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nagyobb rendben folyik a zálogházban. 
Olejnrjik személyes zálogházi tapasztalatait Is-

merteti. Megfigyelje szerint a könyvelési és a 
kezelési rendszer nehézkes, ezért kell órákat ei-
tólteniük a betevő szegényembereknek. Érdeklődni 
kellene a budapesti rendszer iránt. A zálogház 
nevetségesen kis kölcsönöket ad a zálogtárgyakra 
és 20 százalék kamatot számit a kölcsönök után. 
A háromhónapi kamatod felszámítják akkor is, 
ha csak néhány napról van szó. Sehot sem tárta' 
n a K minden hónapban árverést, csak Szegeden. 

A polgármesteri választ tudomásul veszi, miután 
a polgármester intézkedéseket ígért. 

Dr. Tóth I.ásztó 

színházi Interpellációja 
Következett. Azt kerdezi, hogy ismeri-e a polgár-
mester Görög igazgató anyagi helyzetét és annak 
ismeretében lehetőnek tartja-e, hogy Göröggel uj 
szerződést kössön a város. 

A polgármester tud arról, hogy Görög súlyos 
*ny£gi helyzettel küzd, végrehajtások vannak el-
lene, adóssága lényegesen több a járandóságánál 
Göröggel szerződést nem kötött, ezt csak ki-
látásba helyezte 

Dr. Tóth László a választ csak részben veszi 
tudomásul. Csodálkozik rajta, hogy a polgármes-
ter csrk későn vette észre a helyzetet. 

A polgármester: Én ebben az cselben a féri 
nagyok és mint férj, az ilyeneket utoljára tudom 
meg. (Derültség.) 

Dr. Tóth ezután kifejti azt az álláspontját, amely 
szériát a szerződésbontó okok fennforgásának 
Konstalálásából fe kellet/ volna vonni a konzek-
venciákat. Ezek az okok anyagilag is érdeklik 
a várost, de morális szempontból is. A polgármes-
ter nem nyilatkozott arra a kérdésre, vájjon az 
ismert körülmények között meg kivánja-e hosszab-
bítani Görög Sándor igazgatói szerződését 

— Ezennel kijelentem — mondotta a: polgár-
mester —, hogy ebben a pillanatban még nem 
tudom, vájjon Görögnek adom-e a színházat, vagy 
másnak. Az egész ügyet a szinüSTyi bizottság elé 
tr.rietftem és határozatomat annak javaslata alap-
ján hozom majd meg. 

Dr. Tóth László bejelentette, hogy a polgár-
mester válaszát tudomásul veszi, ezért a tárgysoro-
zat végére felvett indítványát, amelyben azt kérte, 
hogy a város hosszabbítsa meg két évvei Görög 
szerződését, utaljon ki számára 3000 pengő segélyt, 
"isszavon/a. 

E*után TV'ot/ Miksa interpellációját tárgyatták. 
vV'olf Miksa arra hivta fel a polgármester figyel-
mét, hogy a legutóbbi bölcsészkongresszus moz-
galmat indilott 

a tanárképző (0iskola 

Budapestre való visszahelyezése érdekében. 
A polgármester válaszában kijelentette, hogy a 

mozgalomról hivatalos tudomása nincsen, meg van 
győződve arról, hogv annak eredménye semmi 
esetre sem tehet. Magánúton szerzett értesülése 
szerint a főiskola egyik-másik oOjan tankra sze-
retné csak az iskola elhelyezését, aki nem akar 
teköltózni még ma sem Szegedre. Felterjesztést 
intéz a kultuszminiszterhez és kéri, hogy etrk<*r 
a tanárokat re. tétje vissza a főiskolából es he-
lyezzen olyanokat nelyükbe, akik hajlandók ál-
lomáshelyükre költözködni. Az iskola elhelyezését 
sem a kultuszminiszter, sem az iskola vezetősége 
nem kívánja, ilyenirányú veszedelem tehát nem 
fenyegeti a várost 

W'otf Miksa megnyugvással veszi tudomásul a 
polgármester válaszát és a legsúlyosabb hálállan-
ságnak minősiti azoknak a tanároknak az eljárását, 
akik ilyen egyéni célú intrik)'»k il fizetik vjssza 
Szeged vendégszeretetét 

A polgármester ezután a közgyűlés folytatását 
c&.itör fők délután. * órára halasztotta. 

