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1 N O V Í C I A e c i y ö n f e l á l d o z ó s z e r e l e r n t ö r t é n pénleWŐI vasárnapig 1 
a Korzó Moziban | 

»endégek érkeznek. Sorra belépnek a tanács-
terembe a tanács itthonlévő tagjai, Pál fi/ Jó-
zsef, Tóth Béla és Rack Lipót. A pénzügyi 
tanácsnoknak van rövid, de sürgős előterjesz-
teni valója. Bejelenti, hogy a Magyar-Olasz 
Bank igazgatósága és a város vezetősége között 

létrejött az uf kölcsönre vonat-
kozó megállapodás, 

amelynek okmányát a közjegyző hitelesítette. 
A belügyminiszter rendelkezésére ezt az ok-
mányt a jóváhagyási záradék rávezetése vé-
gett azonnal fel kell terjeszteni. Felhatalma-
zást kér Rack Lipót a tanácstól, hogy az irást 
szerdán személyesen vihesse föl Budapestre. 
A felhatalmazást megkapja. 

Az egész nem tartott 'tovább másfél perc-
nél, de utána együtt maradt a hűvös, félho-
mályos tanácsteremben az egész tanács. Ké-
nyelmesen elüldögéltek a széles székekben és 
megindult a csendes beszélgetés- Fodor Jenő 
kiterítette maga elé a Városok Lapját és sze-
melvényeket oivasott föl belőle. 

— Vácott megkezdték a rendőrpalota epiló-
xét — mondotta —, a palota kétszáznegyven-
szer pengőbe kerül és a bel ügyminiszter fizeti. 
Mi nem tudunk sehogysem rendőrpalotához 
jutni, pedig két lelket is vásároltunk már 
hozzá, sőt az építési anyagot is felajánlottuk a 
miniszternek-

— Ugy hallom, hogy 

az Alsóíanyéra tervezeti vámőr-
ségi laktanya 

építésével is baj van — jelentette Pálfy ta-
nácsnok. 

— Erről én is hallottam, nem hivatalos 
helyről, Barmos plébános újságolta, hogy a 
vimőrlaktanya építését, amelynek helyét is 
kijelöltük, bizonytalan időre elhalasztotta a 
kormány. Ugy hírlik, hogy ez a halasztás ösz-

szefüggésben van a Rothermere-akcióval 
— Ha igy lenne, szívesen lemondanánk erről 

az építkezésről — jegyezte meg Pálfy József 
és a tanács tagjai rábólintottak. 

Aztán szó esett 

a városi strandról 
is. Ugy látszik, hogy a tanács tagjai nem na-
gyon bíznak a tervek kercszlülvihetőségében. 
Attól félnek, hogy a belügyminiszter nem ad 
majd engedélyt a szükséges kölcsön felvételére. 

— Aztán meg nagyon ellene vannak a birák 

is, a tisztviselők is — újságolta Pálfy József 
—, attól félnek, hogy drága lesz a városi 
strand, most viszont, saját, külön strandju-
kon nagyon olcsón élvezhetik a hűsítő Tiszát. 

Elhallgattak ezután a szenátorok és néhány 
pillanatnyi zavart csend után megszólalt Fo-
dor Jenő. Halkan bejelentette, hogy valami 
bizalmas téma is megtárgyalásra vár. 

A nyilvánosság elértette a célzást. A nyil-
vánosság kivonult a tanácsteremből, amely-
nek ajtaja bezáródott és mögötte megkezdő-
dött a — bizalmaskodás. 

Oszt szükségletét ts 
mindenki helyi iparosnál és kereskedőnél szerezze be 

Negyedórás felsőházi ülés - felszólalás nélkül 
Budapest, julius 17. A kánikula miatt a fel-

sőház ülésén mindössze 25—30-an voltak je-
len. Az elnöki előterjesztések után az igazoló-
bizottság jelentését ismertették, amely a vég-
leg igazolt tagok sorába ajánlotta felvételre 
gróf Széchenyi Andor Pált és a kereskedelmi 
és iparkamarák uj felsőházi képviselőit, Szé-
kács Andort, Bittner Jánost és Körmendi; Má-
tyást. Az igazolóbizottság jelentése foglalkozott 
Révész" István tábori püspök felsőházi tagsági 
jogának megszüntetésével, aki tábori püspökké 
kinevezése előtt Kecskemét városát képviselte 
a felsőházban. 

