
Elfogták az ufszegedi betörés tetteseit 
A roH szoba Inas pontos tervra|za alapián kél rovottmollu 

dr. Biedl Soma lakáséba 
fiatalember baloU ke 

(A Délmagyarország munkatársától.) Megírt* • 
Délmagyarország, hogy « mult vasárnap dr. Biedl 
Samu füréMgyáros ujszegedl lakásában betörök 
jártak, ak{k mintegy ezer pengő értékű ékszert 
vittek el a felfeszített szekrényből. A rendőrség-
nek most sikerült a betörés tetteseit kézrekeriteni. 
őrizetbe vették a felbujtót és a. betőrőtársaság 
orgazdáit is. 

A betörés tettesel Szab* Sándor 19 éves és Hó-
mag László 25 éves rovoltmultu emberek, akiket 
Srécst István 2S éves komornyik vett rá arra, 
bogy dr. Biedl Samu lakásába betörjenek. Szécsl 
néhány éwel ezelőtt dr. Biedléknél volt Inas, is-
merte a lakás beosztását, tudta, hogy melyik 
szekrénybon tartják az értéktárgyakat Szécsl pon-
tos tervrajzot készített a lakásról és a rajzot át-

adta Szabó Sándornak és Hoinay Lászlónak, akik 
• pontos utrautatások alapján a betörést végrehaj-
tatták. Az elfogott betörők eleinte tagadni pró-
bálok, de a tárgyi bizonyítékok láttára megtörtek 
éJ mindent bevallottak. 

. A icadőrség a nyomozás során megállapította, 
hogy a betörőknek az ékszereket nem sikerült 
értékesítem. A régi antik ékszereknek inkább mü-
értékük volt amelyeket nehezebb értékesíteni. Ami-

kor erre rájöttek, a betörők agy határoztak, hogy 
az ékszereket nem ássák el, hanem beledobfák 0 

csatornába. A rendőrség hosszas kutatás után 
pénteken as ékszerek eggrészét a SafkaMcoai csa. 
tornában meg Is találták, mire a betörők beval-
lották, hogy azok a Bledl-féle betörésekből szár-
maznak. 

A felbujtö SzécMre az ujszegedl betörésben való 
részességen kívül négy kerékpárlopást ls sikerült 
rábizonyítani- A nyomozás további szálai azután 
az orgazdák nyomára ls rávezették a rendőrséget 
Az orgazdák Rizsa István és Porrá Veron Fekete-
szél 560. szám alatti lakosok voltak, akiknél a 
rendőrség házkutatást tartó t A házkutatás meg-
lepő eredménnyel j á r t A verandán elásva agy 
biciklivázat és több alkatrészt találtak, Forró Ve-
ronnál pedig 1490 pengő készpénzt amelynek ere-
detéről nem tudott számot adni. A rendőrségnek 
taz a feltevése, bogy a tanyai házaspár már régóta 
foglalkozik orgazdasággal és a pénz az ellopott 
holmik eladásából gyűlhetett össze. 

A két betörőt a felbujtó szobajnast és az orgazda 
házaspárt a rendőrség őrizetbe vette, a nyomozást 
tovább folytatják. 

pénmt taUartt sa e g . 0 a februári o l 

A közgyűlés pénteken letárgyalta 
az Indítványokat 

A törvényhatóság felír a kormányhoz, hogy a Szegeden beszedett szükségedéi 
Szegeden hasznfiliék lel - LeszéIIIf|ék e termelők borfogyasztási adólót - A több-

ség nem engedte tárgyalni a szociáldemokraták Indítványát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 

délután folytatta s törvényhatósági közgyűlés a 
januári napirend tárgyalását A mult ölés jegyző-
könyvét dr. fóth Béla főjegyző olvasta fel, majd 
Lájer Dezső szólalt fel. 

— Amióta a szociáldemokraták tagjai a köz-
gyűlésnek — mondotta —, állandóan azt tapasz-
talják, hogy inditvám/aikat és interpellációikat csak 
akadályokkal terjeszthetik eló. A legutóbb bejelen-
tett Interpellációikat a kisgyűlés napirendjére tűz-
ték, pedig a törvény szerint az interpellációk 
e kózggülés hatáskörébe tartoznak. A Idsgyfllésnek 
nlacs szociáldemokrata tagja. így a szociálde-
mokraták interpellációs joga llluzóriussá válik. 
Kérte a közgyűlést, hogy foglaljon állást az ügyben 
és ne engedje meg a tőrvénues rendelkezések két. 
léte értelmezését. 

