A. 7
aamzafl pírt *gylk vezérét f* f/rv diákot Ai
vjihban keletkezett verekedés során a diák égy
kéwurávtól súlyosan megsebesült.
A főváros éssaki negyedében n.igy felvonulás
nk irtsk rnnde/.nl a kommunisták, amelyet a kivonult rendőrség megakadályozott. A felvonuló
kommunisták megtámadták * rendőröket, kövektől dobálták meg őket, csak ujabb rendőri erősí-

tésnek sikerűit szétkergetni i tüntetőket A verekedés során több rendőr és tok kommunista megsebesült.
CharlOttenburgban a kommunisták behatoltak
egy nemzeti szocialista vezér lakásába és a lakás
egész berendezését szétrombolták. Igen sok helyen
beverték a. nemzeti szocialisták lakásainak ablakait és a hitlerista kereskWiők kirakatait

Agyonlőtte vadházastársát,
majd a vonat alé vetette magát
egy féltékeny asszony
(Budapesti tudósítónk telcfonjelentése.) A
Hajtsár-ut Ifilb. számú ház egyik I. emeleti
lakásában csütörtökön este homlokán két revolverlövéssel holtan találták Szitár Árpád 41
éves Ingatlrnügynököt, aki hat év óta vadházasságban élt Pap .lánosné 42 éves elvált aszszonnval. Szilár es Papné állandóan veszekedtek, ait asszony féltékenykedett, mert tudott arról, hogy Szitár feleségül nkarja venni táriának leányát
Pap .lanosnét a ház lakói utoljára kedden
reggel látták. Az asszonyt naponta felszok
keresni a rokonai, szerdán e«te az öccse i.
a házban, a lakást azonban zárva találta. Csütörtökön este ismét megjelent Papné öccse, a
lakás még mindig zárva volt és miután most
már gyanúsnak találták a dolgot, rendőrt hivatott. aki lakatossal felfeszittette a lakás ajtaját. Szitárt vérbefagyva, találták meg az
ágyában.
Á rendőri bizottság kétségtelenül megállapította, hogy

le. de m el*H fellcbhe;és mór befutott a polgár,
irrstrri hivatalhoz. A határozatot dr. Ldtír Ferenc

Urásbiró fellebbezte meg. Fellebbezésében azt kéri,
hogy a belügyminiszter oldja fel a közgyűlés határozatát és utasítsa a város közönségét arra. hogy

Iskola és intézeti

harisnyák.
kötöttáruk

gyilkosság történt
A Szomszédok elmondották, hogv hétfőn éjíttka két dörrenésszerü zajt hallottak Sz>
lakásából, de ennek nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. A rendőri bízotttagjai tudtak arról, hogv kedden este a bud
pesti cvörs Kispest határában halálra gázc
egy 4(1 év körüli asszonyt, aki a venát elé Vetette magát. Az asszonvnál személyazonossági
iratokat nem találtak. holttestét a Bonctani ii
tezetba szállították. A bízottság összefüggést
látott a két eset között. Pap Jánosné öccsével a
hullaházba mentek, ahol a fiatalember
a vonat által halálragázolt asszonyban
Ismert.
A rendőrség ujsv rekonstruálta a drámát, bogy
Tápné és Szilár összevesztek, az asszony veszekedés hevében lelőtte a férfit, majd a büntetéstől való félelmében öngyilkosságot követett el.

Megfellebbezték a belügyminiszterhez
a gázgyári szerződést
(A nifm<!Qfiaror*rft munkatársitól.) Szeptember
utolsó napján feleződött be a közgyűlés gázgyárvitája; a törvényhatósági bizottság nagy többségijei hozzájárult a gázgyári ériekéit^ tÓ33-ben lejáró koncessziójának pótszerződéssel való meghoszSBabbltlsáhor. A közgyűlés határozata még npm
jogerős, jogerőssé csak a kormányhatóság jóváhagyás teheti, mert ol.van srerzödést kőt vele a
város, amelyre a törvény ir.ja elő a belügyminiszteri jóváhagyást.
Nem emelkedrtt volna azonban jogerőre a köz.«vülés határozata akkor s*m ha a törvény másképen rendelkezik, mert előrelátható volt, hogy
a határozatot a javaslat ellenzéke mrgfeltebbni.
A fellebbezési határidő csak október l.Vért jár

