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alakult ki hogy ezekkel a hamisítóit 50 pen-
gősökkel csal: Ianyákon cs a falunkban lehe-
tett volna sikeresen próbálkozni és azért tör-

ténhetett, hogy a terjesztők legelőször a kis-
teleki vásárban próbálták elsütni a feltünkén 
durva hamisítványokat. 

Ötvenhat betörésért négyévi fegyházra Ítélték 
a csongrádi heiörőbanda vezérét. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi törvényszék GömörHanácsa szerdán 
délelőtl folytatta Lantos Gábor és társainak 
monstre betöréses lopási ügyének tárgyalását 
Kedden — mini ismeretes — csak a vádlói 
takat ludla kihallgatni a törvényszék, a sér-
tettek és a tanuk kihallgatása szerdára maradt. 

Szerdán este hat órakor hirdette ki az 
iiélefel a törvényszék. Lantos Gábort 56 rend 
beli betöréses lopás bűntettében mondották 
ki bűnösnek és ezért 4 évi fegyházra ítélték. 
Varga János 16 rendbeli betöréses lopásért 

kétévi és hathónapi, Boros Pirns 1 év és 
hathónapi börtönt kapott. Ö t vádlottat bizo-
nyítékok hiányában felmentett a törvényszék. 

A törvényszék Ítéletének indokolásában 
kimondotta, hogy a vádlottak bűnössége mel-
lett elsősorban saját beismerésük tanúskodik. 
A vádlottak négy éven át valósággal rette-
gésben tartották Csongrádot és vidékét, ahol 
nem mult el hét, hogy betörést ne követtek 
volna el. 

Boros Piros kivételével a többi elitélt 
felebbezést jelentett be. 
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Az egyetem gazdasági hivatala 
csak hetekig tarló halogatás után f izéli ki a kereskedők 

és iparosok számláit. 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l 

Néhány nappal ezelőtt a következő levelet kap-
tuk egy ismert nevü szegedi kereskedőtől: 

»Igen tisztelt Szerkesztőség! Több szegedi kis-
iparos és löbb kereskedőtársam nevében küldöm 
tel ezt a levelet azzal a kéréssel hogy ha lehetséges, 
szíveskedjenek publikálni, mert ugy érezzük, hogy 
a szegcdi egyetem gazdasági hivatalában ural-
kodó rendszer, amely súlyos károsodásunkkal jár. 
csak ilyen módon váltbztalhaló meg. Kérésünknek, 
könyörgéseinlínek, érveléseinknek eddig nem volt 
ugyanis semmiféle eredménye. Arról van szó, 
hogy 

a szegedi egyelem gazdasági hivatala hi-
hetetlen késedelmességgel egyenlíti ki az 

iparosok és a kereskedők számláit. 

Sokan ebben a késedelemben rendszert látunk, 
meri azokat a kifogásokat. amelyekkel számláink 
bemutatóit hétről-hétre, hónapról-hónapra elutasít-
ják, nem fogadhatjuk el. 

A szokás az, hogy az egyetem intézetei és 
katedrái teljesen önállóan szerzik be szükségle-
teiket. A rendelést a vezető tanár irja alá és 
annak alapján történik a szállítás is. A számlát 
először a rendelő tanárnál kell bemutatni. A 
professzor láttamozza és igazolja a számlát,' a 
számlán szereplő összegei pedig kiutalja. A látta-
mozott számlát ezután az egyetem gazdasági hi-
vatalában kell bemutatnunk. Sokszor megtörté-
nik, hogy a rendelő professzor nem láttamozza 
a számlál mindaddig, amig nem kap értesítést 
arról, hogy az intézele, vagy katedrája számára 
megállapított cvi átalány rendelkezésére nem áll 
a gondnoki hivatalban. Ebben nem találunk sem-
mi kifogásolni valót, mert az egészen természetes, 
hogv a kiutalás mindaddig nem történhetik meg, 
amig nincs meg hozzá a fedezet. 