Az elnöklő dr. Pálfy József polgármesterheivet 
tes kijelenti, hogy a hatóság eljárása törvényes. 
Tiltakozik az ellen, mintha a hatóság különbséget 

N' tetme párt és párt között 
Ezután megkezdték az indítványok tárgyalását 

Dr. Bodnár Géza és dr. vitéz Gárgyán Imre azonos 
tartalmú indítványukban azt kérték, hogy 

a Szegeden beszedett sztlkség-
adéf Szegeden használták leL 

SZÉCHENYI MOZI 
Szombat, vasárnap és héiión 

január hó 30., 31. és február 1-én 

Sanet Gaynor 
és 

Charles Farrell 
pompás együttese 

U t a 
menyországba 

Exotlkus iilmregény 

R E N D E Z T E : 

Baoui Walsh 
E l ő a d á s o k : 

V a s á r n a p 3, 5, 7 és 9 érakor. 
H é t k O z n a p 5, 7 és 9 órakor. 

A kisgyűlés nem Javasolja a ieBraű indítvány el-
fogadását mert a kormány a szegedi munkanélkü-
liség enyhítésére is ad államsegélyt 

Gárgyán Imre szükségesnek tartja a felirat meg-
ismétlését 

Ebben a pillanatban a zsúfolt karzatról valaki 
harsány hangon elkiáltotta: 

— Munkát és kenyeret kérünk! 
A közgyűlési teremben mély csend támadt Né-

hány pillanat múlva az elnöklő polgármester-
helyettes a következőket mondotta: 

— Figyelmeztetem a közönséget hogyha még-
egyszer közbeszólás hangzik el. kl fogom űrlttetnl 
a karzatot! 

A közgyűlés ezután egyhangúlag elvetette ® kis. 
ggülés javaslatát és elhatározta, hogy újból felír 
a kormányhoz. 

Vitéz Gárgyán Imre második Indítványában azt 
követeli, bogy a kormány a sportünnepélyek ntán 
beszedett százezreket eredeti rendeltetésére, a ma-
gyar olimpikonok kiküldetésére használja fel. A 
kisgyűlés az indítvány elvetését kéri- Gárgyán til-
takozik az ellen, hogy a kormány az olimpiai 
célokra beszedett összegeket más célra költse el. 

— Éljen Ifja Gárgyán, mint ellenzékit — szól 
közbe Pásztor József. 

A közgyűlés elvetette Gárgyán Indítványát 
Kiss Bálint Indítványára elhatározta a közgyűlés, 

hogy a róku>l tó mellett lévő területet ttuermek. 
játszótérré minősiti. 

Ki^s Ferenc azt Indítványozta, hogy a város 
kötelezze földbérlőit 

bérparcellák befásl fására. 
Masa Miklós kijelenti, hogy a gazdák örömmel 

fogadják a kötelező erdősítést A város meglévő 
erdeinek svors kitermelése ellen azonban tilta-
koznak. 

Ábrahám Imre az Indítványt helyesli, de állást 
foglal ai termelés módjának és a terméságak 
meghatározásának szabályrendeletig való szabá-
lyozása eilen, mert minden gazda ugy termel 
és azt termel, ahogyan és amint a leghelyesebb, 
nek tartja. 

Hegedűs Blte János nem szívesen vállalja a 
kötelező erdősítést. Elég, ha a hatósá* csak fásí-
tásra inti a gazdákat. 

Kovács Ferenc, Szilpál Benő, majd dr. Koju. 
towftz Károly szólalt fel. Az Indítvány nemcsak 
fatermelési szempontból helyes, hanem azért is, 
mert a kis- erdők felfogják a tavaszi szeleket és 
megmentik a homokba vetett magol- Kifogásolja a 
meggyorsított városi fakitermelés. A városnak 
joga van ahoz, hogy megszabja saját bérföldjein 
a termelés módját. Szeged szégyene, hogy a sze-
gedi homokon élő gazdák pénzért vásárolják a 
burgonyát a piacon. 

