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fl közigazgatási 
bíráskodás reformja 

és Szeged 
( A Délmagyarország munkatársától.) A bel-

ügyminisztériumból leirat érkezett a város-
hoz, amelyben közölte a miniszter, hogy a 
közigazgatási bíráskodás átszervezéséről tör-
vényjavaslat készül. Mielőtt azonban az át-
szervezést végrehajt ják, a miniszter tá jéko-
zódni kiván afelől, hogy hány fellebbezést 
adtak be a városnál az olyan közigazgatási 
ügyekben, amelyekbefi a jogszabályok nem 
biztosítanak panaszjogokat a közigazgatási 
bírósághoz. 

A leirat megjegyz i , hogy a belügyminiszté-
rium tájékozódni kiván arról is, hogy az 
utóbbi évek fo lyamán Szeged város közpohli 
hatóságai, másodfokú hatáskörükben hány 
olyan ügyet intéztek el végérvényesen, ame-
lyekben a közigazgatási bírósághoz is panasz-
szal lehetett volna élni. az érdekeltek azon-
ban ezzel a panaszjogukkal nem eltek, ha-
nem megnyugodtak a másodfokú, nevezetesen 
a polgármesteri döntésben. 

A városházán hozzákezdtek a kívánt ada-
tok összeállításához, október 31-ig fel kell 
azokat terjeszteni a belügyminisztériumba. 
Ezidőszerint is alig néhány olyan ügy szerepel 
a közigazgatási biróság előtt, amelyet Szögééi-
ről terjesztetlek fel. 
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20 filléren a ui 
tilos borotválni 

A f o d r á s z o k a z á r r o m b o l ó k e l l e n 

( A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi fodrászipari szakosztály tegnap este gyű-
lést tartott az ipartestületben és foglalkozott 
a mindinkább elharapódzó árrombolás meg-
akadályozásával. Pa 1 k o v i t s Károly szak -
osztályi elnök bejelentette, hogy az iparlör-
vény árro'mbolási szakaszának végrehajtási 
utasítása megjelent és ez módot ad arra, hogy 
az árromboló borbélyok ellen el jár janak. A 
szakosztály árelemzés utján megállapította a 
borbélyipari árak alsó halárát és elhatározta, 
hogy mindazok ellen, akik ezeket az árakat 
nem tartják be, illetve olcsóbban dolgoznak, 
árrombolás cimén kihágási feljelentést lesz. A 
megállapított árak már szombaton reggel 
életbe lépnek. Az uj árak a következők: 

Szeged város terülelén, beleértve a telepe-
ket is, 20 fi l léren alul tilos borotválni; a ha j -
vágás, valamint az ondolálús legalsó árhatárát 
50 fillérben állapitolta meg a szakosztály, 
Tartós-ondolálást pedig 6 pengőn alul nem 

szabad készíteni. Ezen árakból tiz százalék 
engedmény adható a bérleteseknek, a háznál 
va ló borbélymunkáknál pedig 50 százalékos 
felár számiiható fel. 

Elhatározta a szakosztály, hogy tiz kerület-
re osztja a városi és minden kerületbe két 
ipari ellenőrt oszt be, akik állandóan ellenőr-
zik, bogy a meghatározott árakat betart ják-e 
a fodrászok. Akik nem tartják bc az árakat, 
azokat feljelenti a szakosztály a kihágási bí-
róságnál. Az ipartörvény értelmében az ár-
rombolóktól az iparigazolványt is meg lehet 
vonni. 

A szakosztályi ülés keretében a borbélyok-
nak még dr. I k r é n v i Bertalan, a kereske-
delmi és iparkamara kiküldötte tartott elő-
adást az ipartörvény rendelkezéseiről. 
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f f Hollywoodban 
minden csendes éé 

A közönséget, természetesen a szegedi kö-
zönséget is, teljes joggal érdeklik azok a jelen-
tések, amelyek a Franciaországban letartóz-
tatott Tornosco spanyol őrnagy ügyéről szá-
molnak be. A „Pesti Nap ló " szerdai számából 
a vidéki közönség értesülhetett Tornosco le-
tartóztatásáról, de már azokról a terhelő val ló, 
másokról, amelyek elhangzottak az ügyben, 
cs.nk a pesti kiadás olvasói szerezhettek iudo-
mást, mert a „Pesti Napló' ' vidéki változata 
erről lemaradt. 

