
A város pénzügyi helyzetéről tárgyal 
a pénzügyi bizottság 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton 
délben összeül a pénzügyi bizottság, hogy meg-
hallgassa a város háztartásának októberi hely-
zetéről készített pénzügyi jelentést A közgyűlés 
egyik korábbi határozata alapján ugyanis a pénz-
ügyi bizottságnak minden hónapban ülést kell tar-
tania és állandó figyelemmel kell kisérnie a város 
háztartásának pénzügyi vonatkozású kérdéseit, 
hogy szükség esetén idejekorán javasolhassa a 
közgyűlésnek a szükséges rendszabályok életbelép-
tetését 

A pénzügyi bizottság letárgyalja a szombati ülé-
sen azoknak a pénzintézsetekn.'k a beadványát is, 
amelyek kisebb-nagyobb doliárkölcsönöket folyó-
sítottak a városnak. Az érdekelt pénzintézetek, te-
kintettel a valutáris viszonyok terén mutatkozó 
bizonytalanságra, olyan értelmű nyilatkozatot ki- i 
vánnak a várostól, amely szerint a város a felvett | 

dollárkölcsőnt aranydollár-kölcsőnnek ismeri el. A 
városházán az az álláspont ebben az ügyben, hogy 
a nyilatkozatot aggodalom nélkül kiadhatja a 
város. 

Foglalkozik a pénzügyi bizottság a dollárköl-
csőnt nyújtó pénzintézeteknek azzal a kívánságá-
val is, hogy a város a kamatokat ezentúl ne 
pengőben, hanem effektív dollárban fizesse. A vá-
ros hatósága már régebben tett kísérleteket, hogy 
ezt a kívánságot teljesítse. Hivatalos formában 
érintkezésbe lépett a Nemzeti Bank igazgatóságá-
val és a kamatok kifizetéséhez szükséges dollár-
összeg kiutalását kérte. A Nemzeti Bank azonban 
a város valutakérelmét nem találta teljesíthetőnek, 
igy Szeged nem kapott egyetlen dollárt sem, tehát 
kénytelen továbbra is pengőben fizetni a dollár -
kölcsönök kamatait 

Ballagás az egyetemtől az anatómiai intézetig 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

egyetem anatómiai intézetében csütörtökön 
reggel a hallgatóknak igazolványokat osztot-
tak ki, amely szerint az intézetbe csak azok 
a medikusok léphetnek be, akik az igazolványt 
felmutatják. Más fakultásbeli hallgatók nem 
léphetnek az intézetbe. Az intézkedésre min-
den bizonnyal az a felvonulás adott okot, 
amelyet egy csoport fiatal elsőéves hallgató 
rendezett csütörtökön délben a korzón. 

A gólyák — 25-en, 30-an — kigyóvonalban 
úgynevezett »ballagást« akartak imitálni a vá-
ros főútvonalán. A felvonulás közben az egyik 
hirtelen kiadta a jelszót: 

— Gyerünk az anatómiára! Le a zsidókkal! 
Egy darabig azután még tovább tartott a 

>ballagás* a Kossuth Lajos-sugáruton, de az 
anatómiai intézet tájékán félegyig teljes csend 
és rend uralkodott. Félegykor nagyobb számú 
hallgató jött ki az intézetből és az épület 
előtt csoportba verődve tárgyalni kezdték az 
eseményeket Egy órakor megkezdődlek az 
ilyen kijelentések: 

— Itt is megy egy zsidó. . . 
A járókelők azonban nem törödtek a han-

gos csoporttal. A többi között egy fiatalem-
berre is rákiáltottak, aki nem reagált a sérte-

getésre, hanem azt mondotta a kíséretében 
levő hölgynek: nem ajánlja, hogy hozzányúl-
janak, mert revolver van nála. 

