
I szegedi tisztviselők tiltakozó feliratot intéztek 
a miniszterelnökhöz az ujabb fizetéscsökkentés ellen 

(A Détmagi/a, ország munkatársától.) A u/alkal-
mazottak körében ujabb nagy izgalmat keltettek 
aaok a hirek, amelyek a fizetések ujabb csök-
kentéséről szóltak. A hirek felkavarták e szegedi 
köztisztviselő-társadalom nyugalmát és egyre-
másra hangzanak ei olyan kijelentések, hogy a 
tisztviselők illetményeinek további megcsorbítása 
katasztrófát idéz elő az egész gazdasági életben,. 
A helyzet annál komolyabb, mert az öt százalékkal 
csökkentett lakbérek e>ső negyedévi részletét febro. 
i r elsején kapják meg a tisztviselők, akik a lakbér-
differenciát igy redukált iizetésflkből lennének 
kénytelenek kiegyenlíteni. A tisztviselők körében 
mozgalom indult meg, hogy a háztulajdonosok 
ts szállítsák te a tisztviselőktől kapott eddigi lak-
béreket ót százalékkal, különben a tisztviselő-
lakók kénytelenek lennének tömegesen élni a takás-
felmondás jogával. 

A szegedi Tisztviselők Otthonának választmánya 
szintén foglalkozott a fizetéscsökkentésről keringő 
hírekkel és tiltakozó feliratot Intézett gróf Rárolgl 
Gyula miniszterelnökhöz. A választmány a felirat-
ban részletesen feltárja a miniszterelnök előtt a 
közalkalmazottak helyzetét és rámutat azokra a 
következményekre, amelyekkei a Mr szerint ké-
scülő harrmdlk fizetéscsökkentés járna. Ez a fize-
téscsökkentés nemcsak a közalkalmazottak <l liozná 

k ztrőfálts h. .étbe, hanem * kereskedőket és 
az Iparosokat w, mert hiszen • súlyos gazdaság! 
viszonyok között szinte a tisztviselőtábor jelentette 
az egyetlen fogyasztóképes kategóriát Az ujabb 
fizetéscsökkentés még jobban elkeserítené a tiszt-
viselő társadalmat, amelyben érezhető nyugtalan-
ságot keltett már az is, hogy a szállingózó hirek 
megcáfolását nem tartották azflkségesnek. Hivat-
kozik arra a választmány, hogy a tisztviselők 
az 1927 november elsején életbeléptetett illetmény-
rendezés alapján sem kapták meg teljes béke-
beli fizetésüket. A nryuqdijasok helyzete még sú-
lyosabb, mert a különböző időben nyugdíjazott 
közalkalmazottak Illetményei között még mindig 
megvan a méltánytalan differencia. Rámutatott 
feliratában a választmány arra Is, hogy a folyto-
nos iUetménycsökkentés nemzetvédelmi szempont-
ból ls káros következményekkel Járhat 

Felhívta az »Otthon« választmánya a minisz-
terelnök és a kormány figyelmét a drágaságra 
la, amely leginkább a liszt és a kenyér ára körölti 
differenciában nyilatkozik meg, végül törvényes 
rendelkezéseket sürgetett *z állás- és fizetéshat. 
mozás megszüntetésére, megállapítva, bogy ezzel 
az államkincstár olyan megtakarításokat érhetne 
e t amelyek feleslegessé tennék a tisztviselőfizeté. 
sek további csökkentését 

Erktflcsrendészeti razzia - öngyilkossági kísérlettel 
(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap a 

aandőrség erkölcsrendészeti razziát tartott ame-
lyen 16 nőt állítottak elő a központi ügyeletre. 
Az egyik előállított nőről, Tóth Veronról kids-
rtlt bogy ki van tiltva Szegedről. Lekísérték 
a detektívekhez, hogy a kitoloncoláshoz szüksé-
ges Intézkedéseket megtegyék. Tóth Veron nagyon 
zokon vette, hottv Ismét kitiltják Szegedről, sót 

tiltott visszatérésért meg Is büntetik és egy pléh-
darabbal hirtelen felvágta a karfán az ereket. A 
detektívek azonnal észrevették a leány tettét ki-
hívták a mentőket, akik Tóth Veront beszállították 
a kórházba Sebeinek bekőtözése után visszavitték 
a rendőrségre, ahol kitoloncolásáig őrizetben ma-
rad. 

Ki keli bővíteni a belvárosi temetőt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Még ámult 

évben kezdték meg a belvárosi temető rendezését 
és ezzei kapcsolatban a belvárosi temetőbizottság 
beadványt intézett a város hatóságához, bejelen-
tette, hogy a temető Jelenlegi területe rövid időn 
belül megtelik, ezért sürgős szükség van a temető 
kibővítésére. A polgármester annak Idején Bremo. 
vlcs Vilmos műszaki tanácsost bizta meg a temető 
kibővítésére vonatkozó javaslat kidolgozásával. 
Breinovtcs tanácsos a temetőbizottság tagjaival 
helyszíni szemlét tariott és megállapította, hogy 
a belvárosi katolikus temető szomszédságában két 
olyan városi terület van. amely alkalmas a temető 
kibővítésére, az egyik 6 holdas, a másik 19 holdas. 

