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üífler fogadta Laval
francia helyettes miniszterelnököt
Vemet politikai K ö r m é n rendkívül nagy jelentőseget fulaidonitanah a Parisban lefolyt megbcszeiesneh

Antonescu Rómába utazik — neves csata volt
a Vörös-tengeren
Berlin, október 22. 'A véderöfőparancsnokság
közli:
Az októbrr 22-éro virradó cjjcl folytatódtak a
London elleni megtorló támadások, valamint Nagybrltannia más városai ellen intézett támadások.
Birminghami, vocentryi cs liverpooli hadiberendezésekben tüzeket cs robbanásokat állapítottak meg.
Az angol kikötőkben mesrazakitás nélkül folvtallák az aknaleraliást.
A tengerészeti tüzérség újból ágyúzta Dovert.
Több angol gyorsnaszád gépfegyverekkel lőtt
egy német őrhajóra. Az őrhajó viszonozta a tüzelést. A tüzelésben a haditengerészet parti ütegei
íáraogatták. Egy ellenséges gyorsnaszádot elsüiylycsztcltek, a többi visszafordult.
Az éjjel Németországba behatoló ellenséges repülőgépek néhány bombát doblak le anélkül, hogy

katonai anyagi kárt okozlak volna.
Az ellenfél hétfőn két repülőgépet vesztett. Ezek
közül egyet a légvédelmi tüzérség lőtt le. Két nemet repülőgép nem tért vissza.

Kedd deietőtií nemet légitámadások

Berlin, október 22. A Német Távirati Iroda jelenti: Kedden délelőtt a német légierő több támadást iutézett Délanglia hadászatilag fontos célpontjai ellen. Az elmúlt éjszaka támadásairól a
Német Távirati Iroda ugy értesül, hogy a Themsckanyar északkeleti oldalán még mindig dühöng két
nagv tüz. Mint a német felderítő repülőgépek kedden megállapították, a város cszuki részén seni
tudták eloltani a tüzet.

Illíler ts Laval találkozása
Berlin, oklóbcr 22. A Német Távirati Iroda jelenti: Hitler franciaországi tartózkodása alatt fogadta Laval helyettes miniszterelnököt. A megbeszélésen jelen volt Ribücntrop birodalmi. külügyminiszter is.
Berlin, október 22. A Német Távirati Iroda jcTenti: Hitler vezér cs Laval helyettes miniszterelnök találkozójával kapcsolatban illetékes helyen
•gyeidre tartózkodnak minden további felvilágosikistől. A találkozás hétfőn Parisban folyt le. Német politikai körökben rendkívül nagy jelentősé-
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get tulajdonítanak Hitler vezér és Laval minis/.terelnökbelyettes megbeszéléseinek Különleges jelentőségű már maga az a tény is, hogy a német
vezér és kancellár a megbeszélésre személyesen
Franciaországba utazott.
Politikai körök véleménye szerint Churehillnck
a francia néphez intézett hétfőesti rádióbeszédéből
arra lehetett következtetni, hógy az angol miniszterelnök — ugy látszik — már tartott ettől a tn'álkozótóL

szerint mozdulatlanná vált, miközben más angol
egységek siettek segítségére.
A tengeri harc során összesen hat gőzöst süly(vesztettünk el, mig több más hajó súlyosan n:«g. rongálódott; olasz részről csupán egyetlen torpedónaszádot talált el egy ellenséges cirkáló tüzelése. de a hajónak, súlyos sérülései mellett is, sikerült az olasz haditengerészet parti ütegeinek
védelme alá jutnia. A legénység körében csckélv
volt a veszteség.
Hajnalban az ellenséges hajókaravánt még
olasz repülők is megtámadták és ellenséges vadászokkal vívott küzdelemben eltaláltak ez\ Gloster-repülőgépet

M tfsö ?ef»Ttadó Jeruzsfi'embeflí
'Athcn, október 22. Amint Kairóból hírlik.
Eden nem azért jött. hogy döntő elhatározásokra vegye rá a felelős tényezőket, csupán
azért, hogy kitudakolja a lakosság
hangulatúi
a kormány magatartását és az angol hadveze.
{és körében felmerült nézeteltéréseket.
Maguk az egyiptomi lapok is rámutatnak arra,
hogy a döntés csupán a hadügyminiszternek
Angliába való visszatérése után történik.
Kairóban nagy repülőünnepélyt
rendeltek
el, tegnap azonban hirtelen lemondták, mert
kiderült, hogy a sivatagi viharbau végzett
próbarepülések alkalmával sók repülőgép súlyos motorsebesülést szenvedett.
Kitűnt, hogy az új Hurricane típusú repülőgépek. amelyeknek Egyiptomba
való érkezését az angolok ujjongva
ünnepelték,
bevállal:
ugyan a mérsékelt égöv sürfílib
levegőjében,
de nem a trópusok számára
épültek
és az
egyiptomi
éghajlat
alatt
csődöt
vallanak.
Egyetlen bét folyamán a repülőgyakorlatokön
12 Hurricane gép zuhant le.
Islanbul, október 22. Jeruzsálemből érkezett jelentés szerint a háború kilövése óla elsöizbcn volt légiriadó Jeruzsálemben. A fiadói
fél órán át tartott.

Cáfolják a öörög-förök
katonai egyezmény tifref

Antonescu Rómába utazik
Bukarest, október 22. A Stefani-iroda jelenti: Antonescu tábornok, romáu államvczető a
közeljövőben a Duce meghívására Rómába

utazik. Ezt az utazást Antonescu
tábornok
maga jelcutctte be az olasz lapok tudósítóinak
tett nyilatkozatában^

Cáfolták Eden fsfanbuli és ankarai utlál
Belgrád, október 22 A Politika az angol követek konferenciájával kapcsolatban figyclmelkellú
hírt közöl Istanbulból: Törökország — hangoztatják török politikai körökben — magatartását már
véglegesen megállapította. Ebben a tekintetben saját fegyveres erejére támaszkodik. E körökben
megállapítják azt is, hogy a közeikeleti "és a balkáni helyzetben bizonyos javulás észlelhető.
Eden angol hadügyminisztert a bét közepére
.várják Ankarába.
Stockholm, október 22. X Német Távirati