Papp János veszedelmesnek tartja az erdőtelepí-
tést, mert az erdő mellett nem terem meg semmi-
Kémeth József, Ábrahám Imre, Kiss Ferenc és 
Doránszky Károly felizólslása után a közgyűlés 
nagy többsége elfogadta az i n d i t v á n y t 

a y d f # KemÉyttt # f é r f i « B 0 é n i e s M e k e f 

Lampel és Hegyi cégnél 
Szélpál Benő azt Indítványozta, hogy a borter-

melők által fogyasztott 

a bor fogyasztási adéfál 
őt fillérre szállítsák le. A Mssrfllés az Indítván* 
nem tartja Időszerűnek. 

Vitéz Gárgyán Imre felszólalásában a kormány 
eljárását bírálta. 

— fiijen Gárgyán, mint ellenzéki. — mondja 
Pásztor. 

— fin kérem mindig — önálló meggyőződést 
voltam —, válaszol nagy derültség közben Gál* 
gyén, majd azt mondja, hogy a szesz kartel hat-
millió pengő nemzett ajándékot vág zfcebre. 

Németh Jözsef, Masa Miklós ás Kovács Ferene 
erős ellenzéki hangon foglalkozik a borfogyasztási 
adó kérdésévet A borért 7—8 fillért kapnak, da 
a maguk által elfogyasztott bor ntán 10 fillér ked-
vezményes adót keli f|zetnlök. ' , y, , 

Wolf Miksa örömmel állapítja meg, kegy a 
közgyűlés pártkülönbség nélkül méltányolja a bor-
termelők helyzetét, csak a kormány nem méltX 
ngo'ja. (Taps a gazdák oldalán.) Ivády minlaa-
turben meglett volna a jóindulat de közbelépett 
a szeszkartel, amely erősebb volt, mint az ország 
egész gazda- és munkástársadalma. 

Dr. Pálfy József bejelenti, hogy Szélpál Benő 
indítványának elfogadása 50.000 pengő jövedelem* 
csökkenést és két és félszázalékos DÓtadőemelkb-
dést Jelentene. 

A közgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta as 
Indítványt, de 22 szavazattal 15 ellenében nem 
mondotta ld az azonnali végrehafhatóságoL 

Ezután dr. Tonellt Sándornak éa Grosz Marcell-
nek 

a nyugdíjasok 
örökbér tetű földekkel való végkielégítésére vonal-
kozó indítványát tárgyalták. 

Dr. TonelU Sándor részletesen megindokolta a t 
indítványt Tisztában van azzal, bogy es a Javaslat 
a nyugdijasok problémáját nem oldja meg — 
mondotta —, de feltétlenül könnyítést jelentene 
a városnak. Nem kiván konkrét határozatot csak 
azt kívánja, hogy a város hatósága foglalkozzék 
ezzel a .komoly kérdéssel éa hallgasson meg szak-
embereket. Kéri, hogy a közgyűlés utalja bizottság 
elé az indítványt 

Dr. Grüner István: A kérdés annyira fontos, 
hogy megérdemli a vele való foglalkozást A főid-
reform során 4000 földhöz juttatott került ld a 
végkielégített közalkalmazottak kategóriájából. Az 
az érv, hogy a 65 éves nyugdíjas u j élethivatást 
nem tűzhet maga elé, nem hozható fel az indít-
vány ellen, amely nem a rokkant és kiöregedett 
nyugdijasokra vonatkozik. Fontos szempont az is, 
hogy a földet az kapja, aki ért is hozzá. Azoktól, 
akik belőle élnek, nem lehet elvonni a földet Java-
solja, hogy ezeknek a szempontoknak megtárgya-
lása érdekében utalják szakbizottság elé az indit-
ványt 

Dr. Ssamek Sára nem fogadja el az Indítványt 
mert a föld azé legyen, aki megmunkálja, de 

S Z É C H E N Y I M O Z I 

D I R I G 1 B L E 
a levegS királya s Széchenyi 'jgközelebbl hatalmas 

Hmujdonfága. 


