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fcezések nem nyújtanak ieúeiöséget arra, hogy felmentsem őket a vigalmi adó fizetésének kötelezettsége alól — mondotta a polgármester. A vigalmi adó fizetését szabályrendelet irja elő. Ez
alól Sziklai törvényes mentesítést kapott, mint a
város szerződéses igazgatója. A közgyűlés megengedte, hogy Sziklai Jenő vigalmi adóváltság címen
évente talán tíz pengőt fizessen a városnak, ezt
is csupán elvi okok miatt. Ez a határozat azonban
kizárólag Sziklaira, mint a város szerződéses igazgatójára vonatkozik.
—

A kérdést meg lehetne talán oldani úgyis

— vetettük közbe —, hogy a város segélyként

BACH

május !T.

Telefon 11-26 és 11-27, i Uisiaged, Bethlen u. 35

utalná vissza a kamaratársulatnafe
a vigalmi adó
cimén beszedett összeget.
— Erre talán lenne mód — mondotta a polgármester
ha Bánky ilyen kérvényt nyújtana be.
Bánky Róbert kamara társulata, amely az elmúlt héten is nyújtott már néhány igazán értékes
színházi estét a szegedi közönségnek, megítélésünk
szerint feltétlenül
megérdemli
a város
jóindulatu
támogatását
— legalább is a vigalmi adó erejéig,
hiszen a körülményekhez képest igazán lényegtelen összegről, egy-kétszáz pengőről van csak szó.
Ez az összeg semmiesetre sem borítaná fel a városi költségvetés egyensúlyát.
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Kofferekben, zsákoltban és foxi« vitték e!
a lopott árut a hentesüzletből
Elitélték az orgazdákat
van szó, nem hozott Ítéle(A Délmagyarország
munkatársától.)
Nagy tos orgazdaságról
tet, hanem tanácshoz
tette át az ügyet.
órdckődés mellett tárgyalta szombaton a szegedi törvényszók /Iprcy-tanácsa a
RibizsárSzombaton az Apcíy-tanács előtt az orgazféle hentesüzletben sorozatosan elkövetett lodasággal vádolt emberek sorban
tagadták
pások ügyét. A mult év őszén történt, hogy
bűnösségüket
és azt állították, hogy nem
Ribizsár Gyula Szentgyörgy-uccai hentesüz- tudtak az áruk eredetéről.
Kihallgatta a biróletében nagyszabású
lopást
fedezét'.t fel. Kiság tanuként a károsailt hentesmesfcert, aki
derült, hogy a lopást hosszú időn keresztül Arelmondotta, hogy segédje hónapokén keresztül
nold József segéd követte el ós a lopott árut lopkodta az árut, még pedig olyan módon, hogy
eladogatta. A nyomozás során a detektivek- szorgalmat
tetetve elsőnek ment be az üzletbe
nek különböző helyekről sikerült
nagyobb és amikor igy egyedül vólt, az orgazdáknak
mennyiségű
hentesárut
összeszedniük,
de ez kiadogatta a lopott holmit. Szerinte a segéd
csak elenyésző ki6 része volt annak, amit Ar- körülbelül
30—40 mázsa
áruval
kárositatta
nold gazdájától idők folyamán elvitt. Kiderült, meg és azért nem tűnt fel először a hiány,
hogy kofferokban,
zsákokban,
fiakkeron,
taxin
mert üzletében rengeteg áru volt raktáron ée
vitték el a lopott holmit az üzletből.
A nyomo- nem vehette észre, ha naponta abból 20—30
zás során Ribizsár Gyula a segéd ellen viszkilogram hiányzótt.
szavonta
a feljelentést és igy csupán az orgazTanuként kihallgatták Arnold
József segédasággal
vádolt emberek ellen indult bűnvádi
det is, aki elmondotta, hogy szorult anyagi
eljárás. A vádlottak padjára került
többek viszonyok között volt és ezért szánta el magát
között Arnold vadházastársa, Prónay
Margit, a lopások elkövetésére. A lopott árut részint
ennek fivére, valamint Hirsrh
Bernát,
Vavró
Hirseh Bernátnak, részint Vavró Sándor nevü
Sándor ég még vagy tiz más vádlott. A ¡.ör- tejesének adta át, nagyobb mennyiséget 6
vény-széken egyizben már tárgyalták az ügyet, maga értékesített, sokat autón Kiszomborba
egvesbiró utján, de miután a biróság megál- szállított. Tagadta, hogy három
mázsányinál
lapította, hogy üzleUzeril
lopással
kapcsolatöbbet vitt volna el az üzletből.
A biróság még több tanút hallgatott ki.
majd ítéletet hozott. Prónay Margit
kéthónapi
fogházbüntetést
kapott, a büntetés végrehajtását azonban a biróság felfüggesztette,
Vavró
Sándort 14 napi fogházra
ítélték, Hirseh Bernát 30 pengő pénzbüntetést
kapott. Az itélet
nem jogerős.

