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Egy évi fogházra ítélték 
a bestiális kocsist. 

— Egyházi József a járásbíróság előtt. — 

fi Saját tudósítónk tál.) Megírtuk tegnapi 
számuukban azt. a bestiális. állafkiinziást, amit 
Egyházi József, a köztisztasági telepnél al-
kalmazott városi kocsis követett el. Egyházi 
akiinek vasárnap délelőtt a husaáirlaktanyá-
n ál akadt .doiliga, kocsijával behajtott az ut 
közepén lévő isártenigerhe. Lova azonban nem 
tárta sehogy se kihiu zni a kocsit a. sáriból, mi-
re Egyházi diühíbe jött, a, lovat lütini-vernli 
kezdte az 'Ostornyéllel, majd mikor igy sem 
biTta a. szegény pára kihúzni a kocsiit, Egy-
házi elkapta a lónak kilógó nyelvét ás kitép-
te. Az állat megdöglött, Egyháziiit pedig a 
rendőrség ©pőzetes (letartóztatásba) helyezte, 
mert a köztisztasági teilepTŐil azoninali el bo-
csájtottáik ós igy foglalkozás és lakás nélkül 
maradt. Idegen ingó vagyon rongálásáért in-
duilt iineg ellene az eljárás. 

Az ügyet ima délelőtt tárgyalta Somlyó-
díj István járást)i,ró. A tárgyalásom a. vád-
lotton kívül kihallgatták Papp Ferenc tüzöl-
tóparancsinokot, ,a köztisztasági vállalat ve-
zetőjét, továbbá Vér István hoinvódhiuszárt 
ós Mészáras József kocsist, .akik szemtanúi 
•voltak az esetnek. 

Egyházi József a kihallgatás (alkalmával 
azt vallotta, hogy a ló makacskodott, azért 
ütötte, clle a nyelvét nem akarta kitépni, Dü-
hös volt azonban azért, hogy a ló folytono-
san lógatta a nyelvét. Hogy ennek okát 
megtudja, megvizsgálta a záhlyát és ékkor 
látta, hogy a ló nyelve nincsen leszorítva a 
zahlya alá, lianem felcsúszott és ezért lógat-
ja, Helyire akarta a nyelvét igazitani, de a 
ló nem engedte .és többször' kicsúszott siko® 
nyelve a kezéből. Erre ő két kézzel markolta 
meg, egyet rántott ra j ta és .csodálkozva lát-
ta, hogy a nyelv a kezében maradt. 

Akármilyen ügyesen ds védekezett azan-
íhan [Egyházi, a tanuk vallomásából kiderült, 
hogy hazudott és hogy bestiális ember, aki 
a rábízott állatokkal mindég kegyetlenül 
bánt. Vér István azt vallotta, hogy látta az 
egész gaztettet. iA iló nyugodtan, viselkedett, 
csak nem bírta kihúzni a legnagyobb erőfe-
szítés mellett sem a kocsit .a sárból. Egyházi 
folyton verte ia kimerült állatot és egyszerre 
csak meglátta, hogy <a ló kimerülttségábíein. 
már a nyelvét is lógatja. Erre dühösen kiál-
totta: 

— (Még a nyelved is lógatod:! 
És ezzel neki ugrott, két kezével elkapta 

a iló nyelvét és kirántotta. Aztán még akkor 
iis, mikor ia ló már össze esett, ,a kezében vitte 
a nyelvet és .mutogatta. Hasonlóképen vallott 
Mészáros József kocsis, aki szintén jelen 
volt az -esetnél. A kocsis, mint „szakértő" azt 
,is megjegyezte, hagy nagyon nehéz dolog 
lehetett kitépni .a ló nyelvét, nem is 
tudja elképzelni, hogy Egyiházi, mint birta 
azt megtenni. 

Papp Ferenc tüzoitóparanesnolk volt a 
következő tanu. Papp elmondotta, hogy dur-
va, 'bestiális természetű embernek ismeri a 

vádlottat, akit nxár egyszer el is bocsátottak 
a köztisztasági telep szolgálatából, később 
azonban visszakönyörögte magát és javulást 
Ígért, A iló elpusztulása miatt 300 korona; 
kára van a vállalatnak. 

Ezután az ítéletre került & sor. fSamlyády 
István a. legszigorúbb büntetést alkalmazta a 
bestiális kocsissal' szeaniben és egy évi fog-

Aliami zá logháza t 
sürgessen a tanács. 

— Mit mond a pénzügyi tanácsos? — 

i(Saját tudósítónktól.) Közöttük tegnap 
azt a levelet, amelyben több szegedi polgár 
városi zálogház létesítésének a tervét vetet-
te ,föi, A levél szerint a városi zálogház hu-
mánus. célokat szolgálna, amennyiben a ki-
sebb hiteire szoruló szegény embeieket meg-
védené attól, hogy a magánzáiogházak, ibár 
a törvény szerint joggal, de mégis az uzso-
rakamat fogalmához köze! járó százalékot 
szedjenek. ) 