Iroda jelenti: E g y londlöni rádiójeleutés Cáfolja azt a hírt, minlhq Eden IszfanbuWa szándékozna utazni, bogy az ankarai brit követtel
megbeszéléseket folytasson.
London, október 22. A Német Távirati Iroda jelenti: A Reuter-iroda diplomáciai szerkesztője megcáfolja azt a hírt, amely szerint
Eden hadiio,"miniszter a jöv" héten Ankarába
utazik,

Csata a Vörös-tengeren
r

A atahol Olaszországban, október 22. Az olasz
főhadiszállás 137. közleménye:
Az október 21-érc virradó éjjel torpedónaszádok kifutottak a Vörös-tenger déli részérc, hogy
felkutassák a felderítő repülők által korábban jelzett cirkálók és torpedórombolók kíséretében haladó nagy ellenséges hajókaravánt. Az egyik torpedóira jóra j éjfél felé felfedezte a karavánt és a
kisérö cirkálók és torjcdóronibolók heves tüzelésével szemben több egységet elszántan megtámadott torpedóival.
Kevéssel az első harc lezajlása után egy másik
terpedónaszadosztagunk is támadást intézett a ha-

jókaraván ellen é3 szinten megtorpedózott néhány
gőzöst.
Közben heves éjszakai küzdelem fejlődött ki
torpedónaszádaink és a hajókisérct túlsúlyban levő ellenséges erői között. A tengeri csata a hajnali órákig elhúzódott, amikor is egy Sidney-fipusu 8000 tonpás ellenséges cirkáló a Vörös-tenger
déli részén fekvő szigetek olasz partvédelmi ütegeinek lőtávolságába került. A parti ütegek gyorsan tüz alá vették és ismételten eltalálták a cirkálót, amely súlyosan megrongált
állapotban
kénytelen volt visszavonulni. A hajó igen lassan
tudott csak haladni, maid későbbi megfigyelések

szám

r

Aihén, október 22. A Német Távirati Iroda
jelenti: Illetékes hivatalos körök cáfolják a?
egyik amerikai hírszolgálati irodának azt a
hírét, mintha görög-török katonai egyezményt
kötöttek volna-

Lord Loftiian londoni utjának
ceifa
Stockholm, októbet! 22. X Német Távirati
Iroda jelenti: Ide érkezett jelentések
6zerint
lord Lothian Anglia washingtoni nagykövete
Londonba érkezését londoni külügyi körökben
azokkal az egyre gyakoribb hírekkel
hozzák
összefüggésbe, amelyek szerint az angol kor,mony előkészületeket tett, hogy szükség esetén
"Jhaayja az országot.

Amerikai repttlögéoeK
Nerlinqie-sziöefen
Newyork, október 22. A" Nemzetközi Sajtó
Tudósító jelenti: Az amerikai kormány 19 katonai repülőgépet küldölt
Martinique-s'zigctérc.
A gépek, amelyek részben az USA hadseregének, részben pedig hadi flottájának kötelékébe
tartoznak, már megérkeztek a szigetre. Knox
haditengerészeti miniszter nem volt hajlandó
nyilatkozni a repülőgépek kiküldésének céljá
eól

/
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Figyelem!
Tisztelettel értesítjük a t. butorvásárló közflnséget, bogy a mai nappal

BcrH í s társai voiíají
a romőnotálvldCKcnvttíreliaHoff
romboláson clOhcsiítöt

Kertész Sándor-féle é s a D é l v a d é k l e g n a g y o b b ét l e g s z e b b ü v e g k u p o l á i

bútorcsarnokát megvettük.

Bukarest, október 22. A Német Távirati Iro r
da jelenti: Beck volt lengyel külügy miniszteren kívül, akit liamis útlevéllel Bukarest kornyékén tartóztattak le. a? egykori lengyel követség több tagját is őrizetbe vettclc. Az a vád
ellenük, hogy tcvékgny részük volt az olaj vidéken végrehajtott angol géprombolások előkészítésében.

F A I P A R I

ícrberö fratoK a bukaresti lenGuel nagijhövetseg autóidban

Házakai

Bukarest, október 22. A Német Távirati
Iroda jelenti: A volt bukaresti lengyel nagyikövetségről kedden reggel elindult egy gepkó.
esi. Alig hagyta el nz épületet, amikor balesel
érte. Az összeütközés kivizsgálásakor egy vso.
mó terhelő iratot találtak, a kocsiban. A vizsgálat még tart,
Hasonlókép folytatják ama lengyelek kihallgatását is, akiket
az olajvidéken augol
részről tervezett szándékos rombolás ügyében
letartóztattak és akik között a volt nagykövetség néhány tagja is szerepel. Egyre bizOn:;osabbd válik, hogy a bukaresti nagykövetség igen tevékeny angol
kémkedési központ
volt.

FERENCJOZSEF
keserűvíz
Október 31. és november 1:
lapszünet
Budapest, október 22. A 4578/1920. M. E.
számú rendelet 8. paragrafusa ulapjáu a miniszterelnök a következőket rendelte cl: Október 31-én, a reformáció emlékünnepén a
napközi, december 1-én Mindenszentekkor sem
i reggeli, sem a napközt, november 2-án, Halottak napján pedig a reggeli lapok nem jelenbetuek meg. November 2-án, Halottak napi
ján, a napközi lapok rendesen megjelenhetnek.

Budapest, október 22. Ismeretes, hogy Kelet inagyurorszúg és Erdély egyrészének visszaiesatolása után a nekünk ítélt területekre beutazási tilalmat rendeltek el, amelynek ta.rta*
mát a liőnvédvezérknr főnöke annakidején ok4
lóber á-ig jelölte meg. A tilalom határidőjét
később október 20-ig meghosszabbították
és
miután a meghosszabbított határidő is leteltj
most már. bárki, külön engedély nélkül utazhat
a visszacsatolt erdélyi területekre, de ajánlatos, hogy személyazonossági
bizonyítványt
mindenki vigyen mayával.
Az Államvasutak 1
jegypénztárai és a menet jegy irodák most m á r
külön engedély nélkül is szolgáltatnak ki mOr
netjegyeket az erdélyi vasútvonalakra.

imádott

Klein Ferenc
bosszú, kiuos szenvedés'után meghalt. ' '
Temetésé szerdán, 23-án délután 3
árakor. Külön villamos fél háromkoi a
Dugcnics-térröh

szerezni. (A Baross és a Nemzeti Takarékosság tagja.) Hagy
rész'elfizetési kedvezmények. Kiváló tisztelettel:

T E R M E L Ő

dönlöll
a heves

S Z Ö V E T K E Z E I

le
Romániában
földrengés

Bukarest, október 22. A Magyar Távirati
Iroda jelenti:
Kedden reggel 8
óra
30
perckor Bukarestben erős földrengés volt, amelyet földalatti moraj előzött meg. A földrengés
oly mértékben rázkódtatta meg az épületeket, hogy
a lakók az utcára menekültek. A földrengés több,
mint egy és fél porcig tartott. Több magas ház fala megrepedt, a lakásokban könnyebb tárgyak, berendezések ledőltek, lámpák leszakadtak. A földrengés a lakosság körében nagy pánikot idézett
elő.

