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Egyelőre nincs állami ssubvencié 
A polgármester február 11-én renrtífvflll közytllésen akarja tárgyaltain! a ház': 

kezelés ügyet 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ja-

nuár i közgyűlés csütörtöki ülése i ránt azért 

nyilatkozott meg a szokottnál nagyobb ér-

deklődés, mert mindenki azt hitte, hogy sor 

kerül a szinházi vitára. Kogutowicz Károly 

indí tványa fölött indult vita azonban annyira 

kiszélesedett, hogy a tanácskozásra szánt idő 

letelt és a polgármester péntek délutánra ha-

lasztotta el a közgyűlés folytatását. Igy a 

szinházi vitára is csak pénteken kerül sor. 

Csütörtökön délután hazaérkezett Buda-

pestről dr. Pálfg József polgármesterhelyet-

tes, aki a polgármester megbízásából tárgyalt 

a kultuszminisztériumban a szinházkérdésről, 

egyúttal azonban kisürgette a város egymillió-

pengős függőkölcsónének kormányhatósági jó-

váhagyását a belügyminisztériumban. A jóvá-

hagyó rendeletet magával hozta és igy a pénzt 

a város most m á r felveheti. 

A' szinházügyben a polgármesterbe1 yettes 

űriem hozott semmi konkrét Ígéretet magá-

val. Erre enged következtetni az az általános 

elzárkózás, amellyel érdeklődésünk találko-

zott ugy nála, min t a polgármesternél. Dr . 

Pálfy József kijelentette, hogy út járó l a pol-

gármesternek referált és felvilágosit'ást csak 

a polgármester adhat. Dr . Somogyi Szilveszter 

viszont a kővetkezőket mondotta: 

— A közgyűlésre dr. Pártos E rnő és dr. 

Eisner Manó szinházi indítványát azzal a kis-

gyülési javaslattal visszük be, hogy a köz-

gyűlés halassza el a február 11-ére összehí-

vandó rendkívüli ülésre azok tárgyalását. A 

rendkívül i közgyűlés összeüléséig ugyanis el-

dől, hogy kapunk-e valamilyen segitséget a 

kultuszminisztertől a szinház föntartásához. 

A kultuszminiszter szombatra értekezletet hí-

vott össze a vidéki színházak ügyében. Erre 

az értekezletre dr. Pálfy Józsefet kü ldöm fel 

azzal a város nevébem készítendő felterjeszté-

semmel, amelyben a házikezelés költségei-

hez ötvenezer pengő államsegélyt kérek, ezen-

kívül a budapesti operatársulat olcsó ven-

dégszerepléseinek biztosítását. Ha ezeket meg-

kapjuk, akkor a két indítványt elutasító ja-

vaslattal visszük a közgyűlés elé és javasol-

juk a házikezelés fentartásának kimondását, 

ellenkező esetben kénytelenek leszünk a házi-

kezelés megszüntetését javasolni és a szinház 

vál lalatbaadásának elrendelését kérni. 

A rádióból kHzltmeri 

híres cigány zenekara 1931 
fanuár 3I-éf01 minden esíe a nagyváradi Bura Sándor 

. Kass Kávéházban hangversenyez I 

Egy szigorlati mulatozás 
Erger-Bergerrel, igazoltatással 

és közelharccal 
A szegéül fOrvéngszeh dr. Tranger József orvosi 200 pengőre, Tranger lenO 

fogtechnikus! 100 pengőre Ítélte, negg fiatalembert felmentett 

(A Délmagyarország munkatársától.) 1929 szep-
tember 25-én több fiatalemberből álló tarsaság, 
egy jól sikerült szigorlat őrömére, nagy mulato-
zást és hangos botrányt csapott Szeged csendes 
éjszakájában. A társaság, amelynek tagjai dr. 
Tranger József orvos, Tranger Jenő fogtechnikus, 
dr. Tószeg' Aladár, dr. Schneider Lajos, Boross 
József és Sántha Lajos színész voltak, először a 
Pró/éía-vendéglőben iddogáltak éjfélután egy óráig. 
Ekkor felkerekedtek és hangos Erger-Bergerxt\ 
átvonultak az Emke-kávéházba. Ez az átvonulás 
olyan zajjal járt, hogy a főposta előtt posztoló 
rendőrőrmester is meghallotta és futva sietett a 
kiáltozások Irányába. Segítségül maga mellé vett 
még egy rendőrt és ezzel együtt lépett be a kávé-
házba, hogy igazolásra szólítsa fel a csendhábo-
rító fiatalembereket 

