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n hitbizományi reform 
Budapest- november 29 A képviselőház igaz; 

ságügyi bizottsága ma folytatta a hitbizományi 
reform részletes tárgyal ásóit- Az elidegenítési 
tilalmi időt hat évre szállították le A bizottság 
a. 31—64- szakaszokat küsöbb jelentőségű módo-
sításokkal elfogadta és elhatározta, hogy a rész-
letes tárgyalást a 3- fejezetnél szombaton dél-
előtt folytaftja- Ha a javaslat bizottsági tár-
gyalását szombaton nem sikerülne befejezni, a 
bizottság hétfőn délelőtt 10 Arakor is ülést 
tart-
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Százhuszonötezer pengő helyeit — 
ötvenötezer pengő 

forgalmiadó részesedést kap a város 
A polgármester tárgyalásai a minisztériumokban — A 
gázgyári lüggdkölcsön konvertálásának súlyos felté-
telei — Dr. Németh Antal, a Nemzeti Színház igazga-
tója fantasztikus tervet dolgozott ki a szabadiéri játé-

kokhoz 

(A Délmagyarország munkatársától) Dr-
Pdlfy József polgármester a hét elején Buda-
pestre utazott, hogy több. fontos városi ügy 
elintézését szorgalmazza a minisztériumokban-
A polgármester pénteken foglalta el isimét hiva-
talát 6s eljárásának eredményéről a követke-
zőket mondotta: 

A pénzügyminisztériumban 
— Elsősorban a pénzügyminisztériumban jár-

tam és a város forgalmi adó-segélyének kiutalá-
sát kértem- Amikor a mult héten, a transzkon-
tinentális autóut megnyitására Szegedre érke-
zett a pénzügyminiszter, kértem, hogy a város 
forgalmiadé-részesedés ét utalja ki, mert a 
tisztviselők decemberi fizetéséhez feltétlenül 
szűkség lenne a segélyre- Amikor a hét elején 
fenntjártam a pénzügyminisztériumban, öröm-
mel tapasztaltam, hogy a miniszter intézkedett 
és 55000 pengő forgalmiadrrrészesedést már 
fd is utalt Szegeá számára• Ez ugyan jóval ke-
vesebb, mint amennyit kértünk, mert ha a ta-
valyi kereteket számítjuk, akkor még 125 000 
pengőa város járandósága forgalmiadé-részese-
dés címén- A minisztérium szerint azonban az 
idén nem éri el a részesedésünk a tavalyi ke-
reteket és ezért csak ksebb segélyre lehet kilá-
tásunk- A kiutalt 55 000 pengőnél nagyobb ősz-
szeg jár nekünk és biztattak is azzal, hogy a 
még esedékes segélyösszeget is hamarosan ki-
utalják-

Az iparügyi miniszternél 
— Megjelentem az iparügyi minisztériumban 

Bornemisza miniszternél is és a város közön-
sége nevében megköszöntem az algyői Wd át-
alakításának gyors lebonyolítását- Bornemisza 
miniszter volt ugyanis ennek a tervnek a kez-
deményezője és nieki köszönhető, hogy alig né-
hány hónap multán már át is adhatták a forga-
lomnak a körúti közlekedésre is alkalmas al-
győi hidat- Megemlítettem a miniszternek-

hogy a hid forgalma napról-napra növekszik és 
az autósok különösen elragadtatással nyilat-
koznak a hldróJ. mert nem kell nekik órákhosz* 
szat várniok a kompra-

A 3 milliós függőkölcsön 
— A Központi Gáz és Vilamossági Részvény-
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és Szekerke tiszti ügyész társaságában keres-
tem fel. hogy a 3 millió pengős függőkölcsönnék 
h'osszu lejáratú kölcsönné való átalakításáról 
tárgyaljunk- A részvénytársaság hajlandó a 3 
milliós kölcsönt és a város 380 000 pengőt ki-
tevő külön tartozását hosszú lejáratúvá átalakí-
tani. még pedig olyan alapon, hogy a kölcsön 
után 6 százalékos kamatot számitanának; egy-
harmad százalók volna a provízió és az egész 
kölcsönt 90-es árfolyamon számolnák el- A köl-
csön lejárata a gázgyári koncesszió lejáratával 
0sme egybe, tehát 29 esztendő alatt kellene le-
törlesztenünk a kölcsönt, amely már november 
elsején valójában lejárt- Szó lehet arról is, 
hogy a város föggőkölcsönének visszafizetési 
határidejét csupán két évvel hosszabbitanák 
meg. ez esetben azonban 7-4 százalék kamatot 
kellene fizetünk, mert a kölcsön után ezidő-
szermt ugyanennyit fizet a részvénytársaság 
is-