fl kommunista szervezkedés ügyében letartóztatott, 
gyanúsítottakat 1 

kedden Budapestről visszahozták Szegedre 
(.4 Délmagyarország munkatársától.) A kommu-

nista-szervezkedésse' gyanúsítottakat: Fussy Lász-
tót, Dinnyés Ferencet. Hegedús Istvánt, Gaál Jánost, 
Kozéki Dezsőt és Bánffy Ferencet, akiket a mult 
héten — mint jelentettük — a szegedi rendőrség 
Budapestre szállított, kedden a budapesti főkapi-
tányság politikai detektivjei visszahozták Szegedre 
és átadták őket az ügyészségnek Az ügy aktáit a 
soros ügyész, dr. LiszkVy Lóránd kapta meg, aki 
azonnal hozzáfogott az iratok tanulmányozásához. 
A detektívek jelentése közel husz gépelt oldalt 
tesz kt A foglyokat egyelőre elhelyezték az ügyész-
ségi fogház celláiban. Mindegyik fogoly külön cel-
lát kapott. 

Kedden semmiféle hivatalos aktus nem tőrtént 
ügyükben, szerdán1 reggel dr. Liszkay ügyész meg-
kezdi vizsgálati kihallgatásuk if. Valószínű, hogy 
szerdán már döntés is történik a letartóztatottak 

sorsa felett. 
Dinnyés Ferenc lakásán — mint Ismeretes — 

házkutatást tartottak a detektívek és magukkai 
vittek egy tervrajzot, amely Dinnyés egyik régi 
találmányáról szólt, az úgynevezett »földi torpedó-
gép..rőf. Mint értesülünk, ennek a találmánynak 
semmi kapcsolata nem volt a leleplezett szer-
vezkedéssel. Ezt a találmányt, amelyet Dinnyés a 
világháború idején a hadvezetőségnek is felajánlott 
Füssyék ei akarták juttatni a szovjc'-iek A szer-
vezkedésben részesek a szegedi detektívek helvl. 
ségét a Budapestről I apott bombával akarták fel. 
robbantani A cél az volt, hogy Pintér detektív 
asztalánál robbanjon a bomba, mert a detektív 
asztalfiókjában sejtették a reájuk vonatkozó Ira-
tokát. A budapesti rendőrség egyébként megta. 
lálta azt a férfit, akitől Füssyék az ekrazitot 
kapták. 
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Filmügynökök JiHottv 

házalókörulja Szegeden 
(A Délmagyarország muiikalársálőli) Né-

hány nap óta fílmügynökök dolgoznak Sze-
geden, mint az egyik filmstúdió megbízottal 
Az ügynökök a munkájukat azzal kezdték, 
hogy a rendőrségtől engedélyt kértek film-
felvételek készítésére. Az engedélyt a rendőr-
ség meg is adta. Az ügynökök ezután anél-

t 
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A kereskedelmi utazók 
a kereskedelem szabadságáért 

Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete leg-
utóbbi ülésén foglalkozott az utazók válságos hely-
zelével és hatánozatát többek között a következők-
ben foglalta össze: 

»Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete 
megdöbbenve állapítja meg, hogy a gazdasági vi-
szonyok megjavításának érdekében egyetlen ko-
molv és elhatározó lépés sem törlénik, ennek kö-

kül, volna-bár- Ugiai lowábUca is a legnagyobb nél-
hol is, hozzákezdtek előlegek felvételéhez. kü^zesekköíTpet-e, «oK«n uj».u6nr>n «tóywit>», 
Majdnem kivétel nélkül szegény családokat 
kerestek fel azzai az "ürüggyel, hogy az illetők 
gyermekei 'kiválóan alkalmasak a filmezés-
re és ezért szeretnék egy felvételre rv.egr.yerni. 
A szülők gyanutlanul lefizetlek három pen-
gőt, amelynek ellenében az ügynökök nyugtát 
adtak. A nyugtán az áll, hogy az Illető film-
sztár jelölt kótelcs abban az időben, amikor 
a filmstúdió hívja és azo.) a helyen, ahová 
hivja, megjelenni, ellenkező esetlen elvészti 
minden igényét, a lefizetett 3 tengővel együtt. 
Ha pedig megjelenik, köteles, ujabbi összege-
ket letenni a felvételek céljaira 

Az ügynököknek néhány nap alatt sikerűt 
számos szegedi családtól pénzt felvenni, de 
természetesen sehol sem készítettek filmet. 

