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JaiíBár clsctctOl
felemelték a tanyai vasul tarifáját
(A Délmagyarország munkatársától.) A jövő
évi költségvetés tárgyalása során, amikor a
kisvasút költségelőirányzatára került a sor, a
közgyűlés, mint ismeretes, elhatározta, hogy
felemeli a kisvasút személyfuvarozásból várható jövedelmét évi 25.000 pengővel, mert igv
kívánja csökkenteni azt a horribilis terhet,
amit a kisvasút föntartása hárit a városra. A
határozat végrehajtására a központi
üzemigazgatóság kapott megbízást, amely legutóbb
tartott ülésén foglalkozott ezzel a kérdéssel.
A közgyűlési határozat egvik legsúlyosabb
érvként ható indoka az volt, hogv a két évvel
ezelőtt életbeléptetett
tarifacsökkentés
nem
hozta meg a várt eredményt, a kisvasút személvforgalma nem emelkedhetett és igv a dí jtételek leszállítása következtében a vállalkozás deficitje nőtt.
Az üzemigazgatóság most átdolgozta a kis-

vasút személytarifáját és az egyes díjtételeket
felemelte. Az emelés nem egységes kulcs szerint történt. A legkisebb mértékű a legrövidebb
távolságokra szóló jegyek áránál: két fillér, a
legnagyobb pedig az ötven kilométernél hoszszahb távolságokra érvényes jegyeknél: harminc fillér. A számitások szerint a jelenlegi
forgalom mellet ez az emelés biztosítja a közgyűlés által megkivánt huszonötezer j>engős
bevétel-emelkedést.
Az üzemigazgatóság elhatározta, hogy ezeket a felemelt dí jtételeket január else jével lépteti életbe.
A határozat kimondásával egyidejűleg megállapította az üzemigazgatóság azt is, hogy a
kisvasút áru- és személvforgalma, valamint a
városi autóbuszok forgalma az utóbbi időben
örvendetesen emelkedett.

JönT Halálbrigád

Rona'd Co'mann, C-aude'te
Co'beri remekbe sikerüli illmle.
Csü'örtök B e l v á r o s i

Sürgősen meg kell oldani
a rendőrség megfelelő
elhelyezését
A közigazgatási bizottság feliratban kért a rendőrségi pa'ofa felépítését
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A közA jelentéshez dr. Biedl Samu szólalt fel.
igazgatási bizottság kedden délután tartotta meg
decemberi ülését dr. vitéz Imecs György főispán
A rendőrség ullevélosztályában
elnökletével. Az ülés elején kisebb fegyelmi ügyeket intézett el a bizottság, majd megkezdte a hivauralkodó állapotokra hivta fel a bizottság figyeltalfőnökök jelentésének tárgyalását.
j mét. A hely kevés, a tisztviselők alig tudnak dolA tiszti főorvos jelentése szerint
gozni a nagy zsúfoltság miatt, amely a legnagyobb
mértékben veszélyezteti az egészségüket is. A rendőrség excentrikus elhelyezése is tűrhetetlen —
a közegészségügyi helyzet
mondotta. Addig is, amig a tervezett rendőrségi
novemberben kedvezően
alakult, a ragályos megpalota felépül, meg kell oldani ezt a kérdést. írbetegedések száma lényegesn kisebb volt, mint a
jon fel az ügyben a bizottság a belügyminisztermúlt év novemberében. Novemberben 1000 egyént
hez.
oltottak be tifusz ellen és ezzel az év folyamán
A főispán válaszában kijelentette, hogy mabeoltottak száma 16.000-re emelkedett. Az egész
ga is jól ismeri ezt a lehetetlen helyzetet, amely
évben 173 tifuszeset fordult elő, a mult évben nosérti a szolgálat érdekeit is. Maga is eljárt már
vemberben végig 485 volt a tifuszesetek száma.
az ügyben. Felvetődött az a gondolat, hogy a város az államrendőrségi hozzájárulás terhére
A rendőrség
építsen rendőrségi székházat. Megígérték, hogy a
város ilyen irányú kérelmét kedvezően intézik el.
jelentését dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes isA jövő évben talán megoldódik ez a kérdés.
mertette.
A bizottság ezután elfogadta dr. Biedl Samu
Novemberben közlekedési baleset 14 fordult
indítványát.
."tő ezekből egy súlyos négy könnyű és 9 sérüDr. Szepesfy
Aladár pénzügyigazgató jelenlélés nélkül volt. Táncmulatságra, hangversenyre,
se szerint a város területén az idén 4,870.952 penmutatványra és sportversenyre 71 esetben adtak
gő együttesen kezelt adó folyt be. Az állami adóengedélyt.
hátralék 1,476.744 pengő, a kivetett állami adó 42
— A közbiztonsági állapot novemberben is ki- százaléka.
elégítő volt — folytatja a jelentés. Nevezetesebb
Dr. Mihályffy István az ügyészség, Kiss Károly
bűncselekmény nem fordult elő. Összesen 476
a tanfelügyelőség jelentését mutatta be.
bűnügyben folytattak nyomozást, amelyből eredDr. Gergely József főállatorvos jelentésében
ményes 316, eredménytelen pedig 160 volt. Az emelmondotta, hogy a fertőző állatbetegségek köber élete és testi épsége ellen 59 bűncselekmény
zül jelentkezett sertéspestis az I. állategészségügyi
irányult, ezek közül halálos egy sem volt. A vakerületben megszűnt, a I. állategészségügyi kerügyon elleni bűncselekmények száina 379, ezekből
letben, továbbá Szatymazon, Csengelén és Röszlopás 247. Baleset 82 esetben fordult elő. hala
i a sertésorbánc az megszűnt.
A hó vélos egy sem volt. öngyilkosságot
U-en követtek
gén fennállott lórüheSSég
Szatymazon
serel, eltűnt 18 személy. Sztrájk egy esetben fordult
téspestis az I. kerületben. Élőben elszállítottak vaselő a Piek-szalámigyárban.
úton belföldre 46 szarvasmarhát, 6 borjut, külföldre 120 sertést, gépkocsin mind belföldre 61
borjut és 20 sertést:
Sxécfjenyl
Most
Ma utoljára
Novemberben újból megindult a NémetországP ó k h á l ó
ba irányuló hasított
sertésexport.
Novemberben
Csathó Kálmán regénye filmen.
Szegedről 125.043 kiló -össztisztasulyu 1112 sertést
szállítottak ki 11 vasúti kocsiban. Ebből a mennyiségből azonban csupán 117 volt szegedi
származáT8I
és alkalomra, haskötők orvosi rendelésre. Alakísú. vagyis az exportált
sertések
9.3 százaléka.
tás, tisztítás, javítás legjobban, legolcsóbban
Ezenkívül eyportáltak Csehországba 5293 kiló szaSTEINERNÉXAL, Kölcsey-ucca 12., Tisza Lajos- lonnát és 50000 kiló zsírt.
körut sarok. Honvéd vegyesdandár szerződéses szál
Az állategészségügyi - jelentés letárgyalása után
litója. Kalász- és Hermes-szeivények érvényesek.
a főispán kellemes ünnepeket' kívánva " a bizottság
Bélelt bőrkíztvűk naarv választékban.
tagjainak zárta az "ülést- - -
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Központi Teicsarnok rt.

