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gyűlés határozata ellen, a tanács azt nem 
hajtaná végre, bár más lapra tartozik, hogy 
and történnék. Annii pedig azt a megjegyzést 
illeti, hogy maiért nem jönnek .a brüsszeliek 
Szegeidre; erre azit válaszolhatja, ötrüfjürlk, 
hogy a külföldi tőke végre ellátogatott hoz-
zánk is, szolgálja a város érdekeit amellett 
természetesen, Ihogy a maga számításait is 
megtalálja. Kéri a tanácsi javaslat elfoga-
dását. Szíjgyártó Albert és Dobay Gyula dr. 
ismételt felszólalásai után a közgyűlés sza-
vazás u t j án döntött és Dobay Gyula idr. in-
dítványát fogadta el, amelynek értelmében 
tehát a tizfiUéres szakaszjegy január elsejé-
vel ideiglenesen életbe lép- Hogy azonban 
állandó marad-e; ezt m a j d a közgyűlésiből 
választott ad'-hoc bizottság és a villamostár-
sa hág (között való tá rgyalás ik eredménye 
dönti el. 

Nyilvánvaló, hogy a közgyűlésnek mai 
határozata formai okokból történt és igy az 
ügy végleges elintézését távolról sem befo-
lyásolhatja. Mi ugyan azon a véleményen 
vagyunk, hogy mindeufélekép egyenletesebb 
helyzetet teremtett volna az, ha egy hóna-
pig még a mai helyzetet tart ja fenn a köz-
gyűlés. De talán a nagy sietség és türel-
metlenség is — lévén a mai tanácskozásnak 
ez az ügy az utolsó tárgya — hozzájárult 
ahoz, hogy ilyen határozat jöjjön létre. Az 
a bizottság, amelyet a közgyűlés megbízása 
folytán a tanács ki fog küldeni, minden bi-
zonnyal kellő alapossággal és körültekintés-
sel fog eljárni és mérlegelni fogja, Ihogy a 
villamosvasút forgalomban állandóan többet 
ad a városnak, mint amennyire a szerződés 
kötelezi, hogy a vidéken legrendezetteb és 
legjobban karban tartott villamos vasútja 
Szegednek van és hogy az a bizonyos szo-
ciális szempont, amelyre ennél a kérdésnél 
állandóan hivatkoznak, a megoldás melyik 
módja mellett dönt inkább. 

év óta nem láttam, mert benne voltam 
ugyan, de börtönben, voltam, a szerelem 
börtönében. 

Örömtől, mámortól kábultan botorkál-
tam és ekkor két utca között szemben talál-
koztam magam a láthatár peremével — és a 
láthatár fölé e percben emelkedett a Nap — 
és én szembe kaptam a Napot, harmadszor 
életemben, ragyogóan és zengve. És ekkor, 
mint aki hosszú, hosszú álomból riadt föl, 
megdörgöltem a . szemem és megértettem, 
hogy a szerelem' hosszú, hosszú éveken át 
eltakarta a Napot és befestette a szinét. 

Tavasz volt megint a világon és a szi-
vemben és én kitárt karokkal álltam ebben 
a tavaszban s boldogan kiáltottam a felkelő 
Nap felé: „Ó visszaszerzett életem! Ó uira. 
kezdődő gyönyöre a létnek és a megismerés-
nek! Már nem szeretem őt ! Isten, isten, bol-
dog isten, irgalmas jó isten, már nem szere-
tem őt!" 

És sirtam boldogságomban: a fűbe fe-
küdtem és magamhoz szorítottam a földet, 
amit visszakaptam, hogy édes gyermeke és 
ura és királya legyek újból — és amit már-
már elszakítottak tőlem. 

De ez is régen volt már, hallatlanul ré-
gen, — utána megint sötétség következett 
— s hogy mikor volt igazam, mikor igent 
mondtam, vagy nemet: ugy tudom, csak 
most, mint a habozó, ki gombjain számolja: 
igen, nem, igen, igen, vagy nem, — de ma- 1 

gában érzi, hogy azért mondja csak, mert 
utolsó a gomb s nem azért, mert hisz ben-
ne, hogy igazat tanácsolt. 

d é l m a g y a k o r s z a q 

AzEdison-Mozi üzletvezetője 
a rendőrségen. 