A terv egyébként nem uj keletű. Régeb-
ben igen behatóan foglalkozott vele a vá-
ros tanácsa, még pedig néhai Lipcsey Ádám-
nak az indítványa alapján. Lipcsey Ádám 
szintén, humánus alapon kívánta a városi zá-
logház létesítését, később azonban Pillich 
Kálmán is tett egy indítványt, amelyben a 
városi zálogház tervét csak abban az esetben 
tartotta megvalósításra érdemesnek, ha a 
város tőkéi ezúton több profitot hoznának, 
ö tehát mellőzte a humánus célt annak a 
nem épen elfogadhatatlan indokolásnak az 
alapján, hogy ha a városi zálogház népjóléti 
intézmény volna, akkor a város befektetett 
tőkéje is hamarosan rámenne az üzletre. A 
tanács előtt tehát kétféle alternatíva állott. 
Vagy népjóléti intézményt csinál, vagy üz-
leti alapra helyezkedik és azt tekinti, hogy ,a 
befektetett tőke minél busásabb jövedelmet 
hajtson. A tanács érdeklődött azoknál a vá-
rosoknál, amelyek a városi zálogházat már 
megcsinálták, hogy milyen eredményeket 
értek el ezzel az intézménnyel. A válasz 
eléggé kedvezőtlen volt. Pécs, Kecskemét és 
Kassa próbálkoztak városi zálogházzal, 
azonban mind a három város elvesztette a 
befektetett tőkét. A tanács tehát ilyen ifor-
rnájában elejtette a tervet és ,az egész akciót 
más irányba terelte. Azt mondotta, hogy mi-
után az államnak már úgyis vannak zálog-
házai a fővárosban, könnyen megteheti, hogy 
az intézményt kiterjeszti a vidéki városokra 
is. Elhatározták, hogy fölírnak a kormány-
hoz állami zálogintézetnek illetőleg fiókosz-
tálynak Szegeden való fölállítása érdekében, 
de a terv — csak terv maradt. Irattárba ke-
rült s azóta nem is vették elő onnan. 

A Délmagyarország munkatársa ma dél-
előtt fölkereste Balogh Károly pénzügyi ta-
nácsost, (hogy mondjon véleményt erről az 
érdekes tervről. A tanácsos ur a következő-
ket volt szíves kijelenteni nekünk: 

— Tény, hogy a városi zálogház léte-
sítésének eszméje nem u j keletű, maga a 

házra, száz korona pénzbüntetésre, továbbá 
300 korona kár megtérítésére ítélte. Előzetes 
letartóztatását fentartotta. Az ítélet ipdokolá-
isábau kiimonidta a bíróság, hagy ilyen ke-
gyetlenség megtorlására, méltó példát kell 
statuálni. A vádlott az ítélet ellen, fellebbe-
zett. 

: polgármester uir foglalkozott vele már ak-
kor, amikor mint polgár,mester halyettes,, 
pénzügyi előadó volt. Én azt tartom, hagy 
a terv, bármiilyen szépnek is látszik, olyan, 
iamiely ha (megvalósulna, ónsiillyal nehe-
zedne a városra és könnyen 'lehet, hagy 
még a befektetett tőikét ás elveszítenénk. A 
zálogházat uigy-e bár, — eltekintve egy 
pár fiatalembertől, aiki .a gyűrűjét, óráját, 
szóval ékszert visz zálogba, ha megszorul 
— mondám, ezektől eltekintve, leginkább 
szegény emberek veszik igénybe, akiknek 
nincs ékszerük, hanem ha megszorulnak, a 
matyójukat, rossz ruhát, ócska but-ort, vagy 
párnát 'zálogosítanak el. Ezeket aztán ha a 
város nyakán hagyják, alig-alig lehet érté-
kesitmi és igy még ia kifizetett kölcsön sem 
térülne vissza. A zálogba adott tárgyaknak 
küliön. .magazinok kellenek, aztán kezelők, 
akik a ruhákat megóvják a molytól, aztán 
becsüsök ós más, .alkalmazottiak, ugy, hogy 
az üzlet, ha humanitást akarnak szolgálni 
vele, feltétlenül csődöt .mondana. .Közva-
gyonnak elveszni ;ugy-e bár nem szabad, 
tehát nem kockáztathatunk kétszázezer 
vagy félmillió koronát. Azt azonban indo-
koltan. kérhetnénk, hogy az állam nyisson 
Szegeden fiőkzálogházat. 

Szóval: megint az államihoz kellene for-
dulni, hogy a szegény emberek olcsóbb lka-
mat mellett jussanak egy kis összeghez, iha 
'megszorulnak. Igy a erv keresztülvitelének 
nem is volna akadálya, az államnak áll ak-
kora tőke a rendelkezésére, bogy nem fizet 
rá semimimiésetre sem s amellett igazán hu-
mánus célokat is szolgál a sajat zálog inté-
zetével. Mint ahogy Budapesten prosperál-
nak az állami zálogházaik és lényeges diffe-
rencia van aközött a százalék közö í, amit 
Budapesten s amit Szegeden szednek. Min-
denesetre nem ártana, iha a tanács ezt a kér-
dést napirenden tartaná és megpróbálkozna 
egy állami zálogintézetet sürgerő fölterjesz-
téssel. 

A francia kormány válság. Párisból 
jelentik: A kombinációk .között, amelyekkel 
a miniszterválságot meg akarják oldani, kü-
lönösen kettő áll íhomlc'ktériben:. Az együk 
szerint baloldali kormány alakúin a Caillaux 
alatt, mely a Bartihout megbuktató többségre 
támaszkodnék. A .másik Kombináció szerint 
koalíciós minisztériumi volna alakítandó Pauíl 
Deschanell, Paul Doumergue, vagy Jean Du-
puy elnöksége alatt. Emlitiiik Delcassé nevét 
is. — Poincaré elnök tegnap a szenátus és 
a kamara elnökével és a baloldali kiváló 
pártvezéreivel tanácskozott. Eddig még az 
eíriök nem döntött Barthou miniszterelnök 
utódjáról. Valószínű, hogy a válság megoldá-
sa elhúzódik a jövő hétig. A kombinációk 
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