
trtlen, mert • Tárosnak w n f több alkalrat-
zottja van, ae alkalmaztak különböző eégtkoél 
lévő tartozásainak, fizetési kötelezettségeinek nyíl-
vántartása, kezelése és kifizetése a főpénztárt ren-
geteg munkával terhelné meg »A tisztviselői tar. 
tuzá -ok magánj'itrgűek leven _ mondai a válm 
_ nem volna césaerfl és indokéit, ho<y az dy 
t Toiéstflü ügyek In éié*e érdekéb n a (őpétizlár 
hivatalos trendől há térbe szoruljanak.* 

A po'Cármester végűi kijelenti, bogy nem t»J-
íandó ezi a rendel megszüntetni. 

A polgármester válaszát a közgyűlés tagjai 

állandó zajban és viharos közbe-
szőlásnkkal 

hallgatták végig. 
Amikor • számtiszt jutalékáról szólt a válan, 

dr. Tólh László szólt kózbe; 
— Miniszteri jövedelme van 
A válasz vége felé, amikor kiderült, bogy a pol-

gármester nem hajlandó megszűntetni a rendszert, 
valaki igy kiáltott: 

— Somogyi Ca?sarl 

As elnöklő polgármeslarhelyetles többször csend-
re intette a közbeszóló bizottsági tagokat, Biedl 
Samut- Kőrmendy Máty>'«t, Gárgyán Imrét, Wlm-
mer Fülöpöt, K<vt**z Bélát, Varga Mihályt, Szüea 
Imrét és másokat, egyszer még Szabó tgnácsnok-
tól is csendet kért. mert szomszédjával hangos 
vitába merült 

A válasz felolvasása után Pásztor József s ólait 
fel. 

— Tisztelt közgyűlés — kezdte felszólalását 
Pásztor —, végtelenül nehéz a polgármester urnák 
az Interpellációmra adott válaszával nyugodt han-
gon foglalkozni, mert a válasz egész hangja, de 
egyes részletei is arra mutatnak, hogy aki ezt 
a választ megszövegezte, az nagyon lekicsinylő 
véleménnyel van a közgyűlési tápok többségének 
szellemi képességeiről. Azt mondja a pofgárme: ter 
ur, hogy az egyes árucikkeknek a közvetítéséért 
nem számit fel a közvetítést végző tisztviselő 2 
vagy 3 százalék Inkasszőjutalékot, hanem ezt^a ju-
talékot az érdekelt cégek saját elhatározásukból 
ajánlották fel Sokkal kisebb túlzás kellene ahoz 
az állításhoz, bogy az érdekelt kereskedők és ipa-
rosok a kamarában, vagy a Kereskedők Szövetségé-
ben gyűlést tartoltak, ..zután Wimmer Fülöp és 
Körmendv Mátyás vezetésével elmentek az illető 
'I z vielöhö' a i' ka'aplevéve és mélv hajlongá 
;«k közepette kérlek fel arra, hogv kegyeskedjék 
elfogadni közvetítési jutalékot (Derültség; 

— Amikor arról volt szó tisztelt közgyűlés — 
folytatta Pásztor —, hogy a törvény és a beL 
ügyminiszter utasítására 1« kell szállítani a tiszt-
viselők fizetését, akkor én voltam az, aki felállot-
tam és a 'IszMselőkre kedvezőbb javaslat elfoga-
dását indítványoztam F.zt az indítványomat a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta, tehát 

elfogadták azok a kereskedőt, 
Iparosok és földművesek Is, akik-
nek a sérelmére most úgyneve-
zett tlszívlselől féléit Intézmény 

mO'rfOdlk a városházán, 
az interpellációmra adott válasz szerint nemcsak 
a polgármester tudtával, hanem helyeslésével Í6. 

— A:jt mondja a polgármesteri válasz, bogy 
H főpénztár nem vállalkozhatik olyan esetekben le-
vonások eszközlésére, amikor valamelyik cég és 
a tisztviselő közvetlenül állapodnak meg a rész-
Kifizetésre, mert ez tömérdek előjegyzéssel és más 
munkával járna és a főj>énztár nem szentelhet 
ilven tömérdek időt magánkővetelések biztosítá-
sára Ez ls frivol beállítás. 

A fOpénztár nem szentelhet Időt 
a magánkövefelések biztosításá-
ra, db az a városi tisztviselő, aki 
ezért a munkáért törvény, társa-
dalmi érdek és közmorál elle-
nére ftitatékot kap, elvégezheti 

ezt a munkát. 
Vagy érdeke tisztviselőknek, kereskedőknek, ipa-
rosknak éi földmíveseknek egyaráut, hogy ezeket 
a levonásokat épp ugy vállalja és végezze a vá-
nos, mint ahogy vállalják és végzik magáncégek, 
vagy pedig nem érdekük se a városi tisztviselők-
nek, se a termelő osztályosnak Az első esetben 
el kell ezt a munkát végezni, a második esőiben 
nem, csak megkerülni nem szabad az igazságot 
és kötelességteljesitést. a Iá Val szerint csak azért, 
hogy egyes urak igen tekintélyes mellékjóvede 
lemben részesüljenek. 

