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Kapható részletre is ós díjtalanul bemutatja 

Markovics S3T 
T i s z a L a j o s k ö r ú t 44. 
O R I O N 
rádiók Klein és Társa Makó | 

Részletre is kapható 
é s d í j t a l a n u l b e m u t a t j a 

Kelemen Márton 
Kelemen ucca 11. 
F ö p o s t á v a l s z e m b e n . 

százalékkal magasabb lesz a pdtadó 
es 39 ezer pengővel felemellek 
a varos rendőrségi hozzájárulását 

Szeged költségvetése a miniszterközi bizottság előtt 

1035 Január 6 . 

Nagy havazás 
Ausztriában 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécsből 
jelentik: A havazás szombaton éjszaka egész 
Ausztriában megindult. Bécset szokatlanul ma-
gas hótakaró borítja. Az osztrák fővárosban ti-
zenötezer munkás dolgozik a hó eltakarításán. A 
nagy havazásnak számos áldozata van, közöttük 
egy halálos is. Egy 47 éves állástalan pincér hó-
lapátolás közben összeesett és meghall. 

El Ferencváros gvözelme 
Franciaországban 

Havre, január 5. A Ferencváros vándorcsapata 
./.ombaton Le Havre labdarugó csapata ellen 

szép játékkal 7:1 (5:0) arányban győzött. 

Leleplezésre készül 
Haupímann védője 
London, január 5. A Hauptmann-per tárgyalá-

sán Relly védő a keresztkérdések özönét intézte 
Lindbergh ezredeshez és mindent elkövetett, hogy 
a gyanút védencéről elterelje. Egymásután adta 
fel Lindbergh ezredesnek a kérdéseket; miért 
hagyták egyedül gyermeküket, az ominózus éj-
szakán miért nem ugatott a kutya és nem 
volt-e viszálya Andersen nevü repülővel. Lind-
bergh valamennyi kérdésre biztosan és nyugodt 
hangon válaszolt. 

A védő ezután hosszasan feszegette a Lind-
bergh-kastély és a Morrow-család cseléd személy-
zetének előéletét és baráti összeköttetéseit. A vé-
dőnek arra a kérdésére, hogy kit tart gyermeke 
elrablójának, Lindbergh határozottan igy vála-
szolt: 

— Hauptmannt! 
A válasz ugy az esküdtekre, mint a közönség-

re nagy hatást gyakorolt 
Mint Flemingtonból jelentik, a védelem a hét-

végi szünetet drámai hatású leleplezés előkészíté-
sére használja fel. A védő Broquevillebe utazott, 
hogy írásszakértőkkel térjen vissza. 

Hauptmanné mosolyogva távozott a tárgyaló-
teremből, kijelentve, hogy majdnem boldognak 
érzi magát, mert meg van győződve, hogy a leg-
rövidebb időn belül ki fog derülni férje ártatlan-
sága. 

kinyujott hüvelykujja körmét érinti. 
A vér arcába szökkent. 
— Majom, — intette le Caligula. — Ne hara-

gudj. Légy résen! — s elbocsátotta. 
Cassius hirül vitte társainak, hogy mi történt. 
— Megölni őt! — kiáltott Cornelius Sabinus, — 

Azonnal leütni, agyonszúrni! 
Délelőtt kezdődtek az ünnepi játékok, melyeket 

Augustus keleti hadjáratának emlékére tartottak, 
a császári palota közelében, egy rögtönzött szín-
padon, pusztán előkelő polgároknak, szenátorok-
nak, főnemeseknek. Caligula germán testőrei kí-
séretében érkezett. A hosszú legények elzártak 
minden bejáratot, mikor a császár bevonult és 
sorfalat álltak. Kegyesen intett nekik. Egynéhá-
nyukat még a Rajna mellől szedegette össze, ger-
mániai hadjárata alatt, de minthogy nem ejtett 
elég hadifoglyot, rómaiakat is besoroztatott közé-
jük, akik kötelesek voltak szőkére festetni haju-
kat, germánul megtanulni és beszélgetni. 

A császár hosszú, sárga köntösben lépett az 
o l 'á r elé. fején zöld babérkoszorúval. Ahogv az 
áldozatot bemutatta, a flamingó vére ráförccsent 
s köntöse alián piros folt támadt Cornelius Sa-
binns összenézett Cassiussal. 

Elmúlt az első nap, a második is, anélkül, ho.sv 
cselekedni mertek volna. Callistus, egykori sza-
badosa. a dus<razda!T polgár, tajtékzott a dühtől, 
hogy még mindig él ez a szörnyeteg. Caligula 
könnyedén járt-kelt közöttük, biztatgatta a birkó-
zókat és gladiátorokat, tansolt az énekeseknek és 
ir.ülovasóknak. Éppen ez hozta zavarba az ösz-
S7p«sküvöket. Azt hitték, hogy bolonddá tartja 
őket, vagy kelepcébe akarja csalogatni. 

