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A petróleum-tárgyalás 
harmadik napja. 

— Szombaton hirdetik ki az Ítéletet. — 
(Saját tudósítónktól.) A petróleum-szindikátus 

Ügyében csütörtökön tanukat hallgatott ki Árvay 
Ferenc kihágási biró. 

A szerdán kihallgatott tanuk vallomására 
Papp Ferenc megjegyezte, hogy a szétosztással 
Csánk Kálmán tűzoltóparancsnokot bízta meg 
azzal az utasítással, hogy mindenkinek annyi 
petróleumot adjon ki, amennyit kiván s errí a 
célra 12 hordó petróleum állott rendelkezésére. 
A szétosztásnál személyesen nem működött 
közre, hanem Csánk a szétosztás után becsatolt 
egy jegyzéket, hogy a legénység között 969 kg. 
petróleumot osztott szét. 

Börcsök István városi tűzoltó: Papp Ferenc 
a petróleumot nekünk 6 korona 10 fillérért 
osztotta szét, de később visszafizette a tiz. fillé-
reket. Nincs tudomásom,, hogy másoknak el-
adott volna. A legénység közül mindenki annyi 
petróleumot kapott, amennyit akart. 

Gál Imre városi tűzoltó: Nincs tudomásom 
róla, hogy Papp Ferenc idegeneknek eladott 
volna petróleumot. Ugy tudom, hogy az az 
utasítás jött, hogy 30 kilogramig mindenki 
kaphat petróleumot. A petróleumot augusztus 
vagy szeptember havában osztották ki és a 10 
filléreket november elsején téritették vissza. 

Csánk Kálmán, városi tüzoltóőrsparancsnok : 
Nem tudok arról, hogy Papp Ferenc idegenek-
nek eladott petróleumot. A legénységnek augusz-
tusban osztották ki a petróleumot. Papp Ferenc 
engem bizott meg a kiosztással és kijelentette, 
hogy mindenki annyit vehet, amennyit akar, ha 
kell 30 kilogramot is. A tüzo;tók között elosz-
tott petróleumról Varró és P pov tűzoltók ké-
szítették el a kimutatást. A többi petróleumot 
Dunai Kovács József tűzoltó kezelte. 

Vattó Jakab tűzoltó megerősiti az előző 
tanuk vallomását. Tudja, hogy az önkéntes 
tűzoltók között négy hordóval osztottak ki 
Nem tudja, hogy mi történt a többi petró-
leummal, mert Dunai Kovács tűzoltó kezelte. 
Papp Ferencnek ekkor e y személy- és egy 
teherautója volt. 

Lakatos Ferenc és Nadoban László íüzoltók 
lényegtelen vallomást tesinek. 

Dunai Kovács József 'üzóltó terhelően vall 
Papp Ferenc ellen. 

— A petróleum kiosztására az volt az uta-
sítás, — mondotta Dunai — hogy 30 kilóig 
mindenki annyit kérhet, amennyit akar. A 
városi tűzoltók kö/ött 6 hordó petróleumot 
osztottak ki. A tűzoltólaktanyába 27 hordó-
val hoztak be és én voltam megbizva a keze-
lésével. 

A városi tűzoltók kőzött kioszto'tak 27, az 
önkéntes tűzoltók közölt 3, Magyarkanizsára 
elszállítottak 8, László autófuvarosnak átad-
tak 1, a Korzó-mozinak 2, benzinnel főike-
vertek az autó* észére 1, a kőzélelmezésnek 
pedig átadtak 8 hordót. Ez őss?esen 27 
hordó. Magyart anizsára egy hónappal ez-
előtt szállították el a petróleumot. A Korzó-
mozi akkor kapta meg a két hordót, amikor 
a petróleumot a hajóállomásról befuvaroztuk. 
László a beszállítástól számított két hétre 
kapta meg a hordót. Papp Ferenc utasított 
engem, hogy adjak ki 8 hordó', amelyet 
Kanizsára fognak szállítani. Én kiadtam, el 
is vitték a laktanyából, de hogy miként vit-
ték el Kanizsára, nem tudom. Oít voltam, 
amikor Papp Ferenc elrendelte, hogy két 
hordót adjanak át a Korzó-mozinak. A két 
hordót Kopasz József kocsis vitte el. 

Dunai vallomására esküt tett. 
Papp Ferenc, Dunai vallomására megjegyzi, 

hogy az a 8 hordó, amit Kanizsára elszállítot-
tak, azonos azzal a 8 hordóval, amit a szindi-
kátustól exportra vásárolt. Tagadja, ho^y a 
laktanyából négy hordót elvittek volna. Lász-
lónak benzinért adott cserébe égy hordóval. A 
Korzó-mozinak tényleg elvittek két hordóval, de 
ez a mozié volt, amit a szindikátustól vásárolt, 
szívességből azonban a tűzoltóság fuvarozta be 

a többivel együtt. A mutatkozó 8 hordó hiányt 
az autóira használta fel. 

