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II pénzügyi bizottság 27 ezer pengővel emelte 
a költségvetés bevételeit 
Hétfőn folytatják a költségvetés tárgyalását 

(A Délmagyar örszág munkatársától.') A 
pénzügyi bizottság pénteken dé lu tán dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester elnök-
letével megkezdte a város iövő évi költ-
ségvetésének a tárgyalását . 

Az ülés természetesen zárt volt és róla 
* polgármester a következőkben informál-
ta a Délmagyarország munka t á rsá t ; 

— A pénzügyi bizottság pénteken a költ-
ségvetés bevételi oldalát vizsgálta át. Egyes 
bevételi tételeket fe lemeltünk, m á s bevé-
teli tételeket apasztottunk. Igy emeltük az 
alkalmazottak kereseti adójából befolyó 
összeget 57 ezer pengővel, m i u t á n ez a 

tétel meglehetősen a lacsonyán volt a költ-
ségvetésbe beleillesztve. Több apróbb té-
tel bevételi e lő irányzatát emeltük még. SO 
ezer pengővel apasztottuk a husfogyasz-
tási dijakat és a iéggvár vá rha tó jöve-
delmét. 

Végeredményben 27 ezer pengővel si-
került a költségvetés bevételi előirány-
zatát emelni. 

A bizottság egyébként csak a költség-
vetés bevételi o lda láva l végzett, bár nin-
csen kizárva, hogy arra még visszatérünk. 

A pénzügyi bizottság hétfőn folytat ja 
ülését. 

\ szegedi egyetem |ogi Kara 
413 jeienthezö Közül 396 ot felvett 

(<A Délmagyarország munkatársától.) 
Az egyetem jogi ka r án pénteken reggel 
hozták ny i lvánosságra a felvett és eluta-
sított jelentkezők névsorát. A felvett hall-
gatók száma jóva l tul ha l ad j a az elő-
irányzott létszámot, amenny iben tulajdon-
képen 396 jelentkezőt vettek fel. Közü l ök 
326 végérvényesen fel vett, rendes hall-
gató, 8 á l lamszámvite l tanszakos, 3 rend-
kívül i és 55 olyan, akiket felvesznek utó-
lag, ha h i ányzó okmánya ika t póto l ják . 
Ezzel szemben elutasítottak 17 jelentke-
zőt. Ebben az évben a jogi ka ron felvé-
telre jelentkezett tehát összesen 413 hall-
gató. Az elutasítottak névsora a következő: 

Andaház i Lász ló , Asztalos László , Berényi 
János , Bo lyó Ferenc, Boczán Albert, 
Fleischer Béla, Fr ied Tibor , Herczfelder 
Andor , Hochstetter Tibor , K le in Miklós, 
Mül ler Tibor , ő r i Lász ló , Rebensaff Jenő , 
Rosenberg György, R u b á n y i Tibor , Weisz 
Pá l és Weisz György. 

Az egyetemi beiratkozások 30-ig tar-
tanak. I n f o rmác i ónk szerint lehetséges, 
hogy, a pesti egyetemen megindított lét-
számemelési mozga lom siker esetén Sze-
gedet is érinteni fogja, ezesetben az egyes 
karokra ismét t rbb hal lgató i vesznek ma j d 
fel. Ebben az ügyben a közeli n apokban 
megtörténik a döntés. 

Szigorított dologházra Ítélték 
a vásárhelyi c u M a á r u s t , aki összelopkodta 

üzlete forgótőkéjét 
Feleségét orgazdaság miatt 2 hónapi fogházra ítélte a biróság 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vá-
sárhelyen az elmúlt évben sorozatos betöré-
seket követett el egy ismeretlen fettes. A vá-
sárhelyi rendőrség tehetetlen volt vele szem-
ben, mert betöréseit oly ügyesen hajtotta 
végre, hogy elfogni hosszú ideig nem tudták. 
Jóformán minden hónapban követett el egy 
nagyobbszabásu betörést és ilyenkor tekinté-
lyes zsákmányra tett szert A rendőrség hosz-
szas nyomozás után végre megállapította, 
hogy 

o betörésehet egn Kettős ele-
tet élö ember Követi el. 

A férfi: Móricz Imre cukorkaárus, nappal 
békés kereskedő volt, akihez még csak a 
gyanú árnyéka sem férkőzött, mert mindenki 
szorgalmas kereskedőnek ismerte, éjjel pedig 
a legveszedelmesebb betörővé, alakult át. 

Álarcoson Követte el betöréseit 
£s mindenhol sikeresen dolgozott. A detek-
tívek a felfedezés után rajta ütöttek Móricz 
Imrén és feleségén, aki az orgazda szerepét 
töltötte be és mindkettőjüket megkötözve a 
rendőrségre akarták szállítani 

Móricz Imre azonban az öt 
Két oldalról tartó detehtiveü 
Közöl egn óvatlan pillanat-
ban Kitépte magát és megszö-

Kött . 

Amint később kiderült, gyalogosan Szegedre 
jött és itt próbált elbújni az üldöző rend-
őrök elől. A veszedelmes betörőt végül is a 
szegedi detektívek tették ártalmatlanná. Az. 

egyik detektív a személyleírás alapján a kor-
zón felismerte Móriczot és bevitte á központi 
ügyeletre. A gyanús férfi, itt beismerte, hogy 
azonos a keresett Móricz Imrével. 

