
A kérdést S*T megalakítandó 
ttrottsággal kell letírgyaftatni. 

nr. Tóth Lássló lehetetlennek tartja azt hogy 
é rvuies ha^nbéren felül nagyobb összeget ki-
v.inpn a város egy évben a bérlőktől. A helye* 
megoldás szerinte aa tenne, ha a kedvezmény 
i^nvhevételének határideijét két-három évre ter-
Jriteoe* k|. Ilyen értelmű módosítással fogadja 

az inditvánvi. 
Dr. Grüner Isfván lehetetlennek tartja, hogy a 

annak U engedményt adjon, ald nem kér, 
v nem szorul rá. Az Igazságtalan lenne a ponto-
san fizető bérlőkké/ szemben. Annak klros követ-
kezményei lennének a jövőre is, mert senki sem 
fisetne ezec'ui rendest n. A kamatamresztia és a 
re z let törlesztés lehetősége olyan engedmény, 
amelynél nagyobbat nem tehet már a város. Nem 
lehet berendezkedni állandó mezőgazdasági kon-
junktúrára. 

Dr. Sehmllz Károly Szfve*sy Le bei indítványához 
esatlakozik. HunyOdg-Vass Gergely szintén az egyé. 
eenkmti elbírálás híve, dr. Lakó József a behajtha-
tatlan basaonbérek tőrlését javasoljaü A behajtható 
fiatra lé kokat pedig végre bajt* be a város, vagy 
•egye kt a fizetni nem akaró bérlőket 

A felszólalásokra dr. Simkó Elemér főügyéas, 
ftnajd a polgármester válaszolt Részletesen isnvr. 
tette a hatóság földbérpolltikáját A város már 
rt9*5-ben megkezdte a magas földbérek órkéntes 
leszállítását A városnak 1&000 bérlője van, esek 
*óxül 1800 nem fisét Méftánytafcnság lenne a fiz* 
tőltkef szemben, ha a hátralékokat efcngedné a 
•árost. EgyénenkAit agy ls albirál minden kérdést 
a város. t 
- Dr. S«fW«f Lehel a zárszó Jogán szólal feL Kéri 
Indítványának eifo««iását mejt azzal eaeUeg na-
g>obb bajokat háríthat el a közgyűlés. 

Dr. Dettre János kijelenti, hogy indítványával 
az a célja, hogy as • haszonbérlő, aki hátralékát 
40 félév alatt fizetheti be, ha ágysávra nagyobb 
összeget fisét, kedvezményt kapjon. Est a kedvez-
knénvt természetesen csak azok kaphatnák mag, 
akik folyó bérfizetési kötelezettségüket teljesitik. 
Kéri a polgármestert bogy adja vissza az indít-
ványt a gazdasági bizottságnak. 

A polgáromét* kijelenti, bogy Dettre javaslatához 
hozzájárul A közgyűlés többsége azonban a kis-
gyűlés! Javaslat saerfht napirendbe tért as Ibdit-
ványok felett 

Fengö Mátyás indítványára fefir a közgyűlés a 
kormányhoz a házadótörvéng módosításáért. 

V. Gárgyán Imre indítványára elhatározták, hogy 
njabb akciót indítanak a trianoni szerződés revízió-
jáért 

Hegedús Btte Jánosnak a kisvasúti tarifa leszállí-
tására vonatkozó indítványát az üzemi bizottság 
elé utalták. . i 

Irits Béla indítványában azt kérte, bogy a köz-
gyűlés felirati lag kérje 

a bázárveréseb feHQggeulésM. 
Á többség napirendre téri as indítvány felett 

Juhász JánQs indítványára elhatározták, hogy az 
Uj-téren a JfiVő évben gyermekjátszóteret lete-
ssenek. 

Kőrmendy Mátyás indítványa következett Art 
kérte, bogy a közgyűlés felirati lag sftr?*se meg 

a tanítói Internálás 
felépítését A klsgyűrés az Indítványt pártoló Javas-
lattal terjesztette be, Kőrmendy Mátyás azonban 
azt kérte, bogy az indítvány tárgyalását "alatszo 
et a közgyűlés szerdára, mert már késő van, a 
bizottsági tagok nagyrésze hazament Dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes azonban, aki időköz-

ben átvette sz elnöki tisztséget, kijelentette, bogy 
a tárgyalást folytatják. ( 

A közgyűlés ezután az Indítványt egyhangúlag 
elfogadta. 

