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mWrfnyi sierin? hr\ hatlrozn» a közgyűlés. 
ho*"v a gázgyári pénzből föÜi isznál l'-20 rzer pcn 
gfil, m«'̂  miiidÍK 'SO ezer p<n;,<i f"' "<"i üa a 
vájos segélyr k.'r a kormány U . azt a vál.iszt fog-
ja kapni, hogv jildig nem ad segélyt, amíg be nem 
hajtotta az egé*' inségjárulékot a város. Ö000 mun-
kanélküli vária a közgyűlés határoz »tát 

— De vári. :) ezer ad'»/< pola'ir is — szóit 
UrxlTiár. 

— Nem tudom miért állitjii izembe a bizottsági 
' i" fir az ad'S'./rtfl polgárjáéit, amely méi krrev 
ha ikármilvi,. keveset is, a kereset ní'kiit al'ó 
munkairelkulek ezreivel — mondta Pásztor 

Frrs a k'jelt-nlésre többen közbekiáltanak és 
Pásztor az/ <1 fejezi be föl ..izolálását, hogy a köz 
gyűlés csak akkor lesz méltó a helyzet komolysá-
gához. ha 

az eqész 400.000 pengő fedeze-
téről 

gondoskodik 
Dr. Singcr litván kijelenti, hogy a fóldbér'ő 

osztály és a Idteiner osztály az uj adóterhet nem 
fcirja el. Kérte a polgármestert hogy a gázgyári 
határozat jóváhagyását minden erejével sürgesse 
ki. mert most van a világitási szezon és fontos, 
hogy a polgárság már »* alacsonyabb egységára-
kat fizesse. 

Petrik Ant?l azt javasolta, hogy adja k1 a köz-
gyűlés a kérdést a pénzügyi bizottságnak. 

T.ájer Dezső szólalt fel ezután. Hivatkozott ar-
ra, hogy a közpvűlés néhány nappal ezelőtt lelke-
sedéssel üdvözölte az 111 kormányt Most viszont, 
amikor a kormány rendeletének végrehajtásáról 
lenne szó, ellenállás észlelhető. A mult évben szűk 
sígadó cimén SOOOOO pengőt fizetett Szeged pol-
gársága, de aüg kapott valamennyit vissza. A fő-
kérdés az. hocv a rendelet végrehajtásával 

megoldód!k~e a munkanélküli-
ség kérdése. 

Véleménye szerint nem, mert a rendeletben meg-
ál'apitott módon legfeliebb 200 ezer pengő folyik 
be és igy több, mint 200 ezer prirgő a ledezet nél-
küli szükséglet. A rendelet legfőbb hibája az. hogy 
nem mente*iti az inségjáruték alól a kisebb kere-
seieket Ha a közgyűlés arra az álláspontra he-
lyezkedett, noiry a kormány programját helyesli, 
"kkor el kell fogadnia ezt a rendtletet, ha máskép-
pen nem tud gondoskodni a munkanélküliekről. 

Dr. Eisncr Manó a szabadfoglalkozásnak suly;is 
helyzetéről beszélt. A kormányclnök kijelentette 
— mondotta hogy a munkaalkalmaikról gondos-
kodni fog. f'zzel szemben a gondoskodás kőte-
V«ségét most a váro«ra háritja áit. A kormány-
nak tudnia kel!, hogy a /elemelt adókat nem 
lehet behnjtani. Ez a rendelet nem jeleut meg-

MEGHÍVÓ. 
Szeged z. vasarió Közönsé-

gét megőiviuk, &ogy 

filléres árukkal 
qazdagon felszereli kiraka-
tainkat vásárlás elölt ok-

vetlen tekintse meg. 

Szaküzleteink 
az ön b. érdeklődésére biz-

tnsan számítanak 

Hlz'arttsi 
is tinóm vasara: 

Szánt« József 
¿ne- irirArnh i/n. vA-

rn»t Mrfcn, j 

Nohn lenfl 

Tiw« T kTatW. 

