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Engedélyi kapott a yáros az egymilliópengős 
üzemi kölcsön felvételére 

és az Eötvös-kollégium helyén lévő házak kisajátítására 

U29 j tartus 25. 

D&maggaroszág munkatársától.) Meg-
írta • Délmagyarország, hogy dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester Budapestre utazott 
w üzemi kölcsönök jóváhagyásának az illeté-
kes minisztériumokban való megsürgetése ér. 
dekében, mert a város főpénztára már nem 
nélkülözheti tovább az üzemeknek folyóiitott 
hatalmas összegeket így csak a zálogház kö-
zel félmillió pengővel tartozik a város kasz-
szájármk, az autóbuszüzem tartozása h me(j-
halttdja a háromszázezer pengői. A pénzügy-
minisztériumban eleinte nem akarták enge-
délyezni az egymillió pengőre kontemplált 
üzemi kölcsönt,,a hitelosztály különböző ag-
gályokat hozott fel, amelyeket el kellett osz-
latni, végül is most jóváhagyták a kölcsönt, 
amelyet ilyen körülmények között a belügymi-

niszter is engedélyezett. Mihelyst a jóvá-
hagyó végzés leérkezik, a város ajánlatokat 
kér a pénzintézetektől. 

A polgármester ezenkívül megsürgette a 
Boldogasszony-sugárut és a Gizella-tér sarkán 
építendő Eötvös-kollégium épületeihez szük-
séges ingatlanok kisajátítási jogál is. Mint is-
meretes, ezekhez az ingatlanoknak a megvál-
tási árához a város 60000 pengővel járul 
hozzá, a többit a kultuszminiszter fizeti. A 
város megjelölte a megfelelő fedezetet, így 
a minisztériumban a kisajátítást jóváhagy-
ták és a legrövidebb időn belül annak foga-
natosítására is sor kerül. Az Eötvös-kollégium 
építkezését azonban ebben az évben már nem 
kezdik meg, arra csak tavasszal kerül sor. 
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Sajnálkozó nyilatkozattal intéződött el 
a volt színigazgató és a lapszerkesztő sajtópere 

Sajtónap a törvényszéken 
(A Délmtagyarország munkatársától.) Hétfő 

délelőtt a törvényszéken megint sajtópőrök 
napja volt. A Vita-tanács elé négy sojtópör 
főtárgyalás át tűzték ki. Érdemi tárgyalásra 
azonban egyik esetben sem került a sor. A 
régóta húzódó dr. Lédtrer—Lukács Károly 
sajtópör vádelej léssel zárult le. Dr Lévay 
Ferencnek és ifj. Terestyént Gyula hírlapíró-
nak 26 szentesi ügyvéddel gyűlt meg a baja. 
Ifj. Terestyénit azonban a bíróság idézője nem 
találta fel, amiért is a főtárgyalást elnapol-
ták és az érdekeit feleket újból megidézik. 

Wenner Sándor lapszerkesztőt a »Vidéki 
szinészet válsága« cimü könyvéért Andor Zsig-
mond volt színigazgató és felesége bepörölték. 
V/ta Károly tanácselnök felszóirtására a fe-
lek békülési tárgyalásba kezdtek. Andorék 

képviseletében dr. ReiéU Zoltán ügyvéd a szü-
net alatt sajnálkozást nyilatkozatot szövegezett 
meg, amit a vádlott és jogi képviselője, dr. 
Burger Béla ügyvéd el is fogadolt. A békét az 
újból megnyitott főtárgyaláson publikálták. 

Dr. Burger ügyvéd a vádlott képviseletébon 
hogy felét könyvének megírása alkalmával 
közérdek vezette és nem személyi ellenszenv, 
hogy fele Andorékai sérteni nem akarta és 
sajnálja, hogy ha kőmjvének sértő tendenciái 
tulajdonítottak volna. 

Ezután Andorék képviseletében dr. Reich 
annak kijelentését kérte, hogy a könyv Andor 
Zsiglnondné női becsületét uem akarta érin-
teni A vádlott ezt is kijelentette, ami ulán 
dr. Reich a vádat elejtette, a bíróság pedig 
az eljárást megszüntette. 

A pékek kalkulációjáról tárgyalt Eiéifőn a hatóság, 
egyelőre B i m h m nem tértééit döntés 

fl polgármester érdekképviseleti bizottságot szeretne alakítani 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

.magas szegedi kenyérárak miatt az utóbbi idő-
ben egyre több panasz érkezett a város pol-
gármesteréhez, úgyhogy dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester szükségesnek tartotta a ha-
lóság közbelépését Megbízta dr Pálfy József 
tanácsnokot, az előijárósági ügyosztály veze-
tőjét, hogy Scnitéty Sándor főszámvevővel, to-
vábbá Milota .) áuos, a hatósági kenyérüzem 
volt vezetőjével közösen állapítsák még, hogy 
amikor a buza- és a lisziő;-ak nyilvánvalóan 
olcsóbbak, mi az oka annak, hogy Szegeden 
még mindig magasak a kenyérárak és hogy 
esetleg dr. Pálfy József terjesszen javaslatot 
a tanács elé a kenyérárak hatósági közbelé-
péssel való mérséklésére. 

Dr. Pálfy József azután bekérte a pékek 
kalkulációját, akik beadványt intéztek a város 
tanácsához és abban kimutatták, hogy a re-
zsik, az adók, a lisztárak kizárttá teszik a 
kenyérárak leszállítását és kimutatták azt is, 
hogy a jelenlegi üzemi kiadások mellett tiszta 
ráfizetéssel dolgoznak. 