A szegedi kereskedelmi és iparkamarának 
is tudomására jutott az ü.Tvnókök működése 
és mivel a munkájuk nem más, minthigv 
fényképészeknek megrendeléseket gyűjtőnek, 
a felvett pénzek fejében 3 képet is Ígérne'.-, 
panaszt tettek ellenük a rendőrségen. A rend- j 
őrség az ügynököktől azonnal megvonta a 
működési engedélyt, amelyei tulajdonképen 
csak filmfelvételek készítésére adott nekik. 
Az ügynökök ellen H'to't házalás mialt az 
eljárás megindul. 

A rendőrségnek tudomására jutott, hogy az 
ügynökök a működési engedély megvonása 

után is dolgoztak, sőt még dolgoznak is a 
városban. A rendőrség most nyomozza az ügy 
nökökel és ha rájuk bizonyul, hogy tovább 
dolgoztak, kihágási biró elé állitják, azután 
kitoloncolják őket a városból. 

Négyévi fegyházra Ítélték 
a Sklarek~flvérekeí 

Berlin, junius 28. A Skiarck-perbeu ma hirdetett 
itéieiei a bíróság A törvényszék Sklarrk Leót 
és Vilmost csalás, közokirathamisitás éj megvesz, 
tegetés bűntettéért négy-négyévi fegyházra és öt-
évi •hivatalvesztésre ítélte. A két elitéitel azon-
nal letartózlallái;. .' Lmen vádlottat egyévi és liá-
romhónaoi fogházra ítélték. 

iengeti életét egyik napról a másikra. A magyar 
utazói kar elvárta volna, hogv a kormányzat vele 
is törő.liii, könnyítéseket nyújt az iparnak és ke-
reskede'mnek Mondjuk azt, hogy a leküzdhetet-
lennek látszó életproblémánk nehézségeitől «•'» 
az öngyilkosságban látjuk a kivezető utat? Rámu-
tassunk srra, hogy a?, ipar és kereskedelem mér-
hetetlen szenvedéseiből az alkalmazotti karnak, az 
állásnélküliek légiójának több jutott, mint bárki 
másnak? Rámutassunk arra, hogv amikor Lauran-
neban a világkrizis egyik okaként megjelölt esz-
telen fegyverkezési mániáról és a leszerelésről tár-
gyalnak, hogy ugvar.a' kor nálunk a mun anélkü-
l ik ijesztő arányokban növekedő hadseregének 
leszereléséről eg>-etlen szó nem esik? Azt hisszük, 
hogy mindez felesleges. Jól tudja mindenki, hogy 
müven keserves állapotban élünk. És amikar Sze-
ged' közel ötszáz kereskedelmi utazója és ügynöke 
együttérzéssel csatlakozik a Gyáríra-í Képvi el k 
Országos Testületének a megmozdulásához, knr, 
szol'daritásáról biztosítja ugvanugv követeli a 
nemzetköz kereskedelmi hálózat klépilését Jó sz r-
ződésekkel, köveieU a kereskedelem szabadsagai 
guzsbakfllő behozata'l H almák és dev|z korla'o-
«ok leípltését. követelj a kereset é* Jövedelemnei-
kü'l utizók é» ügynökük adóhátralékai \*k tftrlé-
sé?, követe i a ke^e fceielem áruhitelének célszerű 
kormányzati intézkedési kkel való belyreai/Há át. 
Az ígéretekből nem kérünk t0vábbt tetteket vá-
runk, mert élni akarunk*. 

K e J f M m t>él 
J u l i u s l - t ö l O- i g 

lényegesen leszállított árak 
Oxford Ing, duplamanchetta, szép kittel P 3*68 
Apacsing, minden szinben . . 
Zeflrlng, vógitr epry anyagból . 
Selymes soknl( hibátlan . . . 
FérUsapka 
Tennls puliover (nSi) . . . 
Nöi kombiné, minden szinbon 
Manchettás női keztyO . . 
Gyermekzoknl, l. sz 

P 3*68 
p 3-«a 
P - ' 38 
P —"98 
P 1*48 
P 1*38 
P 1'38 
P —'34 

stb. stb. mig a készlet tart 

T I S Z A Á R U H Á Z 
P ü s p ö k b a z á r ( c u k r á s z d a mel la t t ) 


