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számolás felülvizsgálva nincs, ami« nem tud-
juk, hogy anyagilag hogy áll ez az egész ügy, 
tényleg van-e deficit és ha igen, mennvi 
AB elszámolás felülvizsgálásával a polgármes-
ter ur R e n k e v tanácsnok és S c u 11 é t y fő-
számvevő urakat bizta meg. Én azonban java-
solom: küldjünk ki melléjük egv háromtngu 
bizottságot, amelv a számadásokat átvizsgálja. 

— A leltári tárgyak felbersülését illetőleg ja-
vaslom, hogy na állami színházaktól hozassu:ik 
szakértőt s mindezek után magam részéről is 
hozzájárulok: a város vásárolja meg a leltári 
tárgyakat, abban az esetben, ha az elszámolást 
a kisgyűlés elfogadta. 

A kisgyűlés két bizottságot küldött ki. Az 
egyik bizottságban, amely a szabadtéri játékok 
elszámolását vizsgálja felül. dr. T ó t h Imre, 
dr. K e r t é s z Róla és dr. Th u r ó c z v Mihálv, 
a másikban, amely a leltári tárgvakat becsüli 
meg. W á g n e r Ferenc. K o r á n v i Jenő és 
ar állami színházak szakértője foglalnak helvet. 

A kisgviilés erután folvlattn a napirend tár-
gyalását. Hozzászólás nélkül elfogadták az 
egves kisebb jelentőségű pontokat. Elhatároz-
ta a kisgyűlés, hogv 

a természetes jéggviiités enge-
délvnljé! 

köbméterenkint 50 fillérben állapitta meg. 
B a c k Bernát és Fiai vizvezeték- és gőzmalom 
rt. a Vám-téren létesített deritőmodence köztér -
használati diját 250 pengőről 20 pengőre kérte 
mérsékelni. A kisgyűlés, tekintettel, hogy a de-
rítő medence közérdeket !s szolgált, teliesitctte 
a kérelmet. 

A Belvárosi Mozi rt. azt kérte, hogy a vigal-
miadó tartozása után befizetett 1937 pengő ka-
matot számítsa be a város a vigalmiadé tőke 
tartozásába. A kisgviilés azonban nem teljesí-
tette a kérelmet. 

Több személyi természetű űgv elintézése titán 
a kisgyűlés ülése fél 8 órakor ért véget. * 

A Szegedi Szabadtéri Játékok rendezőbizott-
sága az éjjel a következő levelet intézte P 4 I f y 
polgármesterhez: 

Méltóságos Polgármester ur! 
A S/egi'dí Szabadtéri Játékok rendezősége 

mélv bálival köszön! Méltóságod támogatását, 
de nzt az njá'nlntát. amelyet a leltár megvételé-
re nézve a városnak tett, tisztelettel visszavonja. 

Szeged, 1935 december 5. 
Mély tisztelettel 

Dr. Balogh István, 
Rácz Antal, 

P4**t©r József. 

A makói rendőrtanácsos 
marólugos balesete 

Ásványvíz be'yett tévedésből marólúgot öntöllek a pohárba 

(A Délmngvarország makói tudósítójától.) 
Megdöbbentő véletlen szerencsétlenség érte a 
makói rendőrkapitányság uj vezetőjét. Z o m -
h o r y Gyula rendőrtanácsost. A rendőrségi 
épületben levő magánlakásán tegnap este va-
csorán látta vendégül néhánv barátját. Vacso-
ra közben a rendörtanácsos, aki orvosi rende-
letre állandóan ásványvizet fogvaszt, szólóit a 
kiszolgálónak, hogv adjon a számára egv ás-
ványvizes üveget az asztalra. A felszolgáló az e 
-élra előkészített üvegek közül egv félreállított 
is megkezdett üveget szolgált fel, amelvből töl-
tött is egy pohárba s azt a rendőrfanácsos gya-
nútlanul ajkához emelte. Az első korty után 
azonban eldobta a poharat s megdöbbenéssel 
konstatálták, hogy a pohárba öntött folyadék 

marólúg volt. Nyomban orvost hivtak s Zom-
borv reridőrtanácsost a kórházba szállították, 
ahol megtették a marólúg elleni védekező intéz-
kedéseket. 