A pékek bemutatott kalkulációjukban egy 
napi 300 kilogram kenyerei termelő közép-
üzem számitásaít terjesztették a tanács elé 
éti azt is bejelentették, hogy a szegedi kenyér, 
árak alakulására a búzaára^ nem lehetnek ha-
tással, mert a nékek buz& nem tudnak vásá-

rolni, amennyiben a kenyérmagvakat kész-
pénzzel kell fizetni, azonban lisztet kapnak 
hitelbe, de itt az árakat a malomkarlel dik-
tálja. 

A hétfői tanácsülésen hosszas vita indult 
meg a pékek kalkulációja felett ós a vélemé-
nyek megoszlottak abban a tekintetben, hogy 
a kalkuláció ada'ai helytáliáak-e. A polgár-
mesternek az volt a véleménye, hogy mégis 
csak meg kellene ezt a keuyérügyet tüzetesen 
tárgyalni és ő a maga részéről egy olyan 
bizottság összehívása mellett döntene, amely-
ben résztvenne a sütőiparosok elnöke és tit-
kára, a kamara, a város és a fogyasztók kép-
viselői. 

A megkezdett akciót a város hatósága való-
színűleg ilyen irányban folytatja. 

GolSétgium Hungaricum Parisban 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelen-

té se.) Politjkai körökben elterjedt hirek szerint 

gróf Bethlen István miniszterelnök Polnearé mi-

niszterelnökkel a párisi Hungaricum felálli:ásarái 

is tárgyalt. Poincaré örömmel vett tudomást i 

magyar kormánynak erről a tervéről, amely most 

már közel átl a megvalósuláshoz 

mv 
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Egy újszeged! fuvaros tűzhalála 
(A Détmagyarország munkatársától) Még vasár-

napra virradóra jelentették a mentőknek, 
hogy Újszegeden Szeles Károly Alsókikötő-sor 106. 
sz. alatt lakó fuvaros életveszélyes égési sérülése-
ket szenvedett. A szerencsétlenségről értesítették 
a rendőrséget is. Dr. Ujvárossg Miklós rendőrfogal-
mazó szállt ki a helyszínre, kihallgatta a háa-
belieket és a szomszédokat, majd autón kirobogott 
a bőrgyógyászati klinikára, ahoí 

a szerencsétlen már utolsó óráit élte. 

Az ügyeletes rendőrtiszt Szeles Károllyal már csak 
néhány szót válthatott mert a felismerhetetlenség 
gig összeégett fuvaros hamarosan kiszenvedett. 

A nyomozás adatai szerint Szeles Károly felesé-
gével nem élt békés családi életet A fuvarog 
iszákos volt és igy a civódások napirenden valtak 
közöttük. Szombat este Szeles ismét 

részegen tért haza. 

Felesége felelősségre vonta, amire Szeles dühében 
székkel fejbevágta az asszonyt. 

Szeles Károly né — a rendőrség előtt tett valló 
mása szerint — 

az asztalról felkapta az égő petróleum-

lámpát és teljes erővel férjéhez vágta. 

Az üvegtalpu lámpa összetört és a petróleum szét-

folyt a fuvaros ruháján és a kővetkező pillanatban 

Szeles, mint valami égő fáklya lobogott. 

A borzalmas látványra a megrémült feleség a kö-
zeli vendéglőbe futott segítségért, de mire vissza* 
tért, a szerencsétlen fuvaros összeégve, félig meg< 
szenesedve eszméletlenül feküdt a szoba oado« 
rátán. 

Szeles Károlynét kihallgatása után 

őrizetbe vették, 

de mivel három kisgyermeke van odahaza, egye-

lőre szabadlábra helyezték és ellene gondatlan-
ságból okozott emberölés cimén indult meg az 

eljárás. 

H Csorva-Zákánys gazdakör 

(A Délmaggarorszúg munkatársától.') A Szegedi 

Gazdasági Egyesület céltudatos irányítása mellett 
ma már több, mint narminc tanyai népkőrben és 
gazdasági egyesületben folyik a belterjes intenzív 
gazdálkodásra téritő tanítás a szegedi anyaegye-
sület hivatott gazdasági előadóinak szakszerű közre-
működésével. 

Vasárnap délután a külsőzákányi iskola melletti 
Borbás-féle vendéglőben tartotta meg közgyűlését 
a zákánviak régi Függetlenségi Gazdasági Olvasó-
kőre. A gyűlést délután 3 órakor flnnenlőbe öltö-
zött gazdákkal zsúfolt udvaron a kör régi elnöke, 
a galambősz Ábrahám Vince nyitotta meg, üdvö-
zölte a Csorva-Zákányi kapitányságból összesereg-
lett gazdatársakat és a szegedi anyaegyesületül 
megjelent küldötteket Föltett kérdésére zugó él-
jenzéssel kimondották a kör működésének 
újrafelvételét Ezután Tarr József a külterületi 
gazdasági tömörülés lényegét és közelebbi céljait, 
a többtermelés előfeltételeit az állattenyésztés, a 
műtrágyázás és a takarmánytermelés lehetőségeit 
ismertette. A kandidáló bizottság javaslata alap-
ján megejtették a tisztújítást. Elnök lett egyhangú-
lag Ordőgh Vinoe, tb. elnök Ábrahám Vince, alel-
nökök Nógrádi József és Papp Antal, jegyzőHuszla 
Vince, pénztáros Tanács Vince, ellenőr Bózsó Mi-
hály. Dr. Fajka Lajos indítványára a Gazdasági 
Olvasókör határozatilag kimondotta ezután, hogy 
testületileg belép a Szegedi Gazdasági Egyesületbe, 
végül az uj vezetőség nevében ördög Vince elnök 
mondoll a gazdatársak bizalmáért köszönetet 

Színházjegyek a Oélmagyarorszáa iegv-
irndáiában elftvéiels dij nélfcül válthatók 
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