Három zsebtolvajt tettek
ártalmatlanná az állomáson
I z ipari vásáron akartak működni
(A Délmagyarország
munkatársától)
Szere z e t t webtolvajbandát tettek ártalmatlanná
ttsütöpiökört hajnalban a Szeged-állomáson a
szegedi detebtívtestiilet emberei budapesti detektíyekkel aröltve. Budapesti detektívek a budapesti személyvonat megérkezése után a pályaudvaron felismertek
három notórius ssebt'ólvajt, akiket egy szegedi Kereskedősegéd várt
az állomáson. A zsebtolvajokat igazoltatták,
majd a rendörségre kísérték.
Ismeretes, bogy az ipari vásár tartamára
a szegedi detektívtestület kiegészítésére több
budapesti detektív érkezett Szegedre. " Csűr
tökön reggel a budapesti személyvonat megérkezése után a detektíveknek feltűnt egy
hármas Osbport, amelynek tagjait az egyik detektív ismerősnek találta. Kiderült, Hogy egy
jól szervezett zsebtolvajbandát sikerült ártalmatlanná tenni.
'A'z elfogott zsebtolvajok. BoYonyi Béla 41
éves budapesti lóalkusz, SehulleY József 51
éves váci napszámos és Nagy József 29 éves
budapesti gyárimunkás, beismerték, hogy az
ipari vásárra készültek
és
zsebtolvajlásokat
akartak elkövetni. Tervüket már előre megbeszélték és értesítették szegedi
ismerősüket,
Köntös József kereskedősegédet, Hogy várja
őket a pályaudvaron. Köntösnek lett volna a
feladata, bogy tájékoztassa és kalauzolja a
zsebmetszőket. Köntös meg is jelent a pályaudvarén. a detektívek őt is elfogták és a rendőrségre kisérték.

Hatósági vizsgálat után —
sonkafolvailással vádolta meg
a föállatorvos!
14 hónapi börföme Ítélték a rágalmazó
mészárost
(A Déhnafjyarország
munkatrásától)
Á békéscsabai állatorvosi hivatalhoz az elmúlt
években többször futott be feljelentés Zsótér
István hentes- és mészárosmester ellen, aki a
feljelentések szerint „feketevágásokat"
végez.
Zsótér ellen megindult a vizsgálat, az üzletéberf valóban több mázsa olyan búst találtak,
amelyet az állatorvosi hivatal nem bélyegezett
le. Legutóbb 1939 novemberében tartottak vizsgálatot Zsótérnál. dr. Szirtes Lajos főállatorvoa nagyobb mennyiségű húst foglalt le. A
vizsgálat után Zsótér ismeretlen tettes ellen
feljelentést tett, mert a főállatorvosi vizsgálat
alkalmából üzletéből egy sonka eltilnt.
Később a mészúrosmester a g y a n ú j á t közlöte a
rendőrséggel és a polgármesterrel, hogy „a
sonkákat dr. Szirtes Lajos föállatorvos
vitte
el".
A föállatorvos ellen bűnvádi, majd fegyelmi
eljárás indult, a vizsgálat azonban teljesen
tisztázta a főállatorvost. Amikor az ügyészség
megszüntette az eljárást dr. Szirtes ellen, a
mészárosmester átvette a vádat és bíróság elé
állította a főállatorvost. A bíróság felmentő
ítéletet hozott.
Az ügyészség ekkor Zsótér Istv'án ellen hamis vád és felhatalmazásra üldözendő rágalmazás címén adott ki vádiratot. Az ügyben a
gyulai törvényszék ítélkezett első fokon és a
bizonyítás lefolytatása után a hamisan vá-i
daskodó mészárost kétévi és hathónapi fegyházbüntetésre ítélte. Az ügy fellebbezés folytán pénteken került a szegedi tábla Elcmytanácsa elé. A tábla nz iratok ismertetése után
megsemmisítette a törvényszék ítéletét és a
tnészárosmester büntetését egyévi és kcthónapi
börtönre mérsékelte.
