
LaKbérleszáüifás és az operai 
kertiés a kisgyűlés előtt 

lA D&mogyarország munkatársától.) A törvény-
hatósági kisgyűlés siombaton délután négy órai 
kezdettel tartotta meg dr. Pálfy József polgár-
mesterhc!yettes elnök le lével októberi ülését, amely 
pek napirendjén 149 pont sjeerepelt A napirend, 
del a kisgyűlés alig másfél óra alatt végzett 

A kisgyűlés megszavazott 3000 pengőt a felső-
íftzponti és a röszkei gazdasági iskolák beren-
dezésére. Elhatározia a kisgyűlés, hogy tízezer 
pengőt vesz fel tenyészállatbeszerzésekre. 

A legérdekesebb tárgycsoport a városi lakók 
lakbérlesgállitási kérelme volt. A Szentháromság, 
uccai bérház lakásainak bérét 20, 30 és 40 pengő-
vel mérsékelte a kisgyűlés, hasonló mértékben 
szállította le a Gyertyámos.uccai bérház lakbéreit 
is, a Cserepes.sori szükséglakások bérét 40 pengő-
vel mérsékelte, ellenben a Kálvária-uti bérházban 
nem engedélyezett bérleszállitást 

Hozzájárult ezután a kisgyűlés a szinűgyi bizott-
ság javaslatához, amely szerint Görög Sándor szin. 
igazgató nem kapja meg a húszezer pengő opera-
szubvenciót, de nem kell operaelőadásokat ren-
deznie, kártérítés cimén pedig négyezer pengőt 
kap, amelyért három operaelőadást kell tartania. 
Ha ezt a kötelezettségét nem teljesítené, akkor 
rendes szubvenciójának utolsó részletéből levon-
ják ezt az összeget 

A kisgyűlés tudomásul vette, hogy dr. Somogyi 
Szilveszter Dolaárniester kétheti betegszabadságra 
viegg-

Az indítványok során Iritz Bélának azt az indít-
ványát, amelyből az Erdő-ucca kivilágítását kérte. 
e'utasitották, mivel a kisgyűlés szerint a szomszé. 
dos uccákból szivárog valami világosság ebbe az 
uccába is... Napirendre tért a kisgyűlés Németh 
József indítványa fölött is, aki a tenyészállatok 
biztositási dijának elengedését kívánta. Máriaföldy 
Mártonnak azt az indítványát azonban, amelyben 
a közcsatornák tisztításának elrendelését kérte, el-
fogadták. Az ülés ezzel véget ér t 

Kiskimmafsa - szegedi 
autóbusz súlyos balesete 
A dorozsmai országúton nekirohant egy 

eperfának, hat uías megsebesüli 
(A Dé/magyar ország munkatársától.') Súlyos bal-

teset érte szombaton este a Szeged—Kiskunmajsa 
között közlekedő autóbuszt. Az autóbusz este fél-
nyolckor 15 utassal indult el Majsáról és rendes 
menetsebességgel haladt Szeged felé Dorozsm^-
forráskutnál a soffőr észrevette, hogy a fék fel-
mondja a szolgálatot és a következő pillanatban 
az autóbusz nekirohant az országai szélén álló 
Eperfának. Az összeütközés olyan nagy erővel tör. 
tént, hogy a kocsi szinte felszaladt a fára, első 
kerekei fenn is maradtak, majd az autóbusz a 
levegőben megfordult és belezuhant az árokba. 

Az utasok kőzött nagy pánik keletkezett Megálla-
pították, hogy hatan sebesültek meg, közöttük 
Ácsai Istrán dorozsmai szerelő, aki eszméletlenül 
feküdt az összetört kocsiban. A betört ablakok 
üvegszilánkjai több utast megsebeztek, igy dr. 
Balogh Béláné, szegedi ügyvéd felesége hatcentimé-
teres vágást szenvedett az arcán. A mentők nagy 
apparátussal vonultak ki a helyszínre, ahol első 
segélyben részesítették a sebesülteket. Ácsait be-
szállították a városi közkórházba. 

Az összetört autóbuszt vasárnap bevontatták Sze-
gedre, a rendőrség megindította a nyomozást a 
baleset körülményeinek tisztázására. 