flézele sem rá és így rsalc ugv illesrthetnék ezt
be a munkaprogramba, ha a kormány Segélyként folvósitani a szükséges Összeget. A belügyminiszter, aki részletesen érdeklődött a
szegedi viszonyok iránt, kijelentette, hogv a
kormánynak alncs erre • célra pénze, legfeljebb
annyi segélyt adhat Szegednek, amennyiből a
trltési munkát megindíthatia a város, a többiről azonban a városnak kell gondoskodnia. A
polgármester arra kérte a belügyminisztert,
hogv látogasson le Szegedre, legalább közvetlenül láthatja az itteni viszonyokat. A miniszter kijelentette, hogv már régen készül Szeged
meglátogatására és valószínűleg ezt • tervét
rövidesen fne« Is vplósfthstia

IfllVben, a jelenleg érvényben lévő koncesszió lejárta után tofllalkozzon Ismét a gázgyár hasznosításának kérdésével. Lázár a közgyűlés határoia.
tát elhamarkodottnak tartja. Véleménye szerint «
város hatósága vétett a törvényesség alléi, amikor
a gázgyári koncesszióban lévő hatalmas vagyonértéket verseny'árgyalás nélkül hasznosít tta. Látár
szerint a közgyűlés által elfogadott pótszerződé«ben kikötött elienszolgáltitisok értéke aránytalanul
kicsi a gázgyári érdekeltségnek Juttatott értékhez
vls«onyitva. A szerződés fettételeit a város c»ak
azért fogadta «1, mert pénzügyi kényszerhelyzetben van. Fellebbezését ezeken kivül arra is alapítja, hogy a város nem köthet megállapodást azzal a vállalattal, amelynek adósa.
A város hatósága megvárja a fellebbezés' határidő leteltét és a fellebbezést a határl-tőig esetleg be.
nyújtandó egyéb fellebbezésekkel együtt csak akkor terjeszti fel megfelelő kisérőfelirattal a beU
ügymiujszterhex,

*

legtobbai a legolcsóbban

Luszílö Imre Kötöttáru üzlete
Széchenyi tér 2. Tisza-szálló mellett

Interpelláclé
a kéményseprő kerületekről

(A bélnugyarország munkatársától.) Szűcs
Imre törvényhatósági bizottsági tag interpellációt
jegyzett be a legközelebbi köigyülés napirendjére a
kcményseprőkertlletek szabályrendeletellenes beosztása Ügyében. Az interpelláló szerint az iparhatóság vezetője dr. Horváth Lajos tb. tanácsnok as
érvényben levő kéményseprési szabályrendelet
által alkotott kéményseprési kerületeken kivül sa. ját hatáskörében uj kéményseprési kerületeket
állapított meg, a város belterületén kivül keletkezett uj lakótelepek kéményseprési munkálatait
nyilvános pálvázat mellőzésiével egyszerű megtiltás utján adta ki. Felhívja az interpelláló a polgármester figyelmét aa ipartörvény rendelkezésére, amely azerlnt a kéményseprflmeaterek más
munkakerüleiben még üzletvezetők sem lehetnek,
exael. szemben aa egyik szegedi kéményseprőmester a saját kerületén kivül a Gyula püspök-telepen,
a Klebelsberg-telepen, a Kecskés-telepen és Alsóközpontón évek óta megbízott kéményseprőmesterként dolgozik és üzletvezetője a belvárosi kéményseprő kerületnek ls. Az Interpelláló megállapítása szerint ez állás- és jöve.ielemhalmozás,
amely a mai viszonyok között alkalmas arra,hogy
a legélesebb tiltakozást váltsa kl.
Az interpelláló bejelenti, hogy az augusztus elsején életbeléptetett huszomötstázalékoa kéményseprési dijredukciót a kéményseprőme6terek a segédek rovására hajtották végre, még pedig ugv,
hogy leszállították alkalmazottaik fizetését, több
tt.ester, akinek a segédjei tiltakoztak a fizetéscsökkentés ellen, segédjeit el ls bocsájtotta. ami semmiesetre sem felelhet meg a városi hatóság intenciójának.
Az interpellációt a szerdán kezdődő közgyűlés
napirendjére tü»i a Polgármester

