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Harmêicévl fegyházra líéSték Cesare Rossll 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.') J 

Rómából jelentik: A rendkívüli államvédelmi 
törvényszék rövid tanácskozás után 30 évi 
fegyházra, polgári jogainak örök időkre való 
felfüggesztésére és 3 évi internálásra ítélte 
Cesare Rossit, Mussolini volt sajtófőnökét. 

A biróság mindenben magáévá tette az ál-
lamügyész indítványát és teljes mértékben bi-
zonyítottnak vette Rossi bűnösségét, azoknak 

a leveleknek alapján, amelyeket Rossi Fran-
ciaországból Oalszországban élő antifasiszta ba-
rátainak küldött és amelyek a címzettek he-
lyett az olasz cenzúra kezeibe kerültek. 

A tárgyaláson csak Puccini rendőrfőnököt 
hallgatták ki, aki természetesen terhelően val-
lott Rossira. Rossit kirendelt ügyvéd védte, 
aki hiába kért enyhe büntetést. 

Szemüveg, 
fotócikkek 
Llebmannál, 

450 Kolemen ucca 

Iskolásgyermekelíel 
rugdoslak le egy vonalról 

Kolozsvár, szeptember 27. A lapok szerint 
Székelykocsárd vidékén ujabb antiszemita 
diákzavargások voltak a vonatokon. A diákok 
végigjárták a vonatot, de mivel felnőtt zsidó 
utast nem találtak, a zsidó iskolásgyermekeket 
rugdosták le a vonatról. 

Az Adeverul, amely eddig erősen támogatta 
a nemzeti parasztpártot, e zavargások miatt 
feltűnően éles támadást intéz a kormány el-
len s kifogásolja, hogy a rend programjával 
jött Maniu-kormány abszolút erélytelennek 
mutatkozik e zavargások letörésére. 

Másfél óra alatt végzett a közgyUlé 
a város lövő évi költségvetésével 

Eles Felszólalások a Rudoif~íérI piac ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.') A 

szerdainál is kisebb érdeklődés mellett kezdte 
meg pénteken délután a közgyűlés a jövő évi 
költségvetés tárgyalását. Az ülést néhány 
perccel négy óra után nyitotta meg dr. So-
mogyi polgármester, majd a főjegyző olvasta 
fel a mult ülés jegyzőkönyvét. 

Wimmer Fülöp a jegyzőkönyv hitelesítése 
után kért szót. Elmondotta, hogy a szerdai 
ülésen Korom Mihály az egyik szegedi bor-
kereskedőről kijelentette, Iiogy egy megszorult 
városi bérlőnek 10 fillért ajánlott csak a 
mustért A kérdéses kereskedő az iparkama-
rában ma igazolta, hogy az idén 20 fillér-
nél kevesebbet senkinek sem fizetett, vagy 
ajánlott borterméséért Ugy volt, hogy a mél-
tatlanul megbántott kereskedőnek maga Ko-
rom Mihály ad a közgyűlés előtt elégtételt, 
mivel azonban Korom nem jelent meg, szük-
ségesnek tartotta, hogy ő ismertesse a hely-
zetet. 

Ezután Rac.k Lipót pénzügyi tanácsnok 
ismertette az 1950. ér: höliség-

vetést. 
Megállapítja, hogy a város bevételei és ki-
adásai a jövő évi költségvetésben emelkedést 
mutatnak, ez az emelkedés azonban csak lát-
szólagos, egy könyvelési tétel okozza a lát-
szatot. A bevételek tulajdonképen csökken-
nek, ennek főoka a földbérjövedelmek erős 
visszaesése. Ezen a cimen 350.000 pengő a 
csökkenés. A kiadásokat erősen redukálták, 
mégis 

csak 180.000 pengőt tudott a költség-
vetésbe álJitani a számvevőség város-
rendezési célokra, de ez a pénz is 
kell a már elkezdett munkákra, úgy-
hogy uj munkákra nem is telik be-

lőle semmi. 

— A tanács tudja, hogy sok feladat vár még 
megoldásra. Ezeket a problémákat csak egy 
nagyobb kölcsön felvétele esetén oldhatja meg 
a város, de a pénzpiac helyzete ma nem al-
kalmas a kölcsön felvételére. A négy hasz-
nothajtó üzem 70.000 pengővel növeli a város 

jövedelmét. Nyereséggel működik a zálogház 
is, de a nyereségre szüksége van. A kisvasút 
szintén kimutat nyereséget ez azonban nem 
elég a beruházások törlesztésére, a városnak 
ehez még 200.000 pengővel kell hozzájárul-
nia. A színház 124.000 pengő hozzájárulást 
kap a várostól. A színház fentartása: kultu-
rális cél, ez indokolja meg az áldozatot. 

Az alapítványok restaurálását a gazdasági 
viszonyok lehetetlenné teszik. A város kárpót-
lásul ösztöndijakra 5000 pengőt irt elő a költ-
ségvetésben. 

A polgármester kéri ezután az általános 
vita mellőzését, mert az általános vita során 
határozatokat ugy sem hozhat a közgyűlés. 

— Klotür, klotür? — kérdi halkan Róth 
Dezső aljegyző. 

