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most már néhány héten belül kl kell menni a 
régi épületből, mert lebontják. Az előzőleg tartott 
elnöki értekezlet ugy határozott hogy a Horváth 
Mihály-uccai telken egyemeletes házat épit 220 000 
pengős költséggel, tehát 50 ezer pengő kölcsönt 
kellene felvenni a házépítéshez mert a többi pénz 
az ipartestületnek rendelkezésére áll. 

Dacsó Arnold a Horváth Mihály-uccai ház át-
alakítása mellett és az uj ház építése ellen szólalt 
fel. mig Deutsdh Mór és Schwartz Manó a régi 
háromemeletes palota építését szeretné megvaló-
sítani. Bokor Adolf felszólalása után Oltovay Ist-
ván épilész szakszerű felvilágosításaiban annak a 
véleményének adott kifejezést, hogy a jelenlegi 
körülmények között nem ajánlatos a Horvá.h Mi-
hály-uccai ház átalakítása és az uj emeletes ház 
építése látszik rentábilisnak. 

Körmendy elnök összefoglalta az elhangzott fel-
szólalásokat és szavazásra tette fel az elnökség 
javaslatát. 

A többség elfogadta a javaslatot és Így a Hor-
váth Mihály-urcal telken az ipartestül' t egyemele-
tes székházat épit. A ház épi ését még ebben az 
évben megkezdik, lehetőleg október végén. Ezt 
természetesen csak akkor lehet keresztülvinni, ha 
a Horváth Mihály-ucoai ház lakóinak megfelelő 
lakást szereznek. 

Több adminisztratív természetű ügy tárgyalása 
után az ülés véget ért. 

Az előljárósági ülés előtt délben elnökségi ülést 
tartottak amelynek egyetlen tárgya az ipartestület 
házépítési ügye volt Az elnöki értekezlet a ház-

I építés mellett foglalt állást. A hozzászólások során 
Gombos István a házvásárlás előnyeit bizonyí-
totta. mert szerinte a mai viszonyok között uj 
házat építeni nem kifizetődő. Az értekezlet azonban 
ugy határozott, hogy az ipartestület Horváth Mi-
hály-uccai telkén építendő egyemeletes székházra 
tesz javaslatot. 

Az elnöki értekezleten ezután Schatz Izsó be-
jelentette hogy hallomása szerint, többek azzal 
gyanúsították meg. hogy ő a Bohn-féle ház meg-
vétele esetén magának egyszázalékos haszonrésze-
sedést kötött volna ki a tulajdonostól. Ezért a 
rágalmakért elégtételt kér és a rágalmazót bíróság 
elé állítja. 

Berg János szerint a vádakat először dr. Lévay 
Ferenc terjesztette, aki állítólag magától Bohn 
Antaltól hallotta a Schatz Izsóra vonatkozó állí-
tásokat. 

Ezután Metzger Péter szólalt fel személyes ter-
mészetű ügyben. Magyarázatot kért Gombos Ist-
vántól arra. hogy ő miért nem való az elnöki 
tanácsba. 

Gombos István válaszában kifejtette, hogy Metz-
ger Péter nem iparoshoz méltóan viselkedett ak-
kor, amikor a Bohn-ház megvétele alkalmával 
a tulajdonos előtt valósággal agyondicsérte a 
házat. 

Körmendy Mátyás szerint Metzger Péter viselke-
dése ez alkalommal tényleg nem volt helyes. Metz-
ger Péter azonban az elhangzottak ellenére is 
elégtételt kért az elnökségtől, majd amikor a kért 
elégtételt nem kapta meg. elhagyta az üléstermet. 

200 gazda tett feljelentést egy cigányasszony ellen, 
aki ajándékért — esőt ígért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Atok-
házán az elmúlt hét folyamán több mint két-
száz család tett feljelentést egy kuruzsló ci-
gányasszony ellen, aki a békés átokházi ma-
gyarok híszékenységét kihasználva, rászedett 
ós megzsarolt kétszáz családot. Az átokházi 
magyarok között az utóbbi időben nagyfokú el-
keseredés vett erőt. Augusztus ugyanis eső 
nélkül mult el. A kukoricás elégett, a kapás-
növények elszáradtak. Az átokháziak elkese-
redve nézték reményeik szertefoszlását. Ez idő-
ben jelentkezett a tanyák között egy cigány-
asszony, aki rövid időn belül nagy hírnévre 
lett szert. A cigányasszony kellő jutalom el-
lenében jótékony esőt igérl a magyaroknak... 

Az első házból, ahol jelentkezett, már jól 
felpakkolva távozott. A »bűbájos« cigányasz-
szonynak a szerencse is kedvezett. Amikor 
az első helyen felvette az ajándékokat és be-
ígérte a jótékony esőt, másnap tényleg meg-
eredtek az egek csatornái... Mennydörgött 
és villámlott. Másnap már meglátszott az eső 
hatása a kapásnövényeken. Ahogy felcsende-
rültek a kapásnövények, ugyanolyan mérték-
ben növekedett a cigányasszony tekintélye is. 

Az eső utáni napokban a kuruzsló cigány-
asszony megkezdte sikeres munkáját. Házról-
házra, tanyár ól-tanyára járt és mindenhol esőt 
igért. A gazdáktól hol élelmet, hol ruhane-
műt kért. Alig volt gazda, aki nem ajándé-
kozta volna meg a cigányasszonyt, aki később 
egyre bátrabb lett- Pénzt, ékszert és aprójó-
szágot követelt a gazdáktól, akik bízva a ci-
gányasszonyban, készséggel eleget tettek kéré-
sének. 