A társaság ekkor már letelepedett 

a kávéházban. 
Nemes őrmester először dr. Tranger József orvost 
szólította fel igazolásra. Az orvos erre nem volt 
hajlandó, szidni kezdte a rendőrt, majd kiütötte 
a kezéből a ceruzái'4 mell'ielőkte, torkonragadta, 
ugy, hogy Berkovics Rudolf nevü ven-
dég a rendőr segítségére sietett Szabó őrmester 
az asztal másik végén kezdte el az igazoltatást, 
Tranger Jenőnél, aki ugyancsak gorombán eluta-
sította és karját erősen megragadta. A társaság 
többi tagja kört alkotott a rendőrök körül és 
megakadályozni igyekeztek az igazoltatást Sántha 
Lajos segédszinósz pedig biztatta társait, hogy ne 
hagyják magukat. A rendőrök látták, hogy itt célt 
elérni nem tudnak és amikor a Tranger-fvérek 
lelövéssel fenyegették meg őket, segitséget kértek 
az őr szobáról és bevitték az egész társaságot 

a rendőrségre. 
Itt azután sikerült igazoltatniok őket, mire az 

ügyeletes tiszt útjára engedte a társaságot, de 
előbb megfogadtatta velük, hogy azonnal haza-
mennek. A fiatalemberek, dr. Tranger József, Tran-
ger Jenő és Sántha Lajos kivételével szót Is fogad-
tak, hazamentek, de Trangerék még lementek 

a Renalssance-bárba. 
Itt zajlott le hajnali őt órakor a második számú, 
az előzőnél is hangosabb botráng. A három fiatal-
ember elfogyasztott két üveg bort, azután haza in-
dult A ruhatárnál azonban nézeteltérésük támadt 
a ruhatáros asszonnyal, Szabó Ferencnével, aki-
nek nem akarták megfizetni a ruhatári dijat Sza-
bóné kötötte magát, mire dr. Tranger József az 
asszonyt arculütötte és összeszidta. 

A duxakodás zajára elősietett a bárban szolgála-
tot teljesítő Matkócsl József detektív és az asszony 
védelmére kelt Erre a Tranger-fivérek 

nekiestek a detektlvnek, 
karját csavargatták,mellényét, nyakkendőjét lesza-
kították. Ezen az éjszakán az ügyeletes tiszt dr. 
Halász Károly rendőrkapitány volt a bárban. Most 
már ő lépett közbe, de az ő fellépése sem hasz-
nált, mert a két fiatalember őt is megtámadta, 
mellbelökte. 

A detektív közben telefonon segitséget kért az 
ügyeletről, ahonnan futva igyekeztek a bárba He-
gedűs József felügyelőhelyettes, Sziroviczá József 
főtörzsőrmester és Varga László rendőr. Alighogy 
a rendőrök megérkeztek a mulatóba, Tranger Jó-
zsef nekiesett Varga Lászlónak és a földre rán-
totta. 

Valöságos közelharc 
fejlődött ki a szűk helyiségben a Tranger-fivérek 
és a rendőrök között A fivérek nem engedték ma-
gukat megbilincselni, rúgtak, lökdösődtek, de végül 
is legyűrték őket és bevitték a rendőrségi fog-

dába, ahonnan csak másnap, kijózanodásuk ütán 
engedték szabadon őket. 

A viharos éjszaka miatt az ügyészség vádiratot 
adott ki az egész társaság ellen*. Dr. Tranger Jó-
zsefet és Tranger Jenőt az Emkében és a bárban 
elkövetett erőszakoskodások miatt összesen, fe-
jenkint 

6—6 rendbeli hatósági közeg el-
leni erőszak 

vétségével vádolták meg. Dr. Tranger József ellen 
külön, a ruhatárosné sérelmére elkövetett becsü-
letsértés miatt is eljárás indult A társaság többi 
tagja ellen kétrendbeli hatósági közeg elleni erő-
szak vétsége miatt indult meg a bűnvádi eljárás. 

