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Uiszeged 25 év alatt 
5 millió pengőt fizetett 

a városnak, 
de az ufszegedi utak 
az útépítési program 

végére szorultak 
Megdöbbentő adatok az ujszegediek ezer-

aláirásos memorandumában 
(A Délmagyarország munkatársától .) Ked-

den délelőtt az ujszegedi polgárok népes kül-
döttségét vezette dr. B e c k e r Vendel pápai 
kamarás a polgármester elé. A küldöttségben 
résztvett dr. H u n y a d i - V a s Gergelv ország-
gyűlési képviselő is. 

Az ujszegediek felhívták a polgármester fi-
gyelmét U,szeged elhanyagolt állapotára és 
több ; mint ezer aláírással ellátott kérvényt 
nyújtottak át. A kérvénvl>en jellemzően érde-
kes dolgokat hoznak fel arra. mennyire mostos-
ha viszonvok között van Újszeged. 

A kérvény többek közt a következőket 
mondja : 

fc- Amikor a város közgyűlése afölött határo-
zott, hogy mily sorrendbea legyenek a tőrvényha-
tósági úthálózatba felvett ntak kikövezve a sor-
rendben, Újszeged a legutolsó maradi Újszeged 
lakossága megszaporodott, a földek mivelése in-
tenzivebb lett — ugy a földek terményeinek szállí-
tása, mint a lakosság szükségleteinek kielégítése 
napról-napra nehezebix Újszegeden egyetlen köz-
lekedési eszköz a kerékpár, amit emberi erővel 
nem tudnak1 szállítani, biciklin szállítják, facseme-
téket kilométer távolságokra háton szállítanak. 
Újszegeden a Tcmesvári-kőruí egy részén és az 
attól kieső területeken, csak kemény fagy esetén 
lehet télen közlekedni, tavasszal egyáltalán nem 
és most enyhe télen még személyszállító üres ko-
csikon is lehetetlen a forgalom. Egv V a r g a ne-
vpzetü József főhereeg-telepi lakos 

vajúdó felexégét bieiklin vitte be a szfl-
lészeti klinikára, aho| két óra mnlva 

megszülte gyermekét. 

A/. Ujjsaeggdi Polgári Kór közgyűlésén panaszol-
ták, hogy 

a József föliereeg-telepeo egy ember-

Szeoefl Város? Színház 
Szerdán és csütörtökön este 

Ali történt 

Január 16-án éiiel 
A legizgalmasabb' bűnügyi dráma. 

Péntek. >>/onib:it és va*áru.ip csle 

méltósága sofőr 
A legkaeagtatóbh operettu jdonság-

llélfőii esle 

Álarcosbál 
Verdi operája, 

l 'aul Maryon, Jean Erueet. Bátby Anna, 
S*abó I lonka felléptével. 

Csütörtök és szombaton délután 
MARIKA HADNAGYA . Filléres helyárak. 

Vasárnap délután 
MESEARIJHAZ. Mérsékelt he lyárak 

hez kihívták a mentőket, az országút-
tól a Kállai-ligetig egy pár ló kiállt és 
másik pár lovat kellett befogni, mire a 
Brassói-uton a Főfasor végéhez értek, 
ez a pár ló is kimerült és a Főfasort 
elzáró karókat szedték föl a tűzoltók, 
hogy a beteggel a Főfasoron hamarabb 

érhessenek a kórházba. 

— iflOO lakosnak nincs egy köves összekötő út-
ja az anyaváros-Szegeddel, de nincs egy összekötő 
utja aa ujszegedi vasútállomással sem. Aki nyáron 
nem szerzi be tüzelőanyagját, az hacsak a hátán 

nem viszi, másként nem tudja szállítani. Az Uj-
szeged-József főherceg-telepi iskolához nem szál-
lítottak ki idejében tüzelőanyagot, a 

a bezárás veszélye fenyegeti igy a Jó-
asef-főhereeg-telepi iskolát. 

De vannak itt súlyos okok is, amelyek már nem-
csak az ujszegedi, hanem országos érdekeket is 
érintenek. Köztudomásu — mondja a beadvány — 
hogy az egész országban leghíresebbek az ujsze-
gedi facsemeték. Teljesen megbízható forrásból 
szerzett értesülésünk szerint évente körülbelül 200 
vagon facsemetét szállítanak ei Újszegedről, nem-
csak az ország minden részébe, hanem tulnyomő-
lag külföldre, nemes valutát hozva be as ország-
ba. Bzt a 300 vagon facsemetét legnagyobbrészt há-
ton cipelik ki az országútra, mert a gyümölcsfa-
szállítás ideje a kora tavasz és a késő ősz, tehát 
az az idő, araikor a kövezetlen utak teljesen jár-
natatlanok. 

— Újszeged lakossága átlagosan 70 pengő bért 
fizet katasztrális holdankint a város főldjéé.-t, 
míg máshol nem esik holdankint 20 pengőnél több 
bér Nem tulzunk, ha azt mondjuk, hogy Újszeged 
lakossásra adóval együtt évente 200000 pengőt fi-
zet be Szeged város pénztárába. Újszeged lakos-
sága mint kistermelő, naponta megfordul a sze> 
gedi piacon, kővezetvámot, helypénzt fizet és az 
Szeged város egyik legjobb jövedelmi forrása. 

