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ESTI KURÍR 15-étöl a félhatos gyorssal érkezik 
István fényerő. Magyar! Lajos szegedi ny. állo-
rnásfelvigyázó. Komócsin Antal szegedi cserepező-
se$éd. Szekeres Mihály szegedi napszámos. Mé-
száros András szegedi asztalossegéd. Szfkcly Mi-
hály makói földmives. Sznlárdi Péter hódmezővá-
sárhelyi napszámos. Dió» Sándor makói földmun-
kás. Igaz pál makói cipészsegéd Bökftnyl János 
makói cipészsegéd. I.örincz István makói asztalos-
segéd. Sarkadl István makói géplakatossegéd. Há-
rom fiatalkorú makói munkás. Hermann Mihály 
makói kőmüvessegéd. Szabó József makói cipész-
segéd és Kelemen Imre budapesti könyvkereskedő-
segéd. 

A vádlottak közül hiányzik Itnsner Jenő, az első-
rendű vádlott. Vild elnök ismertette, hogy Rosner 
szerepét egy másik ügyből kifolyólag már megálla-
pította a budapesti törvényszék Méhes.tanácsa és 
• biróság in contumaciam ítélkezhet felette. 

A személyi adatok felvétele után felállott dr. 
Balázs Sándor ügyész és a két vádlott rendzava-
rásáról beszélt. 

— A kiabálók — mondotta — egyrészt tisz-
teletlenek voltak a bírósággal szemben, másrészt 
cselekedetükkel beleütköztek a Btk+be is, mert 
felkiáltásaikkal az állam és a társadalom fennálló 
rendje ellen izgattak. Tekintettel arra, hogy a 
perrendtartás módot ad a bíróságnak arra, hogv 
az előtte lejátszódó bűncselekmény ügyében azon-
nal, az ügyész szóbeli vádjára ítélkezzék, vádat 
•mel Gladics József és Gera Sándor ellen és kéri 
• megbüntetésüket. 

Az ügyész szavaira a védők reflektáltak. Kifej-
tették, hogy a kiáltozások tnég a tárgyalás meg 
kezdése elölt történtek, amikor aj elnök még 
nem mondotta ki, hogy a főtárgyalást megnyitom. 
Gladics és Gera csak rendbontásért vonható fe-
lelősségre és ezért a büntetésüket, 6—6 órai kurta-
vasat már megkapták. A biróság egy cselekmé-
nyért nem büntethet kétszer. 

A biróság az ügyészi indítvány felett néhány 
percig tanácskozott. Vild elnök ezután kihirdette 
• döntést, amely szerint az ügyész Indítványát 
eullas|tja, mert á vádlottakat rendzavarásért mjr 
megbüntette. 

Zári tárgyalás 
Dr. Balázs Sándor ügyész ezután ismét fel-

állott és ujabb inditványt terjesztett elő. Kérte 
a bíróságot, hogy zári tárgyalást rendeljen el, 
mert két vádlott már a tárgyalás előtt ugy 
viselkedett, hogy ennek a szüksége fenn-
forog. Kérte, hogy egyéb indokait tárt tár- , 
gyaláson adhassa elő. • 

Az elnök mindjárt intézkedett, hogy a ter-
met üritsék ki. Az ügyész beszéde után ismét 
beengedték a hallgatóságot, de ekkor már a 
biróság határozathozatalra vonult vissza. A 
biróság ugy döntött, hogy elrendeli a zárt 
tárgyalást is a hallaatósáaot a teremből el-
távolíttatja. 

Nemsokára már csak a biróság, az ügyész, 

• védők, a vádlottak, a bizalmiférfiak és a 
rendőrség maradtak a teremben. Ezután zárt 
ajtók mögött megkezdődött a vádlottak kihall-
gatása. 

A délelőtti tárgyalás két óráig tartott. A 
főtárgyalást csütörtökön reggel folytatják to-
vábbra is zárt ajtók mögött. 

Fegyelmi eljárás 
három újpesti köztisztviselő 

ellen 
Budapest, január 14. Erdélyi Lóránt pest-

megyei alispán fegyelmi vizsgálatot rendelt 
el három újpesti városi tisztviselő: Wolff 
Géza mérnök, Horváth Károly számvevő és 
Urmössy Attila műszaki tiszt ellen, mert 1926-
ban az útburkolásokkal kapcsolatban szabály-
talanságokai követtek cl. A tisztviselőket hiva-
tali állásuktól nem függesztették fel 

F A R S A N G 

A farsangi szezont a kereskedelmi alkalmazot-
tak nyílják meg január 24-iki jelmezes bálukkal, 
amely szép sikerűnek ígérkezik. 

Tanulmányutak a gázgyár körül 
Legutóbb Szolnokon és Kecskeméten fárt a bizottság, a fövő bélen a bajai és a 

budapesti viszonyokat tanulmányozza 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi városházán most már komolyan készül-
nek arra a harcra, amelyet a városnak kell 
rövidesen megvívnia a gázgyár tulajdonosai-
val. Mint ismeretes, a polgármester elrendelte 
a legszélesebbkőrü adatgyűjtést és ebből a cél-
ból azok a városi főtisztviselők, akiknek sze-
repük lesz a gázgyári tárgyalások során, sorra 
meglátogatják a nagyobb vidéki városokat és 
tanul mán yozzák' az ottani viszonyokat. Leg-
utóbb Kecskeméten jártak, ahol a világítási 
üzem házikezelésben működik. A kecskeméti 
kirándulás előtt közvetlenül egy nagyobb bi-
zottság Szolnokra rándult ki. Ebben a kirán-
dulásban résztvettek' a polgármesteren iés a 
város főtisztviselőin kivül Pick Jenő és Back 
Bernát bizottsági tagok is. A szolnoki tanul-
mányút eredményét egyelőre titokban tartják, 
ellenben a kecskeméti kirándulásról sikerült 
egyet-mást megtudnunk. 

