
tiz utazók ÉS kereskedelmi 
alkalmazottak tiltakozása 

a tömeges felmondások ellen 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Vasárnap délelőtt az Alföldi Utazók és Kereske-
d i k Egyesülete gyűlést tartott, amelyen tiltako-
zott a vállalatoknál és a cégeknél szinte epidémia-
szerüen fellépett felmondást láz e'««n. Fleisslg De-
zső nyitotta meg a gyűlést, majd Koeh Sándor, 
az AUKE társelnöke mondott nagyobb beszédet 
az utazói kar nehéz helyzetéről és indítványozta, 
hogy az egyesület fejezze la tiltakozását a töme-
ges felmondások ellen. Az erre vonatkozó ha-
tározati javaslatot Demtseh Gyula terjesztette elő 
a gyűlésen. A határozati javaslat a következő: 

»Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete meg-
döbbenéssel állapítja meg a magyar gazdasági 
életben a legutóbbi időben tapasztalható és egyre 
sűrűbben előforduló ama elszomorító jelenségei, 
hogy az utazói és alkalmazotti karból mind töb-
ben és többen kapják a felmondó leveleket Az 
AUKE kénytelen tiltakozó szavát felemelni a tö-
meges felmondások ellen és kérni az illetékes kö-
röket, hogy ennek a szinte epídémtaszerü felmon-
dási láznak akár halam! szóval ls vessen véget 
Rámutat az egyesület arra, hogy a felmondási 
láz nemcsak oly cégeknél és vállalatoknál lép 
fel, amelyek nem bírván a súlyos terheket, össze-
omlottak, vagy leépíteni kénytelenek, de még az 
olyan legtőkeerősebb vállalatok is könyörtelenül 
élnek a felmondás jogával, amelyeknek semmi 
okuk nincs, csupán azért, hogy a kényszerhely-
zetet kihasználva, a szerzett jogokat elkonfis-
kálva, ujabb, a réginél lényegesen jobban meg-
szükitett és kisebb anyagi feltételeket biztosító 
szerződéseket kössenek.* A határozati javaslatot a 
gyűlés egyhangúlag elfogadta és utasította az 
AUKE elnökségét, hogy ezt a tiltakozást memo-
randumba foglalva juttassa el a kereskedelem-
ügyi kormányhoz, a 33-as bizottsághoz és Szeged 
város három országgyűlési képviselőjéhez, felkérve 
őket arra, hogy vessenek " i tat a tömeges fel-
mondásoknak. 

Hamif tanuzéti bünper 
ezer pengő körül 

(A Délmagyarország munkatársától.) Engi Ist-
ván dorozsmai kocsmáros a mult év őszén meg-
vásárolta özvegy Rovó Józsefné dorozsmai kocs-
má j á t A vételárat ezer pengő hi j ján ki is fizette 
és a hátralék letörlesztését későbbre ígérte. A 
lejáratkor azonban Engi István nem jelentkezett, 
mire özvegy Róvó Józsefné felkereste őt üzletében 
és kérte a hátralékos ezer pengőt Engi özvegy 
Róvóné kérésére csodálkozó arcot vágott és ki-
jeJentette, hogy ő már egy fillérrel sem tartozik, 
mindent kifizetett Rövónénak. Kijelentette, hogy 
az utol&ó ezer pengőt tanuk előtt adta át, épp ezért 
nem hajlandó fizetni többet, özvegy Róvó József-
né, aki valójában nem kapta meg követelését, az 
ezer pengő megítélése iránt pert indított Engi 
ellen, aki tanukat jelentett be arra vonatkozólag, 
ho^y az ezer pengőt kifizette. A biróság ezeket 
a tanukat meg is idézte. A legnagyobb meglepe-
tésre azonban a négy tanu kijelentette, hogy nem 
tudnak az egész dologról semmit, mindössze annyi 
közük van az ügyhöz, hogy Engi István és Bata 
Andrásné fel akarták ókrt bérelni arra, hogy 
hamis vallomást tegyenek és mondják azt, hogy 
látták, amikor Róvó Józsefné az ezer pengőt fel-
vette. A biróság erre özvegy Róvó Józsefnének 
megítélte az ezer pengőt az iratokat pedig át-
tett* az ügyészségre. 

Az ügyészség Engi István és Bata Andrásné 
ellen hamis tanuzásra való rábírás büntette miatt 
indította meg a bűnvádi eljárást Ügyükkel hétfőn 
foglalkozott a szegedi törvényszék Gőmóry-tanácsa. 
A két vádlott kihallgatása során tagadta a terhére 
rótt bűncselekményeket Azt állították, hogy ők 
senkit sem akartak hamis vallomás megtételére 
ráb irn i A biróság kihallgatta a tanukat, akik 
egybehangzóan azt vallották, hogy ugy Engi Ist-
ván, mint Bata Andrásné felkereste őket és külön-
böző ígéretek mellett arra kérték őke t hogy vall-
janak hamisan. 

