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gő lenne. Forgalmi hrfí rls'zese'dés címén a 
mult évi 397.000 pengővel szemben a közgyűlés 
csak 212.839 pengőt irt elő. A belügyminiszter 
ezt a bevételi tételt is fölemelte, még pedig 
412.880 pengőre, tehát majdnem a kétszeresére. 
Törölte azcmban a miniszter a költségvetésből 
azt aa 5000 pengőt, amel^' a közgyűlés a jár-
ványok eltenl védekezés költségeihez várható 
államsegélyként vett föl, inert — mint írja ren-
deletében — a város semmi biztosítékot nem 
kapott arra, hogy a kincstár ezt az összeget ki-
utalja. Az ingatlan vagyon átruházási illeíé-
kéb<51 várható jövedelmet 20.000 pengővel nö-
vedita. 

Ezekután megállapítja a miniszter, hogy a 
város szükséglete 8,932.931 pengő, erre a fe-
dezet 7,504.332 pengő, 

a hl&ny tehát 1,428.599 pengd. 

A hiány fedezetéül az 1,974.000 pengő adóalap 
után kivethető nyolcvan százalékos pótadót en-
gedélyez a belügyminiszter és a kereseti adó 
kulcsát változatlanul 6 százalékban állapítja 
meg. 

A leirat befejező része 

az üzemekre 

vonatkozik. Három üzemet emel ki a miniszter, 
a városi zálogházat, az autóbuszüzemet és a kis-
vasutat. A zálogházról megállapítja, hogy a 
személyzeti kiadások indokolatlanul magasak-
nak látszanak, ezért elrendeli a zálogház admi-
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(A bilmngyarország munkatársától.') Tímár 
Ila, az ismert debreceni primadonna izgal-
mas két napot töltött Szegeden. Hétfőn este 
Mtrcel Journet mellett vendégszerepelt a Tosea 
előadásán, majd kedden reggel haza akart 
utazni Debrecenbe. Az utazása e'é azonban 
anyagi akadályok gördültek. A művésznő dél-
ben azután megkapta fellépti diját és délután 
visszautazhatott volna Debrecenbe. Taxiba ült 
és elindult az állomás felé, útközben azonban. 

Levélben zsarolta meg apósát 
(A Délmaggarország munkatársától.') Brnula 

Pál háziszolga hónapokkal ezelőtt levélben 
akarta megzsarolni apósát, Stopora Györgv 
magyarbánhegyesi földmivest. Brnula a mult 
év tavaszán feleségével együtt Párísba költö-
zött. Ott a háziszolga kórházba került, fel-
gyógyulása után pedig szakitolt feleségével 
Feleségére ugyanis régóta gyanakodott és az 
asszony a vallatásnál mindent beismert. A férj 
kívánságára az asszony vallomását írásba adta 
és a férj megindította a válópert. A férj köz-
ben arról í* tudomást szerzett, hogy apósa is 
ludas a dologban. Brnula ekkor Pfalzban tar-

nlsztrá dójának a kiadások csökkentése 
szempontjából való sürgős felülvizsgálását. A 
vizsgálat eredményéről sürgős jelentést vár. A 
költségvetés szerint az autóbuszüzem a v '-ros 
kiadásaihoz egyetlen fillérrel sem járul hozzá, 
leírására viszont csak 2000 pengőt f—rlit, ami 
az ilyen értékes beruházásokkal rendelkező 
üzemnél jelentéktelenül kis összeg és nyilván-
valóvá teszi az üzleti veszteséget. Ezért szüksé-
gesnek tartja a miniszter, hogy a város tör-
vényhatósági bizottsága bntároza'.ot ho?zon, 
vájjon fenntartandónak tartja-e az üzem há-
zikezeléses rendszerét, vagy pedig előnyösfbb-
nek tartja a bérbeadást. A közgyűlés hozandó 
határozatát fel kell terjeszteni a miniszterhez. 

A legsúlyosabb minősítést 

a kisvasat 
kapta a minisztertől, aki megállapítja, hogy 
ennek az üzemnek a rentabilitása évről évre. 
hanyatlik és fenntartása állandóan nagyobb 
terhet ró a városra. Ez a teher ebben az évben 
már 455.000 pengőre emelkedett. Leírásra itt 
sem történt előírás, pedig ezt racionális üzem-
vezetés mellett mellőzni nem lehet. Sürgős je-
lentést vár a miniszter arra vonatkozólag, hogy 
a kisvasút üzeménél milyen arányú tartalé-
kolásokra és leírásokra van szükség és kéri a 
kisvasút vagyonleltárának felterjesztését is. 