A polgármester tanácsát azonban nem fo-
gadta meg Kormányos Benő. aki gyorsan 
szót kért 

az általános vitában 
és a költségvetés összeállításának techniká-
ját bírálgatja. 

Ezután Wimmer Fülöp szólalt fel. A föld-
bérekről beszél. Harmincötezer hold homok-
földért átlag 110 kiló búzát kap a város. 

— Elég sok! — szólt közbe valaki 
— Ilyent lehet mondani, hiszen választás 

előtt állunk, — mondja derültséget keltve 
Wimmer, majd kijelenti, hogy ez a bér na-
gyon alacsony. Foglalkozik a csengelei föld-
bérlők mozgalmával, amellyel még a belügy-
miniszter is foglalkozott. Lehet hogy Csen-
gelén volt néhány drága bérlet. 

— Nem volt — szólt közbe dr. Turóczy 
Mihály főügyész —, normális bérek voltak 
Csengelén is. 

— Hogy lehet ilyent mondani! — kérdi 
indignálódva Fodor Jenő. 

Wimmer ezután kijelenti, hogy a város a 
földbérjövedelmek fokozásával érhetne el na-
gyobb jövedelmet a polgárság megterhelése 
nélkül. 

Ezután 

a szinftáz költségvetésével 

a legnagyobb választékban a minden elképzelhető szinben kaphatók 
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foglalkozik, amely szerinte nem más, mint 
számokkal való zsonglőrködés. Hibáztatja azt 
is, hogy a színház költségvetése juniustól jo-
niusig tart a gyakorlatban, a város viszont 
januártól januárig tart. 

Dr. Kertész Béla a magángazdaság megeríí-
sitését sürgeti felszólalásában. 

Ezzel az általános vita véget is ért 'és 
Scultéty Sándor megkezdi a költségvetés rész-
letes ismertetését. — 

A személyi Járandóságok 
tételénél dr. Sőreghy Mátyás a segélyezésele 
részletezése iránt érdeklődik. A tételt változat-
lanul elfogadta a közgyűlés. 

A főszámvevő ezután gy° r s egymásutánban 
olvassa fe! a következő tételeket, egészen v 

az egyetemmel kapcsolatos ki-
adásokig 

változatlanul és hozzászólás nélkül fogadtale 
el mindent Ennél a tételnél dr. Bodnár Géza 
érdeklődik, hogy mennyit költött már a vá-
ros az egyetemre. 

A polgármester válaszában kijelentette, 
hogy abban az esetben, ha a város kifizeti a 
megszavazott hozzájárulás második részletét, 
1,800.000 pengőt, akkor 

az eddigi hozzájárulás összege eléri 
a nyolcmillió pengőt. 

A közterek, parkok rendezésére vonatkozó 
tételnél Wimmer Fülöp, majd dr. Bodnár 
Géza szólal fel és azt kívánja, hogy a város 
fokozottabb gonddal tartsa lenn a köztereket 

Hoffer Jenő 
a piacok rendezését 

sürgeti Kifogásolja a Rudolf-térre helyezett 
szekérpiacot A város már többször kapott 
ajánlatot a vásárcsarnok építésére. A legjobb 
lenne, ha a város maga építené fel a vásár-
csarnokot, mert ami jó üzlet a magántőkének, 
az jó üzlet a városnak is. A szekérpiacot a 
polgármester az exportőrök állítólagos kíván-
ságára a Mars-térről „visszahelyezte a Ru-
dolf-térre 

-— Ez nem áll — mondja Wimmer —, 
egyetlen exportőr sem kívántai 

— A polgármester ezután a gazdák ér de- \ 
keire hivatkozott — folytatja Hoffer —» de 
kiderült, hogy a gazdák sem kívánták. 

— Balkanizálták a várost! — szól közbe 
•alaki. 

Hoffer kijelenti ezután, hogy a Mars-tér. 
sokkal alkalmasabb lenne a szekérpiac szá-
mára. Kéri a polgármestert hogy ezt a kér-
dést Szeged városiassága szempontjából oldia 
meg. (Helyeslés.) 

Dr. Kovács József 

a nagykörút m; kövezetének ron-
gálódásaira 

hivja fel a hatóság figyelmét. A hibákat ki 
kell javítani már most, mert minél tovább 
várnak vele, annál többe kerül a helyreho-
zása. Nem elég az alkotás, a kész alkotások 
fentartásáról is gondoskodni kell. 

Dr. Schwartz József a hitelszövetkezetek 
segélyezéséhez kér szót, mert nem vette észre, 
-amikor ezt a tételt ismertette a főszámvevő. 

— Nem engedhetem meg! — mondja a 
polgármester. Ezt a tételt már elfogadta a 
közgyűlés. 

Dr. Krausz József kijelenti, hogy 

a vásárcsarnok 
felépítésével a szekérpiac kérdése nem old-
ható meg. De nem oldja meg a kérdést a 
Mars-tér rendezése sem, mert ezzel egyidejű-
leg felmerül a kisvasút uj végállomásának 
problémája is. Ha száraz az idő, akkor meg-
felelő a Mars-tér, sáros időben pedig a kocsi-
tábor kényelmesen elfér a kikövezett nagykör-
úton. 
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