Az ügyet csütörtökön tárgyalta nagy érdeklődés 
mellett a szegedi törvényszék Gömör;/-tanácsa. Az 
elsőrendű vádlott, dr. Tranger József orvos ki-
jelentette, hogy nem érzi bűnösnek magát, mert 
azon az éjszakán lejátszódott eseményekről jófor-
mán semmit sem tud, annyira 

részeg volt. 
Előadta, hogy aznap szigorlatozott sikerrel Hainiss 
professzor előtt Ennek az őrömére ment el inni, 
de előzőleg odahaza megivott két köbcenii kokain-
oldatot, hogy felfrissítse az agg működését. Ez 
és a temérdek elfogyasztott Ital tette azután^ hogy 
ugy berúgott 

A biróság sorba maga elé szólította a többi vád-
lottakat is, de mindegyik nagyfokú ittasságára hi-
vatkozott és kijelentette, hogy az eset körülmé-
nyeiről nem tud felvilágosítást adni. 

Az első tanú, 
dr. Ács Sándor tiszti orvos volt, aki az Emkébífl 
való bekisérésük után a rendőrség folyosóján látta 
a fiatalembereket Előadta, hogy látszott rajtuk 

' a boros hangulat, de az volt az impressziója, hogy 
nem voltak annyira részegek, hogy büntetőjogilag 
nem estek volna a beszámithatóság fogalma alá. 

Dr. Halász Károly rendőrkapitány elmondotta, 
hogy arra lett figyelmes a bárban, hogy a detek-
tív és az orvos kőzött dulakodás van. Odasietett 
és látta, hogy az orvos a detektív mellén a kabá-
tot fogja, ő fejtette le az orvos kezét a detektív-
rő l Eközben az orvos keze az ő melléhez ért, 
de nem szándékosan, hanem valószínűleg reflex-
szerűen. Tranger Jenő sem bántotta őt, csak azzal 
ijesztgette, hogy ő díjbirkózó és bajnok. Felszó-
lította őket, hogy legyenek csenc"u2n, majd rend-
őröket hozatott A fivérek a rendőrökkel szemben 
sem annyira támadólag, mint Inkább védekezőleg 
léptek fel. 

A bíróság ezután kihallgatta a ruhatáros asz-
szonyt, aki előadta, hogy őt az orvos kétszer arcul-
ütötte. A detektívet is megtámadták, majd Halász 
kapitánynak estek neki, ugy, hogy a kapitány 
kéngtelen volt kardot rántani 

Nemes József és Hegedűs József rendőrök, Scul-
téty Sándor városi tisztviselő, a bárdobos, a fő-
pincér, Berkovics Rudolf és Sziroviczá József 
rendőrőrmester részben terhelő vallomása után a 
biróság 

ítéletet 
hozott, amelyben dr. Tranger Józsefet kétrend-
beli hatósági közeg elleni erőszak vétségében és 
eggrendbeli becsületsértés vétségében mondotta ki 
bűnösnek és ezért 200 pengő pénzbüntetésre ítélte. 
Tranger Jenőt kétrendbeli hatósági közeg elleni 
erőszak vétsége miatt 100 pengőre ítélték, a többi 
vádlottat ellenben felmentették a vád alól. 

Az Ítéletben ugy az ügyész, mint az elitéltek 
megnyugodtak, igy az ítélet jogerőre emelkedett 

fl tiszazugi 
arzénes asszonyok büntetését 

a tábla helybenhagyta 
Budapest, január 29. A budapesti ítélőtábla ma 

kezdte tárgyalni a szolnoki arzénmérgezési bűn-
ügy második részét Ennek a pernek vádlottal: 
Holgba Károlyné, Sebestyén Bálintné,, Lipka Pálnó 
és Köteles Istvánné. A szolnoki tőrvényszék Lipka 
Pálnét kőtél általi halálra, a többi vádlottat élet-

1 fogytiglani fegyházbüntetésre ítélte. 
j A tábla egész terjedelmében helgbenhagyta a 
i szolnoki tőrvéngszék ítéletét. 

Belvárost Mozi Január 30, 31, február 1-én 

a szerelem hymnusa 
10 felvonásban. 

Főszereplőt £ J g a 'RrillK és H O l l S S Í Ü W C . 

Azoakivüi: Gyönyörű íerméssetl felvételek. 
EWadáaok kezdete hétköznapokon 5, T, 8, vatir- és ünnepnap 8, 5, 7, 9 érakor 

Korzó Mozi Január 80, 31, február 1-én 

H A R R Y P I E E S T * " 
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Gyönyörű természeti felvételek. 

A kettős főszerepben: 

felvonásban. 
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