Kőrmendy második indítványában a magánén/t. 
ketisrk megindítását lehetővé tevő intézkedéseket 
sürgetett. 

Ábrahám Ferenc félórás beszédben mutatott rá 
azokra »z akadályokra, amelyek megnehezítik a 

magúnépitkezés megindítását A legnagyobb aka. 
dály a karterek drágításában rejlik. A kart?! jk tel-
jesen Indokolatlanul száz százalékkal trfcmeit k at 
építési anyagok árát. 

Hasonló értelemben szólalt fel Balogh Péter 
is, majd Kőrmendy Mátyás jelentkezett lizólásra, 
azonban a polgárme^terhelvettes félbeszakította a 
vitát és este fél kilenc órakor a közgyűlés folgia. 
tását szerda délutánra halasztotta et. 
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M é r t n e k : PETSCHAUER és GEREVICH 
Helyiség: TISZA NAGYTERME. — Jegyek DÉLMAGYARORSZAGNAL 
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Slatáriális eljárás indul 
egy vásárhelyi revolveres dráma ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi ügyészségre kedden délelőtt szűkszavú 
Jelentés érkezett egy Vásárhelyen elkövetett 
gyilkosságról. A Jelentés szerint a keddre Vir-
radó éjszakán Vásárhely 453. szám alatt levő 
tanyán Papp Ferenc gazdálkodó Frommer-
pisztolijával agyonlOtt egy ismeretlen férfit. 
A holttestet még az éjjel megtalálták a tanya 
udvarában és Papp Ferencet, ald a gyilkos-
ságot bekmerte, letartóztatták. 

Tekintettel arra, hogy a bűncselekményt 
revolverrel követték el, az ügy a statáriális 
eljárás elé kerüL Szerdán reggel dr. Zobag 
János vizsgálóbíró és dr. Kalmár Szilveszter 
ügyész száll ki a helyszínre a nyomozás le-
folytatásárt. 

A gyilkosság részleteiről a következőket jelent-
hetjük; 

Hétfőn este • óra tájban vitéz Papp Ferenc 
gazdálkodó arra ébredt hogy kutyája dühösen 
agat A gazdálkodó magához vette Frommer-piszto-
tyát és kisietett az udvarba. Az istállók irányában 
egy sötét alakot fedezett fel, aki, amikor a gazda 
rákiáltott, elfutott 

Papp Ferenc a futó aía* utdn lütt, 

majd visszatért a házba. Körülbelül egy óia múlva 
Ismét ugatni kezdett a kutya. A gazda most már 
óvatosan lépett az udvarra és újra felfedezte a 
gyanús alakot ezúttal az ólak irányában. Erélyesen 
rákiáltott, mire az dühös káromkodásba tört ki 
ás ismét elfutott A gazdálkodó ekkor felköltötte 
egyik béresét és ingd együtt lesbe áUt a kerítés 
mögött. 

Nem "Okáig kellett várakoznak. Rövidesen meg-
jelent az ismeretlen látogató. Papp Ferenc meg-
állásra szólította fel. Az ismeretlen erre egyenefsm 
a gazda és a béres rejtekhelye felé tartott és út-
közben állandóan szitkozódott Papp Ferenc tőbb-
izben is megállásra szólította fel, majd amikor 
figyelmeztetései nem használtak, 

körzetien kőzetből rálőtt éjszakai• vendégére, 
a ki jajszó nélkül összerogyott A dörrenésre a 
környékbeli tanyákról a Papp-tanyára sietlek az 
emberek. Az összegyűlt tanyabeliek a halott férfi 
ben 

Mélyen megrendülve a lesújtó gyásztól jelentjük, hogy 

Szilber Dezső 
intézetünk ny. ügyvezető igazgatója a mai napon váratlanul elhunyt ' ' " I" ! 

A megboldogult több mint 41 évi szolgálat ütán, alig másfél hónappal ezelőtt 
vonult a Jól megérdemelt nyugalomba, — intézetünk vezetősége és kartársai osz-
tatlan szeretetétől és nagyrabecsülésétől kisérve. 

Puritán és szeretetreméltóegyénisége, fáradhatatlan és ügybuzgó működése nagv 
érték* Jelenlett Intézetünk számára s őszinte fájdalommal tölt el bennünket, hogy 
intézetünk e kiváló érdemű, volt ügyvezetőjét az élők közül a halál oly hirielcn 
elragadta. 

