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nagyon ki'erjedt és mindenhová szállított sze-
gedi paprikát. A legutolsó Időkben azután a 
gazdasági helyzet erős megrendülését a pip-
rikapiac is megérezte. Egymásután kertek 
egyezséget a kereskedők és igy történt azután 
az, begy Bokor Maaé sem tudta viszontlátni 
teljes ésszerűkbea a nagyobb követeliseit. Üz-
lete azonban még ekkor is egészen jól funk-
cionált a körülményekhez képest, de nemsokára 
ujabb nehézségik jelentkeztek a paprikapiacon. 
Az árut nem lehetett annyiért elhelyezni, mint 
amennyiért vásárolták a termelőtől. Igy történt 
az azután, hogy Bokor Manó is kénytelen volt 
egyes tételeket veszteséggel elhelyezni. 

Neki nem igen fizettek adósai, pedig az ö 
hitelezői rendre behajtották tartozását. Az egyik 

nagyobb budapesti hitelezője péntek délelőttre 
tüzetett ki ellene árverést. Bokor Manó ekkor 
már látia, hogy ennek nem bir megfelelni, éppen 
a saját behajthatatlan követelései miatt. Ilyen 
körülmények között a mai napon kérvényt in-
tézett a szegedi törvényszékhez és kérte a 
kényszeregyezség megindítását. 

Értesütésünk szerint Bokor aktívája négyszáz-
milliónál többre tehető, ezzel szemben jelenlegi 
passzívái mintegy hétszázmilliót tesznek ki. 
Bokor egyelőre negyven százalékot kínált lel 
hitelezőinek. A törvényszéken dr. Kulit Rezső 
tőrvényszéki biró, a kényszeregyezségi ügyek 
referense, már el Is rendelte az egyezségei és 
vagyonfelügyelőül dr. Polgár Péter ügyvédet 
rendelte ki. 

A szanálási törvény nem hatalmazta fel 
a kormányt a városi státuszrendelet kiadására. 

A státuszt csak törvényhozási utóm szabad rendezni. — A kormány 
sisrszzen ujabb kölcsönt a városoknak. 

A városok kongresszusának állandó választ-
mánya kedden végre megtartotta azt a régeb-
ben Ossiebivott és háromszor elhalasztott 
ülését, amelynek tárgysorozatán eredetileg a 
betegápolási hozzájárulások ügye és a városi 
tisztviselők státuszrendezésére kiadott kormány-
rendelet szerepelt. Időközben a betegápolást hozzá' 
járatásból egy ujabb kormányrendelet bategápolási 
pátadót csinált, ami azt jelenti, hogy a költsé-
gek nem a város háztartását terhelik meg, 
hanem az adózó polgárságot közvetlenül. Igy 
tehát a városok kongresszusát a kérdés már 
nem nagyon érinti. Az áliandó választmány le 
Is vette azt a keddi ülés napirendjéről. 

Az ülésen Szeged város hatóságát dr. Szend-
roy Jenő tanácsnok és dr. Tóth Béla főjegyző 
képviselték, akik a tanács csütörtöki ülésén 
referállak a történtekről. Elmondották, hogy a 
kormány siátusztendeleiével szemben a választ-
mány ugyanarra az álláspontra helyezkedett, 
mint Szeged város tanácsa. Sérelmesnek tartja, 
bogy a városi tisztviselőket egy fizetési osz-
tállyal visszasorozta a kormány, pedig a vá-
rosi tisztviselők előlépési lehetősége sokkal kor-
látozottabb, mint az államiaké. Sérelmesnek 
faltja a kongresszus a főispánok kinevezési ha-
táskörének kiterjesztését és azt kivárja, hogy a 
a kiszolgált tisztviselők visszatartása fölött ne 
a minisztertanács, hamm a város közgyűlése 
döntsön és a döntés ellen csak az érdekeit 
tisztviselőknek és a tiszti főügyésznek tegyen 
felebbezési joga. Érdekes vita keletkezett a vá-
lasztmányi ülésen a kérdéses rendelet törvényes-

ségének kérdése körül. Semsey kispesti polgár-
mester bebizonyította, hogy a szanálási tör-
vény nem hatalmazta fel a kormányt a rende-
let kiadására, sőt félreérthetetlenül kimondja, 
hogy a városi alkalmazottak státuszát csak tör-
vényhozási utón lehet és szabad rendezni. A 
régi státuszt ugyanis becikkelyezett törvények 
állapítják taeg és a kormány még a szanálási 
törvényben nyeri felhatalmazása alapján sem 
helyezheti hatályon kívül rendelettel eteket a 
törvényeket 

A választmány minden tagja csatlakozott a 
kispesti polgármester álláspontjához, csupán 
Hodobay miskolci polgármester szólalt tel a 
kormányintézkedés törvényessége mellett. 