Következett a külügyminiszter jelentése az 
Egyiptommal való kereskedelempolitikai vi-
szonyunk rendezéséről. A jelentést a felsőház 
hozzászólás nélkül egyhangúlag tudomásul 
vette. 

A program Utolsó pontja az 1928—29. költ-

ségvetési évben megvalósítandó beruházások-
ról szóló törvényjavaslat tárgyalása volt. A': 

felsőház a pénzügyi bizottság jelentését ma-
gáévá tette és a törvényjavaslatot, miután 
ahoz szintén nem kívánt szólni senki, egy-
hangúlag elfogadta. Elfogadta a felsőház 
képviselőháznak azt a határozatát isy hogy 
a kormány utasittassék arra, hogy az 1928— 
29-iki költségvetési évben 2 millió pengőt a 
Magyar Földhitelintézet alapítványi üzletrész-
jegyzésére fordítson és ha az ország pénz-
ügyi helyzete megengedi, az 1929—30-ikí, va 
lamint az 1930—31-iki költségvetési évben to-
vábbi 2—2 millió pengőt fordítson a kor-
mány az intézet alapítványi üzletrészjegyzésre. 

Ezzel rövid negyedórás ülésben a mai tárgy-
sorozattal végzett is a felsőház, amely legkö-
zelebbi ülését holnap délelőtt 10 órakor tartja. 
Holnap kerül tárgyalásra az OFB-javaslat. 

s z e n z á c i ó s mii »orral a legszebb kerthelyiségben, a legkellemesebb szórakozás a Korzó-kertben I 
Lezuhan! 

az Első Magyar Biztosító tetőzete 
Budapest, julius 17. Az Első Magyar Álta-

lános Biztosító Társaság Vigadó-téri palotá-
jának a tetőzete ma hajnalban lezuhant. Reg-
gel 9 órakor az omlás folytatódott és a be-
omlott intézel homlokzatának párkónya kö-
rülbelül 50—60 méter hosszúságban lezuhant 
és a padokat, a gázlámpákat és a zöld lom-
bos fákat ketté törte. A rendőrség már kora 
reggel meglette a szükséges óvóiniézkedése-
ket és elzárta a veszélyes részeket. 

A gázlámpákból erősen sugárzóit a gáz. A 
rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy az 
utóbbi tüz alkalmából óriási mennyiségű víz-
zel árasztották el a tetőzetet és a negyedik 
emelet lettesen átázott. Az a feltevés, hogy 
hz óriási forróságban kiszáradt az épület, re-
pedések támadtak és ennek következtében 
omlott le a tetőrész. A hatóság intézkedett, 
hogy a tisztviselők hagyfék el az Irodahelyi-
ségeket, mert nem lehetetlen, hogy esetleg 
az emeletnek ez a része is beomlik. A palo-
tát és az egész környéket rendőrkordonnal 
zárták el. 

Dr. Bréi-iéie boraxos kölnivíz 
ugy illatánál, mint boraxtartabninál fogva kitűnő hatóan 

Csak zárt üregekben kapható a 253 
S s e n / R ó k a s gyógyszertárban. 
Kii uvea *rn 1 -zo. nagy Üreg Ara 2.40. 

„ A hírlapíró nem vonható felelősségre, 
ha a rendőrség kommünikéje alapján irta meg cikkét 

Ssftónap a szegedi törvényszéken 

m 

Bőrdlsimunkák roontiroiésoV, pasparturAk, 
evőe»zk«z>, serleg- és ékszer-
dobozok, albumok, naplók és mindennemű könjT-
trwsmwnkék legszebb kivitelben ké-

sztllnek. 

l o v áes Henrik 
Telefon 10—48. ?60 KCkaey ueca 4. 

