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Vakmerő ka&s&afurás Makón 
Feltörték az „Agrória" WertSeim-szekrényét és 2600 pengőt 

elvittek - Szegedi betörök dolgoztak Makón 

(A Délmaguarország makói tudósítójától.) 
Az Agrária Gabona- és Terménykereskedelmi 
Részvénytársaság makói fiókiában a mára 
virradó éjszaka betörők jártak, akik megfúr-
ták a pén zszekrényt és abból 3000 pengőt el-
vittek. A betörést kora reggel a szolgaszemély-
zet vette észre, hamarosan megállapitották, 
hogy a betörők a Hunyadi-ucca 2. szám alatt 
levő irodahelyiségbe az udvari bejáraton ha-
toltak he. Valószínűleg az uccáróí bemásztak 
az udvarra, itt az udvari iroda külső ajtaját ál-
Ivulcssal nyitották fel, a belső üvegajtó egyik 
tábláját benyomták és a zárban belülről ben-
nehagyott kulcsai egyszerűen kinyitották. A 
második uccai irodahelyiségben a sarokban ál-
lott a Wertheim-szekrény, amelynek jobboldali 
falát megfúrták, azután feszitővassal széjjel-
hajlitgatták, ugy, hogy 40 centiméter átmé-
rőjű nyílás támadt. A két belső acélfalon egy 
kisebb, háromszögű nyilást vágtak és azon be-
nyúlva kiszedték a pénzt. 

A kasszában 2600 pengőt és 450 pengő értékű 

bolettát találtak, amit elvittek. A betörés szín-
helyén néhány réig u jságpapirost találtak, ame-
lyekbe a betörőszerszámok lehettek csomagolva 
és megtalálták az acél feszitővasat is. 

A jelekből és az egyik újságpapírból, amely 
az egyik szegedi lap két héttel ezelőtti példá-
nyából származik, arra következtetnek, hogy a 
betörés technikai munkáját szegedi ..szakértő" 
végezte, viszont a betörés egyéb körülményei, 
a helyi ismeret és főképen az a körülmeny, 
hogy tegnap kapott nagyobb pénzösszeget a 
makói fiók, egy a helyi viszonyokat jól isme-
rős segítőtársra enged következtetni. Csak a 
véletlen játéka volt, hogy tegnapi, az Agrária 
címére érkezett 12 -zer pengőt éjszalca már 
nem találták ott a betörők. 

A nyomozás munkájának megindulását eset-
leg károsan befolyásolhatta az a körülmény, 
hogy a rendőri bizottság helyszíni szemléje 
csak késedelmesen történt meg, mégis meg-
van a remény arra, hogy a tettesek rövidesen 
kézrekerülnek. 

25 EZER PENGŐS SZÍNHÁZI PER 
A VAROS ELLEN 

A törvényszék elutasította Hattay Adrienne keresetét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szín-
házi perban hozott Ítéletet szerdán dr. Schwep-
ler Japos törvényszéki biró. Beszámolt a Dél-
maayarország arról, hogy dr. Schaár Kornélné, 
Hattay Adrienne, aki a Görög-rezsim idején két 
esztendőn keresztül a szegedi szinház tagja volt, 
pert indított Szeged város ellen 25.500 pengő 
erejéig. Ezt a pénzt Hattay Adrienne Görög 
Sándor igazgatónak kölcsönözte a színházi 
üzem vezetésére. Görög ezenfelül még körülbe-
lül 8000 pengővel tartozik Hattaynak. Ezt az 
összeget is perelni készül Hattay. Hattay ak-
kor aata kölcsön a pénzt, amikor Görög a sze-
gedi szinház igazgatója lett. A kölcsön biztosi-
tékaképen Görög lekötötte a várostól járó 
szubvenciót. Hattay többizben is visszakap-
hatta volna a pénzt, de az összeget tovább is 
Görög rendelkezésére bocsájtotta. így történt, 
hogy amikar megszűnt Görög igazgatósása. 32 
ezer pengővel tartozott Hattaynak. Ettől kezd-
ve Hattay hiába kísérelte meg, hogy a szub-
venciót a maga részére biztosítsa, mert a város 
azt neki nem fizette ki, hanem a színészek fi-
zetésére és az OTI-tartozás kiegyenlítésére for-
dította. 