A sérelmünk a gondnoki, illetve a gazdasági 
hivatalban kezdődik, amely 

hetekig, hónapokig halogatja az igazult 
számlák kiegyenlítéséi. 

Embereink órákat töltenek el hiába ilt, a gazda-
sági hivatalban — eredménytelenül. Legtöbbször 
azt a választ kapják, hogy nincs még pénz, jöj-
jenek egy hét múlva. De a kifogások között elég 
gyakran szerepel a másirány u elfoglaltság is. Alig 
van olyan kereskedő, vagy iparos, aki három-négy 
héten belül meg tudná kapni uz egyetemtől já-
randóságai, de — különösen a nagyobb számlák 
bemutalói sokszor három-hat hónapig is várhat-
nak, amig megkapják pénzüket. Pedig az egye-
lem szállítóinak nagyrésze kiskereskedő és kis-
iparos. aki tekintélyes kamatot fizet azért a köl-
csönpénzért. amelyből beszerezte az egyetem szá-
mára szükséges árut. vagy fizette az egyetem által 
megrendelt munkánál foglalkoztatott munkásokat. 

Igen tiszteli Szerkesztőség, ez a rendszer az 
érdekelt kereskedők és iparosok közölt érthető el-
keseredést kelt és talán ez az elkeseredés diktálta 
a következő, szinte hihetetlen magyarázatot is. 

Egyesek szerint a késedelmes fizetésekben terv-
szerűség van. Nem gondolunk visszaélésre, olyan 

pénzügyi manipulációról van, vagv lehet 

szó, 

amely kártékony ugyan ránk nézve, de nem üt-
közik semmiféle büntető vagy erkölcsi szabályba. 
\zt mondják, hogy az egyelem gazdasági hiva-

tala a rendelkezésére álló és kifizetésekre szánt 
összegeket bankokban kamatoztatja. A kamatjöve-
delemből pedig azokat a beszerzéseket fedezi az 
egyetem, amelyek nem szerepelnek a költségve-
tésben, vagy a beszerzési programban. Igy pél-
dául 

állítólag ebből a kamatjövedelemből fe-
dezték az egyetem reprezentatívabb hi-

vatalainak inilorail és szőnyegeit. 

Ebben tulajdonképpen semmi kivetni való sincs, 
mert hiszen az egyetem szállítói, ha kisebb-na-
gyobb késedelemmel is, előbb-utóbb teljes össze-
gében megkapják köveleiésüket. Nem tartjuk még-
sem indokoltnak, hogy — ha igaz ez a kombi-
náció — az egyetem a mi kamatveszteségeinkből 
butorozkodjon, mert a késedelmes -számlafizetés 
nekünk effektív veszteséget és károsodást jelent. 
Tisztelettel: N. S.« 

Hasonló panaszokat hallottunk az egyetemi épít-
kezések vállalkozói köréből is. 

A vállalkozók is sokat szenvednek a kése-
delmes kifizetések miatt. 

A vállalkozókat szinlén az egyetem gondnoki hi-
vatala fizeti az államépitészeti hivatal és a kultusz-
minisztériumi számvevőség kiutalásai alapján. 
Ezért a késedelemért azonban — mint Oravetz 
Győző műszaki főtanácsostól, a szegedi állam-
építészeti hivatal vezetőjélől értesülünk, nem az 
egyetem a felelős. Nagyon sokáig tart ugyanis,( 
amig a kultuszminisztérium számvevősége az oda 
felküldött számlákat átvizsgálja és igazolva visz-
szaküldi. Három-négy hétig eltart, amig ezek a 
számlák visszakerülnek. De a gcHMnoki hivatal a 
kiutalt számlákat haladék nélkül kifizeti mindig. 