— »A vánost ilyen megbízásból kifolyólag semmi-
féle anyagi felelősség nem terhelj, mondja a pol 
gármester ur és ezért fenn aWJa • rendszert. Ez 
a mondat jellemzi sajnos egész városi közigazga-
tásunkat és ezérl jutottunk a krízis lejtőjén mi itt 
Szegeden messzebbre, mint amilyen messzire más 
városokban eljutottak. Nagyon helyes, ha a pol-
gármester ur és az égés* " magisztrátus megvizs-

gálja ilTandóart, Vtfy valami eljárásból, vagy őr-
letből kifolyólag terheli-e felelősség a várost. 

De méltóztassanak végre azt ls 
megvizsgálni, hogy egyes Intéz-
kedések milyen mértékben érin-
tik azoknak a termelőosztályok-
nak,kereskedöknek,Iparosoknak 
és földműveseknek az egyre telfe-
sebben megingott existenciáfát, 
egyre csonkább kereseti lehető-
ségeit, amely osztályok viselik 
az összes közterheket, házbéres 
helyiségekben és nem közhiva-
talokban le|flk kl üzleti tevékeny- . 
séfjüket és teherviselő képessé-
gük végső mepfeszltésével gon-
doskodtak arr6l. hogy Szegeden 
aránylag Iá helyzetben legyenek 
a városi tisztviselők és minden 
hőnap else|én pontosan, egy-
• sszegben megkapják HzetésO-

Pásztor József ezután még tóbb szempontból fej-
tette ki a polgármesteri válasz tarthatatlanságát 
és felszólalását azzal végezte, hogy nem fogadja 
e« az interpellációjára a-Jott választ, mert hosszú 
idővel a népjóléti paramák kipattanása után, ákkor, 
amikor az országos "kormányzat ki akarjá gyomlálni 
ezeknek a visszaéléseknek az emlékeit is, a termelő-
osztályok rovására kienged burjánoztatni és fet 
akar vírágoztatni Szegeden egy olyan rendszert, 
amely 

(A Délmiyyarország nuMi aiársátte.) Az ítélőtábla 

£oi>ác.*-!anácsa csütörtökön kezdte meg a Mtircr-
ma'om bűnügyének tárgyalását. Az ügy tárgyalá. 
sát három napra tűzte ki a bíróság. A tárgyason 
megieentek a vádlottak: M<*'er Gyula és Marer 
Sándor védőik dr. Reich Zoltán és dr. Eitner Manó 
társaságában. Az ügyészi széket dr. Liszka;/ Lóránt 

(A Dilmegyarortxág munkatársától.) Tegnap es-
te borza'mas gyilkosság tőrtént Mezőkovácsházán. 
Egy apa 20 hónapos leánygyermekét, hogy ne 
kelljen utána tartásdíjat fizetnie,. disznóőiő késsel 
megölte. 

Zsótér János mezőkovácsházai napszámos évek-
kei ezelőtt barátságban élt egy mezőkovácsházai 
leánnyal, aki egy leánygyermeknek adott életet. 
Ettői az időtől kezdve Zsótér elhidegült a lány-
tól, hiába volt a lány minden könyörgése. A fiatat 
anya arra kérte Zsótért, hogyha márőt cíis hagyta, 
a gyermekről, a kis Szakáir Erzsébetről gondos-
kodjék. Zsótér azonban hallani sem akart erről 
és kijelentette, hogy nem fizet. 

Az anya, mivel a gyermeke ugy lefoglalta, hogy 
munkába se Igen járhatott, gyermek-fa-íás meg-
ítélése iránti keresetet adott be Zsótér ellen a já-
rásbíróságon. A napszámos mindenféle kifogást 
«rnelt • per folyamán, tagadta az apaságot, azon-
ban a biróság megállapította, hogy ő az apa és 
kötelezte, hogy a kis Szakáll Erzsébet eltartására 
havonta jn pengőt fizessen az anyának. A járás-
bíróság ítélete á napokban vált jogerőssé és Zsó-
térnak már elsején fizetnie kellett volna a io 
pengőt. A bir-M ítéletben azonban nem nagyon akart 
belenyugodni a napszámos és Ismerőseinek kije-
lentette, hogy majd elintézi ugy a dolgot, hogy 
ne kelljen neki fizetnie. 

