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Háromévi fegyházra Ítélték Blitz Mártont,
akt üzletszerűen foglalkozott ékszerlopással.
(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 )
A szegedi tőrvényszéken az újévi törvénykezési
szünet után kedden kezdődtek meg a tárgyalások.
A tárgyalásokat először a Gümöry-tanáes kezdte
meg. A törvényszék előtt Blitz Márton battonyai
lakos állott vádlottként, akit az ügyészség azzal
vádolt meg, hogy Battonyáa a múlt év nyarán
több nagyobb ékszertt>;.aj!ást követett el. Blitz
a lopások elkövetése után Szegedre szökött, majd
Makóra tette át székhelyét. Blitz Márton a lopott

ékszereket Budapesten akarta értékesíteni. Erre
azonban már nem kerülhetett sor, mivel a rendőrség Blitz Mártont Makón letartóztatta.
A keddi főtárgyaláson a vádlott uem tagadta a
tolvajlásokat. A bíróság a panaszosok és a tanuk
kihallgatása után Blilz Mártont lopás cimén bűnösnek mondotta ki és háromévi fegyházra üélte.
A biróság az ítélet kiszabásánál súlyosbító körülménynek vette, hogy Blitz üzletszerüsa fogialkazott ckszertolvajlással. Az itélet jogerős.
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(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 )
Az ipartestület elöljárósága kedden délután tartotta szokásos havi ülését, amely mindvégig zajos
és izgalmas lefolyású volt. A tárgyilagos szemlélődő megdöbbenve látta, hogy az iparosság kőzött szinte áthidalhatatlan szakadék tátong, amelyet a jobboldali felfogású iparosok a keddi ülé*sen még jobban igyekeztek elmélyíteni. Minden
tárgynál, minden megjegyzésnél nagyfokú türelmetlenséggel vitáztak és minduntalan kiváltották
maguk ellen az ellenzék jogos felháborodását.
Pedig az előljárósági ülés szép ünnepléssel kezdődött.
Rubin Józsefet, a szegedi iparosok egyik nesztorát, aki 50 évvel ezelőtt váltotta ki iparjogát,
ünnepelte az elöljáróság. Körmendy Mátyás meleg szavakban méltatta az öreg iparos érdemeit,
»ki meghatva mondott köszönetet
iparostársai
Spontán ünneplésért és azzal fejezte be beszédét,
hogy már látja a derengést és látja a jobb napok
*írradását.
A vihar már a jegvzökönyv
után kitört.

felolvasása

Nagy Pál a Szabó Gyula-féle ismeretes nyomtatványok ügyében kifogásolta, hogy a szavazás a
múlt ülésen nem szabályszerűen történt és arra
kérte az elnököt, hogy a jövőben minden ilyen
fontos tárgyban rendelje el a névszerinti szavazást.
Balog Péter, aki az egész ülés alatt a jobboldaliak hangadója volt, magából kikelve
kiáltott
Nagyra, hogy ne elnököljön, mire Nagy Pál kioktatta, hogy ő csak egyetlen elnököt ismer.
Balog és társai állandó zajongása közben Kis
Géza szomorúan konstatálta, hogy ilyen csekélységek miatt is mennyire kirobbannak az indulatok.
Gombos István: £>jen az egység!
Nagy Pál (Balog felé): Elmehetne a képviselőházba közbeszólónak!
,
A zaj, kiabálás egyre hevesebb lesz, izgatott kifakadások röpködnek szanaszét.
Körmendy elnök folyton rázza a csengőt és kijelenti, hogy ha igy folytatják a személyeskedést,
felfüggeszti az ülést Végre nagynehezen rend lesz,
de a tárgyalás további menete alatt sem akartak a
kedélyek teljesen lecsillapodni.
Elementáris erővel tört ki azután a vihar, amikor az elnök bejclentetle, hogy a házépítő bizottság most már annyira haladt előre munkájában, hogy e hét végére kiírják az építendő iparospalotára a pályázatot.
Balog Péter azonnal felpattant a helyéről és
kijelentette, hogy a pályázat kiírására a házbizottság nem kapott felhatalmazást. Balog azonban
ezzel a felszólalásával sem ért el sikereket, mert
az elöljáróság tagjainak többsége megbotránkozva hallgatta, mint akarja egy
iparos az iparosház építését elgáncsolni.
Azonnal rá is olvasták, hogy a h

beíegpénziári
ellen.

o bizottság

szemé-

korrektül járt el és joga volt minden intézkedéshez.
Kis Géza méltatlankodva utasítja vissza Balog
okvetetlenkedéseit és kifejti, hogy a bizottságot
semmiféle vádaskodás nem érintheti.
Gombos István Balog tiltakozását azzal magyarázza, mert kimaradt a bizottságból.
A jobboldal állandó zajongása közben kiáltja
Schwartz Manó, hogy a bizottságnak semmihez
sincs joga, mire elnöki megrovásban részesül. Ennek hatása alatt Schwartz Manó azután bocsánatot kért.
Nagy Pál nem érti, miért akarják elgáncsolni
az épitési ügyet. A bizottság helyesen járt el,
arra az elöljáróságtól meg is volt a kellő felhatalmazása. Mégis itt furcsa felszólalások hangzanak el olyanok részéről, akiknek fogalmuk sincs
a házépítésről. Miután Balog ugy látja, hogy a
pénz a levegőben lóg, legföljebb ö nem pályázik,
(óriási derültség.)
Végül is, miután Czigler Arnold meggyőzte saját
pártjabeliéit arról, hogy most igenis ki lehet
irni a pályázatokat, az elöljáróság az elnök bejelentését tudomásul vette.
Dr. Gyuris István titkár ismertette ezután a
Szegedi Munkaadók Szövetségének a népjóléti minisztériumhoz intézett memorandumát, amelyben
tiltakozik
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Megérkezett a világhírű

