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I I tárgyalások kezdődnek a város 
és a gázgyár között 

lobban fogják viSágitani a sugárutakat és a nagykörutat 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken | 

Éléiben megjelent a polgármesternél Pongrátz Al- i 
berf, a szegedi gázgyár igazgatója dr. Széli Gyu-
lával, a gyár ügyészével és hosszabb ideig tár-
gyalt a polgármesterrel. A tárgyalás teljesen bizal-
mas jellegű volt, annak anyagából, csak kevés szi-
párgott ki, nyilvánvaló azonban, hogy a gázgyár 
Igazgatójának látogatása szoros összefüggésben van 
• belügyminiszter ismeretes leiratával. 

Ez a belügyminiszteri rendelet, amely a közgyű-
lés megfelebbezett gázgyári határozatára érkezett 
le néhány nappal ezelőtt, valószínűleg még nagy 
Jelentőségű tárgyalásoknak lesz elindítója. 

Pongrátz Albert a polgármesternél tett látogatá-
sáról érdeklődésünkre a következőket mondotta: 

— Nekünk hivatalos tudomásunk még nincs is 
M belügyminiszter, leiratáról, mert annak tartalmát 
Ínég nem közölték velünk, sőt értesítést sem kap-
tunk a közgyűlési határozat feloldásáról. ,Azért vol-
tunk a polgármesternél, hogy a belügyminiszter 
leiratát részletesebben megismerjük. A polgármes-
ter kijelentette, hogy a rendelet tartalmát közölni 
fogja velünk és így csak azután állapithatjuk meg, 
hogy milyen javaslatot kell tennünk. A belügy-
miniszter rendelete nemcsak a koncesszió meghosz-

szabbitását ajánlja a városnak, hanem kifogásolja 
azt is, hogy a külvárosi vezetékhálózathoz szük-
séges anyagokat nem a közszállitási szabályoknak 
megfelelő versenytárgyaláson szereztük be. Ezen 
most már nehéz segíteni, mert a legtöbb anyagot 
a vállalkozók már régebben leszállították. A töb-
bire azért a miniszter kívánságára versenyajánla-
tokat fogunk kérni. 

Arra a kérdésünkre, hogy a koncessziAneghosz-
szabbitás kérdésében mi a gázgyár álláspontja és 
mi lesz a javaslata, a gyárigazgató kijelentette, 
hogy konkrét választ nem adhat, mert a központi 
igazgatóság még nem foglalkozott a kérdéssel. Ha 
azonban a város hivatalosan közli a belügyminisz-
ter leiratának tartalmát, a központi igazgatóság 
érintkezésbe lép a város hatóságával és felajánlja 
a tárgyalásokat, esetleg ajánlatot is tesz a vá-
rosnak. 

Elmondotta még Pongrátz igazgató, hogy a gáz-
gyár szegedi igazgatósága elkészítette a nagykörút 
és a sugárutak intenzivebb világítására vonatkozó 
tervezetet és azt a napokban már be is nyújtja 
a tanácsnak. A tervezet kombinált világítás alap-
ján készült,! ami azt jelenti, hogy a meglévő gáz-
lámpák felhasználásával a villamosvilágitást is fel-
szerelnék az uttestek fölé. 

Az olasz képviselők űz percei szántak a 
Szeged állomásnak 

Az egységes párl vendégei hétfőn utaznak keresztül Szegeden 
(A Délmaqvarország munkatársától.) Ami* 

5ta kiderült, hogy a Budapesten tartózkodó 
ilasz fasiszta képviselők é s szenátorok tulaj« 
ionképen ez egységespárt vendégei, mert 
tgységespárti képviselők olaszországi látoga-
lását viszonozzák, a vendégiárás sokat veszi-
lett fontosságából é s Jelentőségéből. A sajtó 
Is nagyon szűkszavúan és nagyon hivatalos 
hangon számol be a vendégek látogatásairól. 

