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lenti, hogy az élelmiszer kereskedelem szerve-
aetlenségének a tőkehiány az oka. Éppen ezért 
azt javasolja, hogy 

a város adjon kölcsönt a meg-
bízható élelmiszerkereskedők-

nek, 

akik majd a maguk szorgalmas és élelmes 
munkájukkal rendezik a piacot. 

Pick Jenő 

szólalt fel ezután. Foglalkozott a budapesti 
drágasági ankét határozataival és megállapí-
totta, hogy a kormányhoz intézett fölterjesz-
tésben foglalt kívánságok között van egy né-
hány, amely súlyos veszedelmet rejthet ma-
gában. Nevezetesen nincs semmi célja annak, 
hogy az amerikai zsir behozatali vámját fel-
függessze a kormány, mert ez megbénítaná 
a hazai zsírtermelést A helyes és célravezető 
megoldás az, ha a kormány a tengeri behoza-
talát vámmentesili, igy lendületet kap a ser-
téstenyésztés a belföldön. 

A drágaság egyik megszüntet-
hető oka a forgalmi adó, 

amely egy százhetvenkilós sertés árát több, 
mint tizenöt pengővel drágítja meg. Minden 
más országban a tehetősebbek fizetnek prog-
resszióé több adót, Magyarországon a kis-
egzisztenciákat terheli a nagyobb adó. A na-
pokban tiz vagon kukoricát kötött le, mint 
szalámigyáros a budapesti tőzsdén és a vé-
telár félszázalékát kellett csak forgalmi adó 
címén lefizetnie. A kisembernek, aki nem me-
het a tőzsdére, ha kukoricára van szüksége, 
két százalék forgalmi adót kell fizetnie. A 
forgalmi adót tehát — ha csak ideiglenesen, 
a drágaság idejére is — fel kell függeszteni, 
a husfogyasztási adót pedig teljesen el kell 
törölni. 

— A fogyasztási adót eltörölheti a város i 
maga is — mondotta a polgármester —, de ha 
eltöröljük, miből pótoljuk az elmaradó jö-
védelmet, amelyre szükségük van? 

Dr. Ornsteln Fülöp, 

a Hűtőház igazgatója, a gyümölcsexport ne-
hézségeiről beszélt és rámutatott arra, hogy 

mindaddig, amig a szegedi piac ren-
dezetlen, a helyzet javulása nem is 

várható. 

Szegeden a termelő közvetlenül igy nem érint-
kezhet a kereskedővel, mert a közvetítők egész 
láncolata furakodik közéjük és az árakat a 
közvetítők, a kofák drágítják meg. Meg kell 
tehát szervezni a termelést, de rendezni kell, 
még pedig központosán a piacokat is. 

Dr. Tonelli Sándor 

kamarai főtitkár: Ha a kormány helyén volna, 
betiltana minden drágasági ankétot, mert an-
kétozásnal a szárazság gazdasági következmé-
nyeit nem lehet eliminálni• Régi tapasztalat, 
hogy a drágaságon soha, semmiféle ankét sem 
enyhített még, sőt ellenkezőleg lélektani okok 
miatt még további drágulást idézett elő, mert 
áüandóan napirenden tartotta a problémát 

Dr. Biedl Samu kijelentette még, hogy a 
piackérdés rendezése felé az első lépés a köz-
ponti vásárcsarnok felépítése lenne. 

Több felszólaló nem jelentkezett és igy a 
a polgármester bezárta a vitát, majd meg-
állapította, hogy az ankéton kialakult felfogás 
szerint a szegedi piacon is jelentkezett a drá-
gulás, amely azonban nem helyi, hanem or-
szágos jellegű, nem mesterséges okok idézték 
elő, hanem természetes okok, még pedig a 
rossz termés. A bizottság javasolja, hogy 

a tanács Intézzen felterjesztést a 
kormányhoz és kérje ugyan-
azokat az intézkedéseket, ame-
lyeket a főváros tanácsa kért, 

de foglaljon állást az amerikai zsir behoza-
tali vámjának eltörlése ellen. Javasolja a bi-
zottság, hogy a tanács vegye fontolóra a, piac-
rendezés kérdését is. A polgármester végül be-

jelentette, hogy az ankét javaslatait a tanács 
elé' fogja terjeszteni. 

Amikor véget ért a megbeszélés és az an-
kétezők kivonultak a tanácsteremből, valaki 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kö-
vér Tibor város! főmérnök a polgármester 
megbízásából gyors ölemben készítette el afi* 
nak a kél munkáslakóháznak a tervét, amely-
nek építésére a szükséges kölcsönt engedé-
lyezte a miniszter, sőt azt már fel is vette a 
város. Az eredeti terv, mint ismeretes, az 
volt, hogy az u| munkásházakat RóVuson épí-
tik föl, a mult évhen épült munkásház köze-
lében. A polgármester azonban az utolsó 
plllana'ban megváltoztatta ezt a lervet és Ja-
vaslatára a tanács kimondotta, hogy az egyik 
munkásházat a Kálvária-utón lévfí Taschler-
teiken építteti fel, ahol megvannak a szüksé-
ges közmüvek, a másik házat pedig a város-
nak a rókusi temp'ommal szemben lévő 
Kossut La fos sugár uti telkén. Erre a kél 
telekre készítette most el a terveket Kövér 
Tibor. A Kossuth Lajos-sugárut 43. számú 
telkére építendő ház terve már néhány hét-
lel ezelőtt elkészült, elkészült már régebben 
a Taschler-telekre kerülő ház terve is, ezt 
azonban Kövér főmérnök most ötletesen át-
dolgozta. 