Végül kifogásolja a belügyminiszter, hogy 
a város hatósága a költségvetést egy hónapi 
késedelemmel terjesztette föl és hogy a költ-
ségvetésnek a leiratban nem érintett részeit 
változatlanul jóváhagyja, az ellene benyúj-
tott fellebbezéseket pedig elutasítja. 
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meggondolta magát és visszafordult. A taxi-
val ugyanis baleset tőrtént. 

Három óra 5 perckor robogott keresztül az 
autótaxi a Templom-téren, ahol összeütközött 
Avslünder István mechanikus motorkerékpárjá-
val. A motoros lezuhant az ülésről és alsó-
szárkapocstörést szenvedett. A mentők vit-
ték be a klinikára. Tímár 11a a helyzet után 
teffzállt az autóból és visszatért a szállodába. 

tózkodott, ahonnan levelet küldött az öregnek 
és levelében azt követelte, hogy ezek után 
apósa gondoskodjék leányáról. Leveléhez mel-
lékelte apósa fényképét, a fényképen az após 
mindkét szeme ki volt szúrva. 

— Igy jár. ha nem fogadja meg a tanácso-
mat — irta levelében a vő és azt is hozzá-
tette, hogy le is fogja lőni apósát. 

A törvényszéki tárgyaláson a házisolga 
azzal védekezett, hogy tettét jogos felháboro-
dásában követte el. Á biróság 6 hónapi bör-
tönre itélte. Az ítélőtábla Skuitéty-tanácsa 
kedden foglalkozott az üggyel és Brnula bün-
tetését 3 hónapi fogházra szállította le. 

M i n d e n k ö h ö g é s n e k 
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EcHhard! Tibor a kormányzónál 
Budapest, február 21. A kormányzó ma dél-

előtt hosszabb magánkihallgatáson fogadta Ap-
ponyi György grófot. Féhgykor Eckhardt Ti-
bor, a függatlen kisgazdapárt ve-ére jelent 
meg a kormányzó előtt. Eckhardt Tibor ki-
hallgatása félkettőig tartott. Eckhardt távozá-
sakor a következőket mondotta a hirlaDÍrók-
nak: 

— Részletesen tájékoztattam őfőméltóságát 
az ország politikai helyzetéről a független kis-
gazdapárt szempontjából. A kormányzó ur ke-
gyesen meghallgatta előter.'c" '.é c el. 
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Hamis fansizásért 
elitéltek három pazdá£ 
(A Délmagyarország munkatársától•) Három 

csanyteleki íöldmives hamistanuzási bűnügyét 
tárgyalta kedden a szegedi törvényszék Vild-
tanácsa. Barna István csanyteleki gazda a 
mult év nyarán a csongrádi járásbíróságon 
feljelentést tett becsületsértés miatt Galambosi 
Gábor ellen. A csongrádi járásbíróságon Gál 
Laj03, Puskás József és Bózó Illés gazdál-
kodók Galambosi ellan tettek vallomást és a 
vallomások alapián a bíróság Galambosit el 
is ítélte. Amint később kiderült, a három gaz-
dálkodó hamisan vallott Galambosi ellen. 
Emiatt megindult ellenük a bűnvádi eljárás. 

A főtárgyaláson mind a három vádlott ta-
gadta, hogy hamis vallomást tett volna és 
azt igyekezett bizonyítani, hogy Galambosi an-
nak idején tényleg elkövette Barna ellen a 
becsületsértést. A biróság tizenöt tanút hall-
gatott ki, akiknek vallomása után mind a há-
rom vádlottat bűnösnek mondotta ki hamis-
tanuzás bűntettében. Gál Lajost 1 esztendei 
és 8 hónapi, Puskás Józsefet 1 esztendei és 
4 hónapi, Bózó Illést pedig 10 hónapi börtönre 
ítélte. Az elitéltek fellebbeztek. 

Hóvihar a Dunántúlon 
Budapest, február 21. Zalaegerszegen és kor-* 

nyékén két nap óta erősen havazik. Zalamegye 

nyugati részében a szélviharok behordliák az 

utrkat hóval és helyenként a'ig járható hótor-

laszokat emelt. Zalaegerszeg és Keszthely kö-

zött két postakocsijárat elakadt; a forgalmat 

ezen a vonalon be kellett szüntetni. A vonatok 

általában kis kérésekkel érkeznek, forgalmi 

akadály nem volt seihoL A szélvihar egyre erő-

södik, a havazás tart 
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Készíti: Rubin József harqltos, Szeged, Kossuth Lajos sngárut 8. Telefon 24—65. 

Tíistár Ha autója elütött egy motorkerékpárost 


