
férfiak mecunlAk • várakozás! és néhányan' 
bnmprésrkrd'e'- n városba ts. Az egyik körúti 
ivendt'-glőbrn r» kérték a hilnjdonost, hogy 
váltson be nekik 10 ét M pengősöket 100 
pengősekre, mert azokat könnyebb hov 'ózni. 
A vendéglősnek gyanús volt az Idegen nyeü-
wn beszélő cigányok viselkedése, telefonált 
a rendőrségre, ahonnan dcteklivek menlek ki 
és visszakísérték az állomásra a cigányokat. 

Most az Illetékesek szerint csak egyetlen 
mód van arra, hogy • francia cigányoktól 
megszabaduljunk: a külügyminisztérium eré-
lyes intézkedése, amely arra birja majd Ju-
goszláviát, hogy a vele szövetséges Francia-
ország állampolgárait végre engedje át ha-
tárain. 

A cigányok pedig várnak, kíváncsian bá-
mészkodnak ki vasnti kocsijuk ablakán. 

A törvényszék kártérítésre kötelezte a Máv-ot 
egy súlyos vasúti szerencsétlenség ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 
kereset ügyében hozott Ítéletet kedden a Szegedi 
törv ényszéken dr. lAsztó Adolf táblabíró. Csarcsís 
Miklós kis' 'ck| hentesmester nemrégen keresetet 
adott be a törvényszékhez és azt kérte, hogy 
a biróság kötelezze az államvasutakat arra, hogy 
neki Hete végiig havi 1Í0 pengő Metjáraáékot 
ifizessen. Keresetében előadta, hogy a mult év 
őszén Szegedről Kistelekre utazott Kapitányság 
állomáson leszállott a vonatról, hogy az állomáson 
valakivel találkozzon, azonban ismerősét nem látta 
sehol. A vonat-czető fütyült mire ő hirtelen fel-
ugrott a vonat egyik kocsijának lépcsőjére. Ez a 
kocsi ".zonban nem az volt, amelyikbe Szegeden 
felszállt. Be akart nyitni as ajtón, de meglepetve 
tapasztalta, hogy a kocsi ajtaja be van zárVa. 
Közben a vonat elindult éa ott maradt a lépcsőn. 
Hogy ne kelljen egészen Kistelekig kinn állania a 
lépcsőn, ahol könnyen baja történhetett, átlépett 
a másik kocsi lépcsőjére azonban oly szerencsét-
lenül, bogy leesett a lépcsőkre és ott maradt 

függve. Jobb karja lelógott és minduntalan bele-
ütődótt a pályába. Hosszú időn keresztül cipelte 
így a vonat, míg a nagy fájdalomtól el nem ájult 
*s le nem salunt a töltés mellé. Itt találtak később 
rá, eszméletlen állapotban 

Kórházba szállították, ahol jobb karját amputálni 
keltett, csűr esi cs keresetében arra hivatkozott, hogy 
balesetét az okozta, hogy a kalauz lezárta az ajtót 
is igy ő nem tudott bejutni a kocsi belsejébe 

A biróság több tanút hallgatott U a vonat utasai 
közül. Ezek igazolták, hogy a kocái aj taja be volt 
Bárra, mig a kalauzok azt vallották, hogy az ajtó 
nyitva volt, A bíróság ezután közbenacófo ítéletet 
hozott, amelyben megállapította, hogy a hentes-
mestert gondatlanság vagy vigyázatlanság nem ter-
heli, igy tehát a Mdv. kártérítéssel tartozik. Jflmon-
dotta a biróság, hogy nem ls azt kellett volna bi-
zonyitanl, hogy Csurcsies nem vott hibás, hanem 
a vasútnak kellett volaa bizonyítania, hogy a bal-
efletet Csnrcsiscs idézte elő. As őssze^aerOBég kérdé-
sében később itélkeftk a biróság. 

Nem lehel megszüntetni 
a Vásárhelyi-sugárul! fióknépkonyhái 

(A bélmaggarország munkatársától.) Az Ínség-
élelmiszerosztás megkezdéae óta a népkonyhák for-
galma erősen megcsappant és ma már mindössze 
ezerötszáz adag ebédet osztanak ki naponta az 
Ínségesek között, pedig azelőtt az ebéd-
adagok száma meghaladta a hatezret A város 
hatósága elhatározta, hogy a Vásárhelyi-sugáruton 
felállított ideiglenes fióknépkonyha működését be-
szünteti, mivet a forgalmat a Berlini-körúti nép-
konyha is lebonyolíthatja. 

