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•p m ff • a szerelem hymnusa 

Elsc szerelemHs,Brk B> 
főszereplésével csütörtöktől a 
Belvárosiban. Harry Piel első hangos kalandorfllmje: 

Kalandok Genua, Rapallo éa Milánón keresz-
tüli Gyönyörű természeti felvitelek. 

Csütörtöktől a K o r z ó M o z i b a n . 

Gandhit 
kedden engedik ki a börtönből 

Letartóztat ták a calcultal polgármestert 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.') 
Bombayből jelentik: Gandhi — akinek az al-
király vasárnap kegyelmet adott — hétfőn 
még nem került szabadlábra, valószínűleg 
csak kedden engedik ki a bőrtönből. A bom-
bayi pályaudvaron többezer főre menő tö-
meg várta Gandhit, de nagy csalódására nem 

érkezett meg. -

Hétfőn Calcuttában nagy tüntetések voltak, 
amelyet a város hindu polgármestere veze-
tett. A rendőrség feloszlatta a tömeget és 
letartóztatta a polgármestert, aki csak szomba-
ton szabadult a börtönből, ahol hosszabb időt 
töltött izgatásért 

Hétfőn ülést tartott a kisgyűlés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn délután összeült a tőrvényhatósági kis-
gyűlés, hogy előkészítse a szerdai közgyűlés 
napirendjét és letárgyalja januári napirend-
jét. A kisgyűlés ülését négy óra után nyitotta 
meg Aigner főispán. Először a közgyűlés napi-
rendjét tárgyalták le. A napirend 21. pontja 
volt 

a szinház"gy, 
a főispán azonban bejelentette, hoey ezt a 
pontot leveszi a napirendről. 

— Időközben egy kultuszminiszteri leirat ér-
kezett — jelentette be dr. Pálfy polgármester-
helyettes —, ami további előkészítést igényel. 

— Igen helytelennek tartom a kérdésnek a 
napirendről való levételét — szólalt fel Wim-
mer Fülöp, Arra szeretném felhívni a polgár-
mester ur figyelmét, hogy ne vesztegessük 
el ismét az időt, az országos pályásat kiírásán 
trihél la narabb tul kell est ünk, a továbbiakat 
azután is elintézhetjük még. 

— Megint megkezdődik majd a levélírás1 
— szól közbe dr. Pap Róbert. 

Dr. Pálfy József: A polgármester ugy 
gondolja, hogy ha a szükséges adatok együtt 
lesznek, esetleg rendkívüli közgyűlést hivat 
össze a szinházügy letárgyalására. 

A főispán ezután elnöki joga alapján le-
i>ette a szinházügyet a közgyűlés napirendjé-
ről, miután Wimmer Fülöp kijelentette, hogy 
a javaslatot nem kívánja saiát indítványaként 
előterjeszteni. 

A közgyűlési napirend különben legnagyobb 
részt a polgármester javaslata alapján ment 
keresztül. 

Félhat órakor kezdték meg 

a kisoyfllés oaolrendtének 
tárgyalását. 

A kisgyűlés hozzájárult néhány behajthatat-
lan lakbérhátralék leírásához, hozzájárult idb. 
Kőrössy József ujszegedi vigadóbérlő szerződé-
sének felbontásához, majd dr. Kelemen László 
beadványát tárgyalták, aki a József főherceg-
telepi lakosok számára kért haladékot a ház-
helymegváltási összegek hátralékos részének 
megfizetésére. A polgármester a haladék meg-
adását ebben a formában nem javasolja, mert 
a telepesek egvrésze pontosan fizetett és igy 
őket méltánytalanság érné. Ehelyett engedélyt 
kért arra, hogy indokolt esetekben saját ha-
táskörében adhasson maximálisan eev évre 
szóló haladékot. 

A kisgyűlés a polgármester javaslata sze-
rint határozott. 

Hetipiacot engedélyezett a kisgyűlés a Ru-
zsajárásra és a gazdasági vasút vágói állo-
mása mellé. Egy kalap alatt engedélyezték 
ezután a beterjesztett szabadságolási javasla-
tokat, köztük azt is, amely a tiszti főorvos 
számára két-háromhónapi szabadságot kér. 

