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Nyilatkozat. 
A Szeged f. év március 16-án „Ünneprontás" 

CÍM alatt azt irta rólam, hogy „a Csala-féle ven-
déglőben március 15-én tartott március 15-iki 
•nnepélyen pohárköszöntömben heves támadást 
intézve a távollevő szocialista munkások ellen, 
„hazafiatlan internationális gazembereknek" ne -
veztem őket s azt a kijelentést tettem, hogy a 
szociáldemokraták nem akarnak együttműködni, 
tehát nem lehet velük együttműködni." A valóság-
hoz hiven tartozom kijelenteni, hogy ilyen nyilat-
kozatot nem tettem, a szocialista munkásság ellen 
támadást nem intéztem, csupán azt a kijelentést 
tettem, hogy amig a szociáldemokratákat a hazafias 
és vallásos érzés, valamint nemzeti öntudat át 
«em hatja, velük dolgozni lehetetlen, de ha val-
lásos és hazafias érzésüknek tettekben komolyan 
adnak kifejezést, én leszek a legelső, aki keb-
lemre ölelem őket. D r T ó t k I m r e > ü g y v é d > 
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Megnyílik 
a Ferenc József-Egyetem könyvtárának 

nyilvános olvasóterme. 
Szeged, április 9. Április 10-én, csütörlökön 

megnyílik a szegedi egyetem könyvtárának 
nyilvános olvasóterme. Nevezetes dátumnak 
tartjuk ezt a város kulturéletében s az ese-
ményt bizonyára örömmel veszik tudomásul a 
szegediek. A könyvtárról a következő adatokat 
közlik velünk: 

Az egyetem könyv ára teljesen uj alapítás. 
Régi gazdag anyagát, mintegy fé'millió darabot 
tevő könyv, folyóirat, hirlap, kézirat, oklevél és 
régi magyar könyvié rgyüjteményét s ezeknek 
befogadására és elhelyezésére szolgáló 1909-ben 
épült, európai színvonalon álló modern épüle-
lét az egyetemnek Kolozsvárról történt kény-
szerű távozása miatt elvesztette. 

A könyvtár jelenlegi anyagának összegyűj-
tése és az olvasóterem megnyitása a könyvtári 
személyzet megfeszített munkásságának ered-
ménye. Az anyaggyűjtés 1920. végén kezdődött 
a fővárosi tudományos intézetek, könyvtárak és 
hatóságok könyvtárai (M. kir. Pázmány Péter 

A városháztartás egyensúlyának biztosításáról. 
Balogh tanácsnok programja. 

Szeged, április 9. (Saját tudósítónktól.) A 
városok kongresszusának polgármesteri választ-
mánya most foglalkozik a kormány szanálási 
javaslatával, még pedig abból a szempontból, 
hogy a szanálási program mennyiben érintené 
a városok háztartását. A választmány ülésén 
Szeged városát dr. Somogyi Szilveszter kép-
viseli, aki a hélfői tanácsülésen — mint meg-
írtuk — hiába kért instrukciókat a tanácstól, 
nem kapott semmit és igy belátására bizták, 
hogy milyen álláspontot foglaljon el. A polgár-
mester ugyan megbízta néhány nap előtt 
Balogh Károly tanácsnokot, hogy dolgozzon ki 
valami programfélét. Balogh szenátor számára 
ez a megbizás nem jelentett külön munkát, 
mert Íróasztalának fiókjában őrzi azt a program-
tervezetet, amelyet a városok háztartásának 
rendezéséről szóló Javaslat tárgyalásakor ki-
dolgozott. A hétfői tanácsülésen még nem 
mondhatta el észrevételeit, mert a polgármester 
felfogása nem mindenben födi Balogh Károly 
álláspontját. A polgármester uj adók kitalálása 
nélkül szeretné valahogyan egyensúlyozni azt 
a tehertöbbletet, amelyet a szanálási javas-
lat háritana a városra, ha a javaslatból tör-
vény lesz. 