A temetőhizottság ezekután azt kérte, hogy a 
város egyelőre csak a hatholdas területet csatolja 
a temetőhöz, mert ez nénány esztendőre elég lesz, 
később azonban csatolja majd a 19 holdas föld-
darabot is hozzá. Ebben az esetben hosszú Ideig 
nem lesz szükség a temető további bővítésére. 

Most ujabb beadvány érkezett a temetöbizottság-
tól a város l u t : .-ágához. A bizottság bejelenti, 
hogy a temet ) : ioóvilése ügyében még mindig 
nem történt meg a k*rt döntds, pedig a temető 
már annyira megtelt, hogy két-három hónap 
múlva uj sírhelyet nem tudnak kifelölnl. Éppen 
ezért elódázhatatlanul sürgős a halholdas terüht 
átadása. 

Érdeklődtünk az ügyben dr. Pálfy József pol-
gármeslerhelyettesnél, aki elmondotta, hogy an-
nak idején a temetőkibővités ügyének aktáit a 
gazdasági ügyosztálynak adta ki elintézés vírett. 
A kérdéses hatholdas területen ugyanis jelen-

leg bérparcellák vannak, ezeket a parcellákat pedig 
csak a bérlők méltányos kártalanítása után veheti 
vissza a város. A gazdsságt ügyosztálynak az ér-
dekelt bérlőkkel kell letárgyalnia éa elintéznie 
a kérdést. 

— Azt elhiszem — mondotta a polgfrmester-
fieryettes —, Bogy a temető kibővítésére szűk-
ség pan, de abban már kételkedem Ifssé, hogy 
abban az esetben, ha ez a kibővítés egy-kflt 
fTónapon betűi nem fÖrfSnne meg, a szegedi hatot-
takat nem féhetn^ értemetni. ElŐbb-utÖbb küfön. 
flen ls meg 8ca raőSsitanunk a központi temet-
kezés tervét mert megítélésein szerint a belvárosi 
temető jelenlegi helye nem felel meg a célnak. Ez a 
temetőterület mélyfekvésü, gyakran megtörténik, 
hogy a megásott sirok megtelnek talajvízzel, ami 
sem a kegyelet érzésének, sem a közegészségügy 
követelményeinek nem igen felel mag. Már gon-
doltam arra is, hogy az uj központi temetőt 
ki keU telepíteni a váross határának olyan részébe, 
amely magas fekvésű. A legmegfelelőbbnek az 
Othalom látszik. Igaz, hogy ez kissé messze esik 
a város belterületétői, de meg vagyok győződve 
arról, hogyha ott lesz az uj temető, a viliamos-
társaság kiépíti odáig a villamosvonalakat éppen 
ugy, mint ahogyan kiépítették a villamost a buda-
pesti temetőkig)/, is, amelyek pedig lényegesen 
messzebb vannak a főváros szivétőt mint Szeged 
belvárosától Othalom. A temető kibővítéséhez szük-
séges öt holdat azért rövidesen felszabadítjuk. 
Ugy tudom, hogy a bérlőkkel már meg Is indultak 
a tárgvatások és a megegyezésnek nem lesz aka-
dálva. 

A kincstár 11 ezer pengős pere 
kél csendőrőrnagy és egy százados ellen 

Papp főhadnagy Öngyilkosságának epilógusa a szegedi Ítélőtábla előtt 
(A Délnxagi/arország munkatársától.) Az állam-

kincstár két Ívvel ezelőtt pprt indított Oláh Fe-
renc csendőröm a t'v, Burg Jenő csendőr gazda-
sági őrnagy és Dudás László gazdasági százados 
ellen. A kincstár a gyulai törvényszékhez beadott 
keresetében arra kérte a biröságot, hogy a bárom 
alperest egyetem legesen kötelezze 11 ezer 259 ptngó 
meglizetésére. 

Az érdekes per elizményci 1927 junius havára 
nyúlnak vissza. A szentesi csendőrosztály gazda-
sági hivatala étén P>nn Zsicnnond aazdasájji fő-

hadnagy állott ő intézte az osztály élelmezését 
és ő kezelte a pénztárt is. Az ellenőrzést Oláh 
őrnagy, Burg őrnagy és Dudás százados, mint 
felettesei végezték, a számadásokat mindig a leg-
nagyobb rendben találták. 

