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Az OTI szegedi építkezése 
Bárányi főispán tárgyalásai a minisztér umokban — „4 felsővárosi 
cipőgyár eladása Jogerős" — mondotta a kereskedelmi miniszter — 

A községi tanítok városi pőfiéka 
(A Délmagyarország munkatársától.) Bá-

rányi Tibor főispán tegnap este érkezett vissza 
budapesti útjáról. A főispán tiudap^sten a kü-
lönböző miniszleriuinukí>an több városi ügy 
elintézesét szorgalmazta és útjáról a kővetke-
zőket mondotta a Delmagyarország munkatár 
sának: 

— A belügyminisztériumban meg akartam 
sürgetni a tejfillérek kötelező szedéséről alko-
tott szabályrendelet jóváhagyását, üe kiderült, 
hogy ez a szabályrendelet még a cenzügvmi 
nisztériumban van, ahonnan rövidesen visz-
szaküldik a belügybe. Hasonló a csatornázási 
Szabályrendelet rsa ts, a bong', uuni 
erre sem kapta még meg a pénzüg^miniszté 
rium véleményét A kultuszminsztériumban 

a községi tanitók városi segélnének 
ügyében 

jártam el. A városi tanitók számára is bizto-
sítani kivánja a város ugyanazt a pótlékot 
aonit a közigazgatási tisztviselők kapnak, ennek 
azonban elvi akadálya van. A községi tanitók 
fizetésének egy részét ugyanis a város államse-
gélyként kapja meg a kormánytól és abban az 
esetben, ha külön városi pótlékot lolyósitana 
a város számukra, akkor ezt az államsegélyből 
levonnák. A kultuszminiszter kijelentette, hogy-
ha elvi álláspont sérelme nélkül találunk ve 
taxni lehetőséget a tanitók segélyének folyósí-
tására, ahhoz készségesen hozzájárul Megálla-
pította különben a kultuszminiszter hogy a 
tanítóság helyzete aránylag a legkedvezőbb a 
köszo'gálati kategóriák között, mert a tanitói 
kategória az egyetlen, amelynek helyzete az 
1913. évi helyzetével szemben is javulást mu 
tat. A miniszter nagy elismeréssel .»yilatkozott 
a szegedi tanítóságról, amelynek ugy pedagó 

giai. mint iskolankivüli működését állandó 
figyelemmel kiséri. 

— A Szegedi Kisiparosok Cipőtc-melő Szö 
vetkezetének ügyében Fabinyi Tihamér keres-
kedelmi miniszterrel beszéltem és közöltem 

(A Délmagyarország munkatársától.) 
Beszámolt a Délman"^rország arról, ho"v 
ifj. Kass János dr. Mezéi Sándor ügvvéd 
ut ján megtámadta az ellene lejolytatott in 
góárverést és a bíróságtól annak megsem-
misítését i , különböző alaki szabályta-
lanságok cimén. A bíróság má r tartott 
ebben az ügvben tárgvnlást és azon Kövér 
Lajos tanú érdekes vallomást tett. Elmon-
dotta, hogy a hivatalos árverési vevők 
között az árverező takarékpénztár 300 
pengőt osztott szét azért, hogy ne verjék 
fel az árakat. A bíróság a tárgyalást ak-
kor elnapolta és u jabb tanukat idézett 
meg. 

Arnold biró csütörtökön ismét tárgya-
lást tartott az ügyben. S ' r ^ m tann' 1-,a'l-
galo'.t ki akidet a Csongrádi Takarékpénz-
tár jelen'.ett be annak az igazolására, nogv 
az árverés alitt a szálló kapuja nem volt 
bezárva. Csak egy tanú tett olyan értelmű 
vallomást, hogy ő a szálló szolgá\':lól azt 
hallotta, hogy az ajtó zárva volt. A bíró-
ság ezután azokat a tanukat hallgatta ki, 
akiket dr. Mezei jelentett be. Fischof 
Nándor elmondotta, hogy ő ugyan adolt 
öt pengőt Kövérnek, de ez nem az állí-
tólagos Csongrádi-féle 300 pengőből volt. 
Ott egy üzletet bonyolítottak le, abból 
ju'ott öt nen<jő Kövér Lajosra. We:"zert-
berg Jenő elismerte, ho^v " " érnek át 
adott 5 pengőt, de ez a pénz abból az 
üzletből származott, amelyet j . árverési 
»evők a helyszínen lebonyolítottak. 