Vasifiiban a postaépület összeomlott, Bázeliban is több ház bedőlt, köztük a prefektura
épülete is. 13 városban többen megsebesültek.
A z ország több részéből érkező jelentések
szerint a földrengésnek
Moldvában
voltuk
súlyos következményei. Buzcuban és Jassyban
a templom és több ház összedőlt. Boriadban n
gimnázium és a postaépület omlott, össze. Brailában két kikötőmunkás súlyosan megsebesüli.

Bukarest, október 22. A Budapesti Tudósiló jelerii: A kedd reggeli bukaresti földrengés rendkívül nagy pánikot idézett elő és súlyos zavarokat
okozott. A földrengést 8 óra 40 perckor észlelték.
A földrengés, következtében számos, ház bedőlt,
ablakok törtek be, házfalak megrepedeztek, a házakban a falakról leestek a képek cs több helyen
megszakadt a telefon cs világítási hálózat vezetéke. A város belső területén a villamosvasút vonala is megrongálódott, ugy, liogy a forgalom teljesen megakadt. Még nem tudják„ hogy aföldrCn-,
gésnek vannak-e cn bcráldozatai. A romokat még
nem tudták mindenünnen cltakaritapi,

Csíkszeredán, Belgrádban és Szirrni
k ö r n y é k í n is éreztek a f ö l d l ö k é s e k e t

Bukarest, október 22. A földrengés hivatalos jelentések szerint, ötnegyed órahosszat tattoll. A földrengés Bukarestben tetemes károkat okozott. Egy házból ki kellelt
lakollatni
a lakókat, mert az erősen merfrongálódott épületben veszélyessé vált a tartózkodás. Az épület megrongálódott részét már le is bontották.
Barludban egy iskolaépület cs a postahivatal,

Csíkszereda, október 22. Csíkszeredán 8 óra
35 perekor kisebb földlökéseket éreztek, amelyek 10- másodpercenként ismétlődve másfél
percig tartottak.
Belgrád, október 22. Kedden reggel 7 óéa
38 perc 4 másodperckor földrengést jeleztek,
amelynek középpontja 540 kilométerre volt
Belgrádtól keletre... htanbul,
október 22. Szmirna környékén a
keddre virradó éjjel 40 másodpercig tartó Heves földrengést észleltek. Magában a városban
csak csekély kár esett.
Moszkva, október 22. A moszkvai rádió je*
lentése szerint Kisenevbcn, Besszarábia fővárosában moszkvai idő szerint reggel 9 óra 3?
perckor földrengés volt. Három rengést észleltek.

Karácsonyra elhcsziilnek a (anyai utak
neterenhfrit 350 penéöbe Került a Vásárhelyi-sugárul folytatását
hepezö 10 méter síelés, 1 kilométer hosszú vosbetonut

Nem kell külön engedély
az Erdélybe utazáshoz

Fájdalommal 'tudatjuk, hogy
jó édesapánk

Ugyancsak tisztelettel kérjük ezúton a t. butorvásárló közönséget, bogy bu'or-szükségletét üzletünkben szíveskedjen be-

I

I

(A Délmagyarország munkatársától) Az utalapf
költségvetésben számottevő tétel szerepel a tanyai utak rendbehozására, illetve megépítésére.
Mint arról annakidején hirt adtunk: a >város .a
költségvetés jóváhagyása után a vonatkozó rendelkezéseknek negfclelően azonnal hozzákezdett a
tanyai utak építéséhez. A munka ma már olyan
előrehaladott állapotban van, bogy karácsonyra
mar teljesen készen állnak a tanyai utak. Az útépítést csaknem mindenütt meg kellett előznie a
csatornázási munkálatoknak, mert a még mindig
vizes és iszapos talajon csak igy lehetett biztosi
tani az -útépítés folyamatosságát.
Az útépítések ügyében a napokban Szegedre érkezett K ő v á r i Károly, a kereskedelmi es közlekedésügyi minisztérium kiküldött számeilenöre,
valamint E l i s c b c r Pál műszaki tanácsos és
B u d a y Kálmán, hogy az -utalapi zárszámadást
cs költségvetést felülvizsgálja és ellenőrizze az
utcpitési munkálatokat. Megvizsgálták a megépített utakat teherbírás, valamint az előírásos
anyaghasználat tekintetében. Ugyanekkor ellenőrzik azokat az anyagokat is. amelyeket az útépítéseknél felhasználnak. Végigjárják az épülő tanyai úthálózatot, amelynek munkálatai már a befejezéshez közylednck. Ezeknek az utaknak rendkívül nagy.fontossága van a tanya és a város kercskcde-lnii
összeköttetése tekintetében; ezeknek
a kapcsolatoknak khnélvitésót tartotta szent előtt
a város akkor, amikor elhatározta a tanyai útépítések fokozottabb szorgalmazását. Az eredeti tervek szerint először a városi utakat hozták volna
rtófdbe cs: építették volna ki teljesen, a miniszter

