat meg kell szívlelnie a 
hatóságnak. A kérdést tüzetesen meg fogja tár-
gyalni a tiszti főorvossal és keres valamilven 
megoldást. 

— Ugy érzem — mondotta a polgármester 
—, hogy 

közegészségügyi szempontból jobb 
volt a telepen a régi helyzet az 

államosítás előtt, 

a kritika azonban még korai lenne, hiszen az 
uj rendszer nagyon fiatal még, várni kell kissé, 
amig jobban kiforr a helyzet, Annvi bizonyos, 
hogy az észlelt hibák kiküszöbölése érdekében 
el kell már most követni mindent. 

A telepi küldöttség ezután megismételte azt 
a régi kérést, hogv a város építtesse végre meg 
a Zöldfa-uccai rámpát, amely tíz év óta szere-
pel a. várospolitikai programokban, de minded-
dig nem került sor a megvalósítására. A ram-
pára, amely közelebb hozná a telepet a város-
hoz, igen nagv szükség van. A tüzifakereske-
dők 14—16 fillérrel többet számítanak fel a 
telepieknek egy-egy mázsa tüzelőanyag után 
azzal a megokolással, hogy messze kell az árut 
fuvaroztatni. A küldöttség arra kért« a polgár 
mestert, hogy gondoskodjék a rámpa mielőbbi 
elkészíttetéséről, hiszen ezt a munkát az idén 
is felvették az inségmunkák programjába. 

A polgármester megígérte, hogv tájékoztat-
ja magát a kérdésről és ha lesz rá lehetőség, 
sürgősen felépítteti a rámpát, amelvnek szük-
ségességéről már régen meggyőződött. 

Halálra ítélték 
a párisi express 

gyilkosát 
Ltoben, november 6. A Strasser-per fő tár 

gvalása pénteken elérkezett az ítélethirdetés-
hez. Délelőtt már csak egy utólag jelentkezett 
tanút hallgattak ki, Honka Nándort, aki né-
hány hónappal ezelőtt, mint politikai fogoly 
egy héten át együtt volt Strasaerrel a gráci 
rabkórházban. Elmondotta, hogy Strasser so-
kat beszélgetett a séták alkalmával egy másik 
fogollyal, kinek részletesen elmondotta a 
gyorsvonaton lejátszódott rablógyilkosság tör-
ténetét. 

Honka többször hallotta ezt a mesét. Stras-
ser mindig ugy adta elő a dolgokat, hogv tel-
jesen egyedül volt Farcasanu asszonnyal, akit 
kirabolt és azután kidobott az ablakon. Arról 
Strasser sohasem beszélt, hogv bűntársa ifi 
lett volna. 

Ezután a védelem terjesztett elő néhány in-
dítványt a bizonyítás kiegészítésére vonatko-
zóan, a bíróság azonban az összes indítványt 
elutasította és áttért a perbeszédekre. 

A vádlott izgatottan jegyezte meg a tanú 
vallomására, hogv sohasem látta őt és ilven ki-
jelentéseket sohasem tett. 

A törvényszék délután fél 2 órakor hirdette 
ki Ítéletét. A biróság gyilkosság és lopási miatt 
kötéláltali halálra itélte Strassert. 

Rádió-, villany és gázszerelést 
e X » rádiót, csillárt becserél 
SRosner Jóiseí 
villany- és gázszerelő mester, Tisza Lafoa kflntf 
59. Telefon 14—68. A« összes weraMsI anyagok 
és izzók a legjobb minőségban kaphatók. 


