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Villamos és autótaxi 
szerencsés karambolja a Tisza Laf os~köniíon 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-

teken a reggeli órákban könnyen végzetessé 

válható karambol történt a Tisza Lajos-

körut és a Kigyó-ucca sarkán, ahol egy autó-

taxi ütközött össze egy villamoskocsival. A 

belvárosnak ez a része közlekedési szempont-

ból igen veszedelmes, a közvágóhíd—gedói 

vi l lamos vonala itt halad el és a Kigyó-uccá-

ból a körút felé igyekvő j á rmüvek nem lát-

hat ják a villamoskocsikat. 

Pénteken reggel félhatkor az első villa-

moskocsi haladt a Tisza Lajos-köruton a köz-

vágóhíd felé. Abban a pi l lanatban, amikor a 

vil lamos a Kigyó-ucca sarkára ért, nagy se-

bességgel közeledett egy autótaxi. A villamos-

kocsi vezetője má r h iába csengetett és h iába 

fékezett A karambol hangos robaj jal meg-

történt. Az összeütközés olyan erővel történt, 

hogy a villamos az autótaxit feldobta a jár-

dára. A taxi egy gázlámpaoszlopnak vágódott, 

amit kidöntött. A villamoskocsiban a veze-

tőn és a kalauzon kivül nem tgrtózkodott utas, 

az autótaxiban is csak a soffőr ült. Szinte a 

csodával határos, hogy a karamból következ-

tében egyik sem sérült meg súlyosabban. 

14 tagu tolvafszövelkezet — biciklilopása 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az utóbbi 

időben naponta három-négy kerékpárlopást jelen-
tettek be a rendőrsegen. Á károsultak legtöbbje 
ugy adta elő panaszát, hogy amig letették ke-
rékpárjukat valamelyik üzlet, vagy iroda előtt 
ax ismeretlen tettes ezalatt felkapott a biciklire 
és elszáguldott A rendőrség már hetek óta nyomoz 
az ügyekben, de a legnagyobb kutatás mellett 
sem sikerült az ellopott kerékpárokat megtalálni. 
Pénteken azután sikerült a kerékpártolvajokat, il-
letve a tolvajok eggrészét elfogni. 

A rendőri nyomozás ugyanis érdekes eredmény-
nyeí járt. A három előállított fiatalkorú kerékpár-
tolvaj magyarázatát adta annak is, hogy miért 
volt olyan bosszn ideig eredménytelen a nyomo-
zás. Kiderült, hogy a három biciklitolvaj egy 
tizennéggfaga tolvajszövetkezetnek a tagjai, akik 
Jiivatásszerüen űzték már hónapok óta a kerék 
párlopásokat. A nyomozás jelenlegi adatai szerint 
minden valószínűség szerint a társaság még egyéb 

bűncselekményeket is elkövetett 
A tolvajszővetkezet kitűnően megszervezte a fce-

rékpárlopásokat Szinte inspekciós rendszert ve-
zettek be, hogy melyik napon ki lopja el az üzle-
tek előtt hagyott gépeket Ha a lopás sikerült, 
akkor az inspekciós tolvaj elvágtatott a banda 
valamelyik tagjához, ott nyomban hozzáláttak a 
bicikli átszereléséhez. Hol az egyik kereket vették 
le a gépről, hol a pedált, vagy a kormányt, a lám-
pát szerelték le és azonnal átszerelték a már el-
lopott, de még értékesítésre váró gépekre. Ter-
mészetesen ilyen körülmények között a megváltoz-
tatott biciklik nyomára nem lehetett ráakadni. 

A fiatalkorúak vallomásai után a rendőrség to-
vább nyomozott az ügyben és megállapította, hogy 
valószínűleg a tizennégytagu tolvajszövetkezet tag-
jai között lehet keresni a déli üzletnyitások tet-

í teseit is. A tolvajszővetkezet többi tagját keresi 
most a rendőrség. ' E 

A szociáldemokraták 
két interpellációt nyújtottak be 

a szerdai közgyűlésre 
Tlfkos választójog, közszabadságok, lakbér és adómoraíórium, munkanélküli segély 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hu-

szonkilencedikén, ápri l is utolsó szerdáján ül 

össze a törvényhatósági bizottság, hogy le-

tárgyal ja a városi közigazgatás tavaszi napi-

rend jé t A közgyűlés tárgysorozatának hiva-

talos részén a legfontosabb pont a mu l t évi 

zárszámadás lesz és — ha a helyzet ugy 

a laku l — a szinház ügye. Kü lönben szürke 

lenne a hivatalos napirend, m in t ahogyan 

szürkévé és jelentéktelenné vált az u j rend-

szer következtében az egész városi közigaz-

gatás. De azért az ápril isi közgyűlésben mégis 

lesz élénkség, amennyiben a szociáldemokrata 

városatyák ól indítványt és két interpellá-

ciót nyújtottak be pénteken a polgármesteri 

hivatalban az áprilisi közgyűlés napirendjére. 