Községi választások 
Bulgáriában 

Szófia, november 2. Tizenkilenc városban és 
900 községben tegnap tartották Bulgáriában a tőr-
vényhatósági és községi választásokat A választás 
a legteljesebb nyugalommal folyt te. A nemzeti 
blokk 256.898. a kommunista párt 50.753, a de-
mokratikus szövetség 35.504 szavazatot kapott. 

I T U N G S R A M B A R I U M C S Ő 
gyártásunkat nagy mértékben emeltfik, 

az á r aka t l é n y e g e s e n mér séke l tük 
november elseje! érvénnyel. 

Érdeklődjék rádiókereskedőjénél 
az u] árak iránt. 

E g y e s ü l t I z z ó l á m p a é s V i l l a m o s s á g i R t . 
Ú j p e s t 4 . hm 

Megkezdődött a hivatalos Intégídő 
fA Délmaggarország munkatársától.) November 

elsején kezdődtek meg a hivatmlos inséghónapok 
Szegeden és megkezdődött az ínségakció lebonyo-
lítása. Mint emlékezetes, több testület és több 
vállalat különböző mennyiségű ingyen ebédet aján. 
lőtt fel "a népjóléti ügyosztálynak az Ínségesek 
között való szétosztás céljaira. Ezeknek az ebé-
deknek a kiosztását vasárnap kezdték meg a nép. 
jóléti ügyosztály által előre elkészített beosztás 
alapján. A Pick.szalámigyárban 100, a katonaság-
nál száz és a vasutasoknál 100 Ínséges kapott a 
népkonyháénál lényegesen Ízletesebb ebédet A 

katonai ebédek étlapja ugyanaz volt, mint a le-
génységé. A begavári Back Bernát által felaján-
lott természetbeni segélyek kiosztását is megkezd-
ték szombaton. Minden beosztott jelentkező fél-
kiló hust, félkiló zsírt, két kiló lisztet és két kiló 
burgonyát kapott Az adományokat Back Beraátné 
osztotta szét. 

Vasárnap nyilt meg a Vásárhelyi-sugáruton az 
átmeneti otthonban a fióknépkonyha, ahol több, 
mint ezer ebédet osztottak szét a felsővárosi és a 
Somogvi-telepi Ínségesek kőzött 

Készülődések a kamarai választásokra 
Wimmer Fülöp és Marosán Emil a választási harcról és a lisfakomblnációkFó! 
(A Céi manyarország munkatársától.) Beszámoltunk 

arról, hogy az iparkamarai választás előcsatározá-
sai megindultak és már el is készült az első lista-
kombináció. Megírtuk azt is, hogy az érdekelt cso-
portok hogyan igyekeznek biztosítani ennek a kom-
binált listának a sikerét, hogy »becsületlevelet« 
kérnek jelöltjeiktől, akiknek meg kell igérniök, 
hogy más listán nem vállalnak jelöltséget és le-
mondó nyilatkozatot kell aláírniuk, hogy azt mfei-
den pillanatban felhasználhassák ellenük, ha vá-
lasztási magatartásuk nem felel meg az érdekel-
tek feltételeinek. 

Az ügyről Wimmer Fülöp a következőket mon-
dotta: 

— A gyáripar és a testület vezetői közt főleg 
azért történt a megállapodás, mivel mindkét fél 
érezte azt, hogy a mai idók nem alkalmasak éles 
választási karcokra, hanem minden erejükkel és 
befolyásukkal sima választást kívánnak biztosítani. 
Ezért igyekeztek minden kívánságnak eleget tenni, 
a szociálisták két tagjának helyet biztosítottak, 
éppen ugy a paprikásoknak is, ugy, hogy mivel 
mind a négy iparos_kör az akcióhoz hozzájárult, 
az igy készült jelölésnek biztos kilátásai vannak. 

Kérdést intéztünk Marosán Emilhez, aki a kö-

vetkezőkbea ismertette a saodáldemobrata kisipa. 
rosok álláspontját: 

— Előrebocsájtom, hogy a magunt részéről hoz-
zájárulunk egy becsületes Mstakaposoláshoz, de afv-
hoz semmiesetre sem járulhatunk: hozzá, hogy az 
iparkamara ipari osztályában tíz szege® gyár-
iparos mandátumhoz jusson, mert hiszen Szege, 
den 3500 kézműiparos van, 1000 szavazéjoggtU 
rendelkező paprikás és 200—309 fuvaros. Azt a 
listát, amelyet a Délmagyarország ismertetett, 
semmiesetre sem támogatjuk, mert nem szövetkeze 
hetünk azokkal, akik minden alapos ok nélk&i 
megfellebbezték a választóst és igy előidézték an-
nak megsemmisítését 