Mint megállapítást nyert, a rendőrfanácsos 
nemrég átvett lakását takarító személyzet a ta-
karításnál használt marólugoldat megmaradt 
részét egv flres ásványvizes üvegbe öntötte és 
szerencsétlen véletlen folytán ez az üveg ke-
rült a gyanutlanul kiszolgáló kezébe. Szerencsé-
re. csak egészen kevés mennviség jutott a maró 
folvadékhól Zombory rendőrtanácsos torkába • 
a gvors orvosi közbelépés is megadja azt a re-
ményt. hogy a sérülés nem lesz súlyosabb ki-
menetelű. 

Kétszer sikkasztotta el 
a rábízott dinárokat 
— negyven pengőre Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától) A nyá-
ron történt még az a sikkasztási ügy. amely-
nek epilógusát most tárgyalta a szegedi tör-
vényszéken dr Berze Árpád törvényszéki birő 
Piri Istvánné gőzfürdői alkalmazott volt a vád-
lott és sikkasztás miatt került a bíróság elé D'r 
mitrievics Entinné szépééi lakos feljelentése 
alapján- Piriné jullusbar JugoszJáviába utazott 
ott élő. édesanyjához- Amikor ezt meghallotta 
Dimi'rievics Entinné. arra kérte- hogy hozzon 
dt neki Adóról 100 dinárt- a rokonai fogják a 
pénzt adni- Piriné elvállalta a megbízást és 
Adán fel is vette a dinárokat, még pedig nem 
százat, hanem 1100 dinárt- Azonban- amikor 
zsehóbsn érezte a pénzt, elhatározta. hr?v nem 
adja át azt Dimltríevicsnének. Ivanem ,meg-

tart] a magának- így is tőrtént- Szegeden azt 
mondotta, hogy a határnál becsületesen beval-
lotta- hogy pénz van nála- mire elszedték tőle-
Dimi?ri*vicsné tépte a haját, de hát nem tehe-
tett semmit. Inkább megkérte, hogy ismét men-
jen dt. de most már 6 viseli minden költségét 
és hozzon neki újból pénzt- Megszerzetté Piri-
nének a vasúti költséget, a vízumot és Piriné 
nemsokkal ar <Mső kirándulás után. ismét útnak 
indult- Most már 2000 és valahány dinárt ka-
pott- de en.iek is eltette a felét- Szegeden azt 
mondotta, hogy most óvatos volt a határnál és 
nem mndotta he. hogy pénzt hoz- azonban sze-
rencsétlenségére egyik csomót megtalálták n 
kofferjében Később mégis bevallót1*, hogy el-
költött«* jugoszláviai adósságait fizette ki be-
lőle-

A törvényszéken ismét tagadott és azzal vé-
dekezett. I'.ogy Dlmltrieviceék előtt azért is-
vnent« be « *ü<|ca«zt4#t. mert nem akarta fe|. 

ingerehii őket, weüiogy tz ő Tus"'>-s''!ávíábati é1^ 
édesanyjának ártsanak bosszúból- A b i r s i g 
nem fogadta ed Pírt István<né védekezését és 
40 pengő pénzbüntetésre ítélte-

H törvényhatósági 
választások után — 

satóper 
Az újságírói felmenteifék 

(A Déltnagyarország munkatársától ) A tör-
vényszék ¿pczy-fcanácsa csütörtökön tárgyalta 
Lukács Károly szegedi újságíró sajtóperét, ame-
lyet Csiszár Mátyás átolkházai lakos indított 
ellene becsületsértés miatt. A vádlott Wrimíró 
a mult év decemberében, a képviselőtestületi 
választások idején- a választásokkal kapcsola'" 
bain c'kket irt a Tanyai Ujsdgiba. és cikkében 
gúnyos hangon foglalkozott Csiszár Mátyás 
személyével- Kötekedőnek, részegesnek mon-
dotta és megírta, hogy csufnevén »Cugás Má-
tyásnak" hívják- A cikkben foglalt állítások 
miatt Csiszár becsületében sértve érezte ma-
gát és ezért a bírósághoz fordult «"légtétélért- A 
vádlott hírlapíró már 'az előző tárgyaláson 
vállalkozott arra- hogy ciklkének inkriminált 
kijelentéseit bfizwnyiia és kérte a bizonyítás 
elrendelését- A bíróság közérdekből helyt adott 
a bizonyítási kérelemnek és megidézte a csü-
törtöki napra ugy a vádlott, mint a sértett ál-
tal bejelentett tanukat- A kihallgatod tanuk 
vallomása után dr- Kemény László védő Lukács 
Károly felmentését leérte azon az a'lapon- hogv 