A biró ezután Fenyő Mátyás^ a Fenyő-test-
vérek cég társtulajdonosát hallgatta ki. Horváth 
Henrich közvetítésével vásárolt egy vagon 
petróleumot, ebből körülbelül 4000 kilót vett át 
és elhelyezte üzletébe. Időközben megjelent nála 
Czékus Ferenc és petróleumot keresett. A 4000 
kiló petróleumot eladta Czékusnak Szegedre 
megállapított angro árban. Azért adta el neki, 
mert a hordók szivárogtak és üzletében bűzt 
terjesztettek. Különben sem foglalkozik kicsiny-
beni eladással. Nem követett el kihágást, mert 
10.000 kilogram petróleum fdeít rendelkezett és 
igy jogosítva volt 4000 kilónak egy tételben 
való eladására. A további 6000 kilót nem vette 
át, mert rossz hordókban akarták eladni. 

Hoffmann János arra a kérdésre, hogy miért 
vette át Müller Jánostól a vagon petróleumot 
10 koronás árban, kijelentette, hogy kényszer-
helyzetben adott ilyen magas árat, mert rekom-
penzációs árukért öt vagon petróleumot kellett 
szállítania megszállt területre. Mivel a szindi-
kátusnak már nem volt ennyi petróleuma, kény-
telen volt tehát Müllertől vásárolni. A Korzó-mozi 
csak egy hordóval kapott tőle még aug. 21-ikén 
és az árát is neki fizette ki. 

Hoffmann János vallomása után dr. Szivessy 
Lehel, a szindikátus képviselője tartotta meg 
védőbeszécj^t és a szindikátus tagjainak, továbbá 
Müiler János fölmentését kérte. 

Árvay Ferenc Kopasz László kocsist, Bach 
Jenőt és László >uíogarázs-tulajdonost fogja 
még kihallgatni. ítélethirdetés szombaton dél-
előtt 10 órakor lesz. 

HÍREK 

Az erdélyi színigazgatók 
tanácskozása. 

A napokban Kolozsvárott ankétet tartottak a 
román impérium alá vont területen működő 
színigazgatók. Az ankéten hét magyar szín-
igazgató vett részt s jelen volt Branisze Valér 
miniszter és Sorban államtitkár is. Az elnöklő 
miniszter közölte a magyar színigazgatókkal, 
hogy játszási engedélyük 1919 december 31-én 
lejár és újévtől kezdődőleg a magyar színjátszás 
terén uj rendszabályokat léptetnek életbe. Az 
aradi színigazgató, Szendrey Mihály a meg-
jelent magyar színigazgatók nevében arra kérte 
a minisztert, hogy a tervezett uj rendet ne 
január elsején, hanem a jövő év szeptemberé-
ben léptessék életbe, mert a rendszerváltozás a 
színházi esztendő derekán nagy nehézségekbe 
ütköznék. Szendrey nyomós érvekkel támogatta 
indokolt kérelmét, amelyre vonatkozólag a mi-
niszter kijelentette, hogy azt készséggel teljesiti. 
A miniszter jóakaratot tanúsított a magyar szí-
nészet ügyében és hangoztatta, hogy a művé-
szetben nem ismeri a szigorú nemzetiségi elve-
ket, akár magyarul, akár románul, vagy németül 
állnak is a múzsa szolgálatában, a művészek 
kizárólag művészi szempontból bírálhatók el. A 
miniszter azonban feltételekhez kötötte azt, hogy 
az uj rend a jövő szeptemberben lépjen ér-
vénybe. Kívánja, hogy december hó 31-én 
a budapesti ,szinészegyesűlettel és nyugdíjinté-
zettel meg kell szüntetni minden kapcsolatot és 
miután január elsején a román területeken 
szervezendő szinészegyesület már megkezdi 
működését, ebbe az egyesületbe kell beiratkoznia 
minden színésznek, aki a román impérium alá 
vont területen működő társulatok kötelékébe 
tartozik. 

URANIA MAGY. TÜD 
v SZÍNHÁZ. 

TELEFON 872. 

Pénteken, szombaton és vasárnap, nov. 2á-tó! 30-ig. 
Az e U ö idei Star-f ím! 

Tilos a csók! 
V'igiáfék 4 felvonásban. Filmre irta és rendezte: 
Balog Béla. A főszerepekben: Mattyesovazky 
Ilona, Lóth Ha éa Kabók Győző . — A magyar 

filmgyártás legújabb tökéletes produktuma. 