Értesülésünk szerint a kecskeméti világí-
tási üzem évente közel kétszázezer pengő 
tiszta hasznot hoz a város kasszájának, arai 
az ottani üzem arányaihoz mérten szép ered-
ményt jelent. A kecskeméti üzem az elmúlt 
években nagyarányú beruházásokat végzett és 
a jövedelem tekintélyes részét fordítja ezek-
nek a törlesztésére. A törlesztésre fordított 

összegeken felül marad a városnak közel évi 
kétszázezer pengő tiszta haszna. 

A jövő hét közepe felé a bizottság Bajára 
rándul át, hogy az ottani energiatelepet ta-
nulmányozza. Ezt a kirándulást ismét Somo-
gyi polgármester vezeti és résztvesznek benne 
Back Lipót pénzügyi tanácsnok, Scultéty Sán-
dor főszámvevő, dr. Szekcrke Lajos tiszti 
ügyész, Csányi Ferenc főmérnök, Back Bernát, 
Pick Jenő és dr. Veress Gábor törvényhatósági 
bizottsági tagok. Veress Gábor vasúti üz-
letigazgató szerdán megjelent a polgármester-
nél és bejelentette, hogy a bajai uton saját 
hálófülkéjét bocsájtja két-három résztvevő 
rendelkezésére, tekintettel arra, hogy Szeged 
és Baja között rendkívül rossz a vasúti össze-
köttetés és a város képviselőinek legalább két 
éjszakát kell uton tőlteniők. 

A' bajai viszonyok" áttanulmányozása utSn 
rövidesen Budapestre utazik a bizottság és ott 
is a világítási vállalat üzletvitelét fogja ta-
nulmányozni. Ezzel kapcsolatban dr. Szekerke 
Lajos ügyészt megbízta a polgármester, hogy 
szerezze be néhány külföldi, leginkább német 
város villany- és gázegységáraira és jövedel-
mezőségére vonatkozó adatokat, amelyekre a 
tárgyalások során esetleg szükség lesz. 
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Hagy választék sonkákban, fölszelfekben. ^ Z f ü : * . " 1 " 

6375-en 
/ e l e n í k e z / e k ingyenleenyérért 

Naponta Réiexren leérnek ebédel a néplconyf>án 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Pálfy József polgárraesterhelyettes, aki elnöke 
a tőrvényhatósági segitőbizoftságnak, részletes 
kimutatást késritett az inség enyhítését célzó 
akciókról. Elsősorban azt kívánta megállapí-
tani, hogy a városra milyen terhet jelent az 
a nagyarányú munkanélküliség, amely nincs-
telenné, nyomorgóvá tette a legtöbb szegedi 
munkáscsaládot. 

A polgármesterhelyettes kimutatása szerint 
a város ingyenkenyérakciójának keretében 
legutóbb 1992 család 6375 tagja kapott kenye-
ret. Az elmúlt héten 359 métermázsa tűzifát 
és 9828 kiló kenyeret osztottak szét a jelent-
kező Ínségesek között. A kenyérosztásra a 
város az elmúlt héten 1606 pengőt, a faosz-
tásra pedig 1150 pengőt költött el, ami ha-

vonta tizennégyezer pengőt jelent. Ha az ín-
ség nem enyhül és az ingyenkenyérért, vala-
mint a fáért ugyanilyen arányban jelentkez-
nek továbbra is, negyvenezer pengő értékű 
tűzifát és harmincezer pengő értékű kenyeret 
osztanak szét a tél végéig, ami tehát összesen 
hetvenezer pengő megterhelést jelent 

A' kenyér- és faosztás megkezdése óta a 
népkonyha forgalma redukálódott. Nemrégen 
még az ingyenebédért jelentkezők száma meg-
közelítette, sőt néha meg is haladta a három-
ezret, most átlag kétezer körül mozog. Ennek 
az az oka, hogy a munkanélküliek, akik hozzá-
jutnak az ingyenkenyérhez és fához, sziveseb-
ben főznek valamit saját otthonukban, mint-
hogy a népkonyha sovány és gusztustalan 
ebédjeiért órákig várakozzanak. 

Olcsó leltári árusítás január 15-fö! 31-ig! 
Ilendlcivtíl mélyen lessállitolt árait! 

Most vásároljon! 
Férfi divat: 

Mintás cérna soknl . . . . 
Flór férfi soknl, selymezeit . . 
Fértl halháló, barna és fekete . . 
3 pár pastell sokni , 
Puoün elelQ férll Ing, fehér vagy színes 
Férfi dlvalsapka, sima tetővel 
Divat pullower, körül mintás . . 
Selyem gumml nadrágtartó . 

2 4 é s 9 8 fillére* 
Minden vevő, ki legalább P 

Női és gyermek divat: 
, —*58 Zsanllia sapka, minden sdnben . » . f"SO 
. —"78 Vtskosa selyemharisnya kis hlbWal . 1*58 
, — '48 Hibátlan mosó selyemharisnya, kitűnő min. 2-OS 
. - "98 Divat gyaptu női kabát minden színben . 8 ' 90 
. 2*90 Zefír gyapja angol pullower, garant&lt mi-

V80 nőség 9~90 
. 7mSO Oroszka, garantált gyapjú . . . . 9 40 
. 1-48 Oyermek flanelt Jé'sió ruha . . . . 2'30 
osztályunkban háztartást, téték-. ajándéktárgyak. 
3'— értékű árut vásárol, ajándék léggömbül kap. 

Csekonlcs és Ktss 
t ucca sarok, SST 