A vendéglátó egységespárt dolgozta ki é s 
hajtja végre a látogatás programját, amely- j 
ben — ha csak tiz kurta percre ís — de I 
Szeged is szerepe). I 

Pénteken értesités jött Szegedre, hogy az 
olasz képviselők egyik csoportja hétfőn dél-
előtt átutazik Szegeden é s a mezőhegyes! 
állami ménesbirtokra rándul ki. Az ola^pok 
különvonata hétfőn délelőtt tizenegy óra 43 
perckor érkezik meg Szeged állomásra é s 11 
óra 53 perckor már indul is Mezőhegyes 
felé. Az átutazó fasisztákat az egységes 
párt szegedi szervei é s ekszponensei az álló-
máson fogadják. Üdvözlő beszédek is lesz-
nek, de csak rövidek, mert a vonat nem hosz-
szabbitfa meg szegedi tartózkodását. 

Ná!iQS$y Imre másfélórás látogatása 
föreky tanácselnöknél és Sztrache ügyészségi elnöknél 

Budapest, április 20. A budapesti bünletőtörvény-
SZék folyosóján ma megjelent Nádos\y Imre és 
Sztraehe ügyészségi elnökhöz sietett. Értesülésünk 
szerint az ügyész-jég elnökének a volt főkapitány kö-
szönetet mondott. Sztrachc ügyészségi elnöktől Ná-
dosky jókedvben búcsúzva távozott el és télment 
a törvényszék második emeletére, ahol Töreky 
Gézát, a büntetőtörvényszck elnökét kereste fel. i 
Töreky vezette annak idején a frankpör törvény- | 

széki tárgyalását és ő érvéhyesitette Nádos^yval 
szemben a kormányzói elhatározás alapján a ke-
gyelmet. Másfélórás ott tartózkodás után távozott 
a volt főkapitány Törekytőt. 

A folyosón ekkor már szinte sorfalat állottak 
az ügyvédek, az újságírók. Sokan lelkesen köszön-
tötték Nádo&yt. A volt főkapitánynak láthatólag jól 
esett az ünneplés és szívélyesen viszonozta az 
üdvözléseket. 

Ú j s á g í r ó és sszin§ási í U R á r 
Kölcsönös nyilatkozattal fejeződött be Wenner Sándor 

és Görög Sándor rágalmazási ügye 
(A Délmagyarország munkatársától) A járás-

bíróságon dr. Gaál István járásbiró pénteken tár-
gyalta Wenner Sándor lapszerkesztő rágalmazási 
pőrét, amelyet ellene Görög Sándor színházi tit-
kár indított. A rágalmazási pörben a járásbíróság 
egyszer már tartott tárgyalást, amikor is széles-
körű bizonyítást rendelt el. Az első rágalmazási 
pórhoz időközben Görög Sándor ujabb feljelen-
tését is csatolta a bíróság, ugy hogy Wenner Sán-
dor két rendbeli rágalmazás vádjával állott tér-
beliként a bíróság előtt. 

Az első vádpont szerint Wenner Sándor még 
év nyarán többek jelenlétében Görög Sán-

dort okmáuyhauiisitónak nevezte, 1928 március 
7-én pedig Nagy Sándor és ösváth Tibor hirlap-

irók előtt megismételte vádjait. 
A pénteki tárgyaláson Wenner Sándor a második 

vádat tagadta. Kollégái előtt csak azt emiitette 
meg, hogy Budapesten két olyan tanúvallomás 
hangzott el, amely a Görög ellen használt kifejezé-
sek valóságát erősiti meg. A tanuként kihallgatott 
Nagy Sándor hírlapíró azonban határozottan em-
lékezett, hogy Wenner használta az »okmányba-
misitó« kifejezést, míg Osváth Tibor csak részben 
emlékezett a vádlottal lefolytatott beszélgetésre. 

A két tanú kihallgatása után annak bizonyítása 
következett, hogy az Andor-trezsim alatt működő 
szinészek tényleg Görög Sándor fenyegetésére ir-
ták-e alá a gázsikönyvet anélkül, hogy fizetésüket 
megkapták volna. 