Munkatársunk felkereste Balogh Károlyt, aki 
kérdésére a következőkben ismertette program-
tervezetét : 

— A városnak több, eddig még kihaszná-
latlan jövedelemforrás áll rendelkezésére arra 
az esetre, ha a normális többletjövedelemből a 
többletkiadások már nem fedezhetők. Véle-
ményem szerint elsősorban az államtól kellene 
követelni azoknak a kiadásoknak a megtéríté-
sét, amelyek a városnak az állami közigazga-
tásban való részvételével járnak. Jelenleg a 
gyámügyi közigazgatás, a községi bíráskodás, 
az állami kézbesítés, az egészségügy, a lakás-
ügy, a hatósági munkaközvetítés, az anya-
könyvi hivatal, a katonai közigazgatás, az egye-
nes adók behajtása, a hitélet, a szegényügy és 
a közekta'ás minden költsége a várost terheli, 

Előzetes letartóztatásba helyezték Stein Sándor banktisztviselőt. 

pedig ezek mind állami feladatok, tehát telje _ 

könyviára, m. kir. pénzügyminisztérium könyv-
tára, Magyar Tudományos-Akadémia könyvkiadó-
vállalata és könyvtára, Természettudományi Tár-
sulat stb.) fölös példányainak, az ügyészségi 
kötelespéldányoknak, továbbá magánosok (Dr. 
Tarnovszky Géza, Binder Jenő, néhai Imre 
Sándor stb.) adományainak és a rendelkezésre 
álló anyagi eszközökhöz mérten vásáro't köny-
veknek átvételével és leszállításával. 

Az ilymédon mintegy 65.900 darabból álló 
gyűjteményből körülbelül 10.000 darabot dol-
goztatott fel az olvasóterem anyagául, amelyről 
betűrendes cédulakatalógus és szakkatalógus 
áll a közönség rendelkezésére. 

Az egyetemi könyvtár nyilvános olvasóterme 
(Dugonics-tér 13, I. em. 56 sz.) szabályszerű 
ünnepek kivételével nyitva van délelőtt 8—1 
és délután 3—8 óráig, azzal a korlátozással, 
hogy a raktárhelyiségből könyveket délután 
csak a napvilág tartamáig lehet e'öhozni. A 
könyvtári szabályzat 21. § a értelmében az 
olvasóteremben joga van olvasni és dolgozni 
minden tisztességes öltözetű és magaviseletű 
egyénnek, aki 16-ik életévét betöltötte. Az ol-
vasóterem látogatására jogosító olvasójegyeket 
díjmentesen adja ki az ügyeletes könyvíártiszt. 

I., II., III., IV. része 
vasárnap 

a Belvárosi Moziban, Szeged. 

sen indokolt az a kívánság, hogy a költségek-
nek legalább felét az állam viselje, ha már 
minden terhet át akar hárítani a városra. 

— Szükségesnek és indokoltnak tartom ezen-
kívül azt is, bogy a város által létesített és 
fenntartott közmüvek, közintézmények és egyéb 
közhasznú berendezések használati diját ugy 
állapítsa meg a város hatósága, hogy a dijak-
ból fedezhetők legyenek a fenntartás költségei. 
Ha pedig a város közönsége uj közmű, beren-
dezés, vagy beruházás lélesitését kivánja, akkor 
ennek költségeihez necsak a közület járuljon 
hozzá, hanem vegyék ki a magánosok is 
részüket a teherből. Minden uj közmű lé-
tesítése ugyanis a magánvagyon értékét növeli, 
tehát indokolt az érlékemeikedési adó minden 
fajának a behozása. Ha például a város meg-
építtetné a tanyai vasutat, a vasút mentén el-
terülő földek értéke megtízszereződne, tehát az 
érdekelt birtokosoktól joggal kívánható, hogy 
földjük értéknövekedésének bizonyos hányadát 
visszaadják a köznek, a városnak. Szegeden 
azonban különös antipátiávai kezelik a telek-
értékadó kérdését. A közgyűlés az egyszer már 
bevezetett adót egyszerűen eltörölte. 

— A városok háztartásának rendezéséről szóló 
javaslat beállít néhány önálló városi adónemet, 
de ezenkívül minden nagyobb megterhelletés 
nélkül be lehetne állítani a lakásadót és a 
szállóadót is. 

