
tef, eftv litszóla t ielentékte'en kérdést hozott » 
Hat e!é. A munkásdslosuóvetség jubileuma alkal-
miból nemzetközi dalosftnnepélyt akart rendezni 
Fnnek a dalosünnepélynck. amely Liszt Ferenc 
emlékének akart hódolni, ki ' foli t ikai Jelentősége 
is f e t t volna A behlgyminisztgr 'ionban az anne-
pévj megarlnsit is a külföldi munkások idejőve-
'ele. megtiltotta Azt a hibát, amit a beiügyminlsz-

térnek ez az intézkedésé okozott, nagyon nehéz 
helyrehozni MegyarorSzág polgáridéi °zo-
nO*ttj* magát a reakciói belügyi miniszteri Méz-
kedésséi, mert a polgárság érzi * szolidaritás szük-
ségességét 

A Ház többsége » napirendi ievaslatoi focadta al 
és ezzel az filés véget é r t 

Nem lehet felemelni a piaci helypénzekeí 
Egészségügyi Intézkedések a piacokon 

(A Qélmagyarorezág munkatársától.) A főorvosi 
hivatal nemrégen előterjesztést Intézett dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesterhez és a szegedi piacok 
közegészségügyi szempontból való megren dszabá-
lyozását kérte- A szegedi piacokon ugyanis egé-
szen primitív állapotok uralkodnak. A legkénye-
sebb élelmiszereket, • tejet és s tejtermékeket 
is együtt árusítják a nyers dolgokkal, a főzelék-
félékkel és a szárnyasiószággal lenn, a piszkos 
földón, a csupasz aszfalton- Igy óhatatlan, hogy 
az élelmiszerek össze ne piszkolódjanak. A főorvost 
hivatal azt javasolta, hogy a város rendelje el az 
é'elmisszerpiaook árusító asztalokkal való felsze-
relését és tegye meg a szükséges intézkedéseket, 
hogy a jövőben a kényesebb élelmiszareket csakis 
asztalokról szabadjon árusítani. A főorvosi hivatal 
a változtatás költségeire fedezetet is jelölt meg, 
azt jsvasolts, hogy a táros bizonyos minimális 
mértékben emelje jé! p*Ki Itelypénzeket, az igy 
elö;Wó többletjövedelem 'fedezi az asztalok készí-
tési költségei* f a v ^ V a xégftl azt is, hogy a város 
az asztalok ki. és berakásával állandó vállalkozót 
bizzon meg, aki gondoskodna arról, bogy az 

árusitóasztalok jókarban maradianak és hogy min-
den piaci napon megfelelő Időben kikerüljenek 
a piacokra. 

A kétségtelenül fontos és szükséges javaslattal 
kedden foglalkozott a tanács. Rövid vita után a 
polgármester agy határozott, hogy a főorvosi hiva-
tal előterjesztését egyelóre nem intézi el, mert a 
városnak nincs pénze «z asztalok beszerzésére, a 
piaci helypénzek felem^éséröt pedig a mai nyomó-
ruságos gazdasági viszonyok kőzött beszélni »em 
tehet. A p iád árusok a jelenlegi helypénzeket is 
egyre nehezebben fizetik. 

A polgármester a kérdés rendezését időszerűnek 
sem találta. A terv ugyanis az, hogy idővel az 
öfsses piacokat a Mars-térre központosítják, ami 
természetesen csak akkor következik be, ha a Mars-
teret kikövezte tik, vagy kiaszfaltoztatjik. Ha ez 
megtörténik, akkor erre az állandóoitott piac-
térre lerögzített árusít 6a--alokat lehat majd el-
helyezni. Hogy azonban ez a •paradicsomi állapot 
mikor következik be. azt mé» megjósolni sem 
lehet 

/ 22 embert őrizetbe vettek 
osztályellenes Izgatás 

és kommunista szervezkedés miatt 
A Munkásotthont még kedden Is lárva tartotta a rend-

A rendőrség hivatalos Jelentése a nyomozásról 
(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy 

feltűnést keltettek azok az előállítások, amelye-
ket a rendőrség a vasárnapra virradó éjszaka 
foganatosított, valamint a rendőrségnek az az 
Intézkedése, hoex a Munkásotthon helyiségeit 
lezárta. 

Mint Jelentettük, az előállításokat és a Mun-
kásotthon bezárását azért foganatosította a 
rendőrség, mert egy kommunista irányú szer-
vezkedés ügyében indított nyomozást Az ere-
detileg negyven előállított egyénből kfdden 
reggelre 

buszonketten maradiak a rend-
őrségen. 