határozott intenciója azonban az volt, hogy a városi utakkal egyidöbi'n a tanyai utakat is ki k II
építeni, hogy a tanyai lakosság minden tekintetben közelebb kerüljön a városhoz, könnyebben értékesíthesse a tanyavilág termékeit és végül, hogy
közigazgatás szempontjából is gyorsabb és hatékonyabb eredményit közvetlen kapcsolat álljc.n
fenn a város és a tanya között.
Ez az elgondolás természetesen nemcsak a tanyavilágra, hancui a várost környező telepekre
is vonatkozik. Az itteni lakosságnak is biztos itani kellett a közlekedést, teljesen reiidbehozot',
vagy újonnan épített utakon. Ezt a célt szolgálja
a most megépült teljesen uj betonút is, amely a
Vásár he Ij-i-sugárut folyttatásaképpen hu/.odjk ki
a telepek, illetve a környező községek felé, hogy
aztán belekapcsolódjék a messze, környéki városuk
úthálózatába. Ezt az utat 300.000 pengős államsegéllyel építette nicg a város olyanképpen, hogy a
város költségvetésébe az államsegélyen kivül még
mintegy 40.000 pengőt állítottak be az ut felépítésének céljaira. Az uj ut 2 méter hijján egy kilométer hosszú, j<> méter széles vasbetonnt, tehát inéterenkiut közel 350 pengőbe került a nicgcpit's'.
Úgynevezett betonkockákra van osztva, amelyeknek összcilleszkcdü hézagait aszfalttal töltötték
ki. Az egyes belomiégyszögckbc vasrudak vannak
beleillesztve, hogv az egész ut kilométernyi hoszszában tiszta vasbeton. Egyik legnagyszerűbb uija ez most nemcsak Szegednek, banc-rn az országnak is. Az uj utat a napokban adják át a lorgrlcmnak.

A pékek szerint a
megnövekedett
előállítási
költségek
miatt
nem olcsóbb a burgonyás
kenyér
H

közönség

a

henytv

árának

( A Délmagyarország munkatársától) A Délmagyarország keddi számában föltettük a kérdést: nem lclietne-e a kenyér-liszt és a burgonya keverésére vonatkozó rendelet kapcsán
olyan intézkedést életbelépletui, amely lehetővé tenné a kenyér árának mérsékléséi? Átfogó intézkedésre gondoltuuk, amely az egész
vonalon olyan helyzetet hozna létre, hogy a
pékek is megtalálják a maguk számítását, viszont a fogyasztók is hozzájutnának az olcsóbb kenyérhez. Ez az intézkedés mindenképpen indokolt lenne: hiszen a fogyasztók
szociális érdekeit kívánják s egyben bizonyítéka lenne annak is. hogy u kenyérrel kapcsolatban minden függő kérdést sikerült megoldani.
A kenyér árának mérséklését a pékek szerint az akadályozza, hogy a burgonya főzése,
száüilása és földolgozása most olyan összegne kerül, amely nemcsak déri. hanem sok
esetben tneg is haladja a 25 százaléknyi burgonyakeveréknek megfelelő kenyérliszt
árát.
Ehhez hozzá kell venni — mondják a pékek
—, hogy az ígéretek szerint csak átmenetileg
ugyan, de igen nagyarányú fahiány vau Szegeden, s ez is egyik akadálya a kenyér ármérséklésének. 11a mindezt az akadályt le lehetne győzni megfelelő kormányintézkedésekkel, ha biztosítani lehetne a szükséges burgonyamennyiség zavartalan szállítását, ito a
burgonya főzéséhez elegendő fa állna rendel-

leszállítását

követeli

kezésre, akkor lehetővé válnék a kenyér árának mérséklése. Továbbá azzal érvelnek még
a sütők, hogy a 'jelenlegi lisztárak is lehetetlenné teszik a kenyér olcsóbbodását s ezen
nem segit az sem, hogy liszt helyett m o d 25
százalék burgonya keriil kenyérbe, mert a
burgonya a nedves állapotban való keveréskor
olyan súlytöbbletet jeleni, amely
veszteség
alakjában mutatkozik még sütés után,
A közönség természetesen nem tud ilyen
egyszerűen belenyugodni a kenyér árának a
jelenlegi szinten való tartusába. Amióta
a
burgonyás kenyérre vonatkozó rendelet megjelent, tömegével kapjuk a leveleket a közönség köréből s a levelek írói valamennyien a
kenyér árának mérséklését követelik, ránm •
tatva, bogy a pékeknek lényegcsen kevesebbe
kerül ezentúl az anyagbeszerzés.
Jellemzésül
közöljük egyik olvasónk, hozzánk intézeti levelét:
f»!gen tisztelt Szerkesztő u r ! Megérkezett a
beharangozott burgonyás kenyér. 1 kg. 40 fillér. Ezeután azt kérdezzük a pékektől: miért
10 fillér ez a kenyér, liiszen ha 40 fillért számitok 1 kg. kenyérliszt árául, akkor a 75 százalék liszt ára 30 f'illcr, a 25 százalék burgonya ára 2 fillér, tekintve, hogy a legolcsóbb
takarmányburgonyát vásárolják erre a célra.
Ha a brurgonvafőzést is beleszámítják, akkor
is csak 31 fillérbe kerülhet ez a kenyér. Tisztelettel: Egy régi előfizeti*'

ReiPénut-Schneller pcnzogqminlszfer
nagy beszéd Kíséretében beterjesztette
a Költségvetést
Bejelentette, Hogy a fiszWselöK fizetését 7 százalékkal, a nyugdijakat 4 százalékkal emelik
Budapest, Október 22. Nagy érdeklődés mellett, Tasnádi-Nagy András elnökletével tartotta meg keddi ülését a képviselőház. Megválasztották a 36-os bizottságban megüresedett tagsági helyeket és az egyes bizottságok
tagjait, valamint az állandó összeférhetetlenségi bizottság elnökét, Mezey Lajost és helyettesét, Huszovszky Lajost.
Ezután Radacsay László igazságügymiulszfer benyújtotta az úgynevezett
rehabilitációs
törvényjavaslatot,
m a j d az állandó összeférhetetlenségi bizottság tagjai letették az esküt.
'Az elnök ötperces szünetet rendelt cl. Az ülés
újbóli megnyitása után
Reményi-Schnellcr
Lajos pénzügyminiszter
mondotta el expozéját, beterjeszteé az 1911, évi
költségvetést.
Hangoztatta, liogy a költségvetés az 1940. évi
augusztus 30-i bécsi döntés előtti államterületre vonatkozik, a most. hazatért területek az
1912. évi költség vetésben fognak szerepelni.
A költségvetést ismertette ezután a pénzügyminiszter. Bejelentette, hogy a
kiad&ok
221 millió pengő emelkedést mutatnak, ebből
azonban. 169 millió
a
tényleges emelkedés.
Nagyobb összeget irányzott elő a kormány a
víziberuházások, a népoktatás, a mezőgazdasági szakoktatás, a 'cseösemőgijndozás, a zöldKereszt költségeire.
A szociális kiadásokkal kapcsolatban rámü-