A fióknépkonyha beszüntetése súlyosan trinli So-
mogyi-telep ínségeseit, mert a népkonyhai ebédért 
ezután naponta a Berlini.körútig kellene el menniük 
Kedden délelőtt a telep inségeeeinek küldöttsége 
kereste fel Iritz BéU törvényhatósági bizottsági tag 

vezetésével dr. Somogyi Szilveszter polgármestert 
A küldöttség azt kérte, hogy a város tartsa továbbra 
ls nyitva a Vásárhelyi-sugárúti fióknépkonyhát, 
mert azt a telepről a hagy hidegben könnyebben 
elérhetik. A fiőknépkonyha a forgalom egyharmad-
részét bonyolíthatná 

A polgármester kijelentette, hogy a kívánságot 
méltányosnak tartja, nem tudja azonban, hogy 
van-e mód annak teljesítésére. Felkérte a küldöttség 
vezetőjét, hogy beszélje meg a kérdést dr. vitéz 
Szabó Géza kulturtanáeSttokkal, a népjóléti ügy-
osztály vezetőjével. Ha találnak lehetőséget a fiók-
népkonyha Azambcniartáaára, akkor leijesiti a kül-
döttség kívánságát 

BtOfcmalt meghódította a vilá-
got I Milliók használják 
•zen kitűnő IsS 
cukorkát 
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Szegeden kapható • 

A tábla is három hónapi fogházra ítélte 
dr. Domokos László 

nyugalmazott miniszteri osztálytanácsost 
Vlfa az elnök és a vádlott között ax arisztokrácia politikai szett jéről 

(A Délmagyarorezág munkatársától.) Dr. Domo-
kos László nyugalmazott miniszteri osztálytanácsos 
az azóta megszűnt Alföld cimü békéscsabai lapban 
• Hallgatni és cselekedni* címmel cikket irt, amelv-
bői az ügyészség többek kósótt a következőkét 
inkriminálta: 

»Urrá lett Itt egy politikai rendszer, mely azt 
le líépcri, i:ogy csak egyetlen kiváltságos társadalmi 
rendnek van joga milliók sorsáról dönteni, ellen-

kispolgároknak, gazdáknak, kereskedőknek,ipa. 
rosoknak és földművelő parasztoknak, akik tehát a 
nem/ét gerincét leszjk, meg kell elégedniök az 
élet morzsáival és az igavonó barmok szerepével.. . 
Anr.ak ellenére, hogy nemzetépítő jelszavakkal a 
megvár népet url kevélységgel letiporták, ez a nép 
nem gvülóli azokat, akik tőlük emberi jogaikat 
elvették. Egyszerűen csak vár, mert tudja, hogy 
e?y egész nép ellen nagyon hosszan vétkezni nem 
lehet...« 

f>r. Domokos a törvényszéki tárgyaláson azzal 
védekezett, hogy nem tett mást, mint egy kor-
mányzati rendszert — a nemzet érdekében —. 
helytelenített, egy olyan kormányzati rendszeri, 
amely jelölt a nemzet azóta Ítélkezett ls, hiszen 
a Iiethien-konnány ma már nincs uralmon. Min-
den állampolgárt megilleti a politikai vélemény-
nyilvánítás joga, igy tehát ő is a jogos kritika ha-
tárain belül kritikát gyakorolhatott a Bethlen-
rendszerről. 

A törvényszék bűnösnek mondatta ki dr. Domo-
kos Lászlót a magyar állam és nemzet megbecsü-
lése elleni vétségben és háromhónapi fogházraI, 
egvesztendel hivatalvesztésre és politikai jogsinak 
felfüggesztésére Ítélte. 

Fellebbezés folytán kedden foglalkozott az üggyel 
a szegedi ítélőtábla Sfcu//é/*-tanácsa. Az iratok 
ismertetése után az elnök több kérdést intézett 
dr. Domokos Lászlóhoz. 

— Melyik kiváltságos társadalmi rendre gondolt 
cikkében* — kérdezte 

— Gróf Bethlen István a Széchenyi-ünnepen 
mondott beszédében Is kijelentette, hogy az arisz-
tokrata osztálynak kell a vezetést magához ra-
gadni. Én erre az osztályra gondol tam. . . 