A bíróság a tanúvallomásokkal bizonyítva látta 
a vádlottak bűnösségét és mindkettőjüket fejenként 
két-kéthónapi fogházra ítélte. 

szomorodott t z iwe l i«I«ntjtlk, hogy 
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Hitelrontás! per 
fizetésképtelenségi híresztelés miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi J 
törvényszék ViW-tanácsa érdekes ügyet tárgyalt 
hétfőn. Az ügynek Koch Imre rövidáru nagy-
kereskedő volt a vádlottja, akit a László-bazár 
cégtulajdonosa, László Ilona jelentett fel hitel-
rontás cimén. A feljelentés szerint április 8-án 
megjelent Koch Imre üzletében Krausz Jenő, a 
Miskolci Textilipari B t ügynöke és árut ajánlott. 
Az ügynök és a kereskedő között beszélgetés fejlő-
dött ki, amelynek során Krausz megkérdezte, hogy 
mi újság a fizeiésképtelenségek frontján. Koch Imre 
erre azt mondta az ügynöknek, hogy a szom-
szédban lévő László-bazár is fizetési nehézségek-
kel küzd. Majd a beszélgetés során azt is mon-
dotta Krausznak. hogy »azért nem vesz tőle sem-
mit, mert ilyen cégekkel tart összeköttetést.* Krausz 
ezután, tekintettel arra, hogy cége nemsokkal előbb 
2600 pengő értékű árut hitelezett a László-bazár-
nak, azonnal átsietett László Ilonához. Ott elmon-
dotta, hogyha a két hó mulva esedékes 2600 
pengőt most kifizeti, 10 százalék kasszaskontót ad, 
sőt esetleg 15 százalékot 

Ez az ajánlat feltűnt László Ilonának, aki meg-

kérdezte, hogy minek köszönheti ezt a szokatlanulj 
magas engedményt, mire Krausz elmondotta, hogy 
azért szeretné a pénzt megkapni, mert ugy tudja,j 
hogy fizetési nehézségekkel küzd. László Ilona érrel 
felszólította, hogy nevezze meg azt, aki ezt a 
hírt terjesztette róla. Krausz ekkor megnevezte! 
Koch Imré t 

A biróság a hétfői tárgyalásra sok tanút kló-j 
zett meg. Koch Imre kihallgatása során tagadta, 
hogy pozitív formában megnevezte volna a LászlóJ 
bazárt Krausz érdeklődésére csak azt mondotta j 
hogy tőle jobbra is, balra is vannak fizetésképp 
tclenséggel küzdő cégek. 

László Ilona kihallgatása során előadta, bogy 
Krausz látogatása után átsietett Koch Imréhez; 
akit felelősségre vont. Koch ekkor elismerte, hogy 
a kijelentést megtette. Krausz Jenő azt vallott*^ 
hogy Koch megnevezte Lászlóékat. 

Több tanúvallomás után a biróság bünósneKj 
mondotta ki Koch Imrét és 300 pengő pénzbün-\ 
tetésre ítélte. A biróság László Ilonát kártérítés!) 
igényével polgári perre utasította. Az itélet ellen 
Koch Imre fellebbezést jelentett be. 

Kit szerettem az éjjel 
2 Arás kacagás 
á legpazarabb gazdag kfsérö mOsor 

L I A N E H A I D 

PETROVICS SZVETISZLAV 
csütörtök Belvárosi 

Y J f A Kedd. Róm. katb. Av. András. Pro-
• / % - M testáns Luther M. Nap kél 6 óra 

56 perckor, nyugszik 4 óra 31 perckor. 
A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt 10-161 

12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével 
8—1 óráig; könyvkölcsőnzés ugyanezen időben. 
A muzeum nyitva délelőtt 10 tői délután fél 1 
óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horvúi'.i Mihály-ucca 9. 
(Tel. 1352.) Moldován Lajos, Újszeged, Vedres 
ucca t (Tel. 1846.) Nyilassy Ágoston, Római 
kőrút 22. (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. 
(Tel. 1296.) Frankó Andor, Dugonics tér t (Tel. 
1793.) Zakár S. ő r ö k ö n , Valéria tér 1. (TeL 
1695.) 

