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torpellált. Tudomása szerint a tornacsarnokban 
táncmulatságokat rendéinek és alkoholt fogyaszta-
nak, ami nem egyeztethető össze a csarnok köz-
egészségügy rendeltetéséül. 

A polgármester válaszában elmondja, hogy a 
tornacsarnokot a felügyelő bizottság engedte át 
megfelelő díj ellenében táncmulatságok rendezé-

séne azért, mert szükség van a Jövedelemre a 
csarnok fen tartásához. 

Mivel Zarnóczav nem Jelenhetett meg a köz-
gyűlésen, Interpellációját Lájer Dezső vette át, 
ald a választ nem vette tudomásul. A többség 
azonban a választ tudomásul vette és ezzel a 
közgyűlés véget ért. 
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elbocsájtandó. 

A tervezetről egyelőre csak nagyon kevesen tud-
nak a szegedi városházán, de akik tudnak rőla, 
azok kőzött a legnagyobb feltűnést keltette. 

— Ebből a tervezetből sohasem lehet törvény 
— mondotta a Délmagyarorsiág munkatársának az 
egyik főtisztviselő —, elsősorban pártpolitikai 
okokból nem. Még azt aem hiszem, hogy a kor-
mány nyilvánosságra hozná a tervezetet most, a 
választások előtt, mert már a tervezetnek is olyan 
hatása lenne a közalkalmazottakra, amelynek kö-
vetkezményeit a kormánypárt a legközelebbi vá-
lasztások alkalmával súlyosan megérezné. De nem 
lehet a tervezetből törvény azért sem, mert ren-
delkezései méltányos jogokat sértenek. Szeged 
tisztviselői törzsfizetésükőn kivül 25 százalék vá-
rosi pótlékot kapnak. A vezető állásban lévő tiszt-
viselők 50 százalékot. A városi tisztviselők hely-
zete tehát az első pillanatban kedvezőbbnek lát-
szik az állami tisztviselőkénél, a helyzet azonban 
az, bogy ez a városi pótlék nagyon csekély kár-
pótlást nyújt az előmeneteli lehetőség hiányáért. 
A városi tisztviselők automatikusan csak egyszer 
lépnek elő, de azután magasabb fizetési osztályba 
nem kerülhetnek, hacsak magasabb állásba nem 
választja meg őket a közgyűlés. Ezzel szemben az 
állami alkalmazottak előmenetelét tőrvény bizto-
sítja és szinte minden állami tisztviselő elérheti 
a legmagasabb fizetési osztályt. 

— Nagyon méltánytalan lenne az az intézkedés 
is _ folytatta a főtisztviselő —, amely a városi 

tisztviselők közötti rokoni kapcsolatban nem t űmé 
meg. A tervezetnek ezt a részét nem a városok 
miatt buktatják majd meg, mert a városok kí-
vánságával nem szokott sokat törődni a kormány-
zat, hanem a megyék és a minisztériumok miatt, 
ahol sokkal szélesebben kiépült rokoni kapcsolatok 
vannak és ahol, különösen a megyékben, való-
sággal családi állások vannak, amelyek apáról-
fiúra szállnak. A megyék politikai súlya pedig még 
mindig nagyobb, mint a városoké és így kétség-
telen, hogy a terv a megyék ellenállásán meg-
bukik. 

Schreiber az ügyészségi fogházban 
Budapest, március 20. A rendőrfőkapitányság-

ról Schreiber Tamás József megérkezett a második 
állomásra: az ügyészségre. Szerdán délelőtt, mielőtt 
átkísérték volna a gyilkost, a detektívek újra meg-
kísérelték őszinte vallomásra birni, azonban Schrei-
ber megmaradt ismeretes védekezése mellett 12 
órakor került sor az elszállítására. Schreiber jó-
kedvűen, élelmiszerekkel megrakodva várakozott 
több tolvaj társaságában a rabszállító autóra. Ami-
kor észrevette, hogy fotografálják, igy szólt: 

— Habtestemre kíváncsiak, vagy a pónemomrat 
Az autóból is kikiabált: 
— Ut a boldogság felét 

A kisérő rendőrök megdöbbenve hallgatták a 
gyilkos cinikus kiszólásait. 

Az ügyészségi fogházban a gyilkost az elsőeme-
Ieti 13. számú cellában helyezték eL Valószínűleg 
nemsokára sor kerül a vizsgálóbíró előtti kihallga-
tására és utána hamarosan megtartják a főtár-
gyalót. 

A »naggorru«, akit a rendőrség olyan sokáig 
keresett, előkerült Flusz Márton 25 éves fiatal-
ember személyében. Kihallgatása során előadta, 
hogy Schreibert csak mint Hubai Henriket Ismerte 
egy gyűjtési akcióból kifolyólag. A Schreiber-ügv-
nek most már minden részlete kiderült 

A szegedi tábla felmentette 
az 1618 sikkasztással vádolt fárlatkezelőt 

A törvényszék kétévi (egyházra ifélíe 

(A Délmagyarország munkatársától.) firdekes 
bűnügyben Ítélkezett csütörtökön a szegedi ítélő-
tábla Jtomrfcs.tanácsa. Molnár Imre a vásárhelyi 
I. számú járlatkezelői hivatalnak volt a vezetője 
1923 januárjától kezdve. A járlatkezelőt 1926 ápri-
lisában egy hivatali társa feljelentette a felettes 
hatóságoknál. A hivatalvizsgálat szabálytalanságo-
kat állapított meg és Molnár Imrét állásától fel. 
függesztették. Az egyídőben megtartott pénzügyi 
vizsgálat alapján bűnvádi eljárás Indult a járlat-
kezelö ellen és nem kevesebb, mint 1618 rendbeli 
hivatali sikkasztás bűntettével vádolták meg. Molnár 
Imre a vád szerint a sikkasztásokat három esz-
tendőn keresztül követte el, még pedig olymódon, 
hogy a felek által, a járlatlevelek átirása alkal-
mával fizetett forgalmiadó összegeket elsikkasz-
totta és a járlatlevelen hamisan azt igazolta, hogy 
az ősszegeket lerótta. 