tátott arra, hogy ezen a téren a legjelentősebb
a népi és családvédelmi alap. amelynek ezévl
végösszege 60 millió pengő. Bejelentette, hogy
az A DOB diplomás alapot végleg megszüntették és rendszeresítették a. diplomások
állásait.
A tisztviselők fjzetésrcudezéséveí kapcsolat-'
ban bejelentette, olyan emelést fognak bevezetni, hogy az a 7 százalékot elérje. Javasolja,
bogy a nyugdijak összege a jövőben í százalékkal emeltessék.
A továbbiakban arról beszélt a miniszter,
liogy a szociális problémák megoldásának
igen hathatós eszköze a munkaalkalmak teremlése. Erről gondoskodás történt a költségvetésben. Utak, hidak építésére 26, honvédelmi
építkezésre 17, az Államvasutak beruházására
45, a postára 15, az erdőgazdaságokra 4 millió
pengőt irányozott elő a kormány. Több, mint
100 millióval
szerepelnek a költségvetésben, a
munkaalkalmakat
jelentő kiadások.
A nemzeti beruházási program során 70 milliót ruháznak be. Lényegesen meggyorsult és lényegesen ki is bővült a program honvédelmi része.
(Taps a Ház minden. oldalán.) Igen jeleulos
munkaalkalmat teremt a keleti és erdélyi országrészek visszacsatolásával kapcsolatos beruházási program. 10 milliós hereiben ujabb
közmiinkprograniot
teremtett a kormány, mert
a katonai szolgálat,és a katasztrofális árviz kő-

SZELKCZKY ZITA cs JÁVOR FAL
remekbe sikerült, kacagtató vígjátéka

soh honn Emmiert
Szereplök:
SfcELECZKY. JÁVOR, BILICSI, VÍZVÁRI MARISKA.
SZAPLONCZAY,
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Fenséges volt, felejthetetlen esteket szerzett
a közönségnek!
Meg 1 napra ma, szerdára prolongáltuk!
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KORZÓBAN
vetkezteben sokau nem tudták megszerezni a
télirevalót. A közmunkákat addig folytatják,
ameddig az időjárás megengedi, ba lehet, télen is. Bevált a kormány pénzügyi politikája.
U j pénzügyi politika nélkül, ortodox pénzügyi
politikával, nem lettek volna előteremthetők
azok az összegek sem, amelyek a honvédségnek
szükségesek.
A pénzügyi politika első pillére az adó.
Adópolitikájának az az alapelve, hogy a kiadások emelkedése szükségessé teszi az adóemelést, de az adót igazságosan és arányosan kell
szétosztani. A kisemberek javára nagyon suli
könnyítést kojtollak
végre, például a telelés
adóztatás bevezetésével, a levesen agglegényadónak nevezeti skálázást beállítással és azzal,
hogy nem emelték a printer
élet szükségleti
cikkek adóját, például a húséi, a lisztét, a cukorét. Bejelentette, bogy általános
közigazgatási pót adót akar bevezetni. Ebből fogják fedezni a közigazgatóságok elsőrendű szükségleteiket, Az egyházi adóztatásnál is Ugyanezt
az elvet akarja keresztülvinni. Bejelentette azt
is a miniszter, hogy az illetékek felemeléséről
szóló javaslatát rövidesen be fogja nyújtani.
A hadmentességi yáltságról tör vény javaslatot
készít. A hadikölesönök valorizálásáról
új. tör<
vény ja vaslaiot készít.
Ezután
a tervgazdálkodás kérdéséről He*
szelt a pénzügyminiszter. A tervszerű irányításnak ki kell terjedni az anyaggazdálkodásra
is és itt a takarékosságnak kell érvényesülni,
mert minden pazarlás gyengíti a nemzetet,
tehát bűn. Az eddigi kétszeresére emelték u í
aluminiumtermclést
Külkereskedelmi kérdésekkel foglalkozva, hangoztatta, Magyarország
állandóan szörosabbra fűzi gazdasági kapcsolatait a tengelyhatalmakkal. Németországgal,
de Olaszországgal és mélyült a gazdasági, kupcsolat és helyreállt a Szovjettel is.
Határozott formában foglalkozik a mezőgazdasági védettség megszüntetésével, — jelentette he a pénzügyminiszter. Csak
az idei
rossz termés miatt halasztotta el ezt 1941. végéig, addig a védettséget fokozatosan lebontják. A kormány legfontosabb gondja a pengő
vásárló értékének állandósítása.
A kormány
nem megy bele az árak és bérek láncszerű
emelkedésébe és minden eszközzel letörj a spekulációt.
A pénzügyminiszter nagy tapssal fogadott'
beszédét azzal fejezte be, bogy a
kormány
pénzügyi politikájának
helyességét az eredmények igazolják. Ezen az út ön kíván tovább'
járni, fokozottabb erővel a megnagyobbodott
Magyarországért.
A pénzügyminiszter beszéde után rövid szünet volt, majd Törs Tibor alelnök indítványára a képviselőház legközelebbi ülését 28-án,
hétfőn tartja. Egy óra után ért véget az ülés.

48.2 millió pengő
a Költségvetési hiány

Budapest, október 22. 11 e u.< c u y i-S c b u e, 11 e r
Lajos pénzügyminiszter — amint képviselőházi
beszámolónkban közöljük — belerjesztette az u j
SZÉCHENYI MOZI
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költségvetést, ebből néhány számadatot ismertetünk. Az állami közigazgatásban az összes Kiadás
1379.1 millió putgö, az összes bevctel pedig 1315
milliót tesz ki, tehát 34.1 millió pengő a hiány.
Az állami üzemeknél a kiadások végösszege
705.3 millió, a bevéleiek végösszege pedig 691.2
millió pengő, vagyis a hiány itt 14.1 millió. ÜsBszesitve tehát 2084.4 millió pengő összkiadásnál
48.2 millió pengő osszhiány mutatkozik. A hiány
annak ellenére, hogy u szociális igények és honvédelmi szükségletek kielégítéséről fokozott gondoskodás történt, 38.4 millió pengővel kisebb, mint az
előző költségvetésben egy évre megájlnpitott 86.6
millió pengős hiány.
Az egyes tárcák költségvetésénél nagyobb eltérés mutatkozik n. belügyminisztériumnál, ahol a
kiadás 59.4 millióval nagyobb a niultévinél, a bevételek pedig csak 35 4 millióval emelkedtek, A
pénzügyminisztériumnál a bevételek előirányzata
218.6 millió pengővel nagyobb összeggel szerepei
a jövő évi költségvetésben, mint a legutóbbi előirányzatban. A kereskedelem és Közlekedésügyi
minisztériumnál 24.5 millió pengős a kiadási többlet, a bevételnél pedig 18.8 millió pengő többlet
mutatkozik. A földművelésügyi tárca töllségvelé-

