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1200 inségmunhiás ŰOIQOSLÍK 

a e l i c i K c u i í á s á n 
A nagy Qavaxás csalc kisebb késéseket öltözött a forgalomban 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dáról virradó cmfyp sardlu snrld usnrdlvbg 
dáról csütörtökre mintegy 20—25 centiméteres 
nó esett le Szegeden. A havazás a városban ki-
sebb forgalmi zavart okozott, mert a köztisz-
tasági hivatal sür^cLen nem tudott elegendő 
munkást beállítani a hó eltakarításához. Csü-
törtökön reggel 80 uccaseprő és 200 inségmun-
kás kezdett hozzá a város főbb utvonalain a hó-
eltakarításhoz, pár órával később 400 inség-
munkást állítottak munkába, ugy, hogy reg-
geltől a késő délutáni órákig 700 munkás taka-
rította a havat Szeged uccáiról. A munkások 
először a belvárosban az uccai átjárókat tisz-
tították meg, azután a forgalmasabb utvona-
lakat, végül a piactereket. Az összetakarított 
nagymennyiségű havat két teherautó és 12 ko-
csi fuvarozta a Tiszába de egész napi munká-
juknrk alig volt látszata, a hóbuckáknak csak 
egy kis részét tudták elvinni. Rendkívül nagy 
tömegű hó halmozódott fel a város uccáin, a 
köztisztasági hivatal nem képes annyi szerel-
vényt beállítani, amennyi szükséges volna az 
összetakarított hó elszállítására. 

A népjóléti ügyosztály j. köztisztasági hiva-
tal előterjesztésére, a pénteki nap 1200 inség-
munkást állit munkába a hóeltakaritáshoz. Ha 

azonban a havazás még tovább tartana, ak-
kor 2000 munkást fognak beállítani és két tur-
nusba osztva, délelőtt és délután foglalkoztat-
ják őket 

A nagy havazás miatt kisebb késéssel ér-
keztek a városi autóbuszok. A havazás a vas-
úti közlekedésben Szeged környékén eddig nem 
okozott komolyabb bajokat, bár a pályateste-
ket vastag hóréteg borítja. A mozdonyok hó-
kotrókkal járnak es ezek a készülékek sikerrel 
birkóznak meg a hótakaróval. Érdeklődésünkre 
a Szeged-pályaudvar főnöke azt a felvilágosí-
tást adta, hogy a jelenlegi időjárás csak el-
enyésző zavart okoz. A vonatoknál előfordult 
néhány perces késés, főleg a csanádi vonalon. 
Kunek az oka, hogy a csanádi vonalon főleg 
motoroskocsik közlekednek és ezek nehezebben 
birkóznak meg a hóval, mint a gőzmozdonyok. 
A rókusi állomás szerint azon a vonalrészen 
sincs zavar, legfeljebb néhány percnyi késés 
fv>rdul elő. Üzemzavar edaig nem volt. 

A budapest—szegedi autóbusz a nagy hava-
zás ellenére alig öt perces késéssel érkezett 
meg csütörtök delelőtt Szegedre. Az ország-
úton, helyenkint háromn-gvedméteres hótor-
lasz á'ita el útját az autóbusznak, de baj se-
hol serj történt. 

A város dollár-kölcsönei 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 'őr- I 

vényhatóság közgyűlése nemrégen elhatározta, 
hogy 1934 junius 30-ig meghosszabbítja a vá-
ros 200.000, 100.000 és 19.ooo dolláros függőköl-
csönét. A közgyűlési határozatot felterjesztet-
ték jóváhagyás végett a belügyminiszterhez, 
aki határozatáról most értesítette a város ha-
tóságát. A belügyminiszter a pénzügyminisz-
ter véleményének meghallgatása után a köz-
gyűlés határozatát jóváhagyja, feltételezve, 
hogy a függőkölcsönök meghosszabbításához a 
kölcsönöket folyósító pénzintézetek is hozzá-
járultak, illetve járulnak. ,.önként értendő — 
írja a jelügyminiszter —, hogy a tőketartozás 
utan fizetendő kamat az Országos Hitelügyi 
Tanács által megállápitott kamatmaximumot 
nem haladhatja meg". 