— Sikkasztásért jelentették fel a gazdái. 
— Éjjel tizenegy óráig tartott a kihallgatás.— 

(Saját tudósítónktól.) Tegnap este 7 óra-
kor Szabadi Károlyt, az Edison-Mozi üzlet-
vezetőjét beidézték a o"endőrsógre és előzetes 
letartóztatásba helyezték. ISzáhaidit az Edi-
son-Mozi tulajdonosa, Herbst Gyula jelentet-
te fel sikkasztásért. A följelentés szerint 
Szabadd 608 koronát sikkasztott el a onozi 
pénztárából az a la t t az liidő alatt, amig Herbst 
Pesten tartózkodott. Részint kevesebb jegy 
árával számolt el, mint amennyit eladott, ré-
szint pedig megtagadta a bevétel átadását 
azzal az indokolással, (hugy másfél hónaíp 
alatt nem kapott fizetést. Szabadi • 1 tárását 
a a-endőrségen sem tudta kellőképen indokol-
ni ős ezért helyezték előzetes letartóztatásba. 
Éjjel eztán megjelent az ügyvédje, Kállai 
Emil dr . a rendőrségen, akii a vitás összeg 

1 egy részét, 408 koronát, deponált. Ekkor sza-
badon boesájtották az üzletvezetőt, de lemnek 
dacára Herbst a följelentést nem vonta visz-
sza. 

Az ügy érdekes részleteit itt közöljük: 
Sebella Mária halála, után az örökösök 

eladták az Edison-lMozit, amely abban az 
időben sehogy sem akart menni, Herbst és 
Leopold budapesti •vállalkozóknak. Az üzle-
tet Szabadd Károly közveti tette, aki a vevők-
nek azt az jánlatot tette, hogy ha a vétel 
létrejön, akkor őt szerződtessék üzletvezető-
nek. Ez meg is történt. A fizetésre vonatko-
zólag a felek ugy egyeztek meg, ihogy az első 
h ón abban Szabadi ezer koronát kap, de csak 
abban az esetben, h a a mozi eléri a napi 250 
korona bevételt, amit. Szabadi beigért. A to-
vábbiakra vonatkozólag semminemű kikötés 
sem történt. 

A mozi körülbelül másfél hónap óta van 
az u j tulajdonosok birtokában ós ezalatt az 
idő alat t az első kikötött .hónapban a mozi 
napi bevétele 250 korona helyett, csak 140 
korona volt. Ezt jól tudta Szabadd .is és a-
neki ágért pénzt egy szóval sem követelte 
és más fizetésről említést se;m tett. Ennék da-
cára tovább is állásában maradt, mert azt 
remélte, hogy a kikötött forgalmat hamaro-
san .meg fogja csinálni. 

Igy állott a helyzet, amikor a mailt hét 
szerdáján Herbst üzleti ügyeiben négy nap-
ra .Budapestre utazott. Távollétében Szabadi 
helyetteisitette, aki vasárnap a pénztáriba is 
beült, mert a pénztáros .kisasszony egy na-
pi szabadságot kért. .Vasárnap este jött ha-
za Pestről Herbst ós kérte Szabadit, bogy 
számoljon el. Az üzletvezető eleinte húzódo-
zott az elszámolástól, végre is kijelentette, 
bogy a nála llévő 608 koronából a tulajdonos-
nak egy fillér sem jár, mert ő még fizetést, 
nem kapott; a pénzt tehát visszatartotta a 
fizetése fejében és .azonkívül még magának 
önkényesen 80 koronát előlegezett is. A 608 
korona készpénz-maradványt ugy hozta ki. 
Jiogy csütörtökön a .karácsonyi ünnepek első 
napján az öt előadás összesen 320 koronát ho-
zott, a másik bárom napon pedig 800 korona 
volt a bevétel; vagyis összesen 1120 korona 
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folyt be. Ebből 512 koronát mint kiadást el 
is számolt.. 

