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szinigazgafé havi részletekben fizetheti meg 
az ötozerpengös óvadékot 

A szinügyi bizoííság Ölése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den délien ült őszeit dr. Pálfy József polgár-
r.iesterhelyettes elnökletével a szinügyi bizott-
ság, hogy állást foglaljon, a színigazgatói biz-
tosíték ügyébein. Mint ismeretes. Görög igaz-
gató a bizottság javaslata alapján legutóbb 8 
napi határidőt kapott az 5000 pengő óvadék, le-
íletésére. Dr. Pálfy József határcwatában közöl-
te, hogy amennyiben nyolc nap alatt nem fi-
zeti le az óvadékot, a közte és a város közötti 
jogviszonyt megszűntnek fogja tekinteni. Gö-
rög beadványt intézett a polgármesterhelyet-
teshez, akivel közölte, hogy az óvadékot nem 
tudja lefizetni, de azt ajánlotta, hogy a város 
vonja le az ötezer pengőt a színház fűtésére és 
világítására szánt összegből, amelyeit ö később 
fokozatosan pótolni fog. Ha ez a megoldás nem 
felelme meg, akkor hajlandó március elsejétől 
kezdve négy hónap alatt egyenlő havi részle-
tekben megfizetni a biztosítékot, ha azonban ez 
sem lenne keresztülvihető, akkor azt kéri, hogy 
a város pályázait mellőzésével őt bízza meg 
hosszabb időre a színház vezetésével. így az 
5000 pengő óvadékot haladéktalanul letenné. 

A szinügyi bizottság zárt ülésen foglalkozott 
az igazgató beadványával és — amint dr. 
Pálfy József polgármesterhelyefltestöl értesü-

lünk — azt javasolja, hogy a polgármester 
méltányolva a színház súlyos helyzetét, járul-
jon hozzá ahoz, hogy Görög az óvadékot már-
cius else jétől kezdődő három hónap alatt 
egyenlő havi részletekben fizethesse meg. 
Mcn-ljia ki a polgármester, hogy határozatta 
hatályát veszti abban az esetben, ha a részle-
teket Görög nem fizetné pontosan. Megállapí-
totta a bizottság, hogy a színigazgató azért ér-
demel méltányos elbánást, mert nagy erőfeszí-
téseivel igyekszik a színház nívóját fenntar-
tani. 

Tárgyalta ezutáa a bizottság a színészek gá-
zsi-ügyét is és megállapította, hogy az igazgató 
január 16-ig 900 pengő híjával kifizette a szí-
nészeket. Végül foglalkozott a szinügyi bizott-
ság azzal a kívánsággal, amelyet a társulat 
küldöttsége közölt a polgármesterhelyettessel. 
A társulat azt kérte, hogy a városi szubven-
ciórészleteket a város ne utólag, hanem előre 
utalja ki, igy a február végén esedékessé váló 
250Ó pengőt már most. A bízottság a kérelem 
teljesítését a város súlyos pénzügyi helyzete 
miatt nem javasolja, miután a főpénztár még 
a városi tisztviselők esedékessé vált illetmé-
nyeit sem fizethette k i 

Halálos motorbiciUli gászolás 
Két napi fog&áxra itélléR ax adóhivatali tisztviselőt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
mult év szeptemberében Stumpf Károly váro-
si adóhivatali tisztviselő motorbiciklin Buda-
pestre igyekezett. A hátsó ülésen Somogyi La-
jos közigazgatási gyakornok foglalt helyet. 
Kisteleket elhagyva tel jes sebességgel rohant a 
kerékpár a főváros felé. Mesziről az uton fel-
tűnt egy ember, aki juhokat akart áthajtani 
az ut egyik oldaláról a másikra. Stumpf Ká-
roly tülkölt, azonban a sebességet nem csök-
kentette. Oly hirtelen termett a juhokat hajtó 
férfi mellett, hogy annak már nem volt ideje 
kitérni. De a tisztviselő sem tért ki és igy tör-
tént, hogy a kerékpár elgázolta a férfit. Stumpf 
is, Somogyi is, kizuhant az úttestre és mind a 
kettő könnyebb sérüléseket szenvedett. Az el-
ütött férfi, Pataki István 60 éves gazdálkodó 
mozdulatlanul feküdt az úttesten. Beszállítot-
ták a kórházba, ahol rövidesen meghalt. Az 
orvosi megállapítás szerint halálát koponya-
roncsolás, agyroncsolás okozta. 