Budapest, szeptember 5. Ma délután a par-
lament előtl Hohn József építész és Siieber 
Cotthárd orvostanhallgatók között véres vere-
kedés zailott le. Az építész az ő feleségével 
sétáló fiatalembert felelősségre vonta, majd 
amikor az tiltakozott, kétszer arcút ütötte. Az 
orvostanhallgató erre boiiáoal inzultálta az 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi tábla Kovács tanácsa szerdán dél-
előtt rendkívül érdekes csalási és magán-
okirathamtsitási bünpört tárgyalt. A vádlottak 
padján Ádámkovics Sándor és Vilmos batto-
nyai sertéskereskedők ültek, akik a vád sze-
rint 1924 Juliusától decemberig terjedő időben 
súlyosan megkárosították az nAvena" mező-
gazdasági részvénytársaságot. A vádlottak az 
„Avena" cégjegyzőie, Kollmann Ármin utján 
több mint félmilliárdot vettek fel azzal, 
hogy az igy kapott pénzen nagyobb sertés-
vásárlásokat eszközölnek. Kollmann Ármint 
azzal vezették félre, hogy feleségeiknek nagy 
vagyonuk van, akiknek garanciái mellett az 
.Avena" bátran adhat pénzt 

A részvénytársaság igy elszámolási vi-
szonyba került a vádlottakkal, aktk biztosíté-
kul Ádámkovics Sándorné nevére kiállított 
záloglevelet adtak Kollmann Árminnak. Ké-
sőbb azonban kitűnt, hogy a záloglevél ha-
mis adatok aiop/án készült és a raita sze-
replő aláírások is hamisak. A nyomozás so-
rán azt is megállapították, hogy Ádámkovics 
Sándorné nem is tudott a záloglevél Iélezé-
séről és hogy a vádlottak feleségeinek iulaj-
donképen birtokuk sincsen. 

A két Ádámkovics testvér e'len a nyomo-
zás adatai alap'án csalás és magánokiralha-

szomorúan búcsúzkodott eképen: 
— Most már nyugodtan hajthatjuk álomra 

tejünket,, mert ugy letörtük azt a fránya drá-
gaságot, hogy csak ugy röcsögött bele.. . 

A Tesch'er-telek a város legnagyobb tel-
kei közé tartozik. Kálvária uli fronttá hetven 
méter, Alkony-uccai frontja pedig 94 méter. 
Az eredeti terv szerint az épület frontja a 
Kálvária uccai telekoldalt töltötte volna ki és 
a város az Alkony-uccai frontra esetleg egy 
második bérházat építtethetett volna. Kövér 
Tibor most a telket négy részre osztotta 
ugy, hogy a Kálvária-ut tengelyével kereszt-
ben egy tiz méter széles uccanyitásával a 
telket két részre osztotta és Igy négy nagy 
bérház számára teremtett építési lehetősé-
get. A munkásbérház a telek nyugati részén 
épül fel, még pedig a Kálvária-ufi fronton, 
frontja lesz az épületnek a nyitandó u| ne-
cára Is. Harminchárom egy és két szobás 
lakás lesz benne, a földszinten egy közös 
fürdőszobával, amelyet a lakók fölváltva hasz-
nálhalnak. Az épület kétemeletes lesz, magas 
földszinttel. 

A munkásházak építését valószínűleg még 
az ősszel megkezdik, úgyhogy a lakósokba a 
fövő év nyaián már be is költözhetnek a 
lakók. 

építészt és ugy ütötte fejbe, hogy később a 
mentők vitték a kórházba. 

A verekedés alatt az asszony összeesett 
és hisztériás görcsökben vonaglott. Lakására 
vitték. Az orvostanhallgatói kihallgatása után 
elbocsátották a rendőrségről. Az eljárást foly-
tatják. 

mist/ás cimén indult meg az eljárás. 

A szegedi törvényszék annak idején mind-
két vádlottat bűnösnek mondotta ki és Ádám-
kovics Sándort 8 havi és Ádámkovics Vil-
most pedig 2 havi fogházra Ítélte. A tábla 
Kovács Rókus-tanácsa a vádlottak felebbe-
zése folytán a törvényszék Ítéletét részben 
megváltoztatta és Ádámkovics Sándor bün-
tetését másfélévi börtönre emelte fei. Ádám-
kovics Vilmos 2 hónapi fogházbüntetését 
helybenhagyta. Az Ítélet ellen ugy a vád, 
mint a védelem semmiségi panaszt Jelen-
tett be. 

UJ Divatszalon Ü J 

özvegy Bauer Károlyné 
25 évi debreceni működés 
után Szegeden divatszalónt 

S o m o g y i o . 2 2 . nyitott. S o m o g y i n. 2 2 . 
A debreceni színháznak volt szállítója, minden kényes 
Igényt kielégítően, mérsékelt árokkal alantja fel szol-
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Harminchárom kislakás lesz 
a Kálvárla~ticcai városi mtmkásMzhan 

A jővő év nyarán beköltözhetnek a lakók 

Véres verekedés az uccán 
a férj és a harmadik között a feleség jelenlétében 

A fiatalember pofonokat kapott, a férjet véresen vitték a kórházba, a feleség összeesett 

Hamis záloglevél, hamis aláírás, 
kicsalt félmilliárd 

A tábla másfélévi börtönre emelte fel a csaló sertéskereskedő büntetéséi 


