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Közgyűlés elé kerül

a külső Kálvária-utca világitásának és a Hősök Kapuja
járdaszegélyének ügye
(A Délmagyarország
munkatársától)
Néhány nappal ezelőtt l'uki Lajos a javaduimi
liivatal felügyelője a külső Kálváriu-uteáu motorkerékpár. szerencsétlenség következtében nz
egyik lábát eltörte. Ez a baleset érlelte uieg a
külsökálvárinutcai lakosokban az elhatározást,
bogy erre a rendkívül
forgalmas
útvonalra
megfelelő közvilágítást sürgessenek a városnál.
A külső Kálvária-ütca Szeged egyik lcforgulluasiibb útvonala, teljes sötétségbe borul az csli
óráktól kezdvo uiásnap reggelig, mert ezen az
útszakaszon teljesen hiányzik a
közvilágítás.
A lakosok mar minden hivatalt végigkopogtattak, meg magát Varga József minisztert ís
felkérték közbenjárásra. Kellő biztosítékot is
összegyűjtöttek mar a fogyasztók, do a villanyt
a gézgyár még a mai napig sem vezette be. A
panasz előreláthatólag a decembes 20-iki közgyűlés elé kerül, mert a lakósok érdckciuek
méltánytalan figyelmen kíviil hagyása mellett. két hivatal, mint a fertőtlenítő intézet és
a IV. számú vámház is sok hátrányát látja a
közvilágítás
hiányának.
A második rendkívül érdekes közgyűlési interpelláció a Hősök Kapuja alatt
elhúzódó
járdasziget miatt hangzik majd el a közgyűlésen. A közlekedésügyi szabályzat crtcluiébeu
ezt a járdaszigetet köröskörül fehérre kellene
festeni, hogy a jármüvek kellő időben észrevegyék és kitérhessenek. Dia ugyanis az a helyzet, bogy itt több autószerencsétlenség történt
és a kártszeuvedők egycuileg hiába hívják föl
erre akár a rendőrség, akár a város illetékes
hatóságának figyelmét.

Zsarolási pör 50 le nem szállított sertés körül
(A Délmagyarország
munkatársától)
Néhány hónappal ezelőtt Koch László budapesti
t-erlésexportör összeköttetésbe került Mahrcr,
ítél a szegedi állatkcrcskcdővel, akivel megállapodott abban, hogy 50 scrtcst fog neki exportra
szállítani. A sertésszállítás egyik kiköté-so a kiviteli engedély megszerzése volt. A sertés vásárból 'zsarolási ügy keletkezett, amelyben szerdán tartott főtúrgyalúst a szegedi törvényszék
U f<7tdr.y-tánácsn.
Amikor a megállapodást megkötőt lék, MáhVqr közölte, bogy a sertéseket Kovács Sándor
gazdálkodótól fogja szállítani és a gazda nevében annak részére 300 pengö előleget kért miiig is, auiíg a szállítmány elindulhat. Amikor
i határidő elérkezett, Málirer telefonon fölhívta Koch Lászlót és közölto .vele, hogy a legnagyobb sajnálatára nem tud eleget tenni a
hi egállapod ásnak, meri Kovács nem akarja lcsuiltitani a. sértésekéi. Koch László erre azzal
válaszolt, liogy megállapodtak, tejlát szállítani
k e l l , sőt e l ő l e g e t is adott, az üzlettől nem lehet
visszalépni, ba pedig uem teljesítené, akkor
csalásért föl fogja jelenteni, mert kicsalta tőle
u 300 pengőt.
A szerdai főtárgyaláson lefolytatták a bizonyítást, majd a törvényszék azt a tényállást
állapította meg, liogy Mahrer és Kovács között
tényleg megvolt a megállapodás a szállításra
vonatkozóan, de KováJSs azért nem akart szállítani, mert állítólag olyan értesülést kapóit,
hogy zsidóvallású exportőr
nepi kap
kiviteli
engedélyt, nzért nem is lehet neki sertéseket
küldeni. Ebben a hiszemben lépett vissza a szák
lilástól és erről értesítette Máhrert, aki viszont
közölte a helyzetet Koehhal, ugyanakkor azt
is közölte, hogy a 300 pengö rendelkezésére áll.
A törvényszék álláspontja szerint Koch Lászlónak polgári pörrcl kellett volna üzletfeleit a
megállapodás teljesítésére szorítani cs nem
pedig följelentési fenyegetéssel.
A törvényszék ezért zsarolás vétségének kísérletében bűnösnek mondotta ki Koch Lászlót,
és w léd nyomó enyhítő körülményekre való '<*hintettél 1OQ pengő pénzbüntetésre ítélte.
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órakor. I d ő j ó s i a i : Északkeleti
légáramlás, több bcjycn köd. Néhány helyen, főként délen és keleten havascső, havazás. A hőmérséklet alig változik.