(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 törvényszék Vild-tanácsa kedden délelőtt 
sajtópöröket tárgyalt A pörők közül a legérdeke-
sebbet az egyik szentesi lap szolgáltatta. Ez a 
sajtópór érdekesen világit rá arra a legújabb, 
szinte divattá vált szokásra, hogy mindenért az 
újságírót teszik felelőssé. 

Rteier Pál hirlapiró a szentesi »Alföldi Újság« 
1927 szeptember 10-iki számában cikket irt, amely-
ben a szentesi rendőrség hivatalos kommünikéje 
alapján beszámolt arról, bogy GSbőlyfts István 
fuvaros betört Zsibrikó István szentesi cukrász 
házába. A betörőt munkájában megzavarták és igy 
Zsibrikónak kára nem volt. Göbölyös István ellen 
azonban bűnügyi eljárás indult meg. 

A betörési kisérletről a szentesi rendőrség hiva-
tal«« kommünikéi adott ki és Bleier Pál a hiva-
talos kommjiniké alapján irta meg a kis rendőri 
eseményt. 

A rendőri nyomozás azonban később nem tudott 
eredményt felmutatni. Göbölyös István tagadta, 
hogy betörési szándékból ment volna be Zsibrikó 
cukrász házába. Barátnője volt a házban lakó 
cselédleány és azt akarta meglátogatni. A szentesi 
járásbíróságon később Göbölyös István ellen meg-
szüntették az eljárá«^ aki most már a szentesi 
lap ellen fordult és sajtó utján elkövetett rágalma-
zás cimén feljelentette a cikk iróját. 

A szentesi hirlapiró a keddi főtárgyaláson azzal 
védekezett, hogy az inkriminált cikket a szeaiosi 
rendőrség isajtóköovve« alapján irb mc*. ^mely-
ben a rendőrség részletesen »kiadta* Göbölyös 
betörési kísérletét 

A vád- és védőbeszéd elhangzása után a törvény-
szék rövid tanácskozás után Blejer Pált felmentette 
a sajtó utján elkövetett rágalmazás vádja alól. 
A törvényszék Ítéletének indokolásában tényként 
allajjdtott« nwyj; hogy Zsibrikó Istvrin 1927. tzen-

tember 9-én bűnvádi feljelentést tett Göbölyös 
István ellen és a rendőrség a feljelentést be is 
vezette a sajtókönyvbe. A vádlott közleményét 
a rendőrségi sajtókónyv alapján irta meg és igy 
telelőmégre nem vonható. 

Göbölyös István főmagánvádló a felmentő Íté-
letben megnyugodott, az itélet jogerős. 

Zsadányi Oszkár, a Szegeden megjelent Országos 
Színházi Újság 1927 május 23-iki számában irt' 
cikket, amelyben beszámolt arról, hogy Elek Ica 
pécsi primadonnát súlyos testi sértés cimén fel» 
jelentették. A primadonna a cikk kitételei miatt 
sajtópört inditott a cikk szerzője ellen. A szagedi 
törvényszék ezügvben már többször tartott főtár-
gyalás^ de a vádlott nem jelent meg a tárgyalá-
sokon. Legutóbb azután a törvényszék Zsadányi 
Oszkár elővezetését rendelte el. A keddi főtárgya-
láson azonban Zsadányi ismét nem jelent meg 
és a kaposvári rendőrség értesítése szerint jeleuleg 
ismeretlen helyen tartózkodik és igy elővezetni 
nem lehetett. A törvényszék ezután Zsadányi új-
bóli elöveaetését rendelte el és a tárgyalást el-
napolta. 

A harmadik sajtópörben a törvényszék Pákosdy 
Ferenc vásárhelyi hírlapírót 100 pengő pénzbün-
tetésre ítélte, mert a vádlott, kl Kovács Antal 
vásárhelyi törvényhatósági tagról a valóságnak me# 
nem felelő közleményt irt. Az itélet ellen ugy » 
főmagánvádló, mint a vádlott félebbezésí jcleiv 
tett be. 

P r í m a seiyemharisnya 
i s m é i kapluűó -4 pengő 5 0 f i l l é r é r t 71' 

Hottmnnn De»«nél. C»ekonlct ucca 4. M 

Szörmebundákal 
alakit, iavit. mag&v Oerép. Refory ^ I 