1927 junius 26-án rovancsoló biztos érkezett 
Szentesre, Xovák Nándor számvevőségi főtaná-
csos személyében. A délelőtt folyamán megejtett 
rovancsoláson tragikus eset tőrtént. A rovancsoló 
biztos ír 'lett, az íróasztalnál állott Papp főhad-
naay. aki az egyik óvatlannak látszó pillanatban 

kihúzott ztebéből égy köteg paplro'pfntl ls fls(' 
észrevétlenül a tóbbi pénz közé akarta osúsztatni. 
A rovancsolóbiztos észrevette a dolgot és meg.* 
ksérdezte a főhadnagytól, hogy milyen pénzt akart 
a pénztárba csempésznL A főhadnagy elsáppadt 
msjd hirtelen előrántotta szolgálati revolverét ée 
társat szemeláttára főbelőtte magát. 

A rovancaolás semmiféle hiányt nem tudóét 
megállapítani a délelőtt folyamán, ngy, hogy az 
a köteg pénz, 7000 pengő, melyet a" főhadnagy 
vissza akart csempészni, feleslegnek látszott A 
tragikus eset híre futótűzként terjedt el Szentesen 
és délután jelentkezett a biztos előtt Angényt 
Sándor szentesi bankigazgató, aki elmondotta, hogy 
a dé'e'őtt folyamán megje'ent nála Pappjóhadnagy 
és váltóra 7000 pengőt kért kölcsön. A pénzt 
folyósította és az a 7000 pengő, amelyet a fő-
hadnagy visszaakart juttatni, az tőle származott 
A tüzetesebb vizsgálat aztán megállapította, bogy 
bár látszólag minden rendben van a pénztárnál, 
mégis Í1JU9 pengő a hláng. Megtalálták a hamis 
ngugtákat és igy kiderült, hogy miké pen manipulált 
a szerencsétlen főhadnagy. 

Az államkincstár a felettesek ellen Indított peré. 
ben azzal indokolta keresetét hogy Papp felet-
teseinek volt kötelességévé téve az ellenőrzés, akik 
ezt az ellenőrzést 1924 óta gyakorolták is, azon-
ban ugy. bogy nem jöttek rá a manipulációkra 
és akaratlanul is módot nyújtottak a főhadnagy-
nak, hogy sikkasztásalt űzhesse. A gyulai tör-
vényszék előtt megtartott tárgyaláson az alperes 
tisztek azzal védekeztek, hogy ők az ellenőrzést 
meg ls ejtették mindenkor a szokásos Időben, 
azonban semmiféle szabálytalanságot fel nem fe-
deztek, mert a pénztár, mint a rovaneaolóbiz-
tosnál Is, elsőlzben, egyezett és semmi olyan körül-
mény nem mutatkozott amely gyanúra adhatott 
volna alkalmat. A törvényszék a kincstárt el is 
utasította keresetivel, meri elfogadta az alpere-
sek védekezését. 

A kincstár az elutasítási Ítéletet megfellebbezte 
és az ügyet csütörtökön tárgyalta másodfokon a 
szegedi tábla fforpdssy.tanáesa. Az alperes tisz-
tek védői bizonyitáskiegészltés! Indítványt terjesz-
tettek elő, amelynek « tábla helyt adott és • 
tárgyalást elnapolta. A legközelebbi tárgyalásra 
megidézik és eskü alatt kihallgatja a bíróság a z ' 
alperes csendőrtiszteket A bíróság ezenkívül be-
szerzi a következő tárgya'ásra a szentesi csendőr-
osztály gazdasági hivatalának könyvelt ls. 

Nem szállltottftk la 
a szegedi kárház államsegélyét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mint emlé-
kezetes, a mult év végefelé különböző riasztó 
hirek terjedtek el arról, bogy a népjóléti mi-
niszter le akarja szállítani a szegedi kórház állam-
segélyét, amelyet a szegény betegek ápolási költ-
ségeinek megtérítése címén kapott eddig és amely 
legutóbb havi 10.000 pengő volt Ebben az ügyben 
értekezlet volt a minisztériumban. A népjóléti ml. 
nlszter most értesítette * várost hogy kiutalta 
a kórház januárra esedékes államsegélyét, iOjm 
pengőt. Érdeklődtünk illetékes helyen és megtud, 
tuk, bogy a népjóléti miniszter a szegedi kórház 
segélyét nem csökkerJl, változattanul meghagyta 
évi 120£00 pengőben. Ezért nem emelik fel a 
kórház ápolási diját sem, amely ezentúl is napt 4 
pengő 20 fillér marad. A kórház naponkint hetven-
öt szegény beteget ápol. 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Péntek, szombat, január hó 15., 16-in 

Várkonyi Mihály 
kitűnő alakításával 

citadella 
Lengyel irredenta film a cári elnyomatás 

idejéből 

Tinta Muki rajzos trükkfilm 

Előadások, ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 
Hétkőraap . 5, 7 és 9 órakor. 
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Monogram 
Címer 
PacaAtnyomók 
Névtáblák 
Drágakövek 