Hattay Adrienne ezért pert indított Szeged 
városa ellen. Keresetében arra hivatkozott, 
hogy a városnak nem lett volna joga a neki 
engedményezett szubvenciót másnak kifizetni. 
Szerinte a város kártérítéssel tartozik neki az-
ért is, mert őt és jogi képviselőjét a polgár-
mester, valahányszor erről szó került, mindég 
megnyugtatta, hogy Görög fogja megkapni 

erre az esztendőre is a szinházat és igy ő, biz-
va ebben az Ígéretben, előbb nem érvényesítette 
jogait. Hivatkozott Hattay Adrienne kereseté-
ben arra is, hogy a polgármester egyizben a 
pénzügyi hatóságoknak küldött átiratában is 
azt irta, hogy Görög Sándor a jövő esztendőre 
is a szegedi szinház igazgatója lesz. 

A biróság már több izben tartott az ügyben 
tárgyalást. Szerdán a felek előkészítő irataikat 
terjesztették be. A város képviseletében dr. Sze-
kerke Lajos tb. tiszti főügyész jelent meg, aki 
elutasítani kérte a keresetet. A biróság Hattay 
Adrienne jogi képviselője, dr. Schaár Kornél 
meghallgassa után Ítéletet hozott, melyben 
Hattay Adrienne keresetét, mint alaptalant, 
elutasítja. 

A biróság szerint Hattay Adrienne nem kö-
vetelhet jogosan semmit sem a város közönsé-
gétől. mert a városnak joga volt a szubven-
ciót a színészeknek és az OTl-nak kifizetni„ 
minthogy a továbbj engedményezésekéi nem 
vehette tekintetbe azon az alapon, hogy Görög 
akkor már nem volt igazgatója a színháznak. 
Ebben az esetben pedig egy közgyűlési határo-
zat alapján elsősorban a színészeket és a köz-
tartozásokat köteles a szubvencióból fizetni, 
ami meg is történt. 

A biróság kötelezte Hattay Adriennét, hogy 
800 pengő perköltséget fizessen a városnak. 
Hattay Adrienne az ítéletet megfellebbezi és 
perbe akarja vonni dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármestert is. 

Próbaképen leszállitiák 
a kisvasút szamélytarlfálát 
A kisgyűlés szerdal ülése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatósági kisgyülg? szerdán délután ülést 
tartott, hogy előkeszitse az őszi közgyűlés napi-
rendjét és letárgyalja szeptemberi tárgysoro-
zatát. Az ülesen dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester elnökölt. 

A városi épületek tűzkár elleni biztosításának 
tárgyalásánál dr. Tonelli Sándor azt kívánta, 
hogy a város biztosítsa a Somogyi-könyvtárat 
es a muzeum gyűjteményét is, mert jelenleg a 
könyvtár és a gyűjtemény a város egyik legna-
gyobb értéke. 

— Szívesen belemegyek ebbe — mondta a 
polgármester —, de nem a könyvtár miatt, 
mert az nem ég el, hanem a Móra-féle ásatá-. 
sok eredményei miat t 

A biztosítás kérdése körül különben nagy vi-
ta kerekedett. A polgármester azt javasolta, 
hogy a biztosítást az Első Magyar Általános 
Biztosító társaságnak adja a város, ez a tár-
saság majd megosztja a vállalatot a többivel. 

Dobay Gyula a Gazdák Biztosító Társaságát 
ajánlotta, Wimmer Fülöp azt javasolta, hogy 
a város csík az Első Magyarral kössön szer-
ződést, az majd megosztja a biztosítást a töb-
bivel. Hasonló értelemben szólalt fel Petrik 
Antal is, dr. Szivessy Lehel ugyancsak a 
polgármester javaslatát fogadta el. Dr. Török 
Béla az Adria-t ajánlotta a város figyelmébe. 

A kisgyűlés 10 szóval szavazott a polgármes-
ter javaslata mellett és 10 szóval ellene. 

— Hát én a magam javaslata mellett döntök, 
— jelentette ki a polgármester. 

Dr. Bokor Pál tb. főügvész 

a kisvasút személytarifájának 30 szá-
zalékos csökkentését 

indítványozta. Az üzemigazgatóság nem java-
solta az ir.ditvány elfogadását, mert „a kis-
vasút a legolcsóbb vasútja a világnak". 

Dr. Pap Róbert az indítvány elfogadását 
javasolta, mert a kisvasút tarifáját a 30 pengős 

buza idején állapították meg és a díjtételek 
ma már nincsenek összhangban a gazdasági 
élettel. 

Scultéty Sándor főszámvevő szerint legalább 
félévre próbaképen olcsóbb tarifát kellene élet-
beléptetni. 

A polgármester hozzájárult a kísérleti tarifa-
leszallításhoz. Október 1-től hat hónapig 25 
százalékkal olcsóbb lesz a kisvasút szemrhjtari-
fája. 

