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Bethlen sajtóperében 
200 pengőre ítélték 

Farkas Istvánt 
A bizonyítási Indiiványl elutasították 

Budapest, október 19. A Törekv-tanács szer-
dán délelőtt tárgyalta gróf Bethlen Istvánnak 
a „Népszava", illetve a lap felelős szerkesztő-
je, Farkas István képviselő ellen indított sajtó-
pőrét. A Népszavában Garami Ernő aláírásá-
val cikk jelent meg, amelv az optánskérdéssel 
foglalkozott. Bethlen a cikket magára nézve 
sértőnek találta és felhatalmazást adott az 
ügyészségnek, hogy sajtó utján elkövetett rá-
galmazás vétsége miatt az eljárást megindítsa. 

A szerdai főtárgyaláson Farkas István kije-
lentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. A 
cikket nem ő, hanem Havas Jenő Irta, ő beje-
lentette a cikk szerzőjét, törvényes kötelessé-
gének eleget tetL 

Ezután Töreky elnök hosszasan polemizált 
Farkassal, hogy'miért volt a cikk alá írva Ga-
rami Ernő neve. Farkas többször kijelentette, 
hogy Garami neve csakis technikai hiba foly-
tán kerülhetett a cikk alá. 

A védő bejelenti, hogy Garami Ernő a kér-
déses napon nem is tartózkodott Budapesten. 
Az ügvészség abban a tekintetben, hogy való-
ban Havas-e a szerző, vagy a cikk aláíró 
Garami előállitható-e, meg sem kisérelte a 
nyomozást. 

A védő kérte ezután a valódiság bizonyításá-
nak elrendelését és több tanú, igv Henderson 
volt angol külügyminiszter kihallgatását kér-
te. akivel azt akarja igazolni, hogy az ántánt-
hatalmak Magvarországtól nem kértek volna 
jóvátételt és Bethlen volt az, aki a jóvátétel-
nek ezt a formáját vállalta, ami felett megüt-
között annak idején Henderson is. 

A bíróság hosszas tanácskozás után elutasí-
totta a valódiság bizonyitásáia irányuló ké-
relmet, ami ellen a védő semmiségi panaszt je-
lentett be. 

A törvényszék végül Farkas Istvánt 200 pen-
gő pénzbüntetésre itélte, de az Ítélet végrehaj-
tását három évi próbaidőre felfüggesztette. 

Csongrádmegye küldöttsége 
Lázár ás Fabinyl minisztereknél 

Budapest, október 18. Dr. Farkas Béla főis-
pán és dr. Csergő Károly alispán vezetésével 
Csongrád vármegye 120 tagu küldöttsége kereste 
fel szerdán délelőtt dr. Lázár Andor Igazságügy-
minisztert és dr. Fabtnyi Tihamér kereskedelmi 
minisztert, hogy üdvözölje őket, mint a vármegye 
képviselőit miniszterré történt kinevezésük alkal-
mábóL A küldöttség előbb Lázár Andor igazság-
űgyminlsztert kereste fel. Csergő Károly alispán, 
majd a szentesi választókerület nevében Négyessy 
Imre polgármester köszöntötte a minisztert, aki 
melog szavakkal válaszolt az üdvözlésekre. 

A küldöttség Innen a kereskedelmi miniszté-
riumba ment, ahol dr. Fabinyl Tihamér kereske-
delmi minisztert, a dorozsmai kerület képviselőjét 
üdvözölték. A vármegye nevében itt ls Csergő Ká-
roly alispán köszöntötte a minisztert, majd a do-
rozsmai kerület nevében Stricha Kálmán esperes-
plébános 

Lázár Igazságügyminiszter és Fablnyi keres-
kedelmi miniszter az egységes párt helyiségeiben 
ebédet adtak a küldöttség tiszteletére. Fabinyi 
Tihamér többek között ezeket mondotta: 