Éppen ugy lemaradt róla. mint a Mussolini 
római útjáról szóló római jelentésről, a nagy-
jelentőségű hírről, hogy Amerika diplomáciai 

1 lépést tett Tokióban és nem szerezhetett >u to-
1 inásl I lovszkv Jánosnak, a Baross-Szövetség 

elnökének nyilatkozatáról sem, amelyben 
megmagyarázta, hogy kiket tart a magyarság-
gal ellentétes felfogásunknak. Ezzel szemben 
a ié> vidék megtudhatta, hogy miért válnak a 
hol lywoodi sztárok és hogv James Marton to-
raim postamester a világ legrendesebb nyárs-
polgára, mert harmincnégy év alatt csak egy-

ZWICHL L. Horváth M. u. 10. 

szer, f ia temetése napján nem jelent meg 
klubjában. Ezekről a világszenzációkról v i -
szont a „Pesti Napló" budapesti olvasóit nem 
tájékoztatta. 

A pénteki példányok még nagyabb megle-
petéssel szolgáltak. A „Pesti Napló" pesti o l -
vasói többek között megtudhatták, hogy Mus-
solini szombaton délben indul Németországba, 
hogy Darányi Kálmán fontos megbeszélcst 
folytatott, hogy Olaszországban tropikus je l -
legű felhőszakadások pusztítanak, amelyeknek 
öt halálos áldozatuk is van. hogy Wi l l i am Po -
well Budapestre érkezett, hogy Franciaország 
dinlomáciai lenest tett Rómában a tuniszi kon-
zul letartóztatása miatt, hogv a Standard Oil 
sanfranciscói olajtelepéi tűzvész pusztította 
el Ezzel szemben a pestiek nem, de a jámbor 
vidékiek szines és terjedelmes tudósítást kap-
tak arról, hogy — Gandhi be akarja vezetni 
Indiában a probibiciót, hogv milyen vi l lát 
épít letett magának egy hol lywoodi fi lmsztár 
és b o g v — hormonkurával kakassá lehet vál-
toztatni a tyúkot. 

A bűnös Szeged 
A tiz törvényhatósági város közül Szegeden 
követik el a legtöbb rágalmazást, becsület-

sértést és sikkasztást 
(.1 Dclmagyarország munkatársától.) Érdekes 

statisztika jelent meg arról, hogy egyes városok-
ban milyen mértékű a bűnözés. A statisztika tiz 
törvényhatósági városban az 1936 folyamán jog-
erősen befejezett büntetőügyeket sorolja fel. A 
kimutatásból az tűnik ki, hogy Szeged meglehe-
tősen ,,bünös város mert ct tiz törvényhatósági 
város közül egyes deliktimukat Szegeden követ-
ték el a legnagyobb számban. 

Sz elmúlt év folyamán Szegeden jogerősen be-
fejezett a biróság 19 hatósági közeg elleni bűn-
cselekményt, 70 rágalmazást, 137 becsületsértést, 
133 testisértcst és 47í lopási ügyet. Ezenkívül 
sikkasztási ügy volt 120, orgazdaság 53, csalás 
78 és szerencsejáték által elkövetett kihágás 17 
fordult elő. 

Ezeket a büntetőügyeket a többi városokéval 
összehasonlítva, kitűnik, hogy 

tiz város között Szegeden volt a leg-
több rágalmazás, becsületsértés és 

sikkasztás, 

Amig ugyanis. Szegeden 1936-ban 70 rágalmazás 
! törtónt, Debrecenben 63, Pécsett 51, Győrben 42 

volt. Ebben a tekintetben Baja a legrendesebb 
város, mert mindössze 4 rágalmazás történt. 

A becsületsértések tekintetében is Szegedet 
illeti az első hely dicsősége. 137 ilyen deliktumot 
követtek el, Debrecenben 122, Pécsett 108, Kecs-
keméten 99. Miskolcon 91 volt a becsületsértés 
ugyanezen idő alatt. A legkevesebb becsületsértést 
ugyancsak Baján követték el, mindössze hetet. 

A testisértések tekintetében Kecskemét 
vezet, 

170 ilyen deliktum fordult elő. A második hely 
azonban Szegedé, 153 trstisértéssr\ szerepel 

Szeged a statisztikában, Debrecen 99, Hódmező-
vásárhely 88, Miskolc 62, Győr 54, Pécs 49. 

A legtöbb lopást Debrecenben követték el, 
507 ilyen bünügyet fejeztek be tavaly jogerősen 
Debrecenben. Utána következik Szeged 471 lo-
pási üggyel, Kecskemét a harmadik helven szc-