senél a kiadás 53.8 millió pengőben van előirányozva, ami 8.1 milliós többletet jelent az előző
évivel szemben, a bevételek pedig 15 milliós többletet mutatnak. Az összes tárcák végösszegénél a
kiadási oldalon 221.3 millió pengő, a bevéleü oldalon pedig 259 millió pengö többlet szerepel a
jövő évi költségvetés előirányzásában a mull évivcl szemben.
Az állami közigazgatás kiadásainak főcsoportjainál a személyi járandóságoknál a jövő évi költségvetésben 54.1, a dologi és átmeneti kiadásoknál
23.4 millió pengős emelkedés mutatkozik, a beruházásoknál azonban 16 millió pengővel kevesebb
összeg szerepe], mint az elmúlt esztendőben. A dologi és átmeneti kiadásoknál mutatkozó 115.5 millió pengős többlet főként a szociális program
végrehajtásánál, a honvédség fejlesztésénél, az úthálózat fenntartási, a kereskedelmi repülési, valamint kulturális és egészségei kiadásoknál érvényesül. Jelentékeny többletet okoz a Külkereskedelmi Hivatal költségvetésének az állami, költségvetésbe történt beillesztése is.
Az cgyenesadókból a jövő évi költségvetésben
55.3, a forgalmiadüknál 59.3, a fogyusztási adóknál
•14.7, a dohány jövedéknél pedig 34.3 millió többlet
szerepel az elmúlt cvi előirányzatnál. A különböző
adóelőirányzatoknál figyelembe vettek a legutóbbi adóügyi törvények várható eredményét is és
ennek alapján állították ösjz.e a jövő évi költségvetést.

Elsőrendű munkák
kárpífOS

készítése
és javítása

_ n £l kész párnázott Szent Mihály u. 1
Fodor u. sarok
bútorok raktáron Telefon: 15—56
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A szegedi zsirhiány okai:
x. az alacsony kategória! beosztás,
2. az élősertéspiac elzárkózása,
3. néhány háztartás túlzott zsirhalmozása
(A Délmagyarország munkatársától) Nemrégen
beszámoltunk róla, hogy Szegeden az árellenőizés
Kormánybiztosának rendelkezései alapján megállapították a hus- és zsirárukut. Részletesen közöltük azt a limitet, amely mint kihasználható balárár szerepelt az arak megállapításánál. Ennek
iz árnak az élősertés árához kellett igazodnia.
Ebből a szempontból 7 kategóriába oszlottak az
országot az állattenyésztés mértékének és a fogyasztás mértékének figyelembevételévé!. Ebben
» tekintetben is beigazolódott az a tétel, hogy nz
-liuélet é s a gyakorlat között nagy a különbség.
Szegedet ugyanis a legolcsóbb kategóriába, a hetedik kategóriába osztotta bc az arcllenőrzés kormánybiztosa. Ez a lakosság szempontjából annyiban járt előnnyel, hogy ellentétben niás városokkal, főleg a fővárossal, Szegeden olcsóbb volt a
•sir és a hus, inert kisebb volt az élősertés érhátára, amelyhez n kialakítandó hus- és zsirárukat
Igazítani kellett. A megállapított ár _ mint isniercto — a zsir tekintetében 2.21 pengő volt. Lunek
azonban rövid időn belül jelentkezett a hátránya
is: olcsóbb lett ugyan a zsir, de nem lehet kapni.
Az ok abban leli magyarázatát, hogy a környékbeli gazdák, akik a szegedi kategória megállapított keretén bellit vannak, nem hajlandók szegedi
husiparosoknak eladni nz élösertést a hetedik kategóriának megfelelő olcsóbb áron, 1.44 pengőért,
Amikor fönnáll u lehetősége annak, hogy például a
budapesti, vagy más drágább kategóriába beosztott városbeli husiparosoknak 1.60 pengőért tudják az élősertést eladni. A helyzet tehát az, hogy
.Szegeden és Szeged környékén van elég élősertés,
jóval több, mint amennyi a lakosság szükségletének kielégítéséhez kell," a husipaJosok azonban
képtelenek hozzájutni vágásra kerülő állatokhoz.
A szegedi husiparosoknak van még némi tartalékjuk, ha azoubun cz is elfogy, akkor ugyanaz a
helyzet állhat elő a zsir tekintetében, mint az
immár hirhedtló vált fuügyben. A Magyar Altatás Állati Termék Értékesítő Szövetkezet a hűtőházban tárolt bizonyos mennyiségű zsirt és szalonnál; egyelőre azonban, ehhez bizonyos okok
miatt nem nyúlhatnak: Szegeden tehát van zsir éri
ugyanakkor v« n zsirhiány is. Fokozza a bajt,
' "5y egyes háztartásokban nagy tömegben gyűjtötték össze a zsírt s igy nem lehetett arányosan
elosztani a város egész lakossága között. Ennek
eredménye azután az, hogy a huscsarnokok és üzletek előtt hosszú sorokban állnak már most a
vevők, hogy fél kiló zsírhoz hozzájussanak Ezek