A kereskedők és iparosok panaszát közöltük 

dr. Keinbold Béla egyetemi reklorral, 

aki érdeklődésünkre a következőket mondotta: 
— Nekem közvetlen tudomásom nincsen ezekről 

a panaszokról, hozzám ilyen panasz tnindezideig 
nem érkezett. Nagyon különösnek tartom, hogy a 
kereskedők és iparosok panaszaikkal nem for-
dulnak közvetlenül hozzám. Nincs tudomásom kü-
lönben arról, hogy a gondnoki hivatal a számlákat 
nagyobb és esetleg rendszeres késedelemmel fizet-
né ki. Arról tudok, hogy az utóbbi időben az egye-
lem nagy munkát igénylő költségvetésének készí-
tése miatt 

a gondnoki hivatal nem ért rá a kifizeté-
sekre, 

de cz csak rövid ideig tarló késedelmet jelent-
hetett. Az a feltevés teljesen alaptalan, mintha 
az egyetem tervszerűen halogatná a kifizetéseket, 
hogy a kamatokai berendezkedés! célokra hasz-
nálhassa fel. Ha az érdekeltek konkrét panaszaik-
kal hozzám fordulnak, én a legszigorubban orvo-
solni fogom tényleges sérelmeiket. 

A Délmagyarország munkatársának szerdán al-
kalma volt személyesen meggyőződnie arról, hogy 
a gondnoki hivatal ajtaján ujkeíetü írott üzenetet 
olvashattak azok, akik régi számláik kiegyenlíté-
sére legutóbb szerdára kaptak terminust. Ez az 
üzenet ugy szólt, hogy a gazdasági hivatal a szám-
lákat csak pénteken fizeti ki. Az egyetem hite-
lezői egymásután jelentek meg számláikkal a gond-
noki hivatal előtt, elolvasták a hirdetményt és 
aztán dühösen sarkon fordultak. 

HdófeSszólamlási tárgyalások. 
A szegedi 

I. számú 

adófelszólamlási bizottság 

október 20-án 

a következők ügyéi tárgyalja: 
Beck Endre illatszer- és papírkereskedő, Vásár-

helyi-sugárul 2. Özv. Kroó Jáiíosné bazárárus 
Petőfi Sándor-sugárul 2 Krammer Izsák élelmiszer, 
kereskedő, Bocskay-ucca 4. Auslánder Béláné bé-
lyegkereskedő. Kigyó-uccá 6. Nagy Mihály sertés-
kereskedő, Római-körut 40. Hirsch Bernát és tsa 
paprikakereskedő. Tisza Lajos-körut Cl. Karbiner 
Péler paprikakereskedő, Petőfi Sándor-sugárut 
37b. Özv. Vér Jánosné paprikakereskedő. Kossuth-
ucca 21. Gerle és tsa paprikakereskedő, TaVaréklár-
ucca 2. Bartók Vilmos paprikakereskedő, Takarék-
tár-ucca ti. Gulfreund Károly gabona- és termény-
kereskedő. Tisza Lajos-körut 79. Iloffmann János 
terménykereskedő, Kálvária-ucca 8. Kertész Adolf 
liszt- és terménykereskedő, Tömörkény Islván-ucca 
5. Kardos Manó lisztkereskedő, Kárász-ucca 6a, 
Singer Béla liszt kereskedő, Kálinán-ucca t. Lam-
pel Oszkár lisztbizomáuyös, Tábor-ucca 5. Barla 
és Kertész gabona- és őrleménykereskedő, Szent 
Mihály-ucca 8. Szécsi Izsó liszt- és füszerkeres-
kedő, Dugonics-tér 11. Reitzer Izsó terménykeres, 
kedő, Bocskay-ucca 4. Márer Ármin terménykeres-
kedő. Szikra-ueca 2. Hauer Lajos gabona- és ter-
ménykereskedő, Polgár-ucca 14. 

