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Csak a ms 
meg 

(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-
molt a Dói magyar ország arról a felebbezésről, 
amelyet Pottyondy Miklós nyújtott be a novem-
beri közgyűlésen történt tisztviselőválasztások 
ellen. Ismeretes, hogy a novemberi közgyűlé-
sen néhány választás nagy izgalmat keltett. 

• A tisztviselők egyrészéi közfel-
kiállással, 

egy másik részét névszerinti szavazással vát-
fosztották meg. Már a választások alatt olyan 
hangok hallatszottak a közgyűlési teremben, 
hogy ezeket a választásokat feltétlenül meg-
felebbezik. Valóban, még huszonnégy óra sem 
telt. el, amikor Pottyondy Miklósnak 

a válaszfások elleni felebbezése 
befufolf a polgármesteri hiva-

talba. 

A felebbezés röviden csak annyit tartalma-
zott, hogy Pottyondy a választások ellen fe-
lebbezéssel él és azt később indokolja meg. 
Az indokolás azonban még a szerdai napig 
sem érkezett meg, helyette Pottyondy Miklós 
egy i:;ubb beadványt juttatott a polgármesteri 
hiva álba, amelyben első felebbczését módo-

i sitotla. Pottoyndy most már 

csak azoknak a megválasztása 
ellen felebbez, akiket közfelkiál-

tással választottak meg, 

mig a névszerinti szavazással megválasztott 
tisztviselők ellen benyújtott felebbczését visz-
szavonta. így Androviczky Sándor irodatiszt, 
Madarász Mária irodasegédliszt és Wébcr La-
jos Il-od osztályú adótiszt megválasztása vég-
legesnek tekinthető. 

Rí általános kereskedelmi pangás ellenére is 
fényes eredményt ért el egy szegedi vállalat 

Szerényen és csendesen működik Szegeden 
egy gépkereskedelmi részvénytársaság. Alig 
másfél éve, hogy megalakult és miután sikerűit 
igen érdekes adatokat szereznünk ezen válla-
lat rövid múltjára, talán nem lesz haszontalan, 
ha néhány adatot nyilvánosságra hozunk. Az 
ilyen adatok publikálása értékes dokumentu-
mokat szolgáltathat a többi kereskedő számára, 
mert azok összehasonlítása révén gondolko-
dóba esik s talán ujabb lendületet ad saját 
üzletének. 

Az Alföldi Gépkereskedelmi rt. 1927 január 
1-én alakult, az Angol-Magyar Bank rt. gép-
osztályának égisze alatt, kettős munkarenddel: 
megszervezni az uj vállalatot cs elindítani a 
vállalat elődjének a Szvaton és Kucses cégnek 
a liquidációját. 

Alig egy év múlva, 1928 április 15-én egy 
érdekes vállalati koncentráció történt, oly cél-
ból. hogy a Galamb és Társa rt., Békéscsaba, 
— mely ugyancsak az Angol-Magyar Bank rL 
géposztályának volt a vállalata — a szegedi 
tesvtérváilalat által irányittassék, de ugy, hogy 
mindkét vállalat függetlensége megmaradjon 
és ez kifelé megfelelően kidomborittassék. A 
két vállalat működési területe Nyíregyházától 
Kaposvárig Icrjed. 

1928 szeptember 30-ával mindkét vállalat 
Összegezte üzleti tevékenységét, s ugy halljuk, 
hogy az eredmény minden várakozást felül-
múlt. Ami pedig a két vállalat forgalmát illeti, 
az szegedi fogalmaink szerint egyenesen szen-
zációs. 

Számbeli adatokat egyelőre nem közölhe-
tünk, mert nem vághatunk elébe a részvény-
társaság mérlegének, de annyit sikerült meg-

tudnunk, hogy valóságos rekordszámok szere-
pelnek a vállalat eladási statisztikájában. Ter-
mészetesen Fordson-traktorok képviselik az el-
adás oroszlánrészét, amelyek versenyen felül 
állanak és amelyek nélkülözhetetlenségét az 
bizonyítja legjobban, hogy alig van közép- | 
birtok, amely nem használná. A magyar kir. j 
államvasutak gépgyára cséplőszekrényei uj és 
régi tipusu Ford személy- és teherkocsik ter-
mészetesen szintén tekintélyes számban kerül-
tek használatba az Alföldi Gépkereskedelmi 
rt. utján, olyannyira, hogy a 

magyarországi IS Ford-képvise-
let sorában a második helyet 

foglalfa el a szegedi. 

Ha figyelembe vesszük, hogy Szegeden ez-
id' ig nem volt még olyan gépvállalat, amely 
mezőgazdasági gépekben s autókban ilven 
nagyarányú forgalmat bonyolított volna le, vá-
rosunk kereskedelmének fejlődése szempontjá-
ból örvendetes körülménynek kell tekinte-
nünk, mert hiszen ezen forgalom mögött ott 
van az a körülmény is. hogy csupán Szege-
den, a főtelepen 23 tisztviselőnek és 26 mun-
kásnak ád kenyeret a válla'.at és amellett a 
szegedi főtelep olyan összeget fizetett be for-
galmi cs fényűzési adó címén a városi, ille-
tőleg az állami pénztárba, amilyennel kevés 
más vállalat dicsekedhet Szegeden. 

örömmel üdvözöljük tehát c-^n vállalkozást 
az uj üzletév kezdetén, hiszen városunkra már 
igazán ráfér, hogy a meg^oniított határok 
folytán előálló kereskedelmi pangás 'issan 
megszűnjék és fejlődésnek induljon S/oaed 
egész kereskedelme. 

