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ellen a hang ellen, igy nem lehet aposztrofálni
közgyűlési tagokat. (Nagy zaj, még többen
közbekiabálnak tiltakozólag.)
A polgármester
ezután Dettre beszédére válaszol. N e m osztja azt a felfogást, hogy a
terhek egy részét a következő generációra kell
hárítani. A háborút ez a generáció vesztette el,
ennek a generációnak kell viselnie a vesztett
háború terheit is. (Nagy zaj, felkiáltások: Az
utódokért is mi vivtuk a háborút.') A szivattyuadó nem sérti az egyenlő teherviselés elvét.
Kéri az adójavaslat megszavazását.
Pálfy elnök elrendelte a szavazást, Dettre
azonban

az ügyrendhez

kért szót és megállapítja, hogy a törvény olyan
esetekben, amikor szabályrendelet alkotásról
van szó, névszerinti
szavazást
ir elő.
Dr. Pálfy József elrendelte

a névszerinti szavazást.
A névsort dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok olvasta. A külvárosi párt és a
Nagyszeged-párt
tagjainak nagyrésze igen-ncl szavazott, de azért
voltak szépszámmal olyanok is, akik nem szavazták meg a szivattyuadót. Minden ilyen
»/ie/n«-szavazatot lelkes éljenzéssel fogadott a
közgyűlés.
olgem-nel
szavazott a polgármester is, akinek szavazatát azonban Dettre János felszólalása alapján érvénytelenítette
dr. Pálfy József, mert a törvény szerint nem
szavazhat
a polgármester,
ha a közgyűlésen
akármilyen
rövid ideig
elnökölt.
Amikor összeszámlálták a szavazatokat, kiderült, hogy

a többség 64 szavazattal 46 ellenében megszavazta
általánosságban
a szivattyuzási
szabályrendeletet, amelynek a polgármesteren kivül egyetlen védelmezője
sem akadt az egész
közgyűlésen.

Nem-mel szavaztak:

Adler Rezső, dr. Baár Jenő, dr. Biedl Samu,
dr. Bodnár Géza. Bokor Adolf, Curry Richárd,
Danner János, dr. Dettre János, Domán Mátyás, Doranszky Károly, dr. Eisner Manó,
dr. Erdélyi Jenő, F e n y ő Hugó, Fenyő Mátyás,
Gál Miksa, Gombos István, dr. Gróf Árpád,
Grosz Marcel, dr. Grűner István, Holtzer Tivadar, Horváth József, Iritz Béla, dr. Kertész Béla, Kiss Géza, Korda Jenő, dr. Kovács
József, Lájer Dezső, Löffler György, dr. Meskó
Zoltán, Olejnyik József, Ottovay István, Ottovay Károly, Pásztor József, Pollák Manó,
dr Singer István, dr. Szamek Sári, Szűcs
Imre, dr Török Béla, dr. Turóczy Mihály,
dr. Ujj József, dr. Vadász János, Varga Dezső,
Varga Mihály., dr. Veress Gábor, Vértes Miksa,
Wagner Ferenc, Wimmer Fülöp. Wolf Miksa,
Zarnóczay Béla.

Igen-nel szavaztak:
Ablaka György, Ábrahám Ferenc, Ábrahám
Imre, Back Bernát, Bakó László, Bakonyi
Imre. Balogh Péter, Barta Mihály, Csányi
János, Császár Rudolf, Csetneki Lajos, Csűrik
János, Deák János, dr. Dobav Gyula, Dobóczky Szilveszter, Erdélyi András, dr. Fajka
I.ajos, Farkas János, Forgács István, Gönczi
Károly, dr. Hajnal István, Horváth István,
Hulmann András, Hunyadi-Vas Gergely, Juhász István, dr. Kelemen László, Keller Mihály, Kiss Bálint, Kiss Ferenc, Kispéter Lőrinc, Kleckncr Gé2a, dr. Kogutowitz Károly,
Kolb Árpád. Korom Mihály, dr. Kószó István,
Ivörmendv Mátyás, Moldován Lajos, dr. Papp
Béla, Petrik Antal, Salgó Péter, Schaffer Viktor, Schneider Vencel, Schütz István, Szabó
Imre, dr. Széli Gyula, Széli József, Szirányi
Béla, dr. Szivessy Lehel, Tápay Dezső, dr.
Tonelli Sándor, dr. Tóth Imre, Wagner Adolf,
dr. Winkler Elemér, Zsembery Károly és az
összes tisztviselővárosatyák, még pedig Rack
Lipót, dr. Csonka Miklós, dr. Simkó Elemér,
dr. Rack Kálmán, dr. Szekerke Lajos, dr.
Wolf Ferenc, Berzenczey Domokos és Scultéty
Sándor.
Az elnök az eredmény kihirdetése után
félbeszakította a közgyűlést és folytatását péntek délután 4 órára tűzte ki.