— Hivatalba lépésem legelső napjaiban állást 
Toglaltam a London—Konstantinápoly transkontí-
nentális autóut még kiépítetlen magyar szakaszá-
ból a bndapest—szegedi útvonal hinta pest—kecs-
keméti részének kiépítése mellett Tettem ezt az-
ért, mert igy fokozatosan kapcsolódunk bele a vi-
lágforgalomha és hogy ezzel munkát juttassak a 
magyar kubikosoknak. Ne legyünk csodavárók, 
ne gondoljak, hogv tetterős kormány puszta meg-
jelenése megváltoztatja a világgazdasági válsá-
got, de higvjünk abban, hogy meg lehet menteni a 
nemzeteit jobb idők számára és nyugodjunk meg 
nbban, hogv- amit meg lehet tenni, az meg is fog 
történni. 

Kötött áru mesebeli, 34541 
Ha gyártója „lampel-Hegyi" g 

Tiszteletlel értesítem a nagyérdemű vásárló közönségei, hogy m a i n a p p a l k e z d M O 

21 napos propaganda vásárt 
rendezek. 

Ennek keretében óha|tom a közönség azon részének bebizonyítani, amelynek nem voil 

még alkalma az Ozlelemel meaismernl, hogy 

elsőrendű áruval és szolid árakkal elégítem 
ki vevőimet. 

Raktárkészletemből külön kiemelem a különleges férfi é « női ÍZÖYelekel, 
selymeket, bársonyokat é* mosóárukat, melyek mind dus 

v á l a s z t é k b a n ál nak az igen tisztelt vésérló közönség rendelkezésére 

B I H A R I E R N Ő Széchenyi tér 2. 

Két hétre bezárták 
az elemi Iskolákat és az óvodákat 

(A Délmagyarország munkatársólól.) Az 

egészségügyi bizottság keddi ülésón —min t 

jelentettük — a többség elhatá1 oz a, hogy az 

elemi iskolák azonnali bezárására tesz ja-

vaslatot a polgármesternek. A bizo'tság illé-

sén felszólaló orvosok egvérlelmüleg megál-

lapították, hogy bár a gyermekparalizis fertő-

zésének módját az orvostudomány még nem 

ismeri, de mindent el kell követni a ierlőzés 

lehetőségének csökkentésére, mivel pedig 

nincs kizárva, hogy a betegség közvetlen 

érintkezés ut ján etrjed, az elemi tskoiák be. 
zárása feltétlenül kívánatos. 

Dr. Somogyi Szilveszter az egészségügyi bi-

zottság javaslatáról azonnal értesült, szerdán 

reggel az ülés határozatairól felvett jegyző, 

könyvet is megkapta. Annak alapján a kora 

reggeli órákban határozatot hozo't, amelyben 

elrendelte a város egész területén, 
tehát ugy a belterületen, iraV a ta-
nyákon lévO elemi iskolák azonnali 
bezárását, elrendelte az óvódák is 

a napközi otthonok bezárását ls. 

A polgármester rendelkezése sze int az. ¿sko. 

iák, az óvódák és a napközi otthonok két 
hétig, telidt november 2-ig maradnak zárvt 

a tanítás november 3-án kezdődik meg, fel-

téve, hogy időközben nem történik más ren-

delkezés. . 

A polgármesteri határozatot sürgősen szét-

vitték az összes intézetek vezetőinek és Így a 

tanítás szerdán már az összes szegedi elemi 
iskolákban megszűnt. 

A Kösgyülés megRéxdte 
a Költségvetés tárgyalását 

A munkanélküliség enyÖltése é s a t i s z t v i s e l ő k é i á é s 

Csütörtökön f o l y t a t j á k a vitát , 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatósági bizottság szerdán délután kezdte 
meg a jövő évi költségvetés tárgyalását A pol-
gármester negyedöt órakor nyitotta meg a köz-
gyűlést. Bejelentette a polgámester, hogy dr. 
Srhmidt Henrik egyetemi tanár, mint az egyetem 
ezidel rektorát és az elhunyt gróf Klebelsberg 
Kunó helyett a VII. kerületben soron kővetkező 
első póttagot, dr. TŰIT Aladár ügyvédet rendts 
tagként behívta a közgyűlésbe. 

