14 fellebbezés
a viriiis névsor ellen
Szent-Györgyi Albert helyét Koqutowicz
Károly foglalta el a törvényhatósági
bizottságban
(A Délmagyarország munkatársától) Az igazoló választmány döntése után leközöltük a város legtöbb adót fizető popigárainak névsorát.
A névsor — mint ismeretes — 432 nevet tartalmazott. A kitűzött határidőn belül 11 felszólamlás futott be az igazolóválasztmány által megállapított névsor ellen. A fellebbezések nagyrésze felvételt kért, kisebb része pedig kiigazítást. Tiz fellebbezésnek helyt adtak, négyet, nem
teljesítettek. Egyben kimondotta az igazoló választmány, hogy a volt egyetemi rektornak:
Szent-Györgyi Alberlnek helyébe az ú j rektorn a k : KogütowiCz Károly törvényhatósági bizottsági tagságait igazolja. Kogiitowiez Károlynak így kettős mandátuma van a törvényhatósági bizottságban
,

2000 oenoore ítélték *
o halőlaufó sofőréi,
ahlvreh gondatlansága ohozía
Halser Kálmán halálát
XA Délmagyarország
munkatársától)
Emiéaz a tragikus szerencsétlenség, amely
április 30-án játszódott le Kecskemét határában. Az esti órákban indult el Szegedről Budapest felé a budapesti lapokat szállító autó,
amely visszafelé öt utast vitt magával. Ezen
az autón akart Budapestre utazni Kaiser Kálm á n ismert szegedi kereskedő, aki a sofőr mellett foglalt helyet, egy másik utassal együtt.
Az antót Reismann Ferenc vezette. Kecskemét határában az éjszakai órákban megtörtént a szerencsétlenség. Reismann elvesztette
az uralmát a volán fölött, nekihajtott egy teherkocsinak. amelynek egyik vasrűdja a tragikus
véletlennek
összejátszásával
halálra
sújtotta Kaiser Kálmánt, akit a súlyos sérülést
okozó ütés homlokán ért. Sem a söfőrnek, sem
a többi utasnak, a mellette utazónak nem történt semmi baja.
A halálos szerencsétlenség miatt Reismann
Ferenö ellen gondatlanságból
okozott emberölés miatt indult bűnvádi eljárás. A bűnügyet
a kecskeméti törvényszék tárgyalta. Az első
tárgyaláson májusban a sofőr azzal védekezett,
hogy nem követett el gondatlanságot, hanem
a benzinbe kevert faszesz kigőzölgése kábulteágot okozott, emiatt néhány pillanatra elve
szitette eszméletét és igy következett be a szerencsétlenség. A törvényszék akkor újabb tanuk
kihallgatását rendelte el.
A tanukat tegnap hallgatta ki a kecskeméti
törvényszék. Arról tettek vallomást, hogy a
sofőt már Szegedről olyan kimerülten indult
el az autóval, hogy nem is lett volna szabad
nekiindulni a budapesti útnak. 'A vallomások
igazolták a sofőr
gondatlanságát,
Di", Nagy László védő és dr. Barta Dezső, a
•értett képviselőjének felszólalása után a törvényszék kihirdette ítéletét, amely szerint bűnösnek mondotta ki Reismann Ferencet gondatlanságból elkövetett emberölés miatt és ezért
S00Ö pengő pénzbüntetésre ítélte.
Az ítélet megállapította, hogy a 6ofőr gondatlanságot követett el, a hosszú útaktól olyan
kimerült volt, hogy nem lett volna szabad elindulnia és nem lett volna szabad ntasokat
felvennie autójára. Az ítéletben úgy az ügyész,
mint Reismann megnyugodott, úgy, hogy az
nyomban, jogerőre emelkedett
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og élni
szegénységben, mert a 7. napon, e hó 18-án
kezdődik az ofztálysorsjáték I. húzása és azon
tízezreket nyerhet, ha vesz sorsjegyet a