1930 október 17.

Jl rendőri kihágás! bíróság
megszüntette az eljárást a földbérlők elnöke ellen
A szerdán feloszlatott gyűlés epilógusa

(A Délmagyarország munkatársától.)
A Délma.
gyarország tegnapi számában részletesen beszámolt
a Szegedi Földbérlők Szövetkezetének feloszlatott
rendkívüli közgyűléséről. Mint ismeretes, a szövetkezet szerdán délelőtt rendkívüli közgyűlésre
hivta össze tagjait a Bruckner-kertbe. Közel nyolcszáz földbérlő jelent meg a közgyűlésen, de alighogy Ntppold János, a szövetkezet vezetője megnyitójába kezdett, megjelent a rendőrség és azon
a cimen, hogy a gyűlésre engedélyt nem kértek,
azt feloszlatta. A feloszlatás minden incidens nélkül folyt le és csupán Nippold János elnököt
állították elő a kapitányságra, ahol kihágás miatt
eljárást indítottak ellene.
A kihágási tárgyalást tegnap tartotta meg dr.
Wéber Árpád rendőrkapitány, rendőri büntetőbiró.

Nippold János azzal védekezett, hogy nem követett
el kihágást. Szövetkezeti gyűlésekre engedély kérése nem szükséges, sőt a Szegedi Földbérlők Szövetkezeiének jóváhagyott alapszabályaiban még az
is benne van, hogy a szövetkezet gyűléseire nem•
tagokat is meghívhat. Megdől tehát a rendőrségnek
az a felfogása, hogy a gyűlést azért kellett feloszlatni, mert azon nem tagok is megjelentek. Az
alapszabályokat Nippold János bemutatta a rendőrbirónak, aki azután kihirdette végzését, amellyel
a Nippold János ellen folyamatba lett kihágást
eljárást megszüntette, az iratokat azonban áttette a
cégbírósághoz, annak a megállapítására, hogy a
gyűlés összehívása a kereskedelmi törvényeknek
megfelelőleg történt-e.

Asz olvasó rovata

Megölte és a csatornába
dobta újszülött gyermekét egy
hiszombori asszony

Záróra meghosszabbítást
a z októberi ü n n e p s é g e k i d e j é r e
Tekintetes Szerkesztőség! Szíveskedjenek lapjukban néhány soromnak helyt adni. Az egész világon szokásban van, hogyha valamelyik város ünnepségeket rendez, akkor a hatóságok az ünnepségek tartamára eltörlik a kávéházak, vendéglők,
mulatók záróráját, illetve meghosszabbítják az üzletek záróráját. Ennek többféle előnye is van. Az
ünnepségek idejére rengeteg idegen tódul a városba
és a városnak eminens érdeke, hogy az idegen
minél több pénzt hagyjon a városban. Ezt pedig
csak ugy lehet elérni, ha minél több lehetőséggel
szolgálunk. Másrészt az idegen kényelmét is igen
előnyösen szolgálja, ha minden akadálytól mentesen töltheti el a néhány napot. Elvégre lesznek olyanok is, akik vásárolni és szórakozni is
fognak Szegeden. Azt talán mondanom sem kell,
hogy a szegedi kereskedők és a kávéházi és vendéglősipar mai helyzetébe várakozással tekint az
ünnepségek várható idegenforgalma elé. Épp ezért,
itt a nyilvánosság előtt velem fel annak eszméjét,
hogy jó lenne, ha a hatóságok az ünnepségek tartamára felfüggesztené, illetve meghosszabbítaná a
zárórát.
Kiváló tisztelettel: Egy

előfizető.