Előadások 4, 6 és 8 ó akor. 
Vasárnap d. u. 2, 7 . 4, 5, 7 és 8 órakor. 

M e g k e z d ő d ö t t a s z e g e d i rendőrség 
á t szervezése . 

Megírta a Délmagyarország, hogy a belügymi-
niszter a szegedi államrendőrség vezetésével dr. 
Bottka Sándor volt kolozsvári főkapitányt bizta 
meg, Bottka már megérkezett Szegedre és* a jövő 
héten valószínűleg elfoglalja hivatalát. A rend-
őrség uj vezetőjének kinevezésével kapcsola-
tosan már lényeges személyi változások is tör-
ténnek a szegedi rendőrségen. A rendőrség 
tulajdonképeni átszervezése most kezdődött és 
egy-két héten belül minden valószínűség sze-
rint be is fejeződik. A rendőrség tisztikarát 
kibővítik és a rendőrlegénység létszámát eme-
lik. A tisztikart kettéosztják, közigazgatási, 
illetőleg fogalmazói és karhatalmi osz-
tályra. A fogalmazói osztályba tartoznak a jog-
végzett rendőrtisztek, a karhatalmi csoportba 
pedig a csapatszolgálatot illetőleg külső szol-
gálatot teljesítő rendőrparancsnokok és fel-
ügyelők. A szegedi államrendőrséghez mintegy 
tiz rendőrfelügyelőt fognak kinevezni és a 
fogalmazói kart kibővítik. A rendőrfelügyelőket 
és parancsnokokat túlnyomórészt a határrendőr-
ség tisztikarából nevezik ki. A fogalmazói kar-
ban főtanácsosok, tanácsosok, kapitányok és 
fogalmazók lesznek. A karhatalom a rendőrségi 
főparancsnok vezetése alá kerül. Tirts Béla 
csendőrőrnagy már bejelentette visszalépését a 
karhatalmi parancsnokságtól dr. Szalay József 
kerületi rendőrfőkapitánynak. 

A D é l m a g y a r o r s z á g szerkesztőségi 
és kiadóhivatali helyisége december 
1-től a DMKE házában lesz, 
még pedig a kiadóhivatal földszint 
balra, a szerkesztőség az első 
emeleten. Bejárat: Boldogasszony-
sugárut 2. 
— A francia v á r o s k o r m á n y z ó s á g 

S z e g e d e n marad. Dvi Tournadre tábor-
nok-városkormányzó csütörtökön délelőtt 
kijelentette a nála járt dr. Somogyi Szil-
veszter polgármesternek, hogy a francia 
városkormányzóság továbbra is Szegeden 
marad és az ezzel ellenkező hirek nem 
felelnek meg a valóságnak. 

— Szerb gabonát kap a város. A kerületi 
kormánybiztosság közélelmezési osztálya, hogy 
a szegedi lisztinségen segítsen, akciót indított 
gabonabeszerzés iránt. A kormánytól kieszkö-
zölte, hogy a kivánt mennyiségben megkaphassa 
azokat a gazdasági gépeket, amelyekért rc-
kompenzációképen Jugoszláviától gabonát kaphat. 
A tárgyalások irányításával Polgár Jánost, a 
Hangya szegedi fiókjának vezetőjét bizta meg, 
aki Belgrádba már el is utazott. 

— A városkormányzó elengedte Magyart 
kalauz hátralevő büntetését. Magyari János 
villamosvasúti kalauz vita közben megütött 
egy román katonát, amiért a francia város-
kormányzóság 30 napi fogházra, a villamos-
vasúti részvénytársaságot pedig 5000 korona 
birságra Ítélte. A főispán közbenjárt Magyari 
érdedében és de Tournadre tábornok város-
kormányzó a kővetkező átiratot intézte, 
dr. Vasek Ernőhöz: 

Elhatároztam, hogy Magyari Jánosnak, a 
villanyvasuti társaság kalauzának, aki 30 napi 
fogházra lett itélve egy szövetséges katona 
iránti erőszakos magaviselete miatt, a bünte-
tés főnmaradó részét elengedem Magyari 
János tehát azonnal szabadon bocsátandó. 
Hálás leszek önnek, há ezen elhatározásomat 
az államügyészséggel közölni szíveskednék. 
Midőn e hivatalos kegyet gyakorlom, az el-
itéltnek büntetlen előéletét akartam tekintetbe 
venni és önnek személyesen az ön iránt tá-
masztott jóindulatomat kimutatni. 

— A gáz és villany egységárai. A gáz és 
villany egységárait megállapították, azaz újból 
fölemellék. Jelentékenyebb az emelkedés a gáz 
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