Két fiatalember ekkor elrohant a kerület-
ben levő rendőrőrszobába, hogy kint valaki 
életveszélyesen megfenyegette őket. Az őrspa-
rancsnok meg is jelent a helyszínen, mire a 
fiatalember az őrszobán azonnal átnyújtotta 
revolverét, határozottan tiltakozott azonban az 
ellen, hogy ő bárkit is megfenyegetett volna és 
nyomban igazolta, hogy fegyverviselési enge-
délye van. Az őrszobáról azonnal elengedték. 
Nemsokára az összeverődött csoportok is szét-
oszlottak. Egy óra után teljesen elcsöndesedett 
az anatómiai intézet környéke. 

Hasonló mozgolódásokat észleltek csütörtö-
kön délelőtt az egyetem bőlcsészetkari fakul-
tásán is. Dr. Mályusz Elemér tanár órája után 
gyűltek össze á diákok, kiabáltak, zajong-
tak, valaki közülük a tanterembe egy játék-
büzbombát dobott, ez azonban nem explo-
dál t Á nagy lármára megjelent a bölcsé-
szeti fakultás dékánja, dr. Budny Árpád pro-
fesszor, aki erélyesen rendre intette a za-
jongókat. A dékán felszólítására ezután a diá-
kok eltávoztak az épületből. 

A város nem a k a r j a leszállítani 
Templom-téri bérház lakbéreit 

A polgármesteri Javaslat szerint elfogadják a lakók lömeges felmondását 
Pénteken dönt a kisgyűlés 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
város vezető tisztviselői csütörtökön délelőtt 
ültek össze dr. Pálfy József polgármester-
helyettes elnökletével, hogy előkészítsék a pén-
tek délutánra összehívott rendkívüli kisgyűlés 
napirendjét. A rendkívüli kisgyűlés összehívá-
sára, mint ismeretes, az adott okot, hogy mi-
után a legutóbbi rendes kisgyűlés nem hono-
rálta a városi bérházak lakói egyrészének 
kérelmét és nem szállította le a lakbéreket, 
a plébánia-palota lakói közös beadványt in-
téztek a városhoz és bejelentették, hogy abban 
az esetben, ha a lakbéreket nem szállítja 
le a város hatósága legalább tizenöt százalék-
kal, lakásaikat testületileg felmondják. A fel-
mondási idő az érvényben lévő lakásrendele-
tek szerint november 15-én jár le, a város 
hatóságának tehát még ez elölt nyilatkoznia 
kell a lakók beadványára. 

Az érdekelt lakók azzal érvelnek beadvá-
nyukban, hogy a városi lakások bére lényege-
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sen magasabb a magánházakban kialakult lak-
béreknél, a városi bérek nem felelnek meg a 
gazdasági viszonyoknak, hiszen a mai válság 
idején a jövedelme mindenkinek csökkent, a 
tisztviselők fizetését is leszállították, tehát tel-
jesen indokolatlanul tartja a város a konlunk-
turilás időkben megszabott lakbéreket 

Az előkészítő ülésen alaposan megtárgyal-
ták a kérdést és hosszas vita után elhatároz-
ták, hogy a plébánia-palota lakóinak kérel-
mét a polgármester elutasító jaoaslallal ter-
jeszti a pénteki kisgyűlés elé. 

Az előkészítő ülés természetesen zárt ajtók 
mögött folyt le és róla a polgármes'terhelyet-
tes a következőket mondotta: 

— Javasolni fogom, hogy a kisgyűlés uta-
sítsa el a lakbérleszállitási kérelmet és mondja 
ki, hogy abban az esetben, ha a lakők fenn-
tartják a beadványukban közölt álláspont-
jukat, elfogadja a lakások fölmondását. Meg-
állapítottuk ugyanis, hogy a városi lakások 
bére nem haladja meg a hasonló szegedi 
lakások általánosan kialakult bérét és hogy 
ezek a bérek megfelelnek a mai viszonyoknak. 
A lakbérleszállitás igy indokolatlan lenne és a 
város nem mondhat le a mai viszonyok között 
egyetlen fillér jövedelméről sem. Meg vagyunk 
győződve arról, hogy abban az esetben, ha 
a lakók fentartják a felmondást, a megüresedő 
lakásokat azonnal kiadhatjuk a jelenlegi bé-
rekért olyanoknak, akik ezt a bért vállalják. 