miatt az állapotok miatt a husiparosok szövetségének elnöksége fentjárt kedden a polgármesteri
hivatalban s arra kérte T ó t h Béla dr. helyettes
polgármestert, hogy tegyen lépéseket a város illetékes helyeken azirányban, hogy Szegedet vegyék ki az olcsó, hetedik kategóriából és osszák
be abba a kategóriába, amely az élősertés eladási
árának mértéke szerint lehetővé teszi, hogy a
husiparosok tudjanak venni sertést a gazdáktól.
A husiparosoknak cz a terve Icliút azt jelentené,
hegy Szeged is bekerülne abba a kategóriába,
amelyben drágább az élősertés eladási ára, tehát
nagyobb az az ár is, amely ehhez igazodik: einélkedik a hus és zsir ára Szegeden. Minden drágulást lehetőleg kerülni kell, ezért más megoldási
íródként ajánlják azl, hogy megfelelő rendeletté!
kötelezni kellene a gazdákat arra, hogy ne adják
más kategóriába beosztott városok részére az élősertést, csak annak a városnak húsiparom! részére, amelynek kerületében, kategóriájában élnek.
Ilyen módon biztosítani lehetne a husiparosok
megfelelő húsellátását s egyben biztosítani lehetne
megfelelő rendelkezéssel azt is, hogy a zsir
no
aránylagosan kevés háztartásban halmozódjék fel,
hanem mindenkinek egyformán cs aránylagosan
jusson belőle. Mert könnyen előállhat az a helyzet, hogy ha a husiparosok elgondolása jut éri
vényre s ennek alapján Szegeden megdrágul újra
a hus és zsir: minden marad a jelenlegi állapotok
között, vagyis zsir éppúgy nem lesz, mint most,
csakhogy az a kevés, ami lesz, drágább lesz. Elsősorban tehát azt kell rendeletileg biztosítani, lioáy
ha van zsir, akkor mindenki kapjon. S hogy legyen zsir: azt is biztosítani lehet megfelelő iniá»Ucdésekket.

A

buvvonya

eUavfása

A háztartások ilycukor szokták beszerezni téli burgonyaszükségleteíket, azért
célszerű tudni, hogy a burgonya legjobban olyan ládában tartható el, amelyuck
öldulán és alján rések vaunak, hogy
a
burgonyát alulról is érje levegő. A ládákat nem közvetlenül a földre, hanem lcPekre, vagy téglára állítsuk. H a abban a
helyiségben, amelyben a burgonyát tartjuk. a hőmérséklet —2 C fok alá süllyedne,
a ládákat közvetlenül n földre kell tenni
és a burgonyát a hideg ellen zsákokkal,
74
vagy rongyokkal, vagy más
anyagokkal
A'idra-uten 3 szám alatt,
védjük meg. Csak a száraz, érett, egészsészerint
koszit megrendelésre legújabbdivat szei
ges, teljesen ép, tiszta, földtől megtisztított burgonyát érdemes télire eltemii,
ÉS M I N D E N M Á S SZÜCSARUT legkényesebb i
mert a nedves, éretlen, sérült, vagy földes
.igényeket is kielégítően. — Javításokat, alakí- fcp burgonya könnyen megromlik.
tásokat vállal. — Szolid árak, pontos szállítás-

füli György
boát, bundát, kabátot

Uszi es'ékre M a g y a r l e á t
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Ize, zamata kitűnő. — Kiscsomag 7 és 10 fill.,
nagy 11, 20 és 40 fill.
Mikszáth Ká'nián-utcn 5.

Eladta háza fetetóf,
hódi! Dénzf hamisíthasson
A forvénuszeh s u i u o s n n ellteite a
100 p e n g t s O K őuArfOlt

homis

(A Délmagyafórszdg
munkatársától)
Pénzhamisítók állották kedden a törvényszék Bófca^-tanácsa előtt. Vunai Sándor 25 éves és
Török Antal 51 éves büntetett előéletű napszámosok egy házban laktak Szentes környékén. Ez év áprilisában Dilnai és Török elhatározták hogy 100 pengősöket,
hamisítanak,
Dunai, aki pénzhamisításért egyszer már hathóuapí börtönbüntetést kapott, vállalkozott a
hamispénz készítésére. Hártyapapírt, festéket
vásárolt. A hamispénzgyártáshoz minden eszköz meg völt mái'. Csupán a mintaként szükséges szdzpcngős hiányzott.
Török ekkor elhatározta, hogy a házról eladja a tetőt, Eogy a
szükséges százpengőshöz hozzájussanak. A1
háztetőért 150 pengőt kaptak. Miután a szükséges minta is meg volt már, Dunai hozzákezdett a hamis százpengösök festéséhez. Á
büntetett előéletű napszámos néhány nap leforgása alatt három darab százpengőst, készített, a hamis pénzekot Törökné és Dubainé
forgalomba is hőzták. A bankjegyek azonban
olyan silány hamisítványok voltok, hogy az
dsö százpengős forgalombahozalalánál
rajtavesztettek. Az ügyben megindult nyomozás
során kiderült, hogy Dunai és Török a pénzhamisításon kívül a lopástól sem
riadlak
vissza. Április 19-én az egyik szentesi kocsmában leitatták cs kifosztották Mécs Balogh
Lajos szentesi gazdálkodót.
Dunai és Török ellen az ügyészség pénzBiaimisítás, Dunaiuc és Törökné ellen pedig
bűnsegédi bfinrészesség miatt adott ki vádiratot. AB ügyben kedden megtartott főtárgya'
Iáson a vádlottak beismerő vallomást tettek,
nyomOrukkal védekeztek. A törvényszék a bizonyítás lefolytatása ütán Dunait és Törököt
a vádbeli bűncselekményben mondotta ki bűnösnek cs ezért Dunait háromévi fegyházbüntetésre. Törököt egyévi börtönbüntetésre ítélte.
Dunaiuót és Töröknót a törvényszék a vád alój
felmentette.

DUÍ0R0K
ifj. H E G E D Ü S
Komiba

á l l a n d ó r a k t á r a

műbútorasztalosnál

Somogyi-utc?>

rárisi Nagy llruház Rt.
zeged 'Csekonics és Kiss-utca sarok
hárisnyak, keztyük, kalapok
Gyermek partié patent harisnya szánionkiut 7 fillér emelkedéssel, l-es
—.42
Gyermek m.-icco patent harisnya, számonkint 10 fillér emelkedéssel, 1-cs —.78
Gyermek flór patent harisnya, szánonkint 12 t'ilér emelkedéssel, l-es
P 1.12
Női téli bordás harisnya 1 pár
P 1.68
Nöi műselyem harisnya, kishibás
P 1.28
Női műselyem harisnya, hibátlan
P 1.48
Relülbolyhos gyermek trikó kezlyü, 1 pár —98
Gyermek téli kötött kezlyü, színes 1 pár P 1.08
Nöi tölcséres, belülbolyhos. divat trikó
kezlyü, 1 pár
F 1.38
Nfői téli kötött keztyü. szincs és fekete
1 pár
P 1.48
Férfi belülbolyhos trikó keztyü fekete
és kaki színben, 1 pár
P 1.38
Férfi téli kötött kezlyü, színes cs fekete, l pár
P 1 18
Nöi divat filz kalap
P 4 98
Színes bársony, nöi divat sapka
P 3.08
Filz nöi divat sapka
P 2 98
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Tavasszal Kerül sor
a vámsí bérföldelt egvrészének eladására
A

földefé^ssal

sikerül bíz'osifa»i a názgvári kölcsön visszafizetésihez szíttsSges másfé millió pengőt