Stumpf Károly ellen gondatlanságból okozott 
emberölés cimén bűnvádi eljárást indítottak. 
Az adóhivatali tisztviselőt kedden vonta fele-

lősségre a szegedi törvényszék Gömöry-taná-
csa. A vádlott tisztviselő tagadta bűnösségét. 
Azt vallotta, hogy nem hajtott tul gyorsan és 
többször tülkölt is. Szabályosan az ut balolda-
lán vezette gépét és amikor megpillantotta Pa-
takyt, a gépet az ut közepe felé kormányozta. 
A szerencsétlenséget, szerinte, az öreg gazdál-
kodó idézte elő azáltal, hogy hirtelen a gépe 
elé lépett és szembefordult vele. Kihallgatta a 
bíróság a szemtanukat is, több gazdát, akik 
azt látták, hogy a gép nagy sebességgel haladt 
és négy-öt méternyiről tülkölt rá az öregre. 
Kihallgatták Somogyi Lajost is, az útitársat, 
aki azt vallotta, hogy a szerencsétlenséget az 
öreg idézte elő azáltal, hogy a gép elé ugrott 
és két kezét magasra emelte, mintegy védeke-
zésül. A gép azután nekirohant és maga alá 
gyűrte. 

A bíróság bűnösnek mondotta ki Stumpf 
Károlyt gondatlanságból okozott emberölés 
vétségében és 2 hónapi fogházra Ítélte, köte-
lezte ezenkívül az összes költségek viselésére. 
Az elitélt tisztviselő az Ítélet ellen fellebbezést 
jelentett be. 

Szened kereskedő és iparosfársadalma 
tiltakozik az adóemelések ellen 

Szerdán nagytanács! ülést tart a Kereskedők Szövetsége, vasárnap nagygyűlésen 
tiltakozik az Iparosság 

(A Délmagyarország munkatársától) A leg-
utóbbi adóemelésekkél kapcsolatban a Déhno-
magyarország már több nyilatkozatot közölt az 
érdekeltek részéről, akik az ujabb sulvos, szinte 
elviselhetetlen terhek ellen tiltakoztak. Az ügy-
védtársadalom helyzetéről 

dr. Széli Gyula, 
a kamara elnöke a következőket mondotta: 

— Az ügyvédtársadalom megélhetés" már 
nemcsak problematikus, hanem egyenesen két-
ségbeejtő. Az ügyvédeknek több, 'mint a fele 
a betevő falatját sem tudja megkeresni. Való-
sággal rejtély, hogy miképen tudja magát fenn-
tartani és hogy képes betartani azokat az er-
kölcsi szabályokat, melyek az ügyvédi hiva-
táshoz elengedhetetlenül szükségesek. Ha az 
adóemelések csali azokat érintik, akik még ugv, 
ahogy élnek, ezek az áldozatot meghozzák, ha 
az áldozat tényleg hasznára válik az országnak. 

De hogy az uj rendeletekhez fűződő remények 
beváltódnak-e, az a jövő titka. A helyzet az, 
hogy az ügyvédek háromnegyed része tagdí-
jait, nyugdíjjárulékait sem tudja megfizetni, 
ami pedig praxisuk elvesztését vonhatja maga 
után. Ez élesebben beszél mindennél, ehez nem 
kell kommentárt fűzni. 