— Ezek a gázgyári függőkölcsön átalakításá-
nak feltételei és — nem titkolhatom el — eze-
ket a feltételeket meglehetősen súlyosaknak ta-
lálom- A tárgyalások anyagát mindenesetre 

terjesztem és ahol majd alkalom adódik a 
kérdés részletes megvitatására-

A belügyminisztériumban 
— A belügyminisztériumban a városi állások 

átszervezéséről tárgyaltam A második és t a r 
madik osztályú aljegyzői állások átszervezésé-
ről van szó és biztató Ígéretet kaptam, hogy 
az átszervezésekhez hozzájárul a belügymi-
niszter-

A szabadtéri játékok 
— A jövő évi szabadtéri játékok rendezése 

dolgában .is folytattam tárgyalásokat a kultusz-
minisztériumban és az állami színházak igaz-
gatóival, — mondotta a polgármester. A tár-
gyalások részletei nem tartoznak ezidőszerint 
a nyilvánosság elé és csakis azért emlitem, 
hogy lássák, intenziven foglalkozunk a szabad-
téri játékok ügyével- A Nemzeti Színházban be-
mutattak egy modelt- amely dr- Németh Antal 
igazgató ötlete és a szegedi Dóm-teret ábrázol-
ja- Németh Antal elgondolása az. hogy a néző-
teret forgatja — a színpad persze nem mozdít-
ható meg — és. az árkádok előtt lesz a díszlete-
zés- itt játszódik le a cselekmény- A közönség-
az elgondolás szerint, észre sem veszi- amikor 
alatta megindul a korong és az uj színek, disz-

letek tűnnek elő A módid és az elgondolás ki-
tűnő és káprázatos a kiállítás i » csak a meg-
valósítás kérdése nehéz- Megegyezőek a véle-
mények abban, hogy óriási költségbe kerülne a 
Dóm-téren a modelszerinti kivitelezés, de erről 
behatóbban nem is tárgyaltunk ezúttal Rövide-
sen szinpad művészeti kiállítás lesz Budapesten 
és azon bemutatják a Dóm-téri modelt is. amely 
elgondolásnak kitűnő, de még távolról sem lehet 

hozzászólni, hogy gyakorlatilag hogyan le-
hetséges a kivitelezése-

A polgármester még több kisebb városi ügyet .«.vy... <-1 misjaiaoira anyagai umiuaiv«uB a • rí uic); iuuu r.sci, 
rövidesen összehívandó pénzügyi bizottság elé I intézett el a minisztériumokban-

A tábla Is felmentette a kereskedőt, 
aki szíventötte ggermekkori barátját 
Az Ítélet megállapította, hogy Koncz Sándor jogos önvédelemből 

használta fegyverét 

(A Délmagyarország munkatársától) A sze-
gedi ítélőtábla Kovács "tanácsa pénteken tár-
gyalta a szándékos emberöléssel vádolt Koncz 
Sándor vásárhelyi kereskedő bűnügyét- Koncz 
Sándor a mult óv nyarán agyonlőtte vadász-
fegyverével Szabó Kálmán városi tisztviselőt-
volt gyermekkori barátját- Koncz és Szabó 
között egy régebbi nézeteltérésből kifolyólag 
veszekedés keletkezett a szőlők között és ennek 
során a tisztviselő László öccsével együtt meg-
támadta Konczot- A két Szabó kezében karó 
voW Koncz figyelmeztette őket. hogy ne köze-
ledjenek hozzá, azok azonban nem fogadtak 
szót. mire fegyveréből rálőtt Szaibó Kálmánra, 
aki sziventalálva• holtan rogyott össze Az 
ügyészség szándékos emberölés bűntettével vá-
dolta Konczot, aki azután a tárgyaláson jogos 
védelemre hivatkozott- A bíróság elsőtökön fel 
is mentette, megállapítva, hogy a jogos védel-
met legfeljebb félelemből és megzavarodottság-
ból lépte ful- Az itélet ellen nemcsak az ügyész, 
de a védő is fellebbezést jelentett be, mert a bí-
róság megállapította a jogos védelem félelem-
ből történt túllépését- A pénteki táblai tárgya-
láson dr- Hordnszky Miklós főügyészhelyettes 
azzal érvelt hogy a vádlott nem volt jogos vé-
delemben. mert nean kellett volna okvetlenül 
szivenlőniie a sértettet, lőhetett volna például a 
lábába is Dr- Burger Bók a felmentés hely-

benhagyását kérte azzal a változtatással, hogy 
a védelem teljesem jogos volt- A tábla belyiben-
h'agyfca a felmentő ítéletet és megállapította» 
hqgy a vádlott az eset alkalmával nem mér-
legelhetett, hanem az adott esetben a rendelke-
zésére álló véá elmi eszközt volt jogosított hasz-
nálni-

Az idö 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 

óakor. Időjóslat: Nyugati légáramlás, sok 
helyen köd. Főként nyugaton és északon 
még eső. havas eső, vagy hó lehetséges. A 
hőmérséklet nyugat felől emelkedik. 
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