Ezeket a dollárköksönöket a város a Magyar 
Altalános Takarékpénztártól, a Szegedi Keres-
kedelmi és Iparbanktól és az Angol-Magyar 
Bank szegedi fiókjától vette fel annakidején. 
A Magyar Altalános Takarékpénztár kívánsá-
gára hozta meg a közgyűlés a most jóváhagyott 

határozatot, amely a függőkölcsönök meghosz-
szabbitására vonatkozik. A Magyar Altalános 
Takarékpénztár tehát írásban már hozzájárult 
a függőkölcsönök meghosszabbításához, a má-
sik két intézet pedig azzal járult hozzá, hogy 
a lejár°t után esedékessé vált kamatokat elfo-
gadta. Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes-
től nyert értesülésünk szerint a miniszternek a 
kamatok nagyságára vonatkozó észrevétele 
tárgytalan, mivel a város által fizetett kamatok 
az Országos Hitelügyi Tanács által megálla-
pított kamatmaximumok xözött mozognak. 

Ezek között a dollárkölcsönök között és a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól felvett 
310.000 dolláros függőkölcsön között termé-
szetesen semmiféle összefüggés nincs. A 
310.000 dolláros függckölcsön konvertálása 
ügyében indított tárg^Jások — mint ismere-
tes — megakadtak, mivel a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank ^sak ötpengős dollár-értéken 
lett volna hajlandó hozzájárulni a konvertá-
láshoz, holott a dollár árfolyama jelenles közel 
másfél pengővel alacsonyabb. 

Lübbes*® ét TorsSerre hafált kért 
a gyuitog&Sási per ögyésm 

Lip:se. december 14. A gyuitogatási per 
tárgyalásán újból Werner főügyész emelkedett 
szólásra. Fejtegetéseiből kitűnik, hogy Torgler 
és a három bolgár vádlott bünrészességét be. 
bizonyítottnak tekinti, bár kifejezetten megál-
lapította. hogy senkit közülük nem láttak sem 
a tett élkc vetésekor, sem a tett színhelyének el-
hagyásakor. A főügyész szerint azonban a bün-
tetőjogi alapkérdés értelmiben kell cselekedni, 
amely így szól: „Kinek használt a tett? 

A főügyész ezután 'zt mondotta, hogy a 
tett elkövetése előtt Torglert a kétségtelen 
tettessel együtt látták a elvszinen. Azok az 
egyének, akiket Torgler szerint össze lehetne 
téveszteni Van der Luobeval, nem jöhetnek 
most szóba. 

A lőállamügyész beszéde végén kijelentette, 
hogy semmi kétség sem lehet a felől, hogy 
Torgler részese volt-e a b i roda lmi gyűlés fel-
gyujtásának. sőt tettét azért 1 övet te el. hogv ez-
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zel a kommunista pá»t tagjait a lázadás kitö-
résére izgassa. Véghezvitt gyujtogatásról van 
szó és hazaárulási büncseiekményről. 

A délutáni tárgyaláson az elnök rendreuta-
sította Dimitroffot. mert az ügyész vádbeszéde 
alatt ismételten nevetgélt. Az ^lnök Dimitroff 
magatartását illetlennek és kihívónak minősí-
tette és azzal fenyegette meg Dimitroffot, hogy 
kivezetteti a tárgyalóteremből. 

A fóállamügvész ezután folytatta vádbeszé-
dét és a három bolgár vádlott szerepével fog-
Mk >zo1t. 

A főáPnmügyész Lubbe és Torgler vádlottak-
ra halálbüntetést. Dimitroff. Popoff és Taneff 
bolaár vádlottakra pedig felmentést indítvá-
nyozott. 

A gyújtogatás! per vádlottjai a legteljesebb 
nyugalommal fogadták a vádinditványt. Lub-
b e, aki ellen a főügvész halálbüntetést kért, 
magába roskadtan ült a vádlottak padján, mint 
a tárgvalás jórészén, még csak össze sem rez-
zent, sőt olyannak mutatkozott, mintha nem 
is tud-na arról, ami körülötte történik. Torgle-
ren sem mutatkozott semmiféle nyugtalanság 
sem felindultság. Teljes nyugalommal vették 
tudomásul a felmentő indítványt a bolgár vád-
lottak. 