Az eső azonban nem jött meg. A cigányasz-
szony uj ajándékokat követelt, mig azután a 
kuruzsló cigányasszony hire a rendőrség fü-
lébe is eljutott. Az alsótanyai lovasrendőrség 
mindent elkövetett, hogy a cigányasszonyt el-
fogja. Összeírták a károsult gazdákat. Több 
mint kétszáz gazda került kapcsolatba a ku-
ruzslóml. A gazdák sokáig házaikban rejte-
gették az élelmes cigányasszonyt, sőt később 
teljesen nyomaveszett. 

A cigányasszony ellen a rendőrség most a 
kapott személyleírások alapján körözőlewlet 
adott ki, mert az a gyanú merült fel, hogy 
Alsótanyáról más törvényhatóság területére 
szökött át. 

Tanácsi kifogások 
a szegedi taxik rendszertelen működése ellen 

R r e n d ő r s é g e t kérik fel a taxik e l l e n ő r z é s é n e k m e g s z i g o r í t á s á r a 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Pálfy József tanácsnok a csütörtöki tanács-
ülésen néhány u| toxlengedély Iránll kérel-
met referál! és Javaslatára kimondotta a ta-
nács, hogy uf engedélyt mindaddig nem ad 
ki, amíg a már kiadott engedélyeket igénybe 
nem veszik. A standokon, a forgalomban 
ugyanis még mindig nincs annyi autótaxi, 
mint ahány rendszámot kiadtak már az ille-
tékes halóságok. 

A tanácsi határozat kimondása ulán szót 
kért Berzenczey Domokos mflszakl főtaná-
csos és különböző panaszokat terjesztett a 
tanács elé a taxiautók működésével kapcso-
latban. Elmondotta, hogy 

a szegedi közönség egyre elége-
detlenebb a taxikkal, mert azok 
nagyrészben megbízhatatlanok, 

pontatlanok és drágák. 

Az állomásokon, a vonatok érkezésekor soha 
elegendő autó nincs, ami igen nagy kényel-
metlenséget okoz az érkező utasok számára. 

Azl a négy-öt autótaxii, amely az állomáson 
tartózkodik, a jobban siető utasok azonnal 
lefoglalják, a többire már nem Jut kőcsl és 
kénylelen összezsúfolódni a villamoson, vagy 
pedig igénybevenni a konflisokai, ha éjjel 
érkezik, akkor gyalog bandukolhat be a sö-
tét városba. 

Elmondotta Berzenczey Domokos azt Is, 
hogy 

a szegedi taxik soffőrjel képte-
lenül nagy vlteldijat számítanak 

és számításuk helyességét ellenőrizni alig 
lehet. Tapasztalatból tudja, hogy Budapesten 
ugyanazért a pénzért, amit Szegeden fizet ki 
taxiért, háromszor, négyszer akkora utat te-
het meg. De van más panasz is. Többször 
megtörtént, hogy lakása elé meghatározóit 
Időre, amikor utazni akart, telefonon taxit 
rendelt, 

a rendelési szabályszerűen fel-
vették, de az autóra hiába várt, 

az nem érkezett mea. 

Torokgyulladásnál, 
meghűlésnél, 

spanyolnátha, 
elleni védekezésül 
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Kaphatók minden 
gyógyszertárban 

Ha pedig megérkezett, előbb negy kerülőt 
csinált, hogy s taxaméter többet mutasson. 

Ezekre a panaszokra vonatkozólag Pálfy 
tanácsnok elmondotta, hogy a város közgyű-
lése még a mult évben megalkotta a taxi 
szabályrendeletet és azt Jóváhagyás végett 
fölteriesztette a kereskedelmi miniszterhez, a 
Jóváhagyás azonban még nem érkezeti meg. 
A minisztérium egyik pontját kifogásolja a 
szabályrendeletnek, még pedig azt, amely a 
bérautókra vonatkozik. A szabályrendelet 
ugyanis nem lesz különbséget bérautó és 
taxi közölt. A bérautóhoz elegendő az Ipar-
igazolvány, ez a típus azonban nem állha? 
ki a standra, csak garázsból rendelhető meg. 
A taxlaulóhoz viszont kölön engedély Is szük-
séges. A minisztériumban megigérlék leg-
utóbb, hogy pótlás végeit rövidesen lekOldík 
a szabályrendeletet és azután a lehelő leg-
gyorsabban végrehajtják. Addig Is azt Java-
solta, hogy a tanács írjon át a rendőrkapi-
tánysághoz és kérje 

a taxi-forgalom ellenőrzésének 
megszigorítását. 

A panaszokat jogosnak tartja, mert a dalos-
verseny alkalmával ls sok baj volt a taxik-
kal ugy forgalmi szempontból, mint a drága-
ság mialt. Kétségtelen, hogy Budaoesten az 
autótaxi lényegesen olcsóbb, mint Szegeden. 
Ott a taxaméteren mutatkozó viteldíjnál is 
kevesebbel kell fizetni husz százalékkal. 

A tanács Pálfy Javaslatai elfogadta és ki-
mondotta, hogy a rendőrséget kéri fel a 
rendteremtésre. 

Négyszer rálőtt 

Budapest, szeptember 13. Ma reggel a buda-
foki Templom-uccában Wrantág Rezső négy, 
revolverlövéssel súlyosan megsebesítette váló-
félben lévő feleségét. A jelenetnek szemtanúja 
volt Glatt József is, aki a válófélben lévő asz-
szonyt a válás után el akarta venni. Glatt kJ 
akarta csavarni Wrantág pincér kezéből a 
revolvert, amire a merénylő elmenekült. Az 
asszonyt életveszélyes sebesülésével a kór-
házba szállították. 

leányka és fiu fehér-
íiemüek és ágyneműd, 
ffiu leányka ruhák, 

intézeti ruhák 
készen és rendelésre is 

regitliviilí olcsé sza-
bott árakon 
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