Ezeket kedden őrizetbe vették, szerdán, vagy 
csütörtökön átkísérik őket az ügyészségre. 

A három nap őta tartó kihallgatások után 
kedden délelőtt 

a rendőrség az alábbi hivatalos 
jelentést adta kl: '' 

»A szegedi rcvilórkapitányRágnak tudomására ju-
tott, hogy a városban szélsőséges irányzatú szer-
vezkedés folyik, amely szervezkedés szálai a szo-
ciáldemokrata Munkásotthonba vezetnek. Hosszú 
idő óta tartó megfigyelés után április 3-án meg-
lepetésszerű házkutatást tartott a rendőrség a 
mozgalomban érdekelt, az előnvomozás alapján 
előtte névleg is ismert e jy 'npk lakis ín és a Mun-
kásotthonban. A bázkita 'a-ok során sikerült meg-? 
találni a Munkásotthonbaa az Országn Ifjúsági 
Bizottság ( 0 I R.) szegedi csoportjának a radi-
kális szélső baloldaM -gitárió célját szolgáló átfő-
zi újságot„ Az újságnak rérrben cikkei, részben 
illusztrádói kimerítik az osztály elleni izgatás és 
társadalmi rend fel forgatására irányuló báncse-
teJcaiény lényM/aJékál. ^ 

Éppen azért — folytatja a rendőrség jelentése 
az újság készítésében résztvett párttagokat: dr. 
Szepesi Imre orvo. t, S bes László állásnélküli 
ügynököt, Bozóki Lajos fam-inkást, Gombkötő Pé-
ter vasmunkást, Nagy János vasmunkást, Szamek 
György és Strausz Sándor egyetemi hallgatókat, 
SÜbermann Ferenc kereskedősegéd®t, .Silbermann 
Gyula bőripari munkást, .Széli József vasmunkást, 
Sz. Sagy József bádogost, Zeider György ügynö-
köt, Bucsezán Miklóst, » . Munkásotthon gondno-
kát őrizetbe vette « rendőrség. 

Egyidőben megállapítást nyert az ls, — mondja 
ezután a rendőrségi közlemény —» hogy ezen 
csoportokon ki»M is a szociáldemokrata párt egyes 
tagjai kommunista szervezkedést folytattak, amit 
a megtartott házkutatások is igazoltak, m f r t a 
fentebb említett Combkölő Péternél, Sitbermann 
Ferenc és Gyulánál, úgyszintén Korom Mihály m i -
zolónál, Bittó Mihály napszámosnál kommunista 
röpcédulákat, iratokat és .Vőrf.s Segély.-bélyege-
ket foglalt le a rendőrség, őrizeti e vette még" eze-
ken kívül Gera Sándor apészi. Gladícs József 
munkást, Komócsin Antal csere pezőt, Pontyík Pál 
hentesmestert, Bodó Antal hentessegédet, Zom-
bori Sándor caerepezőt, Gombkötő Dezső má-
solót, Kristó László kárpitost, Tőrök Dezső d -
pészt, akik a kommunista sejtrend szerű szervez-
kedés kiépítésében résztvettek. A nyomozás még 
folyamatban vsn«, — fejeződik be a , i 
rendőrségi hivatalos közlemény. 

Az Agy most már tisztán 411 és a rendőrség 
Jelentése szerint ia 

két részre osztható. 
Az első rész az úgynevezett ffázt Újsággal áll 
összefüggésben, Az újság különböző példányai-
ban ibegjelent cikkekért és illusztrációkért in-
dított eljárást a rendőrség, amely különösen 
és elsősorban tőbb féngképél és azoknak cso-
portosítását Inkriminálja. A másik rész a kom-
munista szervezkedésre vonatkozik. Az ezzel 
kapcsolatban előállítottak kózül többen ha-
sonló 'cselekményért már el voltak Ítélve. 

Kedden délelőtt egyébként még telies erő-
vel folytak a kihallgatások és ugy volt, hogy 
még egg házkutatást tartanak a Munkásott-
honban, erre azonban nem került sor, de 

a Munkásotthont még kedden 
sem nyitotta meg a rendőrség. 

Valamennyi őrizetbe vett gyanúsított kedden 
még a rendőrségen maradt, a rendőrség a 
nyomozást még nem fejezte be. 

'X Délmagyarország munkatárta a Munkás-
otthon zárvatartása ügyében kérdést intézett 

dr.Buócz Béla rendőrlőkapltány-
helyeiteshez. 

ald a következőket mondotta: 

— "A Munkásotthon aádt7 lesz 0'zárva, amfg 
a nyomozás érdekében arra szükség lesz. Vali. 
színá azonban, hogy 

az otthon megnyitására szerdás tár. 
kerülhet. 

grtesűlésfink szerint a rendőrség a ggirub 
sltoltakrtak az ügyészségre való átszállítása 
alán fogja megnyitni a Munkásotthont, da 
előbb még ujabb ielenté$t tesz a belügyminJez-
tóriumnak is. 