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A 170.000 lakosú »Nagyszeged«
Előkészületek a Nagyszeged-terv megvalósítására
(A Délmagyarország
munkatársától)
A legközelebbi törvényhatósági közgyűlés a városfejlesztés szempontjából fontos ügyet tárgyal:
az építési övezetek kijelölését. A Délmagyarország elsőnek számolt be arról, hogy tiz építési övezetre osztottak a várost, a tervet legutóbb tárgyalta a városrendezési szakbizottság. A tíz övezet terve elkészült, most a közgyűlés elé kerül. Ezután jóváhagyás végett a
város a tervet az iparügyi minisztériumba terjeszti fel. Szeged az első, ahol a városfejlesztés modern irányelvei alapján építési övezetekre osztották a yáros területét és az építési
engedélyeket ezen szempont szerint bírálják
el. Annak ellenére ugyanis, hogy az építési
övezetek tervét még sem a közgyűlés, sem a
minisztérium nem hagyta jóvá, az építési engedélyeket ujabban már a terv szemelőtt tartásával adia ki a város.
Hosszú munkával készítette el a mérnöki
hivatal Szeged városfejlesztési tervét, amely
a városrendezés és fejlődés valamennyi problém á j á t felöleli. A városfejlesztés tervét két emberöltőre állították fel. A városfejlesztési program messzemenő előrelátással mutat rá,
hogy két emberöltő alatt hogyan fejlődhet
Szeged)
— Ennyi IcB alatt, — állapítja meg a pröprogram —. a mai település képe teljesen megváltozik, legalább is joggal várható, hogy annak határai jelentékenyen ki fognak terjedni
Mivel pedig m á i ma is az a helyzet, hogy
Szeged beépített belterületének a legszélső határai érintkeznek Kiskundorozsma.
Tápé
és
Szöveg szélső házsoraival, nem mendható merész ée irreális állításnak, hogy hatvan év
múlva e négy közület telepítésteste
egy egységes, nagy keretet fog alkotni Nincs kizárva,
hogy a közigazgatás felsőbb irányításának tendenciája akkorára, vagy talán Hamarabb is
odavezet. Hogy a három nagyközség
mint
olyan, eltűnik a 'térképről ét helyükbe a külterület nélkül számított százhetvenezer
lakosú
Nagy szetted Up. Hogy ee a várható folyamat
milyen helyzetet teremt közlekedési ée beépítési szempontból, az nem lehet közömbös e Jövőért felélőé tényezők előtt. Ennek u összenövésnek. egybe olvadásnak ágy kell megtörténni. hogy az előálló hatalmas teleoülóstest

funkciói az egységesítés ntán is jól működjenek, aminek előfeltételét már ma meg kell teremteni.
A városrendezési tervnek megfelelően a három szomszédos községben: Szőregen,
Tápén
és Kiskundorozsmán
az 1911. évi
népszámlálás
körzetbeosztása már úgy történt,
hogy
azok
»fNagyszeged" városrendezésénél
is
használhat
tó adatokat
eredményezzenek.
Intézkedéséi
történtek a r r a nézve is. hogy Tápén is elkészüljön a Szeged szempontjainak megfelelő
általános terv. Ezt az Iparügyi minisztériumi
fogja Szeged általános rendezési tervének ala*
pulvétele mellett kidolgozni.
„Nagyszeged" terve, amely mintegy tiz esm
tendővel ezelőtt néhai Klebelsberg
Knnó elgondolásaiban szerepelt és azóta is sokszor felmerült most m á r a városfejlesztési tervezetben is szerephez jutott. NinCs messze az idő,
a jelek szerint, amikor végre gyakorlati előkészületek indulhatnak meg a klebelsberfá
álom: Nagyszeged
megvalósítására.
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AJÁNDÉK ée EMLÉKTÁRGYAK
Szegedi képeslap I drb
Magyaros képeslap 5 drb
—.24
Égetett, festett fali sótartó
—.28
Égetett, festett bonbosnier
Festet szalvéta gyürü fából
—33
Kabát zsuzsu gyöngyből
—..38
Cigaretta elnyomó figura
—.48
Alabastrom váza
—.78
Alabastrom hamutál
—.78
Égetett, festett házpersely fából
—.78
Égetett, festett asztali fasótartó
—.78
Iparművész festett, matyó fiu, vagy lány —.78
Virágváza magyaros, üvegből
—.78
Porccllán kulacs dugóval és zsinórral —.88
Alabastrom bonbonnier
—88
Mezőtúri virágváza
—88
Szegedi paprika sótartó
—88
Festett hamutál résbetétee
—.88
Vásárhelyi virágváza
—98
Tüiinán festett fogváJóUttó
—96
FENTT CIKKEK VA8ARLA8I KÖNYV
NÉLKÜL VAMROLKATÖK

