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FEKETE LISTRVflL 
védekezik a város azok ellen, akik nent fizetik 

az önkéntes koldusadót 
(.4 Délmagyarorszdg munkatársától.) Szerdán 

délben dr. Kemcncssg Tibor népjóléti tanácsnok 
elnökletével ülést tartott a szegényügyi bizottság 
cs a koldusadóvul kapcsolatos tennivalókat be-
szélte meg. AZ ülésen szóba került az úgyneve-
zett ,.fekete-lista", amely azoknak a nevét tar-
talmazza, akik ridegen megtagadták az önkéntes 
koldusadó fizetését. A bizottság annkidején azt a 
javaslatot tet'e a polgármesternek, hogy a város 
kézivásárlás utján beszerzendő szükségleteit ne 
vásárolja olyanoktól, akiknek neve nem szerepel 
a listán, de zárja ki őket azokból az ipari mun-

kálatokból is, amelyeke! nem versenytárgyalás ut-
ján végeztet el a város. 

A polgármester elfogadta a bizottság javas-
latát és a bizottság ezt a polgármesteri határo-
zatot közölte a fekete-listán szereplő érdekeltek-
kel is. 

Dr. Kemenessy Tibor tb. tanácsnok az akció 
hatásáról a következőket mondotta a Délmagyar-
orszdg munkatársának: 

— A fekete-listának azt hiszem meg lesz a 
várt eredménye. Erre következtethetünk egy kö-
vezőmester esetéből is. Azok közé tartozott, akik 
megtagadták a koldusadó fizetését és ezzel ki-
vonták magukat ebből a szegénysegilő társadalmi 
akcióból. Most, hogy értesítették a polgármester 
ur határozatáról, azonnal jelentkezeti és nemcsak 

az elmardt összegeket fizette be, hanem előre ki-

fizette a ráeső részesedést egy félesztcndörc. Va-

lószínű, hogy ezt a példát követni fogják mind-
azok, akik eddig húzódoztak a koldusadó válla-
lásától, de szívesen vették, ha üzletet köthettek a 
várossal. Aki igy jelentkezik, annak nevét azon-
ral töröljük a fekete-listáról. 
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Szerdán benyújtották 
a kamarai választás ajánlásali 
November végén állapítják meg véglegesen az induló listák 

szárnál 

(A Délmagyarország .munkatársától .) Szer-
dán járt le a kereskedelmi és iparkamarai vá-
lasztásokhoz szükséges ajánlások benyújtásá-
nak határideje. Déli 2 óráig a kamarában le-
hetett a választási bizottság részére lezárt bo-
ritékben átadni az ajánlásokat. A választási 
bizottság néhány nap múlva ül össze és ekkor 
kerül sor az ajánlások felbontására. Addig 
nem is lehet biztosan tudni, hogy milyen pár-
tok nyújtották be ajánlásaikat. 

Az ajánlások megvizsgálásánál a választási 
bizottságnak mindenekelőtt azt kell ma jd te-
kintetbe vennie, hogy a jelöltek rendelkez-
nek-e passzív választójoggal, vagyis 3 év óla 
egyfolytában gyakorolják-e foglalkozásukat. 
A hiányzó egyéb alaki követelmények pótlá-
sára a választási bizottság 3 napi haláridőt ad 
és ezután a kamarában közszemlére teszik ki 
a benyújtott ajánlási iveket. A háromnapos 
közszemiére-lélel alatt Írásban fel lehet szó-
lalni az ajánlási ivekben foglaltak ellen. En-

nek a felszólamlási időnek leteltével ismét 
összeül a választási bizottság és a listák ösz-
szehasonlitasával bírálja el az ajánlásokat. 
Ez alkalommal kerül sor azon aláírások tör-
lésére, amelyek több ajánlási íven előfordul-
nak. Az igy törölt ajánlások pótlására u jabb 
3 napi határidőt ad a választási bizottság és 
csak ezután dönt érdemben a benyújtott aján-
lások felett. 

Most már számitások történtek a választók 
körében, hogyha a választási bizottság a leg-
permanensebben is dolgozik, akkor sem le-
het a hónap vége előtt biztosan tudni, hogy 
milyen pártok és listák indulhatnak a kama-
rai választáson. 

Annyi máris megállapítható azonban, Iiogv 
az iparosok frontján élesebb választásra van 
kilátás. A kereskedőknél egyhangú választás 
lesz, kivéve az első kúriát, ahol több lista in-
dul . 

II közkórház kibővítésével 
keresnek megfelelő helyet a járványkérház 

elhelyezésére 
Nehézségek áz ujszegedi járvány kórház gyökeres ki javítása 

körül 

(X Délmagyarorszdg munjzatársájöl) Az ujsze-

gedi járványkórház ellen felmerült panaszok ar-
ra késztették- a- város hatóságát, hogy végre ke-
ressen valami komoly megoldást erre a kérdés-
re. Abban megegyeztek a vélemények, hogy a je-
lenlegi járványkórház, amely ráadásul erősen le-
rongyolódott állapotban is van, semmiképen sem 

méltó Szegedhez. A közgyűlés, mint emlékezetes, 
a póthite]ek tárgyalása alkalmával megszavazott 
bizonyos összeget a járványkórház épüle'.énck 1a-

A hét nag-y eseménye 1 

P R E M I E R E 
Bolváry Géza remekmüve 

z a r a h l e a n d e r 
a ragyogó svéd filmcsillag 
bemutatkozása. — Péntek 

S Z É C H É N Y I 

tarozására. X talar°zásF munkát azonban csakis 
akkor végezhetnék el, ha az épületet a munká-
latok idejére kiürítenék. Mivel pedig a járvány-
kórházra állandóan szükség van — mindig tör-
ténnek ragályos megbetegedések a város terüle-
tén —, a járványkórház kiürítése akadályokba 
ütközik. Felmerült az a gondolat, hogy erre az 
időre a Pulcz-uccai szeretetházban ke]lene ideig-
lenesen járványkórházat berendezni. A szeretet-
ház lakóinak elhelyezéséi ől pedig valami más 
módon kellene gondoskodni.. 