A kiadási tétel ékben a tulajdonos nem 
is kételkedett, mert azok ibeigazolást nyertek 
elleniben azt nem akarta elhinni, hogy kará-
csony első napján, .amikor az alkalimazottalk 
és a két szolgálatot tévő rendőr vallomása 
szerint mind az öt előadást zsúfolt ház nézte 
végig, csak 320 korona volt a .bevétel. A tu-
lajdonos számítása szerint, amit .az eddigi 
könyviből vett adatokiból pontosan meg lehet 
állapítani, a .mozi 310 helye ha .megtelik, ak-
kor átlag egy helyre 40 fillér esik; de ha 
minimumot is veszi számításba, mire (példa 
még soha nem volt és 30 fillért számit egy 
helyre, akkor is az öt előadásból 480 koro-
nának kellett volna bejönni. A jegyfüzet-
feönyv, amelyből megáll api that ta volna po-
zitív, hogy mennyi jegy kelt el, eltűnt. Ezek 
után a följelentést Herbst megtette az üzlet-
vezető ellen. 

(Szabadi tegnap este öt órakor került a 
rendőrségre hol kihallgatása 11 óráig tar-
tott. .Az Edison-Mozi tulajdonosa ugyanis 
beigazolta állitásainák valóságát, de Szaba-
d i ennek dacára tagadott és .azzal védekezett, 
hogy ő .nem adott el több jegyet, min t ameny-
nyi t bevételezett és a visszatartott pénz ne-
ki jár. Mikor azonban látta, hogy a rend-
őrség védekezését nem veszi tudomásul és 
fogva tar t ja , .ajkkor elüzent ügyvédjéért . 
Ügyvédjének közbenjárására aztán, aki 408 
koronát Herbst követeilésének nagy részét le-
tétbe helyezte, éjjel 11 órakor Szabadit ei-
bocsájtották. 

Herbst a még nála lévő 200 koronát kö-
veteli, de eddig még mam kapta meg. Ha 'Sza-
badi a pénzt vissza nem adja, ugy a följe-
lentést fen tar t j a ellene. 

Szabadi Károly a következőket mondta 
el szerkesztőségünkben ügyére vonatkozó-
lag: 

— A négy napi bevételiből 408 korona ma-
radt csak nálam, ezt könyvekkel tudom iga-
zolmi. Nem áll az, hogy karácsony első nap-
ján mind az öt előadást telt ház nézte vé-
gig. Két előadásnál telt csak imég a terem, 
ekkor is főleg gyerekkel és én ezekre az 
előadásokra, mintegy 40—50 embert ingyen 
bocsájtottam be, a mozi jó híre érdekében, 
mert. előző napon nem volt előadás. A ifent-
tmaradt 408 koronát pedig azért nem adtaim 
á t Herbst urnáik, 'mart Eeupold, a másik tu-
lajdonos teieifonice megtiltotta ezt nekem 
Herbst pedig azt követelte, hogy neki adjam 
át rá ne Leopöklnak. Én meg a r ra gondol-
taim, hogy egyiknek seim aidom át , mert két 
hónap óta .nem kaptam fizetést ós mivel! a 
tulajdonosok oiivódása miatt erre kilátásom 
sincsen, a pénzt letétbe helyezem és ezáltal 
legalább a nekem járó összeget megmentem. 

— Délután öt órakor mentem fel a. rend-
őrségre, mikor már Herbstet ott találtam é« 
amint értesültem, följelentett engemet és már 
detektívek akartak kijönni a lakásomra 
Herbst kihallgatása fél nyolcig tartott, az 
után engem hallgattak ki. A jegyzőkönyv 
felvétele tizenegy óráig tartott, addig vol-
tam a rendőrségen, de nem áll az, hogy elő-
zetes letartóztatásba helyeztek volna. (Egyéb-
ként én a 408 koronát a rendőrségen depó 
náltam és az ügy bírósági útra terelődött. 

v á s á r a z „ A n g y a l " - d r o g é r i á b a n 
Aki összqp, a drogériában beszerezhető áruit nálam veszi meg, annak két koronán felüli bevásárlásnál tiz százalék engedményt adok 
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