Reveid tavasz

a azezon legnagyobb sikerű bohózatai a

Terézkörutl Színpadon

3 órás kacagás

Mint értesülünk, három napon keresztül, £
hó 20., 21., 22-én, szerdán. csütörtökön és pénteken d. n. 4 és 6 óra között. Lampel és Hegyicég kötöttárugyárának raintatermében (Tá*
bor-ucca 5.), ez évi fürdőruha különlegességeit divatrevü keretében be fogja mutatni.

Salamon Béla, Rajna Alice. Nagykovácsi Ilona, Herendi Manci, Kőváry, Gárdonyi, Komlós, Peti, László Miklós, Fenyő Árpád, stb. felléptével/
Békeffi László konferál.
Kezdete: 9 órakor

Előzetes jeleniös: junius hó 1-tfll a

bécsi ,,/*MPLtC!//iMU/"
vendégjátéka fritz Wüe.senthal és Frantz Engel
vezetése mellett,

At arabok megkezdték a passzív ellent*
állást
Jeruzsálem,
május 16. A feszültség » véksőkk
fokozódott s attól tartanak, högy az eddigieknél
nagyobb kirobbanások következnek. Az arab lakosság passzív ellenállása a szombati nappaC megkezdődött.
Az arab nacionalista vezérek Jeruzsálembe gyűltek össze és tegnap óta tanácskoztak- U$y hírlik,
hogy az angol főbiztos tegnap délelőtt ujabb üzenetet küldött
az arab nacionalista
vezetőknek.i
A főbiztos üzenetének tartalmáról nem szivárogtak
ki hirek. Egyelőre csak annyit sikerült megtudni,
hűgy a főbiztos ujabb javaslatai voltak az ar?ib
vezetők tanácskozásainak legfőbb tárgyai.
Az arab lapok közlik az arab végrefliajtóbizottság felhívását, amelyben felszólítja Palesztina
arab
lakosságát, liogy a mai naptól kezdődően
tagadja
meg az adófizetést
a palesztinai
kormánynak.
Ugyanakkor azonban az arab lapok közlik a nacionalista végrehajtóbizottságnak azt a felszólítását Í6, hogy tartózkodjanak
minden
erőszakos
eszköztől, mert a végrehajtóbizottság az erőszak
alkalmazása előtt minden más eszközzel megkísérli a nacionalista arabok követeléseinek megvalósítását. A felhívás végül közli, hogy a végrehajtóbizottság el van szánva arra, hogy a küzdelmet mindaddig folylalja, amíg a zsidó bevándorlást legalább
is átmenetileg
be nem
szüntetik.
Tegnap reggel óta a palesztinai ango! katonai
hatóságok még jobban fokozták
biztonsági
intézkedéseiket és most már az egész ország a katonai
megszállás képét mutatja.
A rend fen tartása érdekében katonai hatóságok ujabb rendkívüli intézkedéseket hajtottak végre, az arabök által lakott részekben nagyobb kátonai csapatok
helyezkedtek el, tankókkal
és
gépfegyverekkel.
Az ai fjol főbiztos ujabb felszólítást intézett a
lakossághoz és abban közli, hogy a
hatóságokkal
szemben tanúsított ellenállási
mozgalmat
csirájában fogja elfojtani.
_
_
_
_
_

S z o b á t keretek

villában

lehetőleg az Ujssegedi Parkban va$y
környékén havi SO—60 pengőig Jelige
„TISZTVISELŐ" kiadóba.
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a

legdivatosabb
férfi
fe&ércipöket
l e g n a g y o b b
választékban

RáCS

Cípösszalónban kapőat.
Nézze
meg
klrakatomai
Kölesei
u. 7. szám
alatt.

Fürdőruha divatcsodáh

Minden este, vasár- és ünnepnap délután

Tel.: 265-54

Ostromállapot
Jeruzsálemben

I Szt István tér, Párisi
! krt 33.(v.Somló telep)

I

Divatos ragyogó azinek, pompás f&ss vona?
lak, jó minőség iellemzi ezeket a. dresszeket,
melyek rágalma» & színtartó tiszta gyapjúból készülnek. Kéri a cég, hogy a divatbemutatóra szóló meghívó igényléseket a Tisza Lajos-körúti tjíletében izive$ke4jenok beieleűtéiü.
267
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Murka István férj és Mancika leánya,
valamint édesanyja, testvérei és rokonai
nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy a szeretett jó feleség, édesanya és testvér,

Murka

Isívánné

szfll. Domokos Ilona
e hó 16-án életének 43., házasságának 26.
évében hosszú, kinos szenvedések után
lelkét átadta a Mindenhatónak. A drága
halott földi maradványait 17-én délutáa
fél 4 órakor fogjuk * CMládi házból, Remény u. 25 sz. alól a belvárosi temetőbe
örök nyugalomra helyezal
ViUamo»kocsik a K41várU-uU kitártnál
A C.V f 2 0 L Ó CSALÁD-