• Rcvcsz Imre dr. református püspök Szegeden. A tiszántúli református egyházkerület
püspöke, Révész Imre dr. csütörtök délután
Debrecenből Szegedre érkezik, bogy a szegedi
és ujszcgedi gyülekezeteket meglátogassa s
megismerkedjek
azzal a lelki munkával,
amely ebben a két gyülekezetben folyik. Este
a gyülekezetek asszonyaival cs leányaival,
pénteken a különböző bel missziói munkásokkal, az egyetemi és főiskolai ifjúsággal, szombaton pedig a gyülekezetek férfi tagjaival,
majd a kereskedő- és iparosifjusággal tart
megbeszélést Révész Imre püspök. <3 prédikál
a vasárnapdélclőtti 10 órás gyülekezeti istentiszteleten is. Az istentisztelet után a szegedi
és az ujszcgedi gyülekezetek presbitériumaival lesz közös értekezlet.
— Halálozás. A régi szegedi kercskedőtársadaloin egy érdemes tagja távozott cl az élők sorából, szerdán hosszabb betegség után öl éves
korában elhunyt Vas Károly. Hónapokkal ezelőtt
súlyos betegség támadta meg szervezetét, nemrégiben cpcoperációt hajtottak végre rajta. Az operáció sikerült és mindenki reménykedett, hogy
sikerül megmenteni az éleinek. Néhány nappal
ezelőtt tüdőgyulladás lépett tők amely kedden legyőzte a beleg szervezetét. Vas Károly ismert
szegedi családból származik, sok évtizedes n ü-'
ködese alatt a régi tisztes kereskedői hagyományokat ápolta, mint a hajdan mindenütt ismert
Guttmaun és kistér cég vezetője. A régi cég évek
clőtt megszűnt, de Vas Károly azután is becsült
tagja volt a szegedi kercskcdőtársadalomnak.
Hosszú időn keresztül részlyett minden kereskedői közéleti megmozdulásban, minden karitatív
és szakmai ügyben önzetlen szerepet vállalt. Végigküzdötte a világháborút, számos vitézségi kitüntetést szerzett, érdemei elismeréséül tartalékos
őrnaggyá nevezték ki. Tevékeny szerepet vállalt
a szegődi ellenforradalomban is, mindenkor ápolta a magyar kereskedelem szolgálata melleit nz
átfogó magyar nemzeti érdekeket. Vas Károly
halálával a szegedi kereskcdőtársadulom egy
régi, érdemes tagjával lelt szegényebb. Halála
iránt széles körben őszinte rcszvé't nyilvánult
meg.
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BECSE!
Klauzál-tér 3.

— Elutasították a nyilasok zalaegerszegi petícióját. Budapestről jelentik: A közigazgatási
biróság elutasította a zalaegerszegi pelieiót. A
zalaegerszegi egyéni kerület, mint ismeretes, a
kereszténypárt program jávai T li a s s v Kristófot választolta meg országgyűlési képviselővé ifjú 1'] i s n c r Sándor nyílaspárli jelölt lel szemben. A választás ellen panaszt nyújtottak bc a közigazgatási bírósághoz és kérték
annak megsemmisítéséi. A bíróság szerdán
tárgyalta
folytatólagosan nz ügyet cs ma
hozták meg az Ítéletet, amelyben elutasítják
a panaszt. Az indokolás hangsúlyozza, hogy
mindazok n panaszlók által
érvénytelenségi
okntik minősített kifogások, amelyeket a választással szemben fölhozlak, nem helytállók
és nem képeznek abszolút érvénytelenségi
okot.
— Janik vendéglőben ma disznótoros vacsora.
— Szabadegyetemi előadás
Ko'sáry Domokos dr, a budapesti Báró Eötvös József-Kollég'dc tanára »Kárpáteuró'pa« rímmel előadást tart
december 11-én, csülöröKön délután 6 órakor az
egyelem aulájában (Dugonics-tér 13, TT. em.).
— Adomány. Horthy Miklosné inségakciőja javára szerdán Vass András téglagyáros 5 pengőt
juttatott el a fuisuáni hivatalhoz.

— Az asszony kötelessége törődni azzal, bogy
bél működése rendben legyen, amit pedig ngy érbot cl, ha reggelenként éhgyomorra egy félpohar
természetes »Fcrcue József* keserüvizet iszik,
amely cuybén és kellemesen, poutosau és biztosan
szabályozza az anyagcsere folyamatát Kérdezze
meg orvosát!