Motorosok s é r e l m e
Igen tisztelt Szerkesztőség! Mi, motorosok nem
nagy népszerűségnek örvendünk a közönség előtt.
Hogy mi ennek az oka, azt most nem kutatjuk,
elég. ha ezt a tényt gavallérosan leszögezzük. Azonban ez az antipátia — sajnos — átterjedt olyanokra
is, akikkel igen gyakran van dolgunk és akikkel
őszintén szólva, szeretnénk jóban lenni. A rendőrségről van szó, illetve a rókusi őrszobáról, amelynek legénysége tulszigoruan kezel bennünket. Kűlö.
nősen 8—10 motorosra járnak nehéz idők. Ezek
a motorosok valósággal reszketve tartják a kormányt, ha utjuk. vagy inkább sorsuk, a Kossuth
Lajos-sugárutra vezérli őket. Elismerjük,
hogy
ezek a motorosok már nem ismeretlenek a rendőrség előtt. Voltak már kihágás miatt büntetve
is, de ez még nem elég ok arra. hogv drákói szigorral kezeljék őket. Élvégre a bűnösnek, aki már
megbűnhődött, meg kell egyszer bocsájtani is.
Azonban a rókusi rendőrség ugy látszik, nem áll
eze" az alapon. A sze'gény motoros irgalmatlanul
bűnhődik, ha a legkisebb szabálytalanságot elköveti,
még ha olyan szabálytalanság is az, melyekről
nem tehet, vagy amelyik talán elkerülhetetlen.
Ezek a motorosok, sőt autósok is. ma már motoron sem mernek elmenni a rókusi őrszoba előtti
szakaszon. Lehet, hogy félelmük túlzott, de ők
óvatosságból már a nagykörút keresztezése előtt
leszállnak a gépről és tolják egészen a rókusi
templomig. A napokban — és ez mutatja legjobban a helyzet tarthatatlanságát — egy nehéz
túrakocsit segitettünk át igy. mi motorbsok. a
veszélyes zónán. Akárki odaállhat a nagykörút
keresztezésénél és megláthatja, hogy a motorosok
az őrszem előtt leszállnak a gépről és már csak
akkor ülnek fel, amikor jól elhaladtak mellette.
Tisztelettel: Egr elkeseredett
motoros.
A Munkácsy-céh és a Fészek Klub együttes képkiállítása október 19. iparostanonciskola u j éptt.
(etében.

(A Délmagyarország munkatársától.)
A kiszombort csendőrségnek csütörtök reggel borzalmas
gyermekgyilkosság jutott tudomására. A községben már napok óta suttogtak arról, hogy Kopp
Ferencné, aki két esztendő óta különváltan él
férjétől, gyermeknek adott életet. Szerdán névtelen feljelentés érkezett a csendőrségre. A feljelentő Kopp Ferencnét megvádolta azzal, hogy
megölte gyermekét.
A csendőrök kihallgatták az asszonyt, aki tagadta, hogy gyermeke született volná, a csendőrök
azonban tovább nyomoztak. Csütörtök reggel azután a csendőrség felfedezte a gyilkosságot
Kopp Ferencné lakásától nem messze, a szenny
vízlevezető csatornában az egyik csendőr egy cse«
csemő holttestére akadt. Amikor a holttestet megmutatták Koppnénak, megtört és bevallotta, hogy
a gyermek téngleg az övé. Elmondotta, hogy
két esztendő óta különváltan él férjétől. Ez év
tavaszán áldott állapotba került és 13-án életet
adott gyermekének. Az újszülöttet nem ölte meg,
erre nem volt szükség, mert a gyermek korán
született és holtan jött a világra. A halott gyermeket azután rongyokba bugyolálta és közvetlenül'
a szülés után, minden segítség nélkül elvitte a
csatornáig és beledobta a vizbe. Mielőtt azonban
ezt megtette volna, még egyszer gondosan meg.
vizsgálta a csecsemőt és újra meggyőződött róla,
hogy halott.
A csendőrség intézkedésére a csecsemőt beszállították a községi halottasházba, az asszonyt pedig,
őrizetbe vették A kiszombori csendőrőrs csütörtök
reggel telefonon jelentette az esetet a szegedi
ügyészségnek. Pénteken reggel a vizsgálóbíróval
együtt kiszáll a törvényszéki orvosszakértő is a
boncolás megejtésére. A boncolás fogja eldönteni,
hogy a gyermek holtan jött-e a világra, vagy.
pedig az anya ölte meg.
Október 19: Művészetek napja.
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mindenkivel, akik Ismerték é s szeretlék, hogy a legjobb férj, a legdrágább
apa é s nagyapa

Palócz László
a „Szegedi Hiradó" két évtizeden át
volt felelős szerkesztője
f. hő 15 én 72 é v e s korában, »házasságának 42. é v é b e n örökre elaludl.
Dr. Palócz Sándor
Halászné Palöcz Ilona
Halász Sándor
Dr. Palóczné Bányai Erzsébet
gyermekei.
Halász Jucó
Palócz Harcsa
unokái.
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