— Mi a magunk részéről, nyogotftam vésésük 
föl a választási küzdelmet és már meg is kezd. 
tftk a város egész területén a tervszert propagan-
dát, amelynek sikerében nem kételkedhetünk, 
közhangulat mellettünk van. Nem fogadhat 
a kérdéses listakombináciöt már csak 
sem, mert a legutóhtri választáson három rendes 
és egy póttagságot kaptunk a kamara ipari osztá-
lyában, most viszont csak két rendbe tagságot 
szántak nekünk, de még ezt sem garantálták. 

Kétévi fegyházra Ítélték a Winkler-fatelep tolvajait 
(A Délmaggarország munkatársától.) Néhány nap-

pal ezelőtt a Winkler.fatelepen — mint jelen-
tettük — nagyobbarányu lopást követtek eL A 
tettesek közel kétezer pengő értékű parkettfát vit-
tek el a telepről olyan módon, hogy a telep 
kerítését kibontották és az árut ezen az nton el-
szállították. A rendőrség megindította a nyomozást 
a tettesek kézrekeritésére és a Posztós, csoport 
detektivjei rövidesen kézre kerítették a tetteseket 
Németh Géza napszámos és Nagy Pál fuvaros 
személyében, akikről kiderült, hogy többször vol-
tak már különböző bűncselekményért büntetve. 

Nagy Pál fuvaros legutóbb 10 esztendei jegy. 
házat kapott rablás büntette miatt és hét év le-
töltése után szabadlábra került Kettejükön kivül 
bűnvádi eljárás indult tulaj donelleni kihágás miatt 
Nátly Dezsőné és Varga József ellen is, akik vet-
tek a lopott fából. 

A bünügyben líétfön már főtárgyalást tartott a 
szegedi törvényszékem dr. Tarajossy törvényszéki 
biró. A két elsőrendű vádlottat fegyőrök vezet-
ték elő a tárgyalásra. 

S z é c h e n y i M o z i b a n 
k e d d e n , n o v e m b e r 3 - á n m é g m i n d i g 

Srtrálhol a M m ! 

Németh Géza, aki már csalásért és lopásért Bt, 
elmondotta, hogy pnmkanéikiil vrtt már hpsszabb 
idő óta és elhatarozta, hogy pénzt szerez. A 
Winkler-telep szomszédságában lakott és igy tá-
madt az az ötlete, hogy a telepről fát fog lopni. 
Egyik éjszaka kibontotta a kerítést és a parkett-
fákat átcipelte a saját udvarukra. Ezatán értesí-
tette a dologról Nagy Pált, aki a lopott holmit el-
fuvarozta és áruba bocsátotta. Nagynak sikerült 
is a fa egyrészén túladnia, de a befolyt pénzzel 
nem számolt eL 

Nagy Pál tagadta, hogy résztvett vetna a lopisfean 
és azt állította, hogy a fáról nem tedta, hogy 
az lopott. Németh azt adta neki elő, hogy * fát 
vásárolta. Izgalmas szembesítés »tán a harmadik 
vádlottat, Nátly Dezsőnét hallgatták kL Etoondfftta, 
hogy Nagy azzal adta el neki a fát, hogy azt 
Vásárhelyről szerezte be. Igazolást is követek Nagy-
tól, aki erre másnap tényleg hozott egy levelet, 
amelyben az egyik vásárhelyi cég arról értesí-
tette Némethet, hogy a fát elküldötte dmére. 
De még igy is gyanús TOK előtte a dolog, ezért 
bejelentette az esetei a datektioeknek, akik en-
nek az alapján elfogták a tetteseket 

Varga József kihallgatása után Pw&tós Mihály 
deteküvesoportvezető tett valló inért az elfogass 
körülményeiről. Dr. Kalmár Szüve«z»er vád- és dr. 
Türr Aladár védőbeszéde után a bíróság Németh 
Gézát lopás büntette miatt kétesztmndei fegyházra, 
Nagy Párt pedig orgazdaság miatt kétévi börtönre 
ítélte. A bíróság Nagy Pállal szemben nem látta 
beigazoltnak, hogy résztvett vsina a tepAsbon. 
Nátly Dezsőnét és Varga Józsiét a Mnó*6g fel. 
mentette a vád alóL Az ítélet joaerós. 