Lájer Dezső pártt i tkár négy indítványt nyúj-

tott be. 

>Ha az ország határain túlnézünk — mondja 
első indítványában —, azt látjuk, hogy a gazda-
sági krízis nehézségeit azok az országok viselik 
eí "könnyebben, melyeknek kormánya és törvény-
hozása a választók szabad akaratának letétemé-
nyese. Ez sem kormányunkra, sem törvényhozá-
sunkra nem áll, mert a választójogi törvény nem-
csak a dolgozó nép nagy tömegét zárja ki a vá-
lasztók soraiból, hanem a választás nyilt rend-
szerével a választójoggal felruházottakat is meg-
akadályozza akaratuk, meggyőződésük szabad gya-
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korlásában. most érvényes ajánlási rendszerével 
pedig lehetetlenné teszi, hogy a választóknak — 
sokszor többsége — olyan párt jelöltjére szavaz-
zon, amely meggyőződését képviseli. Indítványo-
zom ezért: irjon fel a közgyűlés a kormányhoz 
és törvényhozáshoz, hogy a legközelebbi válasz-
tásokat olyan uj törvény alapján ejtesse meg, mely 
minden 20 évet betöltött, Írni-olvasni tudó férfit 
és nőt felruház választójoggal; az egész vonalon 
titkos választást rendel; el- a jelöléshez pedig 100 
választó ajánlását köti ki. Azonos állásfoglalás végett 
keresse meg a közgyűlés a társtörvényhatóságokatc 

A második indítvány ezeket mondja: 

>Minthogy a közszabadságok hiánya, illetve azok 
egyoldalú, hatalmi érdekeket szolgáló alkalmazása 
lehetetlenné teszi, hogy a kormánnyal szemben-
álló pártok programjukat és törekvéseiket szaba-
don propagálják, a választók pedig szabadon kö-
vessék azt a pártot, melynek programja meggyő-
ződésüknek megfelel, —r. indítványozom: irjon fel 
a közgyűlés a kormányhoz, hogy a közszabadságo-
kat állítsa helyre és azokat a kormány és köze-
gei egyformán alkalmazzák minden politikai párt-
tal szemben. Azonos állásfoglalás végett megkeresi 
a közgyűlés a társtőrvény hatóságokat is.« 

Harmadik indí tványában azt javasolja, bVvgy 

a város térítse mzg a tanyai városatyák kész-

kiadásait, mert a beutazás nagy költsége miatt 

a legtöbb tanyai városatya nem gyakorolhatja 

ugy a jogait és nem teljesítheti olyan mérték-

ben a kötelességeit amint arra szükség lenne. 

Negyedik indí tványában k á j e r azt kéri, 

hogy tekintettel a súlyos gazdasági viszo-

nyokra, i r jon fel a közgyűlés a kormányhoz és 

kérjen lakbérmoratóriumot a munkanélkü-
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liek számára, az érdekelt háztulajdonosok szá-

mára pedig ugyanerre az időre adómorató-

riumót. 

Zarnóczay Réla a csonka gázlámpaoszlopok 

fölszerelését és üzembehelyezését sürgatí in-

dítványában. 

Az egyik interpellációt Szepesiné, dr. Sza-

rnék Sára intézi a polgármesterhez, akitől 

azt kérdi, hogy a város miért szüntette meg a 

munkanélküliek természetbeni segélyezését, 

amikor a szegedi munkások ezrei vannak még 

mindig munka és kereset nélkül és kérdi, 

hogy a polgármester mi lyen intézkedésekkel 

szándékozik ezeket a magukra hagyott, nyo-

morban élő munkáscsaládokat a végpusztulás-

tól megmenteni. 

Olejnyik József interpel lációjában arra 

h ív ja fel a polgármester figyelmét, hogy a 

városi zálogház ujabban csak abban az eset-

ben hosszabbít ja meg a zálogtárgyakra adott 

kölcsönöket, ha a zálogtárgyak tulajdonosai 

a magas kamatok megfizetésén kivül a zálog-

kölcsön összegének legalább tiz százalékát is 

megfizetik. »Hajlandó-e a polgármester nr 

utasítani a zálogházat — kérdi az interpel-

lá ló —-, hogy ezt a mai súlyos viszonyokkal 

nem számoló, embertelen intézkedést he-

lyezze hatályon kivül ?« 

Bogya János kilépett 
az egységes pártbői 

Budapest, április 24. Bogya János országgyűlési 
képviselő levélben közölte az egységes párt el 
nőkével, hogy a kormánynak a vámunió kérdésé-
ben elfoglalt álláspontja miatt kilép a pártból. 

mint ma a K o rz óban 

So0a olyan fól 
nem mulatott még, 

olyan Jót és annyit 
nem nevetett éleiében. 

A n n y O n d r a és F é l i x S r e s s a r í 

Házassági lcomédiáfán, 
az a vígjátékon. 