L valóság bizonyítása sikerrel járt- A b iró^g 
ukács Károlyi fel ls mentette az ellene emelt 

vád alól Csiszár Mityá« az Ítélet eflen feUeb" 
bezésit jelentett be-

Személyautóban 
szállítottak el epy halottat 

Szegedről 
(A Déltnagyarország munkatársától.) Érde-

kes feljelentest adtak be a napokban a váro-
si kihágási bíróságnál. Az egyik szegedi te-
metkezési vállalkozó jelentette fel a másik 
vállalkozót, hogy jogosítvány nélkül hulla-
szállitást végzett, még pedig a feljelentés sze-
rint közönséges személyautóval, Vidékre tőr-
tént a hullafuvarozás. Szegedről Orosházára 
és a temetkezési vállalkozó nemcsak azsal 
követte el a feljelentő szerint a kihágást, hogy 
a hullaszállitást elvállalta, hanem egészség-
ügyi kíhí'igj'isnak számit, hogv a közforgalom 
lebonyolítására szánt személvautóban fuva-
roztatta a hullát egvik városból a másikba. 

A kihágási biróság ebben az ügyben soron-
kivül kitűzi a tárgyalást és egész sereg ta-
nút idéznek be, hogy az ügy bonyodalmait 
tit-ztázza. 

A hullaszállitással különben gyakran van-
nak bajok Szegeden. Egy másik feljelentés 
szerint jogosítvány nélkül több temetkezési 
vállalkozó állandóan végeztet hullaszállitást 
Szegedről a távolabbi vidékekre is. A fennálló 
rendelkezések szerint ugyanis a temetkezési 
vállalkozók, csupán 30 kilométeres zónán be-
lül vállalhatnak hullaszállitást. A 30 kilómé-
teres körzeten tul külön iparigazolványt kell 
eszközölni a hullafuvarozáshoz. Most felje-
lentést adtak be a kihágási biróságboz, hogy 
többen jogosítvány nélkül jóval 30 kilométeren 
tul fekvő helységekbe szállítanak Szegedről 
hullát. A tárgyalást ebben az ügyben is ha-
marosan kitűzik, de külön nvomozás is indul 
hogv végre rendet teremtsenek ezen a téren. 

Előadás az ivóv.zrö. 
A Ferenc József Tudományegyetem Barátainak 

Egyesülete természettudományi csoportja sznbad-
; egyetemi előadásainak keretében csütörtökön Sza-

nyi István fővegyész, a szegedi vegvklsérleti és 
' paprikakisérleti állomás vezetője az ivóvízről tar 

tott előadást. Rámutatott a bőséges és jó Ivóvíz 
közegészségügyi fontosságára, az ivóvíz tisztán 
való megőrzésének jelentőségére. Megemlítette a 
régi népek Ilyenirányú munkáját szólt a 2000 év-
vel ezelőtt használatban volt légikutról, amelynek 
segítségével a levegő páratartalmából lehet éppen 
a nyár! nagy melegekben »ok vizet szerezni. Vá-
zolta azt az utat, amelyet a viz a felhőkből * ta-
lajon keresztül a fogyasztó poharáig megtesz. Rá-
mutatott a különböző szennyeződést lehetőségek-
re és azok elhárítására. Beszámolt a dunántull 
falvakból származó mintegy 1000 vízvizsgálatinak 
eredménvéről. Foglalkozott a kutakkal, azok -»Iké-
srltésével és • szennyeződéstől való megóvásuk-
kal s végül felhívta a hallgatóság figyelmét arra, 
hogy köztisztasági és közegészségügyi tekintetek-
ből az ivóvíz fontos kérdéseivel mindenkinek fog-
lalkoznia kell, mert csak a közös munka eredmé-
nyezheti azit, hogy az ország minden egyes lakosá-
nak sok és jó viz álljon rendelkezésére. Végül ké-
pekben mutatta be a kifogástalan és a talajom ke-
resztül, valamint kívülről való fertőzés következ-
tében szennyezett kutakat. 

Pénteken, szombaton, vasárnap este 

X i e s e r n y ő * 
K i r á l y 

Operettu ¡donság Budapesttel egyidőben! 
Remek szöveg, muzsika, táncok, kosztümök. 

Vasárnap délután: 

Táncoló város 
Jön!! Jön!! Jön!! lön!! 

S O N J A 
Operett. 