Az exportpiac kérdésének tárgyalásánál Pakó 
László szólalt fel 

a SzéchenyMéri gyümölcsárusok 

érdekében. A kisgyűlés dr. Szekerke Lajos fő-
ügyész felszólalása alapján megállapította, 
hogyha az árusok köztérhasználati engedélyt 
kapnak, akkor zavartalanul árusíthatnak dél-
utánonkint is. A kisgyűlés elvileg megadta n 
kö?térhgsználati engedélyt és a köztérhaszná-
lat dijának megállapitását a számvevőségre 
bizta. A határozatot csütörtökön életbeléptetik. 

A jövő évi költségvetés 
tárgyalásánál Körmendy Mátvás az ipartestü-
let számára 1200 pengő segélyt kért. Azt az 
összeget a pénzügyi bizottság törölte a költség-
vetési tervezetből. A költségvetésen a kisgyűlés 
egyébként látatlanban keresztül siklott 

Félhét órakor fejezte be a kisgyűlés a köz-
gyűlés előkészítését, majd megkezdte saját na-
pirendjének tárgyalását. A kisgyűlés a husne-
müek szállítását megosztotta Ribizsár Gyula, a 
Központi Huscsarnok és Katona Antal között. 

A kenyér és zsemle szállításával a Kenyér-1 

üzemet bizták meg, a fűszeráru szállításával a 
Danner Péter és Fia céget. A tejtermékek 
szállítására a Központi Tejcsarnok kapott meg-
bízást, a liszt szállítására Lampel Oszkár. 

Ezután Kardos Lajos és Széli József plébá-
nosokat a kisgyűlés a VII I . fizetési osztály 3. 
fokozatába léptette elő. 

Néhány apróbb javaslat letárgyalása után 
dr. Pap Róbert indítványára tudomásul vette 
a kisgyűlés, hogy a polgármester elrendelte a 
zsidó templom környekének intenzivebb világí-
tását. Az ü'éfi hét órakor ért véget. 

Gyümölcsárusok küldött-
sége a polgármesternél 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szé-
chenyi-téri gyümölcsárusok küldöttsége jelent 
meg szerdán délben dr. S o m o g y i Szilveszter 
polgármester előtt A küldöttség vezetője 11 k a 
n é n i volt, aki már hatvannyolc esztendeje 
árul gyümölcsöt a szegedi piacon. Most hat-
vannvölc esztendő után az törtpnt, hogy szer-
dán délelőtt megjelent j piacbiztos és közölte: 
mától kezdve a szabályrendelet értelmében 
csak délután háromig lehet árulni a gyümölcs-
piacon, délután három után távozni kell, mert 
a szabályrendelet fentarlását határozta el a 
közgyűlés. 

— Tönkre vagyunk téve — sirták el a pol-
gármester előtt a gyümölcsárusok —, mert dél-
előtt senki sem vásárol tőlünk, hiszen akkor a 
piacon is vehetnek az emberek, amit árultunk 
eddig, az leginkább délután, ugy estefelé talált 
gazdára. 

— Nem tehetek semmit — válaszolta a pol-
gármester —, a közgyűlés határozott igv, a 
közgvülés pedig nekem is parancsol. Éppen 
most interpellálnak meg miatta, amiért eddig 
nem hajtottuk végre a közgyűlés határozatát. 
A határozatot végre kell hallani, én nem vál-
toztathatom meg a közgyűlés határozatát, azt 
csak maga a közgvülés változtathatja meg. 
Miért is nem jelentkeztek hamarabb, hogy be-
vihetlűk volna a dolgot a közgyűlés elé? 

— Jöttünk volna, de ha nem tudtunk róla, 
csak ma tudtuk meg. 

A polgármester gondolkozott egv kicsit. Az-
tán behivatta titkárát, dr. Rőth Dezső tb. ta-
nácsnokot. 

— Foglald iegyzőkönyvbe a kérelmet — 
mondotta —, hogv a közgyűlés változtassa 
meg a piaci szabálvrendeletet és engedélyezze, 
hogv a Széchenvi-téri gyümölcsárusok délután 
is árusithassanak. 

Ha a polgármester ur mellénk áll, bizto-
san ott hagvnak bennünket, — köszöngették a 
gyümölcsárusok. Tlka néni pedig, aki hatvan-
nvolc esztendeje árul ugyanazon a helyen, 
meghatottságában elkapta a polgármester ke-
zét és a száiához szorította. 

M gyümölcsárusok sérelme délután elintéző-
dött. A kisgvülés. amint arról lapunk más he-
lyén részletesen beszámolunk, köztérhasználati 
engedélyt adott nekik és ennek alapián zavar-
talanul árulhatnak tovább régi helyükön. 