— A Dugonics Társaság felolvasó filéte. A Du-
gonics-Társaság vasárnap délután a városháza köz. 
gyűlési termében felolvasó ülést tartott. Dr. 
S z a l a y József elnöki megnyitója után dr. F a 11 a 
Marcell >A trianoni orvos* címmel tartott előadást, 
amelyben a csecsemő halandóságról beszélt Érde-
kes előadást tartott dr. B u d a y Árpád egyetemi 
tanár »Román könyv a művelődésről* cimen. Az 
előadás egy Kolozsvárott megjelent román könyv-
ről szólott amelyben a szerző a magyarságot 
igyekszik minél jobban háttérbe szorítani. Végül 
dr. Szalay József felolvasta dr. M ü l l e r Vilmos, 
nak »Az altatás felfedezésének százéves fordulója* 
cimü munká j á t 

— Elkészítik a lelepi gyalogjárókat. A város 
hatósága már régebben megegyezett az u j lakó-
telepek lakosságával, hogy elkészítteti a telepen a 
gyalogjárókat hitelben és mivel a járdakészités 
költsége az érdekelt telektulajdonosokat terheli, 
értük garanciát vállal a vállalkozónál A József fő-
heroeg-telep, a Klebelsberg-telep és Röszke gyalog-
járóinak elkészítésére most kiírták a versenytár-
gyalást. igy rövidesen megkezdik a telepeken a 
járdakészitést. A telektulajdonosok a költségeket 
részletekben fizetik meg a városnak, illetve a vál-
lalkozónak. 

— üázasság P i n t é r Mária és S t e i n e r Tibor 
f. hó 9-én házasságot kötöttek. (Minden külön 
értesítés helyett) 

— Elöljárósági ü'és az ipartosiülelbea. A szegedi 
ipartestület elöljárósága kedden délután 5 órakor 
rendes ülést tart A tárgysorozaton többek kö-
zött a kővetkező pontok szerepelnek: az október 
havi pénztári jelentés, elnöki előterjesztések, a 
székházi Völcsön konvertálása, az adófelszólam-
lási bizottságok megalakítása, indítványok tárgya-
lása, kárpitosok kérelme szakosztály alakitása 
ügyében. 

z Higiénikus yéftec-féfe 10 kgos szén- és bri-

kett-csomagok mindenütt kaphatók. 131 

— A Leányegylet teadélutánja. Nagy érdeklő, 
des mellett igen j ó hangulatban tartották meg va-
sárnap a Kassban a szegedi zsidó leányegylet te®, 
délutánját. A nagyterem zsúfolásig megtelt vi-
dám jazz-zenekar ropogó ütemei invitálták táncra 
a fiatalságot, amely szivesen és örömmel fogadta a 
ma már mind ritkábbá váló táncalkalmat A mu-
latságot R o s m a n n Böske ügyes prológusa ve. 
zette be, utána táncjátékok következtek különféle 
nyereményosztásokkal, amelyek szegedi kereske-
dők kedves és értékes ajándékaiból kerültek k i 
Voltak pénzbeli adományok is, ami még fokozta a 
jótékonyság terén agilisan dolgozó leányegylet tag-
jainak rendezői lelkesedését A teadélután nagy 
erkölcsi és anyagi eredménnyel zárult, a jókedv ésj 
tánc pedig eltartott a késő éjjeli órákig. 

— A halálra Kélt Laki István nem beszámítható? 
Gyuláról jelentik; Az orosháza—mezöhegyesi mo-
toros-vonat merénylőjének. L a k i Istvánnak vó. 
dője ujabb kegyelmi kérvényt küldött a kormány-j 
zóhoz és ebben a halálra itélt Laki felmentését 
kéri, hogy Laki n e m b e s z á m í t h a t ó . A kor-
mányzói kegyelmi irat méff nem érkezett meg) 
Gyulára. 

— Adományok a főispán skísnongyos* a kelő-
Jóra. Szeged-belvárosi róm. kat. egyházközség 100^ 
Schwarcz E. és fia 5, Erdélyi András és fia 
10, Varga Dezső 10, Pető Ernő 10, dr. Szalay 
József 10 pengő. 

B e l v á r o s i M o z i 

Kedd, szerda 

RENÓTfl MÜLLER és HERMÁNK TH3MIG 
a .Mesék az írógépről" főszereplőinek legujabbfilmje 

Egy klf ballépés 
zenés vigjáték, vidám modern történet egy kis bal-

lépésről és egy nagy, nagy szerelemről. Rendezte 

RE INHOLD SCHÜNZSL. Azonkívül: 

Xlsértetlirás trükkfilm. Hz acél Ufa természeti film. 

Előadások 5, T, 9 <5rakor 

K o r z ó M O Z I *>"edd, szerdán 

LASSZOVAL 
A DZSUNGELBEN 

hatalmas vadállattilm Afrika őserdeléből. Éiő zsiráf 
orrszorvu gnu ent'lop fogás lasszoval. Azonkívül: 

CONRAD NAGEL 
főszereplésével 

Tetszhalott fér] 
kacagtató vígjáték 8 felvonásban 

E l O a d i t o k 3. T, 9 ó r a k o r . 