Játékkocsik

triciklik, angolkocsik olcsó áron a
készitőuél kapható: K A LLAYgyermekkocsi Üzem, Kálvária ». 41, sz.
— Letartóztatlak bet árdrágító kereskedőt.
Budapestről jelentik; A valutaügycszség detektivjeinek egyik csoportja vidéken razziát tartolt
és sok olyan kereskedőt kiséri föl Budapestre,
akikről bebizonyosodott, hogy árujukat részben
elrejtették, részben magasabb áron bocsátották
a vevők rendelkezésére. Az országos razzia során elsőnek Szarvasról és környékéről hoztak hót
kereskedőt Budapestre; kihallgatásuk után az
ügyészség a kereskedők lelarlózlatását határozta
cl. A letartóztatottak a következők: Walfisch Károly, Silbinger Gyula, Ilelfcr István, Kovulszky
József szarvasi, Kcnesscy István, Czitrom Márton és Aron Jenő pettendi kereskedő. Valamenynyiük ellen árdrágító visszaélés büntette niiatt
indult meg az eljárás. A lel artózta tusi végzés ellen a kereskedők fülfolyamodást jelentetlek bc.
— Szegeden is bevezetik :i csökkentett étlapot. A szegedi vendéglősök H o r v á t h Szilárd elnöklete melleit ülést tartollnk és elhatározták. liogy a kormányzat
intencióinak
megfelelően, bőséges választékú, de időszerűén
csökkcntelt étlapot léptetnek életbe. A csökkentéit étlap kereteit egyetlen vendéglős sem
lépheti át, különben eljárást
indítanak ellene.
— Karácsonyi ajándék előleg nélkül

Tólhnál.

— Betörési kísérlet bárom vcgycskcrcsliedésbe.
Kedden báróin vakmerően elkövetett betörésről
teltek jelcutést a rendőrség központi ügyeletén. A
város három különböző pontján fekvő szalócsiizlclbo hatollak bc ismeretlen tettesek: egy betörést
sikerrel hajlottak végre, mig a másik kettőnél
megzavarták őket. ö r d ö g h Erzsébet íüszcrkcreskedő előadta följelentésében, hogy az éjszaka
folyamán betörtek Dcbrcccui-utca 21. szám alatti
üzletébe. A betörők fölteszitették az üzlet ajtaját és a boltból körülbelül 20—30 pengő értékű
élelmiszert vittek el. — Ugyancsak betörők jártak C s ű r i Ilona Róna-utca 28. szám alatti kereskedésében, itt azonban a kereskedés tulajdono<
sa a zajra fölébredt, mire a betörök anélkül, bogy
valamit is elvittek volna, elmenekültek. — Megzavarták a betörőket a Retek-utca 15. szám alalt
is, ahol C s ű r i Sándor
végycskereskedésóbe
akartak betörni. A följelentések ügyében a rendőrség nyomozást indított.
Akinek a vérnyomása magas és szívműködése rendetlen, ugy érhet el erőlködés nélkül megfelelő könnyű szekcióst, ha reggel éhgyomorra
egy kis pohár természetes »ltorenc József* keserüvizet iszik. Kérdezze meg orvosát!
— Maróltig cs kutyaharapás. Szerdán délelőtt
a szegedi törvényszék U u g v á r y-tanácsa több
gondatlanságból okozott súlyos testisértési ügyben tarlóit ^tárgyalást. Végegyházán julius
28-án P a ü l i k Andrásné kutyája megharapta
S r i u g a Imre 30 éves napszámost, akit a mentők a szegedi közkórbúza szállítottak. Paulik
Andrásné cJlcn gondatlanságból okozott súlyos
testisórtésért indult eljárás, a törvényszék 30
pengő pénzbüntetésre itclle. Szeptember 7-én
B a n g ó 'Mihályné kiskumlorozsjnai napszámosnsszónv 2 éves Mihály ncVii kisfia marólúgot
ivott. Á törvényszék 1 hónapi fogházra Ítélte, az
ítélet végrehajtását azonban 3 évi
próbaidőre
fölfüggesztette. Gyuris Mihályné és Gyuris Mária
ellen az ügyészség gondatlanságból okozott súlyos testisértésért emelt vádat,mert szeptember
3-áu 2 éves István nevű kisfiúk, illetve unokájuk
marólúgot ivott. A törvényszék a vádlottakat M—
8 napi fogházra Ítélte, az itclcl végrehajtását fölfüggesztette