Az elmúlt 25 évben Újszeged lakossága 
körülbelül 5 millió peneőt fizetett be 

Szegted városába, 

a kötelességekhez jogok is járnak —, ezekről a jo-
gokról feledkezett meg Szeged város törvényható-
sága 25 év leforgása alatt. Legyen szabad remél-
nünk, hogy méltányolva kérésünk jogosságát, Sze-
ged város törvényhatósági közgyűlése mielőbb 
határozatba hozza a kért útvonalnak makadám 
burkolattal való ellátását. 

A polgármester figyelmesen végighallgatta a 
küldöttség kívánságait, átvett* az ezer-aláirá-
sos kérvénvt és ki Jelentette. hogv a kérelmet 
méltányosnak talnlia s azon lesz. hogy ezek 
a kérdések végre megoldást nyerjenek. 

A fellebbviteli bíróság 
bizonyítást rendelt el a renflörtanftesos 

és a futballista ráüelrazűsi pereben 
A Szeged FC-Ferencváros mérkőzés epilógusa 

(A Délmagyarország munkatársától } A szegedi 
törvényszék Habermann-tanácsa kedden tár-
gyalta azt az érdekes futballpert, amely a ta-
valyi Ferencváros—Szeged mérkőzés után kelet-
kezett a pályán ügyeleti szolgálatot teljesítő 
dr. Deák Viktor rendőrtanácsos és a Ferencvá-
ros csapatkapitánya és csatára: Toldi Géza kő-
zött. A mérkőzés izgatott hangulatban zajlott le 
és az izgalmak tetőfokra hágtak, amikor a Fe-
rencváros egyik játékosa szándékosan belerúgott 
Vastagba, a Szeged FG akkori centerébe. A kö-
zönség betódult a pályára és besietett dr. Deák 
rendőrtanácsos is, hogy rendet teremtsea Eköz-
ben történt a szóváltás a rendőrtiszt és Toldi kö-
zött, majd a szóváltás megismétlődött a mérkő-
zés végén, az öltözők előtt is. Toldi O z a felje-
lentést tett a readőrtanácsos ellen és feljelenté-
sében előadta, hogy a rendőrtiszt őt senkiházi-
nak nevezte a pályán, a játék végén pedig az-
zal fenyegette meg, hogy beviteti és megvereti... 
A rendőrtanácsos viszonváddal élt Toldi ellen és 
azzal vádolta, hogy az, amikor 6 besietett a pá-
lyára, a következő szavakkal fogadta: „Hordja 
el magát, takarodjék kii" A redőrtanácsos egyéb-
ként tagadta, hogy Toldit megsértette volna. Tol-
di volt az, aki hangoskodott a pályán és a rend-
őrökkel is gorombáskodott. Amikor azután a mér-
kőzésnek vége volt, kereste Toldit az öltözőknől, 
a Ferencváros csatára azonban elbujt előle. Erre 
mondotta azután a következő, szavakat: „Hol van » elintézve, tehát nem lehet szó arról, hogy Toldi 

sem sértett meg, legkevésbé a tanácsost, aki azon-
ban őt megsértette és azzal fenyegette meg, hogy 
megvereti. A bíróság több tanút hallgatott kJ, 
majd bűnösnek mondotta ki a rendőrtandesosl be-
csületsértés vétségében és ezért 150 pengő pénz-
büntetésre itélte, az Ítélet végrehajtását azonban 
próbaidőre felfüggesztette, Toldit viszont a járás-
bíróság felmentette az ellene emelt vdd alól azzal, 
hogy azért, amiért a rendőrtanácsos panaszt tett 
ellene, a rendőrség közigazgatási uton elítélte ha-
tóságsértés címén büntetőparanccsal és ez az Íté-
let, mivel Toldi nem élt kifogással, automatika 
san jogerős lett. A biróság megítélése szerint 
Toldit ugyanezért a cselekményért kétszer el-
ítélni nem lehet. 

Az Ítélet ellen a rendőrtanácsos fellebbezéssel 
élt. A keddi fellebbviteli tárgyalás izgatott han-
gulatban folyt le. A tárgyaláson megjelent dr. 
Deák Viktor rendőrtanácsos is, Toldi azonban 
nem. A felek ügyvédjei csaptak össze többizben is. 
A fellebbviteli tanács nem hozott Ítéletet az ügy-
ben. Dr. Deák Viktor védője kérte a rendőrség! 
iratok beszerzését, amelyből — mint mondotta 
— megállapítható, hogy. Toldi büntetőparancsa 
nem jogerős. Toldi ugyanis az ellene kibocsátott 
büntetőparancs ellen elfogultsági kifogást nyúj-
tott be és azl állította, hogy az a rendőrtiszt, 
aki ellene a hat óságsértésért a büntetőparancsol, 
kibocsájtotta, elfogult. Ez az ügy ma sincs 

az a bires?" Eszel a r n célzott, hogy akinek a pá-
lyán ojvan nagy hangja volt, ÍT most ne bújjon, 
el x felelőiségrevoaás dő l . . . 

Toldit ia \a»Ksat»ák maai-dojén « jarsísM-
róságon. Toldi viszont leadta, hogy megsértette 
volna a tanácsost. Elmondotta, hogy a hangulat 
valóban túlfűtött volt, ő azonban egyáltalán .-önkit 

elítélése jogerős, sőt valószínű, hogy meg fogiák 
semmisíteni. Toldi tehát a birósáa ejő* feh>lő$-
ságra vonható lesz ürák; Viktor scrclwént. eíft*-
tíetett beícs&etsértés miatt. 

4 bitőság elrendelte tz iratok bes2érzéséi <eé 
a tárgvalást Hnapelta. 