A tárgyalást este hnromnegved 8 órakor be-
rekesztették. Pénteken Teuchert folytatja vé-
dőbeszédét. 

Miniszteri beszédek a gazda-
javaslatról a felsőházban 

Budapest, december 14. A felsőház csütörtöki 
ülésén folytatta a gazdajavaslat tárgyalását 
T ó t h I.ajos szerint a gazdák megsegítése jó-
tékony hatással lesz a többi társadalmi osz-
tályra is. 

S z o n t a g h Tamás: A javaslat a bankokra 
jelent előnyt és annak intézkedései nem lehet-
nek eredményesek. 

S z ő k e Gyula szerint a kormány a törvény-
javaslattal téves uton indult el, már pedig té-
ves uton jó eredményt elérni nem lehet. A kor-
mánynak el kell tűrnie a kritikát, mások vé-
leményét is figyelembe kell vennie. Gazd.*>cííri 
és pénzügyi térén is erélyes lépésekre van szűk-

*Morvay István. M é s z á r o s István és S. 
B á l i n t György felszólalása után I m r é d y 
Béla pénzügyminiszter beszélt. Hangsúlyozta, 
hogy a világgazdasági válság elsősorban a me-
zőgazdaság terén nyilvánul meg és minden kor-
mánvnak kötelessége a veszélyeztetett termelő-
réteg segítségére sietni. 

K á 11 a y Miklós földmüvelésügyi miniszter: 
Minden törekvéssel az értékes földbirtokofi-
osztály megmentését kell előmozdítani, de ha 
mégis megmozdulna a nagybirtok, ugy azt a 
paraszttömegek kezére kell juttatni, mert ez az 
egészséges földbirtokpolitika. 

A Nemzeti Banknak alapszabálymódosításá-
ról szóló javaslatot Székács Antal felszólalása 
után ugyancsak változatlanul fogadta el a fel-
sőház. Áz ülés röviddel egynegyed 4 óra után 
végződött. 

Benes Parisban 
Páris, december 14. Benes cseh külügymi-

niszter csütörtökön délelőtt Párisba érkezett 
ahol a francia külügyminiszter vendége. Csü-
törtökön délelőtt hivatalos megbeszélést folyta^ 
tott Paul-Boncourral. 

Benes mielőtt megérkezett volna Párisba, ki-
jelentette, hogy nagy megelégedéssel tölti el a 
francia kormány meghívása. Kétféle minőség-
ben jön Párisba: egyrészt mint a kisantant 
állandó tanácsának ügyvezető-elnöke, más-
részt pedig, mint a leszerelési értekezlet főbi-
zottságának előadója. 

Dr. Breuer Sstván 
az ui győri megyéspüspök 

Vatikánváros, december 14. Az Osservatore 
Romana. a Vatikán hivatalos lapja közli: XI. 
Pius pápa győri'megyéspüspökké dr. B r e u e r 
István trisipai címzetes püspököt és esztergomi 
főegyházmegyei segédpüspököt nevezte kL 

Leqények véres közelharca 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökre virradó éjszakán Pusztamérges köze-
lében két legénycsapat összeveszett és késekkel 
véres közelharcot vívott. Nagygyörgy János 
társaival egvütt hazafelé tartott a tanyák kö-
zött. Útközben szembetalálkoztak Buzási Jó-
zseffel, aki három társával igyekezett hazafe-
lé. A legények a találkozásnál összelökdösőd-
tek, amiből azután verekedés keletkezett A 
legények botokkal támadtak egymásnak és kö-
rülbelül egy félórahosszat verekedtek. Vala-
mennyi legény kisebb-nagyobb sérüléseket 
szenvedett. Nagygyörgy János a fejére kapott 
egy hatalmas ütést, hogy eszméletét vesztette 
és elterült a földön. Nagygyörgy állapota sú-
lyos, életveszélyes. A verekédő legények ellen 
megindult az eljárás. 
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Hsüéchenyi Mozi 
Az évad l»jafker01tebb aaemet kApraztató filmbohóíata: 

E D D I E C A N T O R 
mint 

Spanyol kölyök 
Pazar kiAllHAm, zonui ultrakdó« altear bohfea*. 