Az ügyészség Móricz Imrét hétrendbeli lo-
pás bűntettével vádolta meg. Felesége, Móricz 
Imréné ellen négyrendbeli orgazdaság bün-
tette és háromrendbeli orgazdaság vétsége 
miatt enrelt vádat. A személyi adatok felvéte-
lénél kiderült, hogy Móricz Imre már ré-
gebben is állott biróság előtt lopással vádolva, 
többször el is ítélték. Kihallgatása során rész-
letesen beismerte a terhére rótt büncse'ek-
mérjyeket. Elmondotla. hogv a lopott holmikat 
felesége értékesítette és 

a befolQf pénzt üzlete felvirá-
goztatására használta fel. 

Móricz Imréné elismerte, hogy tudott férje 
éjszakai kalandjairól és azzal védekezett, hogy 
kénytelen volt á lopott holmikat értékesíteni, 
mert férje kényszeritette erre. 

Dr. Szarvas Jár.o«; ügyész szigorított dolog-
házat kért a vádlottra kiszabni. A biróság 
rövid tanácskozás után a vádirat szerinti bűn-
cselekményekben mondotta ki bűnösnek Mó-
ricz Imrét és tekintettel többszörösen bün-
tetett előéletére, 

szigorított dologházra Ítélte 

és az ott eltöltendő Idő legkisebb mérté-
két 3 és félesztendőben állapította meg. Mó-
ricz Imrénét, az enyhítő körülményekre való 
tekintettel, mindössze kéthónapi fogházzal súj-
tották. 

Móricz Imre az itélet súlyossága miatt fel-
lebbezést jelentett be. 

Gandhi utia 
Marseilles, szeptember 11. A Rajputana 

személyszállító hajó, amelyen Gandhi és kí-
sérete utazott, ma reggel 7 óra 30 perckor 
Marseilles kikötőjébe érkezett Gandhi semmi-
féle hivatalos fogadtatásban nem részesült. 
A kikötőt francia és külföldi újságírók és 
fényképészek, valamint egyetemi hallgatók 
lepték el. A rendőrség mindennemű tüntetést 
meggátolt. Gandhi, valamint kísérete délután 
16 óra 40 perckor kelt útra különvonaton 
Calais felé. A mahatna Párisban nem szállt ki. 

Gandhi, mikor elhagyta a gőzöst, a diák-
egyesületbe ment, ahol a diákok nagy ün-
neplésben részesítették. Elmondta Gandhi, 
hogy 42 évvel ezelőtt, mint if jú diák, már járt 
Párisban. India — mondotta — szabadságot 
akar, de nem hirdeti a szükkőrü nacionaliz-
must. Ellene vagyunk minden erőszaknak. 

Hz iskolaszék hozzájárult 
az elemi Iskolai osztályok 
számának csökkentéséhez 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy a szegedi elem! 
iskolákban működő tanerők számát egy ko-
rábbi kultuszminiszteri rendelet értelmében 
csökkentik, a feleslegessé váló tanerőket pedig 
Szegedről elhelyezik olyan iskolákba, ahol ta-
nítókban hiány mutatkozik. Az osztályok szá-
mát ugy kívánják csökkenteni, hogy a kevésbé 
népes osztályokat összevonják. 

A tanítók létszámának csökkentése és az 
osztályok arányosítása pénteken került az is-
kolaszéki bizottság ülése elé. Az ülésen dr. 
vitéz Szabó Géza kulturtanácsnok elnökölt. 
Az iskolaszék határozata szerint a szegedi 
elemi iskolákban az eddigi 133 osztály helyett 
a jövőben 98 osztályban folyik majd a tanitás, 
tizenhét létszámfeletti tanítót pedig elbocsáj-
tanak. Miután a szegedi tanítók létszáma 97, 
az osztályok száma pedig 98, a létszámfeletti 
tanítókból egyet átvesznek. Az elbocsájtott lét-
számfeletti tanítók nem maradnak állás nél-
kül, sokan vidéken nyertek elhelyezést, töb-
ben pedig az iparostanonciskolánál nyertek 
óraadói alkalmazást 

Vihar 200 halottal 
Miami, szeptember 11. A Panamerican 

Airway légiforgalmi társaság Brit-Honduras-
ból, Belizéből azt az értesítést kapta, hogy 
ott tegnap óriási vihar dühöngött, amelynek 
200 emberélet áldozata van. A belizei repülő-
tér parancsnoka szikratávírón közölte, hogy 
a várost elpusztította a vihar, 

Veszprémben leszállítják 
a póladóí 

Veszprém, szeptember 11. Veszprém várns 
képviselőtestülete rendkívüli közgyűlésben tár-
gyalta a takarékossági bizottság javaslatait és 
azokat egyhangúlag elfogadta. A jövő évi költ-
ségvetés kiadási tételeinél keresztülvitt csök-
kentés, beleértve a tisztviselői fizetéseknek a 
kormányrendelet szerint való csökkentését, 
összesen 52 800 pengő. Igy a város pótadöja 
az eddigi 48 százalék helyett csak 39 száza-
lék lesz. 

B e l v á r o s i M o z i Szombat, vasárnap 

H A B O L D L Y O Y D bravúros és kacagtató filmje 

A S U S Z T E R R R I N C Azonkívül: T r ü k k f i l m e k 

leszállított helyárakkal l 

Korzó Mozi Szombat, vasárnap 

Hogyan leszek gazdag és boldog 
vígjáték 10 felvonásban 

AronkivOl: a K í s é r ő m ű s o r . 