üveg 
és porcellin: 

Mav Miksa 
««•cömn-ur. 

Schillinget Kál-
mán 

Cf«kf>n:'« j. «• F . 
it**:/*»«»-j. kiiOK, 

Itftr 
Edénvcsarnnk, 

ih/tf MtUfttel e 
WnnTh»fH»i«r»!*«l 
tikkek m k*rh»"Mc, 
Tl»im r.*!0»-kornt. 

Kividén Is 
Hivat: 

Borot Miksa 
Schwarz Testve- , 

rak 
* '*chenyi-i*r. 

Lanti»« és Hegvi 

Paalr 
és irtezarafc: 

iraub B. és Társa 
KÍ»UJ41-'#P, | 

nemzeti Saitá-
véllalat 

T\4r4«-ncr». 

ClBfl 
és ktlliktk: 

Zsúrkó JAnos 
. it.Ájjŷ r«, Kossuth 
' «ios-*ntrApnt, KA-

rAsz-ooea 3. 

Villany és ritfid: 

Rosner Uzsat 

;»r. i Mérnek Efrye-
•0!«t »»Nvlnjp« 

-<»riot UAr̂ l. VlatA 
.'.» on-kflrur. J3. Te-

i«(on 14— ó8. 

B E L V Á R O S I S Z Í N H Á Z 
Etténként 

BUDAPEST LEGNAGYOBB SIKERE s 

Í R J A H A D N A G Y 
AO—AO előadat. 

Főszereplők: Turay Ida, Harsányt, Huszár Pufi, Delly. <u 

Vasárnap délután: Tűzmadár. 
oldást és nem jelen | c koi'm inyilnÖA korrolv igére 
tének keváltását. A polgármester azt hanqo latja, 
hogy a gázgyári pénzből maradandót kíván alkotni. 
Kultúra az élő ember is. A gázgyári ősszegből 
igénybe kell venni azt az összeget, amely a kere-
seti adrtpótlék cimén folyna be. 

Dr. Török Béla a kisgyűlés javaslatát fogadja 
el, mert elhamarkodottan nem lehet határozni. 
Kérte a polgármestert, hogy már hétfőre hívja 
össze a pénzügyi bizottságot 

A közgyűlés ezután névszerinti szavazással egy. 
hangulag ugy határozott, hogy a jövedelmi és a 

társulati adó után 20 saázalého* imég járulekot 
oet ki. Egyszerű szavazással ezután azt határolta 
el a közgyűlés, hogy 

a 2 százalékos keresefl adőpőt-
lék kivetéséi egyelőre függőben 

tarifa. 
A polgármester javaslatára hozzájárult a közgyű-
lés ahoz, hogy 8 napon bal ül összehívják a raod. 
kivúli közgyűlést, de közben a pénzügyi bizottság 
összeül a kérdés letárgyalására. 

A közgyűlés negyed 8 órakor véget ért 

•

OLCSÓSÁGOT, TARTÓSSÁGOT, ELEGANCIÁT • • • 

I e q y e » f l 11 m a g á b a n l l l GRACIA CIPÓ I I I 
I Minden párért szavatosság ! Nézze meg áras kirakatainkat! 

I Iskolacipők nagy választékban! I l i 
• V • K A r A » z u c c a 3. (Bartos V»iiTvltcre«hede« mellet«) B 

4 vásárhelyi munkássportolók pere 
a főispáni titkár ellen 

Dr. Gldőfalvy Páll a Járásbíróság elílélle, a szegedi törvényszék felmentette 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Hódmezővásárhelyi Munkás Testedző Egylet 
kétrendbeli rágalmazás vétsége miatt felje-
lentette dr. Gidófilvy Pál vásárhelyi főispáni 
titkárt. A feljelentés szerint dr. Gidófalvy egy 
alkalommal, amikor arról volt szó, hogy a 
leventék a HMTE-vel birkózzanak együtt, azt 
mondotta, hogy »a HMTE nemzetközi szociál-
demokrata társaság, amelynek egyes tagjai 
szélsőséges politikát űznek«. Más alkalommal 
»nemzetellenes, kommunista társaságnak« 
mondotta az egyesületet 

vásárhelyi járásbíróság tárgyalta elsőn-
kön az ügyet. A főispáni ti* kár tagadta, hogy 
kommunistáknak nevezte volna a HMTE spor-
tolóit 0 csak ellenezte a leventéknek a 