A választmányi ülésen felmerüli az a kíván-
ság, hogy a kormány eszközöljön ki a városok 
számára egy ujabb, ötmillió dolláros külföldi 
kölcsönt. Többen isiért vételezték, hogy a kor-
mány nem engedi be az országba a kedvezőbb 
feltételekkel kinált külföldi kölcsönöket és igy 
arra kényszeríti a városokat, bogy a kormány 
által lebonyolított köfcsönakcíóban vegyenek 
részt. 

A pénzügyminiszter Sipőcz polgármesterrel 
azt üzente a kongresszusnak, hogy pénzt kap-
hatnak majd a városok — qaaníum aafis. 

A választmányi ülés után — kedden este — 
a főváros nagy bankettet rendezett a városok 
képviselőinek tiszteletére. A vacsorán megjelen-
tek a belügyminisztérium és a pénzügyminisz-
térium városi osztályainak tisztviselői. 

Gyermekgyilkosság btinügyében a törvényszék 
felmentette az anyát. 

A Tábla mint felbufiót félévi börtönre Ítélte. 

A szegedi Ítélőtábla Orasz-fanácsa elé csü-
törtökön délelőtt ugy a megtörtént események-
bán, mint a jogkérdésben igen érdekes gyér-
meköiési bünügy került. A törvényszék az első 
tárgyalás alkalmával felmentethess fiatal leány-
anyát, akinek gyermekét megölték, mig ma a 
Tábla os anyát mint felbujtót UHie el. 

Az ügyészség vádiratából kiderül az hogy 
Hajdú Júlia 24 éves munkisleány házasságon 
Jdvfll teherbe esett. Az elmúlt év nyarán több 
alkalommal felkereste Darabos Sándomé régi 
ismerősét, aki a „tapasztalt* asszony hírében 
állott. A leány kétségbeesetten panaszkodott, 
bogy mi lesz vele, ha szüiei megtudják a tör-
ténteket. Már akkor tanácsot kért, bogy mit 
lehetne csinálni, hogy a szégyent elkerülje. Az 
idő azonban haladt és julins közepén erős 
fájdalmaktól gyö:örva ismét felkereste Dara-
boenét. 

A kétségbeesett leány nem mert hazsmenni 
szüleihez és igy ott maradt Darabosné lakásán. 
A kis leánygyermek pedig nemsokára itt élve 
megszületett. A vádirat ezután azt fejtegeti, 
hogy a sterencsétlen leányanya arra kérte Da-

rabosnét, bogy fojtsa meg, gyilkolja meg néhány 
perces életű leányát. 

Eza'án történt pedig az, hogy Darabosné 
egy szoknyába göngyölte a néhány perees új-
szülöttel, majd reá tett egy dunnái meg egy 
párnát. A teljesen begöngyölt gyereket ezután 
a diván alá tették ás a kis ujszüiölt mindössze 
tizenöt percig élt. 

A nyomozati eljárás alatt Hajdú Júlia beis-
merte az eseményteket, a főtárgyaláson azonban 
visszavonta beismeréseit és kijelentette, hogy 
semmiről sem tud semmit. A gyulát törvény• 
szék felmentette a leányanyát a vád alól, meri 
tagadásával szemben nem talált bizonyítékot. 
Darabos Sándornét pedig három évi jegyházra 
itétte. A törvényszék ítélete azt is megállaplija, 
fcogy a kis halottai a gyilkosság után a sze-
métdombba ásták. A történtekért pedig félmillió 
koronát keresett Darabosné. 