Változatlan az ango! kamattá 
London, november 12. Az Angol Bank mai 

ülésén a bankkamatlábat változatlanul 6 szá-
zalékban állapította meg. 

Repülőkatasztrófa 
München, november 12. Az oberwiesenfeldi re-

pülőtéren ma délután lezuhant egy sportrepülő-
gép. Vezetője és kísérője azonnal meghalt 

tgy vásárhelyi földbirtokos 
súlyos motorkerékpárszeren-
csétlensége a szeged-makói 

országúton 
(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap dél-

után sutyos motörkei'ékpárszerencsétlenség tőrtédf 

a szeged—makói országúton. Kovács Károly vá-

sárhelyi földbirtokos az esti órákban motorkerék-

páron igyekezett vedresházi birtokára. A sikos 

uton a nehéz kerékpár megcsúszott felborult és 

a földbirtokos széles ivben a kövezetre zuhant 

Kovács Károlyra később találtak rá a járókelők. 

Az eszméletlen embert első segélyben részesítették, 

majd beszállították a szegedi sebészeti klinikára, 

ahol ápolás alá vették. Kovács Károly állapota 

komoly. A súlyos gép jobblábát törte és snlyos 

belső sérüléseket okozott 

Felmentettek egy kereskedőt 
a vétkes bukás vádja alól 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegecfi 
törvényszék Gömöry-tanácsa érdekes Ítéletet hozott 
csütörtökön egy vétkes bukással vádolt hódmező-
vásárhelyi kereskedő ügyében. Teltsch Adolf vá-
sárhelyi vásározó kereskedő kész női ruhákat árult 
a vásárokon. Üzlete rosszul ment a viszonyok nap-
ról-napra rosszabbodtak, 1928-ban fizetési zava-
rok léptek fel és kötelezettségeinek nem tudott 
eleget tenni. Végül is csődöt kért maga ellen, ame-
lyet elrendeltek és lefolytattak. A csődeljárás során 
megállapították, hogy Teltsch üzleti könyveket nem 
vezetett, mérleget nem készített ngy, hogy va-
gyoni állapotával nem lehetett tisztában. Az ügyész-
ség erre a körülményre alapozta vádját, amikor. 
Teltsch Adolf ellen vádiratot készített Az ügyész--
ség a vádiratban előadta, hogy Teltsch üzlete a 
kisipar körét meghaladta és igy könyvek vezetésére; 
kötelezve lett volna. 

A csütörtöki tárgyaláson a vádlott azzal védeke-
zett, hogy üzletének minimális forgalma volt még 
a jobb állapotok idején is. Vásározni járt, de 
nem találta meg számításait Közben a feleségoj 
beteg lett, majd meghalt és az ápolási, vala-' 
mint a kórházi költségek mindent felemésztettek.; 
Könyvelni, mérleget készíteni nem tudott, de nem 
is tartotta szükségesnek. Dr. Reich Zoltán védő 
iratokkal bizonyította, hogy Teltsch üzleti for-
galma a konjunkturális időkben sem haladta meg 
a 40 milliót 

A biróság ezután felolvasta a szegedi kereske-
delmi és iparkamara véleményét, amely szerint 
Teltsch Adolf üzlete a kisipar körét nem haladta 
tul. A biróság ezután a vádlottat felmentette azon 
az alapon, miután a vádlott üzleti forgalma az 
infláció idején sem haladta tul a 40 millió koro-
nát, nem tartja a vádlott üzletét olyannak, hogy, 
üzleti könyveket kellett volna vezetni. 

Széchenyi Moziban 
Pentek, szombat, vasárnap, november 13., 14. és 15-é» 

Kipróbálom 
ói uramat 

L I A N E H A I D 
egmulatságosabb énekes, zenés és tán-

cos bohózata 

Előadások hétköznap 5, 7, 9 órakor, 
vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. 