vele az érdekeltek kívánságát, hogy küldöttsé-
gileg szeretnének megjelenni előtte. A küldött-
ség azt aikarja kérni, hogy a miniszter bizto 
sitson számukra 

a szövetkezei gyári felszerelésének 
megvételére elővásárlási jogot és aka-
dályozza meg. hogy az lOKSz idegen 

érdekeltségnek adja el a gyárat. 
A kereskedelmi miniszter ki jeleinette, hog-, 
ebben az ügyben már nem tehet semmit, mivel 
Jakabffy miniszteri tanácsos, mint teljhatalmú 
kormánybiztos jogerősen eladta a gyárat és 
igy magánjogi szerződés keletkezett, ehát min-
den beavatkozás a magánjogba ütközne. Siort 
feleslegesnek tartja a miniszter, hogy a kis-
iparosok küldöttségileg koressék fel. 

— Az OTI szegedi építkezése úgyeben 
Weisz Istvánnal, az OTI vezér igazgató |Uval 
tárgyaltam és megismételtem azt a kívánságot, 
hogy a Társadalombiztosító tartalékalapjából 
Szegednek is juttasson építkezést, a Gizella-
téri telken vagy uj székházat épitsen vagy bér-
házat. Weisz István vezérigazgató akivel a 
belügyminiszter :s tárgyalt Szeged erdekében 
kijelentette, hogy minden• reménye meg lehet 
Szegednek a jogos kívánság mielőbbi teljesi-
lesére. 

— A kereskedelmi minisztériumban 

a szeged—bajai útnak az állami úthá-
lózatba való felvételét 

kértem. A minisztérium a kívánságot jogosnak 
tartja, de teljesitésére ebben a költségvetési 
évben nem kerülhet sor. de a jövő költségvetési 
évben állami kezelesbe veszik ezt a nagyfon-
tosságú utal A tárca költségvetésében a kele-
biai ut kiépítésére biztosítottak fedezetet, így 
ez az ut, amely Szeged érdekkörébe csatolja 
Kelebia környékét, ebben az évben kiépül. 

Elmondotta még a főispán, hogv felkereste 
dr. Antal István sajtófőnököt is, aki közölte 
vele, hogy február közepén látogatást tesz Sze-
geden. 

Dr. Mezei Sándor ujabb három tanút je-
lentett be, akik azt fooiák bizonvitnni. 
hogv az ajtó az árverés alatt zárva volt. 
A biróság a halározaLot írásban fogja kö-
zölni a felekkel. 

A csütörtöki tárgyaláson szóba került 
az ingóárverésből befolyt vétel-

ár ügye is. 
Ez az összeg letétben van és régebben 
az egyik hitelező megsürgette a pénz fel-
osztását. A járásbíróság elnöke akkor el-
rendelte a soronkivülíscjCt. A csütörtö-
ki tárgyaláson a Szeged-Csongrádi Taka-
rék képviselője azt kérte, hogy a biróság 
a jelenlegi pertől függetlenül tűzzön ki 
sorrendi tár^vplást. A biróság a kérelem 
ügyében később határoz. 

Á telekkönyv iha' ' ;ágot is f o ^ a " ir-
tatta a Kass-ügy, illetve a Kass hasznosítá-
sának kérdése. A telekkönyvi hatóság ré-
gebben olyan végzést hozott, amelyben 
feljogosította a zárgondnokot 

alkalmas bérlővel való tárgya-
lásra 

és szerződéskötésre azzal, hogy a szerző-
dést azután jóváhagyás végett mutassa be 
a telekkönyvi hatóságnak. A végzés előtt 
azonban nem hallgatták meg Kass Já-
nost, mire Kass ügyvédje ut ján előter-
jesztéssel élt a végzés ellen. A törvényszék 
akkor feloldotta a telekkönyvi hatóság 
végzését és utasította, hogy hallgassa meg 

a feleket. A tárgyaláson dr. Mezei azt 
kérte, hogy 

a hasznosítás kérdésében a dön-
tést függesszék fel 

az ingóárverés ellen benyújtott előterjesz-
tés jogerős befejezéséig. A törvényszék 
a feloldó határozatában foglalkozott, 