Pető Bankházban
uf házassági
törvényről
és a házasságkötések
rendiéről
hirdetményben
ad
táiékoztatőt
a város
hatósága
(A Délmagyarország munkatársától)
A hivatalos lap legutóbbi száma közli az ú j házassági törvény rendelkezéseit Ezzel kapcsolatban
Budapest székesfőváros polgármestere hirdetményt tett közzé, amelyben tájékoztatja a közönséget az ú j rendelkezésekről, az anyakönyvvezetői hivatal ú j munkarendjéről s általában
a házasságkötések ú j rendjéről. Tekintettel arra, hogy változások következnek be a házasságkötések rendjében és módszerében, a bemutatandó iratok megszerzése is ú j feladatok elé
állítja nemcsak a közönséget, hanem magát a
hivatalt is: szükséges, hogy Szegeden is megfelelőképpen tájékoztassa a hatóság a város la-

kossdgát. Kérdést intéztünk ebben az ügyben
df. Tóth Béla helyettes polgármesterhez, az
anyakönyvi hivatal főnökéhez. A polgármesterhelyettes a következőket mondottat
— Az "új házassági törvényről és a házasságkötések ú j rendjéről hirdetmény formájában
adunk tájékoztatót a közönségnek. A hirdetmény a jövő hét első napjaiban kerül ki a
hirdetmény táblára, ott bárki beszerezheti majd
a szükséges tudnivalókat. Ezenkívül természetesen az anyakönyvi hivatal a legsxívélyesebben rendelkezésére áll a közönségnek ós a
szükséges felvilágosításokat készséggel megadja.
.....
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Módosítja a város a tejszabályrendeletet,
mert ellentétben van a miniszteri rendelettel és szükségtelen megszigorításokat tartalmaz
(A Délmagyarország munkatársától)
Behatóan foglalkoztunk a város egyik igen fontos
problémájával: a tejkérdéssel. Mint megírtuk,
a most napvilágot látott miniszteri rendelkezés
végrehajtása azt jelentené, hogy a városból
egy szer smindenkorra eltűnne a tej. Az ügyben
a város hatósága felterjesztéssel élt a minisztériumhoz a sérelmes tejrendelet módosítása
ügyében. Ugyanakkor azonban gondoskodnia
kellett a városnak arról is, hogy a saját maga
által alkotott tejszabályrendeletet is revízió alá
vegye, mert ez a mult nyáron elfogadott tejszabályrendelet lényegében ugyanolyan megszorításokat tartalmaz, mint a miniszteri rendelkezés. Ez a szabályrendelet eddig nem lépett
ugyan hatályba s a jelek szerint nem is fog
mai állapotában hatályba'lépni,
A város hatósága ugyanis pénteken megtette a szükséges intézkedéseket azirányban, hogy a tejszabályrendeletet módosítsák.
A város szabályrendelete
ugyanis már első pontjában ellentétben áll a
miniszteri rendelettel, amennyiben kimondja,
hogy a tej kiméréséhez, árusításához behordá
sához külön iparigazolvény kell. A minisztert
rendelkezés nem ilyen szigorú s eltekint az
iparigazolványtól. De meg kell változtatni a
tejszahályrendelartet azért is, mart csaknem
szószeríirt ugyanazokat a megszorításokat írja
elő. amelyek megszüntetését a város most fel-

terjesztésben kérte a minisztériumtól, rámutatva azok szükségtelenségére. Az új, megölkotandó szabályrendelet mér nem tartalmazza
majd ezeket a megkötéseket, úgy, hogy o tejári: sítás elé újabb akadályok nem tornyosulnak.
Egyébként az illetékes közegek megkapták
a szükséges útmutatást arra vonatkozólag,
hogy csupán a tej minőségét vizsgálják, egyéb
szempontból azonban ne gördítsenek semmiféle
akadályt a tej Szegedre történő behorddsa és
árusítása elé. Ezt a gyors és hatékony hatósági intézkedést csak dicséret Illetheti meg. mert
csak ilyen módon sikerül biztosítani a város
tejellátásnt.
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Kutatás az amerikai kikötőkben
hadianyag után
Washington, október 10. Wallave, az Egyesült-Államok elnökhelyettese bejelentette, hogy
átkutatják az amerikai kikötőket és raktárakat
azoknak a hadianyagoknak a lefoglalása végett,
amelyéket eredetileg „moqt a tengelyhatalmak
által ellenőrzött területeknek" szántak. Feltűnő,
hogy nyilatkozatában nemcsak &z EgyasültÁílamok raktáraira és kikötőire célzott, banam
minden tQArfkftl köztársaság kikötőire éc raktárházaira vonatkoztatta a kijelentést