— Megy a kozmoszt tanulmányozni! — 
mondta valaki. 

— Ut a járvány, elmegy a főorvos, — tette 
hozzá egy másik bizottsági tag. 

Háromnegyed hat órakor már 

az Indítványokra 
került a sor. Az első Iritz Béláé, aki azoknak 
a sérelmeknek a megszüntetését kérte, amely 
a Vásárhelyi-sugárut háztulajdonosait érte a 
csatornázás és a kocsibejárókészités kővetkez-
tébea Indítványozta, hogy a város vállalja 
magára a csatornázás teljes költségét a kocsi-
be járóépitések költségének egyharmadrészével 
együtt, a többire adjon huszévi részletfize-
tési kedvezményt. A polgármester az indít-
vány elvetését javasolta. 

Iritz Béla felszólalásában elmondotta, hogy 
a legtöbb helyen a háztulajdonosok tudta és 
rendelése nélkül készítették el a kocsibejá-
rókat Az aszfalt, a kocsibejáró és a csatorna, 
valamint a késedelmi kamat a háztulajdonaso-
kat több, mint 400 pengővel terheli meg éven-
kint. A tartozásért már a házakat akarja elár-
vereztetni a város. A mérnöki hivatal készít-
tette el a kocsibejárókat. 

— Ki kell mondani az anyagi felelősséget — 
Szólt közbe valaki. 

Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos 
kijelenti, hogy a mérnöki hivatal szigorúan 
a szabályrendelet alapján járt el. Az érde-
keltek értesítését nem írja elő a szabályren-
delet A kocsibejárók költségeit külön köz-
gyűlési határozat alapián hárították át a ház-
tulajdonosokra. 

A polgármester szólalt fel ezután. Állandóan 
sürgetik a külvárosrészek rendezését de a 
költségeket nem akarják vállalni az érde-
keltek. 

— Ha nincs nénz. miből vállalják7 — 
mondja Iritz. 

— Aki muzsikáltat, az fizessen is, — vála-
szolta a polgármester, majd megállapítja, 
hogy az olyan indítványok, mint Iritzé, csak 
arra alkalmasak, hogy elriasszák a mérnöki 
hivatalt kötelessége teljesítésétől. A mérnö! i 
hivatalt talán egy dolog terheli, az, hogy drá-
gán dolgoztatott, amikor a Vásárhelyi-sugárut-
nak azon részén szegény emberek laknak. Ezt 
azonban ugy lehet orvosolni, hogy a polgár-
ság méltányos esetekben átvállalja a költsé-
gek felét, a többire pedig hosszabb részlet-
fizetési kedvezményt nyújt. 

Iritz Béla a zárszó jogán szólalt fel. A Szent 
györgv-ucea beljebb van, mégis silányabb mi-
nőségű, olcsóbb burkolatot csináltattak, mint 
a Vásárhetyi-sugáruton. 

A többség ezután a polgármester javaslatát 
fogadta el. 

Nagy Ferenc a fübérdijak leszállítását in-
dítványozta. Az indítványhoz Kiss Ferenc, 
majd a polgármester szólalt fel. Elmondotta, 

Belvárosi M o l l 

Mexico rózsája. 
Kedden éa srerdin 
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hogy a város jövedelmei állandóan csőkken-
nek, ugy, hogy ebben a pillanatban még nem 
tudja, lesz-e elsején elég pénz a tisztviselők 
kifizetésére. A fübérdij nem magas, egy-egy 
tehén napi legelőjéért alig tiz fillért fizetnek 
a gazdák. A fübérleszállitás nem is lenne 
indokolt, mert az állatárak nem estek, sőt 
emelkedtek. A kisgyűlés elvetette az indít-
ványt. 

Balogh Péter különböző városrendezési kí-
vánságokat tartalmazó indítványát a kisgyű-
lés a polgármesternek adta ki, hogy tegyen 
javaslatot a szükséges költségvetés összeállí-
tása után. 

A' kisgyűlés ülését félhét után zárta be 
a főispán. 