A nagylaki nemzetőrparancsnok, 
a nemzetőr és az óyon© szerenádos drámája 

a szegedi tábla eléli 
A tábla uf tárgyalásra utasította a törvényszéket 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi tábla Kovács Rókus-tanácsa szerdán 
rendkívül érdekes bűnügyet tárgyalt, amely-
nek előzményei a proletárdiktatúra idejéig 
nyúlnak vissza. 1919-ben, közvetlenül a kom-
mün bukása után történt Nagylakon, hogy a 
diktatúra bukásának a hire általános örömet és 
ujjongást keltett a falu lakossága körében. A 
férfi lakosság felszabadulva vonult a kis, fa-
lusi kocsmákba, mig az intelligencia a ka-
szinóban gyűlt össze. Hajnalfelé már az uc-
cán táncollak összeölelkezve a nagylaki nem-
zetőrök. 

Tornai János, a nemzetőrség parancsnoka 
* kaszinóban mulatozott, lvésőbb odatévedt 

asztalához Reinhardt István nemzetőr is. A 
mulatozás eleinte szelíden folyt, de később 
emelkedett a hangulat. Az asztaltársaság el-
határozta. hogy egy fiatal óvónőnek éjjelizenét 
ad. A szerenád alkalmával azonban a nemzet-
őrparancsnok és beosztottja összevesztek. A 
tekintélyében mélyen megsértett parancsnok 

Reinhardt Isívánf be Visér felte az 
őrségre és lezáratta. 

Már reggel felé járhatott az idő, amikor 
Tarnui elment a fogdába cs ív.eglűlogátta Rein-
liardlot, aki különben régi barátja is volt. A 
fogd aaj tóban áh !ogáló őrök egyszerre csak 
revolverdörrenc eket hallottak. Amikor bero-

hantak a fogdába, látták, hogy 

Reinhardt István több lövéstől 
találva eszméletlenül feliszik a 

földön. 

Tamai János elmondotta, hogy barátja öt a 
fogdában megtámadt:i cs ezért önvédelemből 
használta fegyverét. 

Az ügyészség Taruai János ellen szándékos 
emberölés kísérlete címén emeli vádat. A vizs-
gálat során ugyanis Ix-igazolódott, hogy Tornai 
régi cl cnscgc voll Rcinhardtnak és bosszúból 
lőtte le régi barátját, aki szinten udvarolt az 
óvónőnek. Reinhard! István a fogdái jelenet 
alkalmával 

négy súlyos haslövésí kapott és 
csak másfél év után gyógyult 

fel életveszélyes sérüléseiből. 

A szegedi törvényszék annak idején Tarnai 
János volt nemzetőrparancsnokot bűnösnek 
mondotta ki és egyévi börtönre ítélte. 

Az ítélet ellen benyújtott felebbezések foly-
tán a tábla Kovács Rótus-tanácsa a törvény-
szék ítéletét megsemmisítette és uj főtárgija-
lás megtartására utasította a törvényszéket. 
A tábla végzésében u j tanuk kihallgatását 
rendelte el, mert nem látta tisztázva, hogy a 
fogdái dienet hogyan játszódott le. 

S szegedi leventék 
és az egyetemi giaügafók 3am-

a kormányzó nevenapjáft 
(A üélmagyarország munkatársától.) Szer-

dán este, a kormányzó névünnepénck előes-
téjén, lampiónos menetek vonultak végig a 
városon, amely megtelt színes fényességgel, ze-
nével. A lampiónos leventeszázadok egymás-
után gyülekeztek a Honvéd-téren, ahonnan a 
menet kiindult. A leventék felvonulása mel-
lett gyönyörű látványt nyújtott az egyetemi 
ifjúság ugyancsak lampiónos szerpentin-felvo-
nulása. 

A hosszú lampiónos menet először a Tisza 
Lajos-köruton lévő tiszti pavillon elé kanya-
rodott, ahol a zenekarok szercnádot adtak 
vitéz Kubinyi tábornoknak, a szegedi vegyes-
dandár parancsnokának lakása előtt. A több 
kilométer hosszúságra elnyúló menet ezután 
végigvonult a Kárász-uccán, a Tisza Lajos-
köruton, majd visszakanyarodott a Klauzál-
térre, ahol szétoszlott 

Miklós napjának szines, impozáns ünneplése 
az egész városban nagy tetszést keltett. 

Az evangélikus templomban 6-án, délelőtt 10 
órakor, a kormányzó névnapia alkalmából isten-
tisztelet lesz. 

Budapesten 
Budapest, december 5. Horthy Jtfiklós név-

napja alkalmából az ifjúság, mint minden 
évben, az idén is tisztelgő felvonulást rendezett 
a várba. Az Oroszlán-kapunál a menet feszes 
lépésbei haladt el a zászlóőrség előtt, majd a 
vár udvarán felsorakozva, vigvázba állott a 
diákság. 

Ekkor jelent meg a várpalota erkélyén a 
kormányzó. Dr. Jármay Károly állatorvosi fő-
iskolai tanár, a Turul Szövetség ügyvezető 
magisztere lépett a csapatok elé és tolmácsolta 
az ifjúság hódolatot. 

A kormányzó hosszabö beszédet intézett ez-
után az ifjuságho. és kijelentette, hogy elénk 
érdeklődéssel kisér minden olyau törekvést, 
amely az ifjúság helyzetén kiván javítani. 

Az egyetemi énekkarok a kormányzó viha-
ros éljenzéssel fogadott beszéde után Hubay, 
Jenő A hajós imája cimü dalát énekelték el, 
majd a Magyar Hiszekegyet. Ezuíán az ifjú-
ság elvonult-
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