a zárgondnok . A „ 
ügyével Is. A Kass zárgondnoka Racskó 
Gyula, a Csongrádi Takarék tisztviselője. 
Kass János a zárgondnokot azon az ala-
pon kifogásolta, hogy a zárgon n 
rehajtató alkalmazottja. A törvényszék 
utasította a telekkönyvi hatóságot, álla-
pítsa meg: Racskó zárgondnok alkalma-
zottja-e a Csongrádinak? A tárgyaláson 
ez bci^azolást nyert. A telekkönyvi ható-
ság rövidesen dönt a hasznosítás és a 
zárgondnok f— " n. 

A kereskedők 
küzdelme a súlyos 

adóterhek ellen 
Az OMKE csütörtöki értekezlete 

Budapest, január 18. Az OMKE csütörtökön 
délelőtt országos adóügyi értekezletet tartott, 
amelyen Szegedről V é r t e s Miksa, a kereske-
delmi és iparkamara alelnöke és dr. K e r t é s z 
Béla, a Kereskedők Szövetségének ügyésze je-
lent meg. 

S z é k á c s Imre, az OMKE alelnöke megnyír 
tó beszédében rámutatott a kereskedelem es ál-* 
taláhan a városi lakosság súlyos helyzetére. 
Hangsúlyozta, hogy a kereskedelem nem bírja 
a közüzemek konkurrenciáját. Az OTI. és a 
MABI katasztrófálisan terheli a kereskedelmet 
és az ipart. 

Ezután B o d r o g h y József egyetemi ma-» 
gántanár mondott beszédet, amelyben többek 
között rámutatott arra, hogy az adóstatisztikai 
szerint az inségadó összesen 4.6 millió pengőt 
kitevő bevételéből a kereskedelem 3.6 milliói 
pengőt fizet. A magyar kereskedelem helyzete 
katasztrófálisan leromlott; az áruforgalom a 
felére esett vissza egy esztendő óta. Hangsú-
lyozta, a hatóságoknak tudomásul kell venniölc, 
hogv a magyar kereskedelem sulvos válsággal 
küzd. 

fl deákok negyedes*«» 

beiratkozott a szegedi 
egyetemre 

(A Délmagyarország munkatársától.1 
sregedi egyetemen a legnagyobb rendk" 
ben, nyugodt tempóban folynak a beírat< 
kozások. A beiratkozási határidő még 
csak öt nap múlva jár le, de állandóan 
tömegesen iratkoznak be a hallgatók. 

Csütörtök délig közel 600 hallgató iraU 
kozott be a szegedi egyetemre, az összes 
hallgatók negyedrésze tehát má r beirat-
kozott. 

n tábla fs életfogytiglani 
fegyházra ítélte a püspöklelei 

rablógyilkost 
(A Délmagyr.rország munkatársától.) Csü-

törtökön tárgyalta az Ítélőtábla a fürdőruhás 
gyilkos, M o l n á r István bűnügyét. Az elmúlt 
ev nyarán történt, hogy Molnár István makói 
lakatossegéd Püspökleién bemászott J a k s <5 
Döme gazdálkodó házába abból a célból, hogy 
rablást kövessen el. Előzőleg ruháját levetette 
és furdőruhát öltött magára hogy. nehezebben 
legyen felismerhető. Jaksó Döme a zajra fel-
ébredt és védekezett. Molnár nekitámadt és 
baltával szétzúzta a fejét Jaksónét is megtá-
madta és súlyos sebeket ejtett rajta. Molnári 
még a helyszínen elfogták a szomszédok. ak;% 
a verekedés zajára figyelmesek lettek. Jaksí 
Döme meghalt Az ügyészség gyilkosság hiin-
tettével vádolta meg Molnárt, a biróság pedig 
életfogytig tartó fegyházra Ítélte. A* Ítélőtábla 
Kovács-tanácsa csütörtökön tartott tárgya-
láson az elsőfokú biróság ítéletét helyben-
hagyta. Az ügy véaső fokon a Knria elé kerül 

Ujabb bírósági tárgyalások ás intézkedések 
a „ K a s s " árverése ügyében 

Az Ingóárverés, a befolyí Összeg és a zárgondnok kérdése 