Másfélévi börtönre Ítélték 
Márkus Pált, 

a vakmerő szélhámost 
(A Délmagyarország; munkatársától.) Szuronyos 

fegyőr vezetett hétfőn délelőtt egy igénytelen kül-
sejű foglyot dr. Apczy Ernő törvényszéki bün-
tető egyesbiró elé. A fogoly, amig rákerült a sor 
ügyének tárgyalására, egykedvűen üldögélt a folyo-
són, figyelemre se méltatta a kíváncsiskodók pil-
lantásait. Percek alatt mindenki tudta, hogy a fo-
goly egyike Magyarország legnagyobb szélhámosai-
nak. Kisebb, de főleg nagyobb szélhámosságokért 
már sokszor volt büntetve, most is érdekes ügyek-
ért kell felelnie a biróság előtt 

A fogoly, Márkus Pál, 37 esztendős, foglalko-
zása eredetileg pincér volt. Később ezt a mestersé-
get felcserélte a jól jövedelmező szélhámossággal. 
Bejárta az egész országot, külföldön is megfor-
dult. Hat ízben került ügyei miatt a bíróság elé 
és mind a hat alkalommal súlyos büntetésben 
részesült Ezúttal sikkasztás és lopás büntette 
volt ellene a vád. Várkus Pál a mult év nyarán 
Miskolcon tartózkodott. Régi szisztémája szerint 
jóbarátságot kötött egy jómódú kereskedővel, aki-
nek azt a mesét adta elő, hogy Budapesten előkelő 
körökben befolyásos ember. Néhány hónap multá-
val a kereskedő annyira megbízott benne, hogy 
maga mellé vette az üzletbe. Márkusnak az volt a 
feladata, hogy vadakat szállítson Pestre. Egyik 
ilyen útjáról Márkus pénz nélkül jött vissza. 1170 
pengővel kellett volna elszámolnia, azonban nem 
tudott pénzt mutatni. Egy darabig hitegette a 
kereskedőt, de amikor a kereskedő erélyesen fel-
lépett, megszökött. 

Miskolcról Vásárhelyre utazott Itt is a régi mód-
szer szerint készítette elő a talajt Megismerkedett 
az egyik kávéházban Nóvák József szőnyegkeret-
kedővel, akinek megtetszett a jómodoru férfi Rö-
vid ismeretség után Márkus megállapította, hogy 
Nóvák minden délben pontosan 12 órakor be-
zárja üzletét és két óránál előbb soha se nyit 
Egyik napon aztán Márkus megjelent az üzlet előtt 
a déli órákban, álkulcsot vett elő és nyugodtan 
benyitott a boltivá. A jelenetet a frekventált uccán 
sokan látták, de Márkus fellépése olyan volt, hogy 
senki se merte megszólítani. Egyenesen a kasszá-
hoz lépett, ahonnan kivett 13P0 pengőt, majd 
ugyanolyan nyugodtan, ahogy jött, eltávozott Köz-
ben érdekes epizód is lejátszódott. Mialatt a kasszát 
nyitotta fel, belépett az üzletbe egy úriasszony, 
aki Nováiiot kereste. Márkus nem jött zavarba, ha-
nem azt válaszolta, hogy a főnök azonnal jön, 
csak egy néhány pe.crc elszaladt valahová. Az 
úriasszony elmondotta, hogy régebbi tartozása van, 
azt szerelni kiegyenlíteni, 

— Akkor felesleges a nagyságos asszonynak vá-
rakoznia, a pénzt én is átvehetem, — felelte 
Márkus. Azonnal át is vette a pénzt, sőt nyugtát 
is adott róla. Az úriasszony távozása után bezárta 
az ajtót és eltávozott. Nem telt bele néhány perc 
sem, már jött Nóvák József, de akkor már a 
a tolvajnak hűlt helye volt 

A hétfői tárgyaláson Márkus Pál beismerte a 
bűncselekményeket. Részletesen elmondotta, hogy 
miképen csapta be a miskolci kereskedőt és hogy 
fosztotta ld Nóvák vásárhelyi üzletét A biróság 
több tanút hallgatott ki, azután meghozta ítéletét, 
amellyel Márkus Pált egy és félesztendei bőrtönre 
ítélte. 

Az ítéletben az elitéit és az ügyész is megoyugo-1 

dott, igy az jogerőssé lett. 