— Nem leheit — szól közbe dr. Tóth Imre —, 
a VII. kerületben én vagyok a so on következő 
első póttag. 

— De rendes tagja ls a közgyűlésnek — mond-
ja dr. Tóth Béla főjegyző. 

— Az mindegy — válaszol Tóth Imre —. az 
utánam következő póttag csak akkor hi-ható 
be, ha én lemondok, de még nem mondtam le, hi-
szen értesítést sem kaptam róla. 

Csöndes vita támad a két Tóth között, Vfohen 
azonban Rack Linót tanácsnok megkezdi a jövő 
évi 

költségvetés Ismertetését 
Elmondja. hogv a pénzügyi bizottság a 
kiadásokat 9,531513, a bevételeket 6 millió 
730.915 pengőben irta elő és Így 2 
millió 791.000 pengő hiány mutatkozik. Fnnek a 
fedezésére 150 s7ázalékos pótadóra lenne sziik-
fég. Közben a közgyűlés elfogadta a gázpvár 
ajánlatát és igy a mérleg kedvezőbbé vált." A 
végleges tervezetben már csak 1.258.791 pengő 
hiány mutatkozik, ami hetvenszázalékos pótadó-
nak felel meg. A kisgyűlés azt javasolja, hogy a 
dijnokok jelenlegi illetményeit hagyja meg a köz-
gyűlés és az idei költségvetésben előirt hit'eleke-
zeti segélyeket utalja ki a jövő évre ts. Hz a 

I két tétel és a kerületi iskolafelügyelo tiszteletdíja 
I a kiadásokat 71.777 pengővel szaporítja F "We 
l tul a földberíövedf'em felemelését javasolj* • kis-

gyűlés. Az általános kereseti adó kulcsa 6 száza-
lék marad. Javasolja a kisgyűlés, hogy awknak 
a városi alkalmazottaknak, akik segélyként kap-
ták a 25 százalékos városi pótlékot, a jövő évre 
ne irányozza elő a közgyűlés. 

W l m m e r F ü l ö p 

az általános vita első szónoka. A pénz-
ügyi bizottság, által összeállított költség-
vetéstervezí*t a viszonyok súlyosbodását bizo-
nyítja, mert hiszen a pótadó 70, a kereseti adó 
pedig 6 százalékos marad annak ellenére, hogy 
a város a gázgyári szerződés alapján tekintélyes 
jövedelemtöbblethe7 jut A tervezetben előirt 
föld- és házbérek ls indokolatlanul magasak. A 
viszonyok ugrásszerű javulására nem lehet szá-
mítani. A város nem dolgozhat kilencmillió pen-
gős kiadással. Nyomatékosan csak ugv lehet segí-
teni, ha a 9,100000 pengős kiadásból annyit fa-
rag le n közgyűlés, amennyit csak lehet. Ebből a 
kiadásból a személyzeti kiadás 3.3 millió. 

A város minden alkalmazottjától fokozottabb 
munkateljesítményt kell követelni, mert a város 
nem tarthat 1500 alkalmazottat Inditvánvozta. 
hogy a polgármester a tanácsnokok és a főtiszt-
viselők bevonásával bizottsággá alakulva foglal-
kozzon a költségvetés redukálásának lehetőségei-
vel. A város potgársára a mai vlszonvok kőzött 
50 százaléknál majrasabb pótadót és 5 százalék-
nál maeanahh kereseti adót nem hlr el. 

A polgármester bejelentette, hogv régebben 
miniszteri rendelet alapján megalakították 

a 'takarékossági bizottságot, 
amely minden hivatalt ellenőrzött és 115 felesle-
ges állást állapított meg. Azóta a megüresedő ál-
lásokat nem töltik be. Ilyen módon és a flretésre-
dtikciú következtében körülbelül 700.000 pengővel 