— Ezekből a jövedelemforrásokból szerintem 
fedezetet találnak a várható uj terhek. Hang-
súlyozom azonban, hogy a vároii költségvetés 
összeállításánál a kiadások fedezetére elsősor-
ban a város ingatlan és ingó vagyonának tel-
jes jövedelme jelölendő ki és csak akkor ve-
hető igénybe más jövedelemforrás — az állam-
tól kért térítések, a városi üzemek és intézmé-
nyek jövedelme és az állam által engedélyezett 
városi adónemek —, ha az ingatlan és ingó 
vagyon jövedelmezőségét már a maximumig ki-
használták, de fedezetlen kiadás marad még a 
kiltségvetisben. 
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Szeged, április 9. (Saját tudósítónktól.) Első-
nek számoltunk be két nap előtt arról a huszon-
nyolcmilliós sikkasztásról, amelyei egy meg-
szédült fiatal banktisztviselő követett el. A 
Kereskedelmi és Iparbank feljelentése kedden 
délután megérkezett az ügyészségről a rendőr-
ségre, ahol dr. Wéber Árpád rendőrkapitány 
azonnal hezzáfogott az űgy minden részletének 
tisztázásához. Elsősorban előállították a rendőr-
ségre a banktisztviselőt: Stein Sándor nyugal-
mazott tüzérfőhadnagyot, akit az egyik jónevü 
ügyvéd irodájában találtak meg a detektívek. A 
fiatalembernek tudomása volt a bank feljelen-
téséről, akinek még ennek megtörténte előtt 
módjában lett volna elhagyni Szegedet, mivel 
kész útlevele volt, azonban, ugy látszik, bűn-
hődni akar, mert egyetlen pillanatra sem távo-
zott el a városból, sőt még nyilt helyen sétált 
is délben. 

Stein Sándort azonnal kihallgatták a rendőr-
ségen. Ritkán lehet ilyen szomorú kihallgatást 
látri a sokeseményü bünügyi osztály szobáiban. 
Stein Sándor arca egészen feldúlt, hangtalanul, 
sápadtan lenéz a földre. A hozzá intézett kér-
désekre halkan és szomorúan válaszol, minden 
kertelés nélkül. Egyetlen egyszer sem néz fel a 
rendőrtisztviselőre. Fáradtnak látszik és mintha 
nagyon megbánta volna sz egész ügyet, meg-
szédült, az már az első percekben látszik, de 
erról egy szót sem szól. Csendesen válaszol 
minden kérdésre. Csak egyről nem ad felvilá-
gosítást: a nőről, a vacsorákról. 

A teljes beismerő vallomás után azonnal 
elő;e'es letartóztatásba helyezték a megszédült 
fiatalembert. Megmotozásakor mindftssze száz-
ezer koronát találtak nála. A többi mind elment. 
Megállapították, hogy Stein Sándor, mint a 
kos zt betét osztály vezetője még ai elmúlt év 
véf.én kérte a bank Igazgatóságát, hogy vezes- , 

sék be az ellenőrző lapokat, hogy minden 
visszsélést már prevenlive megakadályozzanak. 
A bankban azonban az volt a felfogás, hogy 
erre nincsen szükség. És két hónap múlva, 
január végén Stein Sándor megkezdte a vissza-
élésekit. Ekkor már az a húszmilliója is el-
fogyott, amelyet a katonaságtól kapott végkielé-
gítés címén. Január óta szinte hetenkint vett 
fel kisebb-nagyobb összegeket és ezt olyan 
gonddal csinálta, bogy nem jöhettek rá. Érdekes, 
hogy néhány nappal ezelőtt, amikor a bank 
egyik igazgatója tetten érte a tiaztviselél, amikor 
idegen betéti könyvre vett fel kétmilliót és 
megkezdték a legnagyobb csendben a rovan-
csolást, Stein Sándor ezután még egyszer felvett 
másfélmillió koronát. Estére tok kellett. 

A rendőrségen a kihallgatások még szerdán 
délután is tartottak, a tanukat kérdezték ki. 
valamint egyes részleteket is tisztáztak, ugy hogy 
Stein Sándor az éjszakát még a rendőrség fog-
dájában : csavargók és szökevények között töl-
tötte. Értesülésünk szerint csütörtökön délben 
viszik át az ügyészségre a megszédült fiatal-
embert, ahol majd a vizsgálóbírót kihallgatások 
után döntenek a további fogvatartásról. 

K o r z ó M o z i ^ 

Április 10-én, csütörtökön Csak egy napig! 

Richárd Bartelmessel, 
„ut a boldogság felé* cimü film főszereplőjével: 

Dávid és Góliát. 
Dráma 7 felvonásban. — Egyidejűleg: 

Budapesti aktualitások. RisortfiliL 
2 felvonásban. 

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, f é s T ó d a k o r ! 
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Április 10-én, csütörtökön 

A YRES, a moziközönség kedvelt művészeinek 
legújabb grandiózus újdonsága Egy fiatal lady kalandjai a alvalaa 
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