— De az arisztokrata osztály — mondotta az 
elnök — kis mértékig volt és van exponálva a 
politikában. Hiszen az elmúlt kormánynak is alig 
volt egy.két arisztokrata tagja És miért i r t a azt, 
hogy a földművelő népnek meg kell elégednie az 
igavonó barmok szerepével, amikor a kormány-
ban gazdaminiszterek is ültek? 

— Bizonyára nem azokra gondoltam, haaem 
a dolgozó nép re . . . 

— Mi is itt élünk ebben a világban — fejezte 
be a vitát az elnök — és mégsem tapasztaljuk azo-
kat a dolgokat, amikről Őn itt írt 

A tábla ezután a tőrvényszék Ítéletét teljes 
egészében helybenhagyta. 

A mozik vigalmi adója 
A Széchenyi Morf be akarfa srttntofrt 
mtlködéséf, mert a város ne» mérséki 

az adói . 
(A Dé'magyar ország munkatársától^ Beszámol-

tunk nemrégiben areól, hogy S Széchenyi Mod 
Igazgatója, Vogt Rezső beadványt intézett a poL 
gármesterhez és azt kérte, hogy • moSf IS szá-
zalékos vigalmi adóját 8 ssásalékra mérsékelje a 
város. A beadvány sorsa most eldőlt A polgár-
mester arról értesítette az igazgatót, bogy kérésit 
nem találta teljesíthetőnek. A t indokolás rövf. 
den az, hogy a mitl? év szeptemberi közgyűlés 
már tárgyalta a szegedi mozik hasonló kérelmét 
és a kérést a kőzgjü'és elutasította, tehát as S 
kérelem IS hasonló sorsra Jutna. 

A vártsnak ez a magatartása azt vonhatja a * 
ga után, hogy a Széchenyi Mozi vezetősége be-
lefáradva és beleunva a harcba, becsukja a Mo-
zit és ezzel tagadhatatlanul veszteség érné a vá-
rost nemcsak az elmaradó adók miatt, hanem egv 
kultúrintézménynek számító mozi megszűnése miatt 
il. Felkerestük a s Agyben togt Rezső tgazgrtól 
ald a következőket mondotta: _ 

— Kérésemre hozott határozat — rabaUsztfkfc 
A mult évi közgyűlési határosat nem vonatkozha* 
tik az én egyéni kérelmemre, annál ls inkább, 
mert én abban az időben nem ts tudtam még, 
hogy Szegeden mozit fogok nyitni A város költ-
ségvetésében 15 ezer pengő volt felvéve a kát 
filmszínháztól befolyó vigalmi adóra, viszont fatf 
a mult év októberétői ez év február 14-ig tizezer 
pengőt fizettünk be a város kasszájába vigalmi 
adó cimén. , . 

— A Széchenyi Mozi működésével nemcsak azt 
érte el, hogy egéssségee konkurrenciát teremtett a 
szegedi mozik között, hanem azt ls, hogy u j szint, 
friss vérkeringést hozott a városba és nívós morf-
életet indított el. A mozi eddig 70 ezer pengős fa 
galmat bonyolított le. Ez — 20 ezer pengős kól-
csőndij kivételétel «— mond Szegeden maradt, 
belefolyt a gazdasági élet csatornáiba, sza-
porította a város bevételét, munkaalkalmakat te-
remtett, egyszóval hozzájárult az annyira Idváut 
forgalom emeléséhez. Ilyen körülmények között 

— ezt hiszem — nem volna ssabaa ö városnak 
ilyen álláspontra helyezkedni és eszel megakadá-
lyozni egy prosperálni készülő szegedi vállalkozást 

Az igazgató azzal fejezte be nyilatkozatát, hogy 
ilyen körülmények kőzött nem tehet márt, mint 
néhány ezer péngőrel szegényebben, de szomorú 
tapasztalatokkal gazdagabban, bezárja a mozit éa 
eltávozik Szegedről. Vogl Rezső, aki elsőrendű szak-
ember, máris több dunántull várostól kapott meg. 
hívást. 

GRETA GARBÓ 
legmeghatóbb legromantikusabb alakításával 

INSPIRÁCIÓ 
a párisi bohémvilág színes és finom életének 
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