A harmadik napon délben, váratlanul azt kö-
zölte Casshisszal. hogy átmegv a palotába és 
megfürdik. Egyedül haladt a tömegben, germá" 
testőrei nélkül. Útközben meg-megszoli»'f'a e»t-
pzt. Cornelius Sabinusnak még a tógáját is meg-

(A Délmagyarország munkatársától.) A mi-
niszterközi bizottság tegnap délelőtt tárgyalta le 
Szeged idei költségvetését dr. Csatáry Béla állam-
titkár elnökletével. A tárgyaláson a pénzügymi-
nisztériumot dr. Lechner miniszteri tanácsos, a 
várost Bárányi Tibor főispán, dr. Pálfy József 
polgármester, Sculléty Sándor főszámvevő és dr. 
Szabó Géza pénzügyi tanácsnok képviselte. Pálfy 
polgármester a költségvetés sorsának alakulásá-
ról a következőket mondotta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— A miniszterközi bizottság ülése három óra 
hosszáig tar to t t Az elején dr. Csatáry Béla ál-
lamtitkár elnökölt mint a belügyminisztérium váro-
si és vármegyei osztályának vezetője, később át-
adta az elnöki tisztséget dr. Janda Károly minisz-
teri tanácsosnak. A tárgyalás kiindulási pontja az 

rántotta tréfásan s odakacsintott: „Na, mi lesz?" 
Nem értették. Gyaloghrntója vivőinek azt a ren-
delkezést adta, hogy ne a palota főbejáratán vi-
gyék be, hanem oldalt, egy szük, földalatti folyo-
són, ahol az ázsiai nemesifjak, a szinrekerülő 
drámai játék alakitói, szerepüket tanulták s mint 
fázékony keletiek, megbújtak a hideg elől, mert 
azon a napon erősen fagyott. 

Itt leszállt, elbeszélgptett ázsiai vendégeivel, a 
fekete ethiopiaiakkal, meg a sárga egyiptomiak-
kal, akiknek a hidegtől szederjes volt a szájuk. 
Sokáig várakozott. Végre hallotta, hogy egy kapu 
buffan s bezárták, aztán messze-messze, a szük 
földalatti folyosó végén, néhány lángot látott é<s 
lassan, nagyon lassan közeledtek feléje többen. 
Elől, mint valami régismert álomalak, Cassius. 
aki eljön egy álomtalálkára. 

— A jelszó? — kérdezte Cassius katonai ke-
ménységgel, hivatalosan. . 

— Jupiter! — ordította Caligula torkaszakad-
tából. 

— Akkor hal j meg a nevében! — üvöltötte Cas-
sius s széttárt kar ja i közé, a mellébe döfte kard-
ját. 

Caligula a földre zuhant, teljes hosszában. Vér 
bugyogott melléből. 

— Élek! — kiabálta, mintha gúnyolná öt, vagy 
panaszkodnék. 

Er re Cornelius Sabinus Callistus, meg a többi 
rárohant. Egyszerre harminc kard fürdött véré-
ben. 

Caligula még mindig mozgott. 
— Élek, — éreztette mégegvszer. 
De aztán csodálatosan elsápadt s csak azt érez-

te, hogv a világ nélküle van, a hegyek, a folyók, 
a csillagok is és ő nincs többé. Feje lecsuklott 
S-,"me Vinvilt s szinte rajongva pillantotta meg 
azt, amit mindig akart és most meg is talált. 

az átirat volt, amelyben a pénzügyminszter kö-
zölte a belügyminiszterrel a szegedi költségvetés-
re vonatkozó észrevételeit. A tárgyalás vége az, 
hogy 

a bizottság felemelte a községi pótadó 
hatvanhárom százalékban megállapí-
tott kulcsát hatvannyolc százalékra. 

— A múlt évi pótadóval szemben ez az öt-
százalékos emelés tulajdonképpen nem jelent 
emelést, mert 1934-ben is hatvannyolc százalék 
volt Szegeden a pótadó. A pótadókulcs felemelé-
sére azért volt szükség, mert a bizottság megvál-
toztatta az egyes bevételi és kiadási tételeket. Né-
hány bevételi tételt irreálisan magasnak ta lá l t 
ezieket leszállította, a kiadási tételek közül vi-
szont emelt néhányat. 

A kereseti adó jövedelmét többek 
között hatvanötezer pengővel r.sök-

kentette a bizottság, 

mivel ugy találta, hogy a költségvetésben előirt 
összeg nem valósulhat meg. 

A legnagyobb meglepetést az okozta, 
hogy az dllamrendőrségi hozzájáru-
lás címén előirányzott 179.000 pengőt 
39.000 pengővel 218.000 pengőre emel-

te föl a bizottság, 

sőt közölték velünk azt is, hogy végre ' meg kell 
kezdenünk a közel egymillió pengőre fölszaporo-
dott hátralékunk törlesztését. A rendőrségi hoz-
zájárulást ugyanis, ha föl is vettük mindig a 
költségvetésbe, évek óta nem fizetjük. A kormány 
eddig csak a városok nehéz pénzügyi helyzetére 
való tekintettel adott haladékot, most azonban né-, 
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lp y végződött 
egy szerelem 

Wllly Forst és Paula Wessely főszereplésével 
3, 5, 7, 9 

SZ6Cheni|£ M©ZS Vasárnap és hétfőn is 

Meseautó 
a legnagyobb sikerű magyar film 3, 5, 7, 8 