Október 21-én: 

Sarkadi Nagy Pál rőföskereskedő, Római-körut 
18. Dr. Máhler Szigfridné rőföskereskedő,, Valéria-
tér 10. Schmidt Jenő rőföskereskedő, Szilágyi-
Ucca 3. Halmi József rőföskereskedő, Vitéz-ucca 
C. Özv. Spilzer Adolfné rőföskereskedő, Margit-
ucca 16. Bihari Miklós rőföskereskedő, Tisza La-
jos-körut 37. Iritz Zoltán rőföskereskedő, Margit-
ucca 28. Vajda Ernő rőfös kereskedő, Kigyó-ucca 

I. Nadoba és tsa rövidárukereskedő. Tisza Lajos-
körut 40. Koncz Salamon rövidárukereskedő, Ber-
csényi-ucca 12. Müller Sámuel női ruhakereskedő, 
Tisza Lajos-körut (i(i. Mülhoffer Izabella női 
ruhakereskedő, Attila-ucca 3. Slern Dávid rövid-
árukereskedő, Mikszáth Kálmán-utca 13. Aigner 
László rövidárukereskedő, Londoni-körut 8. Freller 
Mária rövidárukereskedő, Berc.sényi-ucca 16. 
Wolf Dezső rövidárukereskedő, Ivorona-ueca 1. 
Kandiba Károly rövidárukereskedő, Margit-ucca 22. 
Reményi Ignác divatárukereskedő, Tisza l^jos-
körut 31. László Ilona rövidárukereskedő, AtÜla-
ucca 13. Adler Zsigmond rövidárukereskedő, Mar-
git-ucca 22. Kurucsev Sándor rövidárukereskedő, 
Tisza Lajos-körul 37. 

A II . számú 

adófelszólamlási bizottság 

október 21-én 

a következők ügyét tárgyalja: 
Plesz Henrik magántisztviselő, Hobiártbasa-ucca 

II . Szűcs Szilveszter lakásközvelitő, Dugonics-tér 
1. Özv. Engi Istvánné. serlésalkusz. Fertő-ucca 
13. Szabó Márton ügynök, Üstökös-ucca 8. Erdős 
János kereskedelmi utazó, Feltámadás-ucca 30. 
Csanádi Mihály ingatlan iroda, Teréz-ucca 4. Kis-
házy Andor biztos, liszlv., Menhely-ucca 8. Farkas 
Imre vaskereskedő, Nemeslakács-ucca 22. Kohn 
Jakab zsákkereskedő, Berlini-körut 23. Ilaska 
György bérkocsis, Sándor-Ucea 7. Felföldi Ilona 
fb. Tápéi-ucca 33. Dr. Götz Hugó ügyvéd. Alföldi-
ucca 29. Joachim József festőművész, Berlini-kör-
ut 29. Dr. Jancsó Miklós orvos, Kálvária-tér 56. 
Tóth Antal fb.. Felsővárosi feketeföldek 176. Bá-
rányi József nyomdász, Rókusi feketeföldek 175. 
Klein Imre órás, Sándor-ucca 6. Wimmer Fülöp 
ny. kendergv., igazg., Londoni-körut 3. Özv. Tóth 
Pálné fb., Rókusi feketeföldek 41. Dr. lovag Gasz-
ner Gyula ügyv. j., Veresács-ucca 9. Répás Aud-
rás banktisztviselő, Kistisza-ucea 12. Kenderes! 
István borbély, Hunvadi-tér 17. Ujváry József fu-
varos, t Sándor-ucca 26. Kovács Vendel fb., Szi-
várvátiv-ucca 7. Róth Antal fodrász. Széchenyi-
tér 3. Kaszás István piaci árus, Berlini-körut 33-
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Norma Talmadge és 
Beregi Oszkár n a g y f á é : 

Az élet királynője 
hétfőtől szerdáig a 

B e l v á r o s i Moziban 
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V I g y á z a i ! 

Hágár fia 
Európai Fox attrakció 

péntektől vasárnapig 
a Korzó Moziban 