A rendőrség keddi napja is rendkívül fnos. 
galmas volt Dr. Borbola Jenő rendőrfőtaná-
csos több izben tanácskozott dr. Buócz Béla 
rendőrfőkapitányhelyettessel, az ügy referen-
sei és a kihallgatásokat végző rendőrtisztek la 
többször jelentést tettek a nyomozás állásáról. 

22 ezer Inségebédet osztott k! 
a szegedi helyfirség 

(A Délinajyarország munkatársától) Dr- *ttéz 
Shvoy Kálmán vegyese! andárparancsnok a szegedi 
helyőrség ismeretes nemescrlu inségenyhitési «bé-
deltetési akdójá t ápriUs elsején beszüntette. Az 
akció folyamán a helyőrség tiszti-, altiszti kara 
és legénysége által adományozott ősszegből 22.809, 
Wagner Jenő és Ernő által adományozott 1000 
pengőből pedig 3050 adag ebédet kaptak az In-
ségesek. A nemes akcióval kapcsolatban a Dél 
maggyarország szerkesztősége a kővetkező leveW 
kapta: . • - ' . -

.Tisztelt Szerkesztőség! Dr. Shvoy Kálmán al 
táborna?v uraak, valamint a helyőrség tiszti, al 
tiszti karának és legénységének azért az ember-
baráti áldozatkészségükért, amellyel leüetővé tat 
ték, hogy ót hónapon keresztül meleg ételhez jus-
sunk, szivből jövő hálás köszönetünket fejezzük 
tu «: összes ott étkezők nevében.* 

f Aláírások.-) 

I szegedi tábla zárt aitékmSgltt 
tárgyalta a csabai kommunista 

szervezkedés bűnügyét 
(A Délmajjurjrszuj munkatársától.) A mult év 

nvarán kommunrtaszenrezkedést leplezett le Bé-
késcsabán a rendőrség. Letartóztatták a szervezke-
dés fő irányitóját, Friedmann Béla egyetemi hall-
gatót is. Az ügyészség vádirata szerint Friedmann 
Párisban való idézése alatt kommunistává lett 
és amikor 1930 decemberében visszatért Magyar-
országra, Csabán megindította a szervezkedést 
érintkezésbe lépett Einhorn Illéssel, EngM Imré -
vel és Spitz Józseffel, valamint Duda MátyássaL 
Friedmann terjesztette a röpiratokat, Dada vál-
lalkozott arra, bogy. Gyulán a vörös paraszt fold-
munkás szövetséget megszervezi. Az ügyészség 
Friedmann Bélát, Duda Mátyást és Lajos Dá-
nielt az állam és társadalom törvényes rendjének 
felforgatására irányuló bűntettel, Enga Imrét, 
Einhorn Illést, Spitz Józsefet pedig ennek a cse-
lekménynek a vétségével vádolta. Friedmann B6a 
ellen ezenkívül vádirat készült osztályelleni '.zga-
tás büntette miatt és magánosok elleni erő«zefc 
kísérletének vétsége mia t t 

A szegedi tőrvényszék nemrégiben tárgyalta s s 
ügyet és Friedmann Bélát hat hónapi fogházra 
ítélte, a iAM*i*kot bizonuitékok hiányában fel. 
mentette. 

A szegedi Ítélőtábla SJruHéty.tanáeaa kedden tár . 
gyalta az ügyet végí% zárt ajtók mögött. 

"Filléres-gyors" Szeged és Pées 
között 

(A Délrrajyaror*zág munkatársától.) A Máv. el-
határozta, hogy az első vidéki weekendvooatot 
SZegea es pécs között május etsö vasárnapján in. 
dit;a meg a Félegyháza—Halas—Baja vonalon. 

Dr. Varga Elemér agyonlőtte 
magát 

(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Kedden 
este a Képligetben agyonlőtte magát dr. varga 
Elemér székesfehérvári műszaki főtanácsos, sídnek 
neve sokszor szerepelt Zavaros polgármesterrel 
együt t 

A s i ü ö 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jelenti: 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 23.1 fok 
Celsius, a legalacsonyabb 7.6 fok Celsius. Időjóslat 
• Délvidékre: A húsvét óta tartó légáramlás, s 
rendellenes meleg szerdán még tovább tart, csa-
padék nem valószínű. 