Hoffer Jenő 
a szegedi Lloyd-Társulat igazgatója igy nyilat-
kozott: 

— A kereskedőtársadalom megdöbbenéssel 
fogadta a rendeleteket. A kereskedővilág eddig 
is képességén felül volt megadóztatva. Az uj 
rendeletek a vásárlóképességet — ami még meg 
volt — a minimálisra csökkentették és ez a 
csökkenés ezisztenciális veszélyeket rejt magá-
ban. A kereskedők legnagyobbrésze eddig is tő-
kéjéből élt és csak a jobb jövő reményében 
állta a harcot Ha azonban igy megy tovább, 

üzletromok fogják jelezni ennek az útját. 
— Lloyd-Társulat választmánya a közeli na-

pokban állást foglal a kereskedő- és iparosel-
lenes adópolitika ellen. Végeredményben még-
sem lehet sokáig elviselni, hogy a kereskedő-
ket és iparosokat sújtsák a legsúlyosabb ter-
hekkel. Az uj rendelet súlyos körforgást indit 
el. A mi kívánságunk az, hogy állítsák le a ká-
ros közüzemeket és szüntessék meg a fizetés-
halmozásokat. 

A Szegedi Kereskedők Szővefséfie 

szerdán este fél 9 órakor a Lloyd-Társulat he-
lyiségében nagy tanácsülést tart. Az ülés tárgy-
sorozatán a fizetésredukció és az uj adóemelé-
sek, az üzleti hirdetések korlátozásáról szóló 
törvényjavaslat, a vásárcsarnok ügye és egyéb 
folyóügyek szerepelnek. 

Szegéd kézműves iparossága 
vasárnap tart nagygyűlést az ipartestületben. A 
9 óraikor kezdődő nagygyűlés a legutóbbi adó-
emelések kérdésével és az általános gazdasági 
helyzettel foglalkozik. 

Kif-szsvölfften etóliár 
31 „Lampel és Hegys" gyár. 

U t a z á s u t á n 
I z g a í á s I p e r 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kriván 
Zoltán menekült községi adóügyi jegyző bűn-
ügyét tárgyalta kedden a szegedi törvényszéle 
Gömöry-tahácsa. Krivánt vallás- és osztályéin 
len izgatás bűntettével vádolta az ügyészség. 

Kriván a mult év juliusában Szegedről Vá-i 
sárhelyre utazott az egyik III. osztályú kocsi-< 
ham, ahol rajfca kivül még vagy 15—20 utas 
üldögélt. Kriván az útitársaival beszélgetésbe 
elepedett és a beszélgetés során súlyos kifen 
jezéseket használt a papokra és az apácákra! 
vonatkozólag azt mondotta, hogy a templomo-t 
kat le kell' rombolni; Pallavicini őrgrólot iá 
el kell intézni és fel osztani a birtokát. 

A keddi tárgyaláson Kriván tagadta, hogy 
a kijelentéseket a vádirat szeriinti formában 
tette volna meg. Elismerte, hogy mondott 
egyes dolgokat, azokat ma is állja és fenntart-
ja.' Trub János útitárs beszélt a népjóléti 
ügyekről és ő belekapcsolódva a beszélgetés-! 
be, kijelentette, hogy a szegény rokkantak pén-
zéből bundákat vásároltak egyesek. A papokaí 
általában nem szidta; Pallavicináre vonatkozó-« 
la? azt mondotta, hogy ki kell rúgni az or-i 
szagból azért, mert; a felsőházban legitimistái 
nyilatkozatot tett és az sértő volt a magyarok-
ra. Pallavicini nagyapja a bécsi kamwrillátóT 
kapta a birtokot, akkor, amikor a 13 aradi vér-
tanút felakasztották, osztrákbarát volt és jó 
szolgálatokat tett a kamarillániak. Azt is mon-
dotta, hogy a hitbizományokat kisbirtokokra 
fel kell osztani. 

A brróság több torait hallgatott ki, akik 
nagyjából igazolták Kriván védekezését. Tekin-
tettel'arra, hogy több tanú nem jelent meg. a 
bíróság a tárgyalást elnapolta. 

S z e s z e s i t a l o K ©lesé á r é r f ftlntárve. 
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Va lé r i a tér. P ap r l k a-p l a t 

ir. Reifer %ikárné 
kozmetikai intézete 

Szeged, Dugonics tér 11. I . em. Telefonszám: 21—02 
Arcápolás. Szépséghibák kezelése. Szőr-
szálak, szemölcsök, végleges eltávolítása. 
Fénykezelés, Olcsó bérleti rendszer. Tanít-
ványok kiképzése, Arcvizek. Arckrémek. 
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Helyi fogvaszlőkurák a iesmodernetÉ 
villamos készülékkel. 