Intézetünk vezetősége és tisztikara a meglx>ldogult emlékét őszinte kegyelettel 
fogja mindenkoron megőrizni. 

Szeged, 1932 május hó 3-án. 

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár. 

felismerték Deák József 53 éves tangói gag. 
dát. 

A helvszinre hivott orvos megállapította, hogy 
a pisztf tggolyó Deák halántékán hatolt be és azom. 
nah haitit okozott. 

Papp "erenc a gvjlko ság után önként Jelentkezeti 
a rendőrségen és előadta, hogy önvédelemből lőtte 
te Deákot, mert az fenyegetőleg közeledett feléje, 

A rendőri nyomozás is támogatni látszik Papp vé-
dekezését amennyiben a halott mellett egy kinyi. 
tott répavágó kést találtak. Valószínű, hogy Deák 
a kést kezében tartotta akkor, amikor Papp felé 
közeledett. Azt is megállapította a rendőrség, hogy 

Deák József Papp Ferenc közvetlen szóm. 
szédságában lakott. 

A két férfi régebbi idő óta ismerte egymást M 
igy valószínűtlennek látszik Pappnak sz as elő-
adása, hogy az éjszakai látogatóban nem ismerte 
fel szomszédját és ezért lőtt rá. 

Poloska és molyiríást 
teljes szavatossággal Szegeden a 138 

Lakásf értőt lenltö Vállalat 
CIAN-IRODAJA végzi DJcrics.tér 12. telefon 31-77 

As olvasó rovata 
A Filléres gyorsvonat 

Igen tiszteli Szrrkesztö arl A »Filléres gyora* 
közkedveltsége beigazolta, hogy a mai pénzszegény 
világban is megmozgatja az ország lakosságának 
ezreit Az elfáradt elcsigázott és a viszonyok mos-
tohasága felett töprengő embereket kirántja közö-
nyéből, megismerteti az ország legkülönbözőbb! 
részeit, közelebb is hozza az embereket egymáshoz, 
megélénkíti a halódó forgalmat egyszóval csupa 
olyan Jó és praktikus célt szolgál, amely kívánatos-
nak mondható. ! 

Megfigyeltem, hogy Budapestről Szegedre két-
izbeo érkező vonatok mily kitűnő állapotban lévfl 
harmadosztályú kocsikkal vannak felszerelve (Pali. 
mann-kocsi), mert hiszen még egy hercegnek is 
igen tiszta, szellős és zajtalan közlekedési eszközt 
nyújtott Én is barátaim társaságában rászántam 
magamat, aki különben fővárosunkat eléggé isme-
rem és elég gyakran szoktam felkeresnt hogy egy] 
vasárnapi kirándulással üdülést és szórakozást ta-
láljunk. Ezzel szemben a május l én reggel Sze-
gedről elindított gyors a legjobb esetben szeméig-
vonatoknál 'használt harmadosztályú rozoga két. 
tengelyű kocsikkal volt ellátva, amelynek a követ-
kezménye természeteden nem maradhatott et mert 
rettene tes rázás és fórtelme< kényelmetlenségek kö. 
zött tettük meg az rta' Budapestre és vissza. 

Az utazás folyamán felvetett azon kérdésre, váj-
jon mikor fogunk ismét a »Filléres gyors «-seJ utaz-
ni, egyhangúlag azon vélemény kristályosodott ki, 
hogyha az Államvasút egy Jó ötletet amely al-
kalmas visszaeső bevételeit újra feljavítani, tgg 
Mja agyonütni, akkor a rossz ker

rsk'dő politiká-
ját folytatja, aki a vevőkörét hangzatos rekiánk k-
kai kívánja magához édesgetni, de mert rossz 
árut szállít, feHartózhatlanat csődbe kerül. 

Ettől tartok én is igen tisztelt Szerkesztő ur,' 
amikor az On b. lapja utján a magyar államvasutak 
igazgatóságához fordulok és ezen svlyos híbáre 
rámutatok. El tudom gondolni, hogy nincsen elég 
szerelvénye a vasútnak, de akkor ne állítsa be oly-
ként forgalmát, hogy az a közönség igényeit semmi-
képen ki nem elégítheti. 

Soraim szives közlését kérve, vagyok kiváló tisz-
telettel az 55.221. számú harmadosztályú kocsi 
utasa ' v' , ' 

May Gyula. 