orvosi ki-

Kcrmondy szerint az ipartestületnek ehez a memorandumhoz ntm kell csatlakozni.
Kis Géza megdöbbenésének ad kifejezést, hogy
ilyen egyszerűen akarnak csak elmenni az iparosságot oly közelről érintő nagyfontosságú ügyben. Nem lehet efelett oly könnyűszerrel napirendre térni. Ez az iparosság ügye, mert az
egész iparosság rovására megy a dolog.
Kis Géza (a jobboldal felé fordulva): Nem tudják megérteni,' hogy

minden
Minden

színben
púiért

kap&ató.
garancia.

nevezések ellen és- azt mondja, hogy
a több állással biró orvosok elfoglaltságának a betegek fogják kárukat látni.
Ber;f János demonstráló nagygyűlés egybehivását sürgeti, amelyen tiltakoznak az egész intézmény és az uj állások kreálása ellen. Kijelenti,
hogy ha ezt a nagygyűlést az ipartestület nem
csinálja meg, akkor majd nvsficsinálja a
kisiparosság.
A jobboldal rendkivül türelmetlenül és látható
idegességgel hallgatja az egymásután felálló kisiparosok tiltakozását. A közbeszólások, amelyekben
ezúttal is Balog Péter a főszóvivő, most már
sértegető tónusba csapnak át, ugy, hogy Kis Géza
meg is jegyzi:
— Arcpirító személyeskedés!
A nagy zaj nagynehezen elül, az elnök már
hirdeti is a határozatot: az elöljáróság nem csatlakozik a Munkaadók Szövetsége memorandumához . . .
Vénig Gyula ezután elpanaszolja, hogy
a munkásbiztositó mily.cn hatalmas késedelmi kamatokat szed.
Orvoslást sürget.
Most a baloldaliak kiáltanak a jobboldal felé:
— Az clöbb védték ugye, most meg támadják!
Politikát csinálnak az iparosság sérelméből!
Golity Lázár az elöljáróság általános megbotránkozása közben adta elő, hogy két leventeköteles
tanonca miatt, annak dacára, hogy azok minden
órán résztvettek, mégis megbüntették. Az ipartestűlet védelmét kéri. Ezzel ért véget a viharos
ülés.

Mohhanás a bányában.

érdemes orvosokat röpítettek ki az állásukból, olyanokat, akikkel az iparosság
meg volt elégedve.

(Budapesti
tudósilónk
teeefonjelentése.)
Newyorkból jelentik: A Westhamferti bányákban történt bányalégrobbanásnál 27 bányász vesztette életét. Eddig 22 bányász rettenetesen megcsonkított holttestét húzták fel
aknákból.

Körmendy erre elismeri, hogy történtek sérelmek és felemlíti dr. Erdélyi Jenőt (az elöljáróság
lelkesen éljenzi dr. Erdélyit), de az iparosság erejét
egy erősebb támadásra kell koncentrálni az egész
intézmény ellen.

M ú m István ösztöndíjat kapott
Heves vármegyéül.

Gombos István: Az iparosság régen küzd az
autonómiáért és most napirendre térnek az iparosságot ért sérelmes kinevezések felelt. Ha végignézünk az uj névsoron és az egész átszervezésen,
az rosszabb, mint a múltban volt. A kormány
azoktól vetle el ezt az intézményt, akik megcsinálták. Rámutat azután a kinevezések tarthatatlanságára. Vannak olyan orvosak is, akiknek
másik két-három állásuk Is van, mégis kinevezték.
Kívánja, hogy az ipartestület keresse meg a hozzá
közelálló érdekeltségeket és tiltakozzanak a végrehajtás ellen.
Kertész József szintén tiltakozik az orvosi ki-

Eger, január 10. Heves vármegye közigazgatási bizottsága ma tartotta ülését. A gyűlés
elhatározta, hogy a vármegye valamennyi
községébe bevezetteti a telefont. A költségek felét a postakincstár, egynegyedét a belügyi
kormányzat, egynegyedét pedig a vármegye
viseli. Elhatározta továbbá a gyűlés, hogy az
idén a 2400 petngős külföldi tanulmányi ösztöndijat Bárány
István III. éves joghallgatónak, a világhírű egri uszóbajnoknak adja,
aki a párisi egyetemen fog hallgatni két félévet.
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Tcngerész'örtínet Amerika hCskoribí!, 14 felvonásban.
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iilfiadásuk kezdete vasár- És ünnepnap ié! 3, fél 5, fél 7 és
' " 1 9 érakor hétköznap fél 5, fél 7 és tél 9 órakor kezdődnek.