Simkó Elemér helyettes főügyész emlékezik arra, 
hogy Wenner Sándor előtte olyan kijelentést tett, 
mintha Görög okmányhamisitő lett volna. Dr. 
Tóth Imre ügyvéd, az Andor-féle 'kényszeregyezség 
vagyonfelügyelője elmondotta, hogy hozzá többen 
jöttek szinészek azzal, hogy Andor Zsigmond, An-
dorné és Görög Sándor presszionálták a színészeket 
arra, hogy aláírják a hamis gázsikönyvet. Mind-
ezekről azonban nem győződött meg. Csíkos Jenő 
•\árosi tisztviselő és Scultéty Sándor főszámvevő 
lényegtelen vallomása után Uti Giza és Egyed 
Lenke elmondották, hogy ők is aláirtak a gázsi-
könyvet anélkül, hogy fizetést kaptak volna. Egyei 
Lenkét Andor Zsigmond kérte a gázsikőnyv aláírá-
sára. Arról nem tudnak, hogy ebben Görögnek is 
része volt. Herczeg Vilmos szerint a szinísze^s* 
Andor Zsigmondné presszionálta a gázsikönvv alá-
írására. Oláh Ferenc szintén tud arról, hogy má-
sok aláirták a gázsikönyvet anélkül, hogy fizetést 
kaptak volna. Arról azonban nem tud, hogy Görög 
bárkit is presszionált a gázsikőnyv aláírására. 

— Történt előttem olyan kijelentés, mondotta 
a tanú, hogy Görög egyeseket megfenyegetett, hogy. 
irják alá a gázsikönyvet. Erről azonban közvet-, 
len tudomásom nincsen. 

Molnár Rezső és Kun Matild kihallgatásával a 
tanúkihallgatások befejeződtek. Dr. Hunyadi Vass 
Gergely ügyvéd Wenner Sándor védelmében ujabb 
tanuk kihallgatását kérte. Dr. Burger Béla azonban 
ellenezte az ujabb tanúkihallgatásokat. A biróság 
a kérelmet ezután el is utasította és a tárgyalást 
délután két órakor félbeszakította. 

A délutáni folytatólagos tárgyaláson a felek be-
jelentették, hogy kölcsönös nyilatkozattal békésen 
intézik el az ügyet. Wenner nyilatkozatában ki» 
jelentette, hogy a tárgyaláson bizonyítást nyert, 
hogy 1926-ban a szegedi színháznál rendellenes-
ségek történtek, azonban ezek nem Görög Sándor 
iniciativájából történtek. Görög Sándor nyilatkoza-
tában Wenner kiejlentéseit tudomásul vette és ez-
zel a szinházi hátterű ügy a lovagiasság szabályai 
szerint befejezést nyert. 

Gyénsis akart az elmebeteg, 
aki összeszurkálta orvosát 

(A Délmagyarország mánkatársától.) Be*| 
számolt a Délmaqvarország arról, hogy a 
mult hét szombatján egy elmebeteg, akit hús-
vét után bocsátottak el a szentesi közkór« 
házból, megtámadta dr. Szarka Ödön cson-
grádi orvost é s egy késsel öt snlyos sebet 
ejtett rajta. Az orvost súlyos sérüléseivel 
Csongrádon ápolják, az elmebeteget azonnal 
visszaszállították a szentesi közkórházba. 

A véres tragédia után a csongrádi rendőr-
s é g kihallgatta Kiss Mártont, aki összeszur-
kálta az orvost. Kiss pontosan emlékezett 
véres tettére, majd papot kért, hogy bűnét 
meggyón/a. 

A tébolydából elbocsátott elmebeteg v é 
rengzése ügyében a szegedi ügyészség ren-
deletére most ujabb nyomozás indult meg 
annak megállapítására, hogy terhel-e valakit 
felelősség. 
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H A N G V E R S E N Y E 
szombaton vasárnap 

IV. 21. IV. 22. 
este háromnegyed 9 órakor. 

Mulatság ^ Művészet 
Humor üiímus 

n Belvárost M m l h m , 
Vezényel: I E D D Y S I N C L A I R . 
Hangversenyjegyek a Harmóniánál (Bei-
városi Mozi) 1*50 pengőtől válthatók. 
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