Előzőleg arról is volt szó, hogy a közkórház 
adjon á'mcncti szállást a járványos betegeknek, 
de a kórház igazgatósága ez ellen a megoldás 
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ellen közegészségügyi okok miatt tiltakozott, igy 
merült fel a Pulcz-uccai megodás terve. A kórház 
igazgatósága ezt a tervet azzal egészítette ki, 
hogy a .város végérvényesen helyezze át a Pulcz-
uccai szeretetházba a jdrvdnykórbdzgt, amely igy 

a közkórház közvetlen közelébe kerülne, mint a 
kórház egyik osztálya működhetne, rendeltetését 
igy tökéletesebben tölthetné be, mint ahogyan ed-
dig betöltötte. Megoldódna az állandó orvosi 
szolgálat kérdése is, ami a jelen viszonyok között 
igen sok kifogásra adott alkalmat. 

A kérdéssel szerdán foglalkozott a szegény-
ügyi bizottság és megállapította, hogy a terv a 
mai viszonyok között nem valósithaló meg. .\ 
szeretetház lakóit ugyanis másutt kellene elhe-
lyezni. Eleinte arra gondol'ak, hogy az ápolásra 
nem szoruló munkaképtelen szegényeket kihe-
lyezné a város a tanyákra, később azonban kide-
rült, hogy sem a nagykörúti, sem a Pulcz-uccai 
szeretetháznak nincs tanyára kihelyezhető lakója, 

mert minden kihelyezhető szeretetházi lakót 
már régen kihelyeztek. A nagykörúti szere'etház 
viszont nem e]ég nagv ahhoz, hogv helyet szo-
ríthatnának benne a Pulcz-uccai szegényeknek. 

A bizottság hosszas vita után ugy há'ározott, 
hogy a Pulcz-uccai szerctetház fenntartására kéri 

a polgármestert és azt ajánlja, hogy a járvány-
kórház kérdésé! a közkórház megfelelő kibővíté-
sével oldja meg majd a város. 

100 pengő miatt 
csalásért egyhónapi 
fogházra ítéltek egy 

özvegyasszonyt 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Érdekes 

tárgyalást tartott szerdán a sz.egédi törvényszé-
ken Ungváry János törvényszéki biró. ' Egy sze-
gedi úriasszony, özv. Sz. Gyuláné került eléje 
csalással vádolva. A vádirat szerint az nriasz-

szony magát főhadnagy özvegyének nd'a ki, azt 
ál]itolta, hogy nyugdijat kap és ijyen módon két 
ismerősétől, egy paprikahasitóasszonytól és egy 
másik nő'-ől, összesen 100 pengői csalt ki, azon-
kívül kölcsönkérte a bevásárlási könyvet és fű-
szerárut is vásárolt.. 

Á szerdai tárgyaáson zokogva, 'kétségbeesetten 
védekezett. Tagadta, hogy bárki! is becsapolt vol-
na. Elmondotta, hogy Hong-Kongban lakó roko-
nától kap havonta tekintélyes támogatást, nem 
volt rászorulva arra, hogy csalást kövessen el, 
nem is követett el, az egész ügv bosszú müve. 
Nem a sértettek adtak neki pénzt, inkább ő volt 
az, aki a paprikahasitónőnek 10 pengő! adott köl-
csön. Elmondotta, hogy a sértettek bosszúból tel-
tek ellene feljelentést, valóságos hajszá'b indítot-
tak el]cne és ennek a hajszának a fejleménye ez 
a mostani ügy is 

Özv. Sz. Gyuláné Vallomása során a kiállott 
izgalmak következtében rosszul lett. majd később 
sírógörcsöt kapott és egyre ártatlanságát hangoz-
tatta. A biróság tanuként kihallgatta a sértetteket, 
akik azonban ellene vallottak. Azt vallották, hogy 
a vádlott úriasszony igenis főhadnagy özvegyének 
adta ki magát és kölcsönt csalt ki •tőlük. 

Dr. Szemző Tinre védő bizonyítást ajánlott tel 
arra vonatkozólag, bogv nem a vádlott, hanem az 
egyik sértett kért kölesónt özv. Sz. Gyulánétól, a 
sértetlek pedig bosszúból állították bíróság elé a 

szerencsétlen asszonyt. Á biróság-nem adott he-
lyet a bizonyitáskiegészitési kérelemnek azzal az 
indokolással, hogy az ügyet jelen, állapotában is 
clbirálhatónak tartja. Dr. Lindmaycr Béla ügyész 
vádbeszéde után a biróság bűnösnek mondotta ki 
özv. Sz. Gvulánét és egyhónapi fogházra ítélte. 
A vád]ott az ítélet hallá'ara zokogásba tört ki 
és továbbra is ártatlanságát hangoztatta. A védő 
az ítélet ellen fellebbezési jelenlett be. 
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