Ettől az időtől kezdve naphosszat az anya la. 
kása körül forgolódott Látni lehetett rajta, hogy 
sötét tervekkel foglalkozik. Az anya vigyázott is, 
hogy ne történhessék uemmi, azonban szerdán este 
Zsótér János mégis keresztüívihette szörnyű tervét, 

V l . i / ' 

hanem legfeljebb néhánv tisztvi-
selőnek fáléfét hivatott szoIgálnL 

Dr. Pálfy József polgármesterhezettes aeután 
kijelentette, hogy a polgármester éppen ugy figye-
lemmel volt a tisztviselő* érdekeire, mint a keres-
kedőkére és az íparosokére, mert * tisztviselők 
érdeke az, hogy hitelhez jussanak, a kereskedőké és 
az iparosoké pedig, hogy biztosan megkapják 
pénzüket, 

A polgárroeslerhefycttes elrendelte a szavazást 

A választ a nagy többség nem 
vette tudomásul, 

mire az elnök felszólította Pásztort, hogy tegye 
meg konkrét indítványát. 

Pásztor József a kővetkező indítványt terjesztette 
elő: 

1. Mondja la a közgyűlés, hogy az interpelláció 
során emiitett tisztviselők, se senki más se kőzvetU 
tési jutalékért, se semmi más módon 
nem folytathatnak üzteti tevékenységet és a város 
minden tisztviselőjét eltiltja kereskedelmi éa Ipari 
tevékenykedéstőf. 

1 Minthogy a polgármester felszólalásában a 
tisztviselőit jólétére hivatkozott és minthogy a köz-
gyfclés ezt a Jólétet gondozni kívánja a legtelje-
sebb mértékben, utasítsa a polgármester urat, hogy 
a kereskedők, iparosok <& termelők érdekképv-se-
Teteinek bevonásával'tárgyalja le ezt a kérdést és 
•mennyiben valamennyi jogos érdek sérelme nélkül 
tud találni valamilyen megoldási módot, létesítsen 
szervezetet a tisztviselői beszerzések ellátására. 

A polgármesterhelycttes bejelentette, hogy az in. 
ditványt a funiasi renden kőrggfltés napirendiéi*  J  

tűzik ki. 

foglalta el. 
Az előacló biró reggel 9 órától egy óráig és 

délután négy órától este 7 óráig ismertette az ira-
tokat. Pénteken délelőtt befejezik az ügy ismer-
te'é él, majd sor kerül a fel:ebbezé:ek megindokolá-
sára. ítéletet valószínűleg szombaton déíelőlt hír-
det az Ítélőtábla. 

Egy óvatlan pillanatban, amikor az anya nem 
tartózkodott gyermeke mellett, beosont a szobi! a 
és elBhuzta belső zsebéből disznóőiő kését. Az 

alvó gyermeket, aki most lett volna 20 hónapos — 
kivette az ágyából, azután a késsel' átmetszette a 
nyakát. Hatalmas erejű vágás volt, amely jófor-
mán lemetszette a gyermek nyakát. A gyilkos apa 

ezután a halott leányát visszafektette az ágyba, 
letakarta és a véres kést zsebredugva, menekülés, 
hez látott. Mielőtt kiléphetett volna a szobából, 
megjelent az ajtóban az anya, aki, amikor Zsótért 
meglátta, a gyermekéhez rohant. Zsótér meg sem 
várta, hogy a szerencsétlen anya észrevegye, hogy 
mi tőrtént, kirohant a szobából és már az udva-
ron volt, amikor az anya velőtrázó 6'ikoltással 
borult gyermeke holttestére. 

Zsótér János után azonnal csendőrök mentek. 
A járőr rövidesen rá is talált a gyilkosra, aki egv-
kedvüen nézte, amikor a csendőrök vasravert k 
A csendőröli előtt kijelentette, hogy azért öfe wg 
a kislányt, hogy ne keltjén érette tartásdíja' fi-
zetnie. 

A borzalmas gyilkosságról a csendőrség érte-
síteite a szegedi ügyészséget, amely elrendelt* a 
kis holttest felboncolását. 
Zsótér Jánost pénteken beszállítják az ügyészség 
fogházába. 

Vigadó ma esti vacsorája: 

Harcsás halpaptikás, íeijfeies fepény 
1-60 pengő 

I Szent Láazlé leventeegyeaiilet zenekar hang-vernanye 

nem a tisztviselőit összesénének, A viharos oiés ezzei véget <-rt 

H I & R I P^njeken, ízombeton és vasárnap n«a»mcnnjicéoll I I toí f 
l , r t L X fehér hal o^) kg-kmt 60 filléres, 
Ilszal haléfttatunkh&l kitermelt: élő harcsa, élő ponty, élő kecsege, élő sQKŐ *tb. 

v á g o t t h a r c s a , v á g o t t p o n t y , 

levesnek -való harcsafej mélyei* leaac Állított Aron Rertll eladásra 

A N T A L F F Y T A R S A halászati részvénytársaság 
Rudolf-tér.i hílcsarnokébnn és a Tisza Latos körüli piacon. ROS Telefon: 24-64 

Az Ítélőtábla csütörtökön megkezdte 
a Marer-malom bűnügyének tárgyalását 

Borzalmas gyermekgyilkosság 
Az apa dlsznóölőkéssel megölte kislányát, hogy ne kelljen havi tiz pengő 

tartásdíjat fiztJnle 