fiókjaiban
Házhoz »zállitást díjmentesen vállalunk.
Viszont eladóknak és nagyobb fogyasztók nak nagy engedményt adunk.

Pálfy Józsefet
a városok szövetsége
alelnökké választotta
»Egyes kormánytényezők nem mindig
felfeslfik a városok kérését«
Budapest, d» cen ber 15. A Városok Országos Szövetsége Szendy Károly polgármester elnökletével
tartotta kedden közgyűlését. A vidéki polgármesterek nagy számmal érkeztek az ülésre.
Nendtwich
Andor, Pécs város polgármestere
nyugalomba vonult és lemondott a városok szövetségében eddig viselt alelnöki tisztjéről. Sopronyi
Thurner
Mihály, Sopron polgármestere javasolta, hogy Nendtwich Andort válasszák meg tiszteleti tagnak.
Szendy Károly indítványozta, hogy
Lamotte
Károly Budapest alpolgármesterét és Pálfy József
szegedi polgármestert alelnöknek
válasszák meg.
A közigazgatási szakosztály elnöke Endrey
Béla
Hódmezővásárhely képviselője lett. Ujvdry
Ede,
Szombathely polgármestere azt kivánta, hogy a
kormány nagyobb segélyben részesítse a vidéki városokat. Lukács ödön a városi biztositások ügyét
ismertette.
Napirend után Pálfy József szegedi polgármester arról beszélt, hogy egyes kormánytényezők
nem
mindig teljesitik a városok kérését, pedig tisztában kell lenni azzal, hogy a városok ujabb megterhelést nem birnak el. Meg van győződve arról,
hogyha a városok szövetsége mindig egyhangú
kívánságot terjeszt elő, ugy a kormány nem fog
kitérni annak teljesítése elől.

Revorveres vasgárdisták
a kolozsvári egyetemen
Bukarest, december 15. A képviselőházban Pop
trhifca kultuszállamtitkár bejelentette, hogy Kolozsvárott a vasgárdista
orvostanhallgatók
általánosították az egyetemi sztrájkot.
Az egyetem bejáratát revolveres vasgárdisták
állják el és halállal fenyegetik meg azt, aki be akar menni az előadásokra.
Az' egyetem rektora azzal fenyegeti a
diákokat, hogy ha nem járnak az előadásokra, elvesztik az évet.
A vasgárdista diákok december 4-én, amidőn
az egyesülési ünnepségekre cseh, szerb és francia
kiküldöttek érkeztek Kolozsvárra, megtiltották az
orvostanhallgatóknak, hogy résztvegyenek az unnépségén.
Jlcsó, csodálatos fényű eredeti Petersdorfban
csiszolt kristályok csak akkor valódiak, ha
azokon

J0SEPHINENH8ITE
Gef. Gesch"

OyArt
eredeti

láttiaM

Szegeden tfriist YAIamtíktvta

RtfCH-nál. K e l e m e n

u . 11.

Vigyázat! Hasonló, de nem azonos szővegft fel
irat nem Pétersdorfi csiszolás.