Az ítélőtáblán a felebbviteU főtárgyalás alkal-
mával az iratok ismer.'etése után dr. Boross 
Dezső föügvész és dr. Pálfy Zoltán, valamint 
dr. Batch Ferenc védők mondották el a pör-
bearédeM, A Tábla ezután mtgváltozta* a a 

gyulai törvényszék ítéletének Hajdú Juliára 
vonatkozó részét és bűnösnek mondotta ki mini 
felbujtói a gyermekülés bűntettében és étért az 
enyhítő körülmények figyelembevételével hathó-
napi börtönre és három évi hivatalvesztésre 
Itétte. 

A Tábla a törvényszékkei ellentétben meg-
állapította, hogy Ha|du Júlia szándékosan reá* 
bírta Darabosnét, hogy a szülés után azonnal 
fojtsa meg gyermekét. A Tábla ezt a leány 
négyszeri beismeréséből állapította meg. 

Az Ítélet kihirdetése után ugy a főügyész, 
mint a védelem semmiségi panaszt jelentett be 
a Kúriához. 
aMMMMMMMIWIMWMÍMMMMMMatS 

Március elején megkezdik 
a tanyai vasút építését. 
Beszámolt a Dilmagyatország arról a ver-

senytárgyalásról, amelyen a tanyai vasút épí-
tésére beérkezett zárt ajánlatokat bontolták feL 
Néhány napon belül, lehet, hogy már a hétfői 
tanácsülésen eldönti a tanács, hogy a körülbe-
lül tízmilliárd koronás munkát a tizenhárom 
pályázó vállalat közfll melyik kapja meg. Ezzel 
azután a vasútépítés ügye egész komoly stá-
diumba kerBL 

A város hatósága márdus elsején tartja meg 
az első egyezkedési tárgyalást azokkal a föld-
birtokosokkal, akiknek a löldjük kisajátítás alá 
kerül a vasút vonala számára. 

Március első feliben — minden valószínűség 
szerint — megkezdődik a vasutipiiis. Az a 
terv, bogy a földmunkákat azon a ponton kez-
dik meg, abol a kisvasul vonala érintkezik a 
Máv. vonalával. Az eredeti terven ez a pont a 
Rendező-pályaudvarnál lenne, azonban az épí-
tést előkészítő szakemberek most át akarják 
tenni a Tisza-pályaudvarra. Ennek a változta-
tásnak az fenne az oka, hogy a kisvasút teher-
forgalma igy könnyebb kapcsolatot talál a 
Máv. teherforgalmával. 

A vonatat először Kunbalomig építik ki, hogy 
a további vonalstakaszok építéséhez az anyagot 
már a kis vasúton szállithsssák a munka szín-
helyére. 

Romániában egy azakasz katonára 

ráfutott a vonat 
Bukarest, február 11. A Chitilai rendező-

pályaudvar mellett egy szakasz Bukarest felé 
menetelő katona nem vette iszre a hátulról kö-
zeledő vonatot, aminek következtében a vonat 
rájuk futott a sínek közt haladó katonákra. 
Tiz katona közfll egy azonnal meghalt, a többi 
súlyos sérüléseket szenvedeti, hal a halállal 
vivődik. 

A nagykereskedelmi árak indexszáma 
csökkent. 

Budapest, február 11. A Stilisztikai Hivatal 
a magyar nagykereskedelmi árak alakulásáról a 
következőket Jelenti: A nagykereskedelmi árak 
indexszáma január folyamin 2,7 százalékkal, 
18.832-ről 18319-te csökkent. Az indexszám 
csökkenését az élelmicikkek és mezőgazdasági 
termékek áresése idézte elő. Az ipari anyagok 
és termékek indexszáma Jelentékeny árváltozá-
sok mellett 0.9 százalék csökkenést mutatott. 
A nagykereskedelmi árak aranykoronában szá-
mított indexe 130 ról 1.27-re csökkent. Az 
élelmezési cikkek olcsóbbodásának következté-
ben a lakbér figyelembevételével megállapított 
indexszám 2.2 százalékkal, tehát 14.743-ról 
14.418-ra, a lakbér nélkül számított indexszám 
pedig Z5 százalékkal 17.306-rói 16.879-re esett. 
A l*kbér nélkül számított index pedig 1.17. 
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A Magyarországi Mun-
kásegyesületek szegedi 
helyi csoportjainak 

febr. 14-én, vasár-
nap d.e. 10 órakora 
Belvárosi Moziban. 