Az ügyben a szegedi törvényszék a mult év 
januárjában többnapos főtárgyaiást tartott Vásár-
helyen. A vádlott a főtárgyaláson teljes ártat-
lanságát hangoztatta, a terhére rótt bűncselek-
ményeket letagadta. Védekezésében előadta, hogy 
a kihallgatott pénzügyi szakértők véleményével 
nincs bizonyítva, hogy a felsorolt esetekben sik-
kasztások történtek volna, mert nemcsak a hiva-
talban szedték az állatforgalmi adót, hanem piaci 
és vásári napokon az állampénztár kirendeltsége Is. 
A szakértők tévesen állítják azt, hogy ilyen sok 
esetben elmaradt volna a befizetés. Azt is állí-
totta Molnár, hogy semmiféle szabálytalanságot 

nem követett el, legfeljebb annyit, hogy megbízott 
a melléje beosztott segéderőkben és nem ellen-
őrizte ókét. Védelmére még előadta az t hogy a 
helyére beosztott Székéig László és Buza Imre 
írnokok ellen saját beismerésük alapján büntető-
eljárás indult és a tőrvényszék el is itélte őket. 

A törvényszék megállapította, hogy nem nyer-
tek az összes vádak bizonyítást, de egyrendbeli 
folytatólagosan elkövetett hivatali sikkasztás bűn-
tette miatt kétesztendei fegyházra itélte Molnár 
Imrét. 

A bejelentett fellebbezés folytán a tábla egv-
izben már foglalkozott a Járlatkezelő bűnügyével. 
Dr. Eisner Manó védő előterjesztésére a biróság 
terjedelmes blzonyitásklegészltést rendelt el, amely-
nek során tanukat hallgattak ki. A tanuk Igazolták 
a vádlott védekezését. 

A csütörtöki folytatólagos tárgyaláson dr. IIo-
ránszkg Miklós előadó-bíró Ismertette a bünper 
Iratait. Ezután dr. Zobag Ferenc ügyészségi elnök 
tartotta meg vádbeszédét, majd dr. Eisner Manó 
védő fejtegette Molnár Imre ártatlanságának bi-
zonyitékait 

A bíróság ezután Ítéletet hozott, amelyben a 
járlatkezelő felmentette at ellene emelt vádak 
alól. Az itélet rövid indokolása szerint a tábla nem 
látta beigazoltnak, hogy Molnár Imre a sikkasz-
tásokat elkövette volna. 

Az ügyészségi elnök semmiségi panaszt Jelen, 

tett be a Kúriához. 

A közigazgatási tisztviselők 
fizetésredukcióját tervez! 
a racionalizálási iavaslat 
Terv a „családi Állások" megszüntetésére 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Ma. 
gyary Zoltán miniszteri tanácsost, aldt nemrégen 
egyetemi tanárrá neveztek ki, mint ismeretes, meg-
bízta a kormány azzal, hogy dolgozzon ki az ad-
minisztrációs terhek csökkentésére alkalmas ter-
vezetet. Ez a tervezet szabályos törvénytervezet 
formájában nemrégen elkészült és azt tanulmányo-
zás céljából megkapták az érdekelt hatóságok. 
Kapott belőle egy példányt a Városok Kongresszu-
sának elnöksége is és bár a dolgot egyelőre bizal-
masan kezelik, mégis kiszivárgott néhány érde-
kes részlet belőle. 

Szegedet és általában a városokat a legjobban 
a tervezetnek az a részlete érdekli, amely a köz-
igazgatási tisztviselők fizetésének nagyarányú csök-
kentését célozta. A törvénytervezet ngyanis ki-
mondja, hogy egyetlen közalkalmazottnak, tehát a 
városi alkalmazottaknak aem lehet nagyobb fize-

tésük állásuk után.mint amennyit az ugyanabban a 
fizetési osztályban lévő állami alkalmazott kap. 
A külön munkadijak és a városi fizetési pótlé-
kok tehát beszüntetendők, még pedig a szerzett 
fogok figyelembevétele nélkül. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a régi tisztviselők fizetéséről ls lehámozná 
a tőrvényhozás a pótlékot, nemcsak a törvény 
életbeléptetése után szolgálatba lépő tisztviselők 
fizetéséről. 

A másik érdekes részlet a tervezetben az, amely 
annak az elrendelését kívánja, hogy ugyanabban a 
közhivatalban, tehát ugyanannál a városnál egy-
mással rokonságban, vagy sógorságban lévő tiszt-
viselők nem dolgozhatnak. Ha az apa dolgozik, 
akkor nem foglalhat el ugyanott a fiu állást, az 
alkalmazottak között testvérek sem lehetnek, se 
főimenő, se lemenő ágbeli rokonok Vagy az egyik, 
vagy a másik megfelelő végkielégítéssel azonnil 

m\ kalap 
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Nézze meg a kirakatainkat. 
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