HMTE-vel való együttműködést, mert ott szo-
ciáldemokrata szeilem és felfogás uralkodik, 
a tagok egymást * Barátsági* kcs'.öntéssel üd-
vözlik. A járásbíróság bizonyítás! folytatott le 
az ügyben, majd 100 pengő pénzbüntetésre 
ítélte dr. Gidófalvgt, de az Ítélet végrehajtá-
sát felfüggesztette. A bíróság a kommunistá-
zást nem látta igazoltnak, csak a másodig 
vádpontban mondotta ki bűnösnek dr. Gidó-
falvyt 

Fellebbezés folytán pénteken tárgyalta az 
ügyet a szegedi törvényszék Habermann-lsná-
csa, mely a főispáni titkárt felmentette a vád 
alól. A bíróság szerint a használt kifejezés 
nem képez sem rágalmazást, sem becsű* 
letsértést. 

Az albérlő kifosztotta a lakást 
(A Délmagyarország munl.atársátülVak-

merő szélhámos áldozata lett Barta Ágos-
ton loatechnikus. Albérlője mindössze két na-
pig lakott a lakásban, azután eltűnt és mag<± 
ital vitte a lakás összes ezüsttárgyait. 

BtirLa Ágoston Kigyó-ucc«ti lakásából az 
enyik szobát bérbeadta. A régi albérlő no-
vember elsején akart kiköltözni a szobából. 
Saerdán délelőtt Barláék lakásában megje* 
lent egy elegánsan öltözött fiatalember. Va-
dász László harmadéves joghallgatónak mon-
dotta magát és a kiadó szoba után érdeklődött. 
Biztos fellépésű, megnyerő külsejű fiatalem-
bernek látszott. Megkötötték az egyességet, az 
alli'ólagos joghallgató 10 pengő foglalót ad tt 
azzal a kéréssel, hogyha a rógi albérlő még 
november 1. előtt kíköltözÍK. a szobát hama-
rabb is elfoglalhatja Bartnék ezt megígér-
tek. sőt miután a fiatalember kijelentette, hiouv 
először van S ^ e d e n és a városban senkit 
sem ismer, felajánlották neki, lio^y addig is, 
amíg az albérleti szoba klűr. l. az'ebódlöben 
helyezik eL Miután Vajda Lásiló megkapta 
a lakás előszoba kulcsát, minden elintézett-

nek Látszott Vajda tegnap reggel cigarettáért 
küldte le a cselédleányt és teljesen egyedül 
maradf a lakásban. Amikor a cselédleány 
visszajött, Vajda egy tőmőtt táskával eltávo-
zott Hiába várták csütörtökön egész nap vlsz-
sza, Vajda nem jelentkezett. Gyanúsnak tünt 
fel távolmaradása és ekkor vettél- észre, hogy 
> Vajda joghallgató' a lakás minden ezüst ne-
műiét — gyertyatartókat tálcákat, gyümölcs-
tartókat — összecsomagolta és magával vitte. 

A rendőri nyomozás a szélhámos kézrekeri-
tősére megindult 

r ( 110 I mérték utén legolcsóbban készít 
HOlle kesztyűs, Klmirá! tér 5 «rám 2TS 
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MINDENSZENTEKRE 
KOSZORÚK, VIRÁGOK (élő 6a mii) 
olcedk, szépek Szász Amália virágüzletében 

S»échenyl-i4r 9. (Kor»ó Mo«t tuz.) «8 