A polgármester meghallgatta Budapesten Titkos rádlóleadA készüléket
Gömbös Gyula programbeszédét
találtak két egyetemi hallgató
és meghívta Szegedre a belügyminisztert
lakásán
(A Delmagynrország munkatársától.) Dr.
Somogyi Szilveszter polgármester, mini ismeretes, szerdán Budapestre utazott, hogy eljárton az illetékes minisztereknél néhány városi
iigyben. A polgármester csütörtökön este érkezett vissza budapesti útjáról és érdeklődéMinkre elmondotta, hogv szerdán este meghallatta az egységes pártban Gömbös G»ula
ni'niszterelnök programismertetését. A pártban
két szegedivel találkozott, begavári Back Berr á; felsőházi taggal és dr. vitéz Gárgyán Imre
ügyvéddel.
Csütörtökön délelőtt meglátogatta a polgármester a Koránvi-klinikún gróf Klebelsheig
Kunot. akit néhány nappal ezelőtt szállított ik
he a klinikára sulvos paratifusszal. A volt kultuszminiszter állapotában már örvendetes j.ivubis állott be. bár a polgármester kijelentébe
szerint a betegség erősen megviselte. A polgármester látogatásának igen örült, érdeklődött
a szegedi dolgok ir.int és elmondotta, hogy
betegágyán sokai foglalkozik a szegedi csatornázás problémájával. A legsürgősebbnek tnrty a Hióravárosi gyűjtőcsatorna megépitéset,

mert ennek a csatornának a segítségével ki lehetne szárítani a Cserepes-sori vizállásos területet.
Kimondotta még a polgármester, hogv Klebelsberg Kunöt igen sok politikus látogatja
meg a klinikán. A képviselő gyógyulása néhány hétig is eltarthat még. azután redig
hosszabb időkig tartó pihenőre kell utaznia valamelyik tengerparti fürdőbe.
A polgármester ellátogatott a pénzügyminisztériumba is. ahol aziránt érdeklődött, hogy
kaphatna-e a város az államtól háromszázezer
pengő segélyt legsürgősebb kötelezettségeinek
teljesítésére. A pénzügyminisztériumban kapott válasz nem valami biztató.
Meglátogatta a polgármester Keresztes-Fischer Ferenc baliigvminisztert is. akivel a téli
insógmunkák megindításának kérdéséről tárgyalt. Elmondotta, hogy a legjelentősebb munka a Xagvbuvártó feltöltése lenne, amely háron évig nyújtana munkalehetőséget a szegedi
munkanélkülieknek.
A tóteriilet feltöltése
azonban körülbelül 800.000 pengőbe korülne,
a városnak viszont nincsen egyetlen fillér fe-

(A Délmagyarorsztíc

munkatársától.)

A szentesi

rendőrség nemrégiben két szentesi egyetemi hallgató lakásán titkos nldió'eadó

készüléket

fedetett

fel. A rendőrséget bizalma; uton értesítették a do.
logról. A detektívek a házkutatás alkalmával megtalálták a készüléket az egyik kamra sarkiban, A
detektívek lefoglalták a készüléket és a rendőrség
a két egyetemi hallgató ellen megindította az eljárást. A további nyomozás során a fiatalember
barátjának lakásán is találtak egy készüléket m*lvről szintén kider.Vt, hoty róvidtuitldmn ¡exétóktstOlft.

. A rendőri bflntetőblró csütörtökön már megtartotta az ,ügyl>en a tárgyalást. Kihallgatták
a
posta mérnökét, aki azt adta elő, hogy a kéuülékek még rs.ik közületi stádiumban voltak és azokkai nem a lhatlak le semmiféle híranyagot a terheltek. A rendőri hüntetőbiró a két egyetemi hallgatót ezen az alapon felmentette.
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