(A Déhnagyarofszág
munkatársától)
Beszámolt a Délmagyarország
annakidején arról,
iingy a város a gázgyári kölcsön visszafizetésének ügyében úgy határozott, hogy másfélmillió pengő erejéig örökáron eladja földbirtokának
egyrészét. Ajánlatttéclre
szólították
fel a gazdákat az örökárSn való megvétel tárgyában. Az ajánlattételnek október 15-én járt
le a határideje. Eddig az időpontig megközelítőleg 800 jelentkező akadt, aki hajlandó megvenni a város eladásra kerülő földjeit. A jelentkezetlek legnagyobb része bérlő, van azonban a jelentkezők közölt olyan is, aki semmiféle földet, nem bcrcl a városfőt, hanem a mostani földvásárlási
akció során kivan örökáron
földhöz jutni. Nagyszámban jelentkeztek a tápéi földek bérlőgazdái, do igeu sok ajánlattevő
került ki a környékbeli tanyák — Alsótanya,
Felsőtanya, Várostanya, Atokháza — gazdálkodói és földbérlői közül is. Igen nagy érdeklődés nyilatkozott meg a szegedköfnyéki telepek, háztulajdonos-bérlőinek részéről is, akik
ezt az alkalmat kívánják felhasználni arra,
hogy házhelyeikhez, vagy a házhoz tartozó telkekhez a mostani földcladások során jussanak
hozzá. Számos az újszegedi ajánlattevő: az újszegedi házhelyeket kívánják
megvenni, hogy
bit. építkezést folytathassanak. Ezeknek a házhelyeknek eladása elé semmiféle akadály nem
gördül, mert a megvett házhelyek tekintetében
«t város fenntartja
az előírt
szabályokai,
amennyiben kiköti, hogy az építkezések az eddig megfelelő módon történjenek, vagyis bizonyos meghatározott távolságra az úttól, illetve a villateriilet kerítésétől. Ezzel továbbra is

biztosítani lehet Újszeged kertváros jellegét
és meg lehet akadályozni, högy a nyílt fasorok cs sétányrészek a beépítkezések
folytan
esetleg szimmetriái hátrányt szenvedjenek.
Az ajánlatok felülvizsgálása
folyamatban
van. A legtöbb ajánlat elfogadható. Természetesen sokirányú vizsgálat dönti azt cl, hogy
melyik ajánlat felel meg legjobban a város
érdekeinek és melyik szolgálja egyúttal a földvásárlók érdekeit is. rA vizsgálat több hclig
eltart. A vizsgálat befejezése után az illetékes
bizottságok elé kerül az ügy s utána a közgyűlés tárgyalja le n földvásárlási kérdést. A vizsgálatok jelenlegi stádiumában még nem lebet
eldönteni, h*ogy vájjon együtt, van-e az ajánlatok folytán a gázgyári kölcsön visszafizetésére szükséges másfélmillió
pcngö'i
Tekintvo
azonban azt, hogy az érdeklődés meghaladta
a várt eredményt, valószínűnek látszik, hogy
a földcladással sikerül összehozni a köléiöu
visszafizetéséhez szükséges összeget. Az eddigi
tervek szerint tavasszal kerülne sor a földek
eladására, úgy, hogy a tavaszi mezőgazdasági
munkákat m á r a saját földjükön kezdjék meg
a városi földek eddigi bérlőgnzdái. Ttöth Dezső
dr. tanácsnok állítja össze a földoladási költséglajstromot s az ő javaslata alapján törtéuik
majd döntés a városi földek eladása ügyében.
A gazdasági ügyosztály főszempontja az, hogy
a Város 70-000 holdjából Csak a legszükségesebb
mennyiségű föld kerüljön eladásra, hogy így
a város földje — amely fedezete az ismert
Speyer-kölcsönnek —
ne veszítsen nagyobb
teriileteket, hanem mogmarndjon továbbra is
a Spcyer-kölcsön fedezetének.

»Az arzénból majd kigyógyulunk,
csak az árenda-bajunk elmúlna . . . «
Orvosi szakülésen mutatják be az egyetemen az arzénnel mérgezett átokházi bérlőcsaládot — Németh Vendel beszél különös betegségéről
(A Délmagyarország
munkatársát ót) A Délmagyarország elsőnek számolt be arról a különős esetről, amely a szegedi rendőrséget is
foglalkoztatta. Egy átokházi bérlőcsalád éveken át arzénnal mérgezett kút vizét itta. A
rendőrség abban nz irányban nyomozott, hosvan került a nagymennyiségű arzén a kútba.

Vízzel itták az a r z é n t . . .
Az ü g y előzményei hónapokkal
előbbre
nyúlnak vissza. Németh Vendel 35 éves átokliúzi gazdálkodó augusztus elején
felvételre
jelentkezett a belgyógyászati klinikán. A kezelő orvosok kérdésére elmondotta, hogy közel 5 év óta rendkívül erős
gyomorbáutalmak kínozzák. Betegségével m á r több orvosnál járt, do a baj okát nem tudták megállapítani. A klinikán azután Hámori Artúr dr. tanársegéd igen tüzetes vizsgálat alá vetette a
beteget és meglepődve állapították, meg, högy
a gazdálkodó súlyos arzénmérgezésben szenved.
Hámori Artúr dr. tanársegéd nem sajnálta
n fáradságot és kiszállt Németh Vendel Átokháza 1128. számú tanyájára. Körültekintő módon vegyészeti vizsgálat alá vettek a tanyában található élelmiszereket és az edényeket,
amelyekből Németliék főznek, mérget azonban
vem találtak. Megvizsgálták a tanya udvarán
lévő ásott kutat is és a kút vizéből mintát
hoztak be a közegészségtani intézetbe. A vizsgálat azutáD feltűnő eredménnyel végződött.
Kimutatták, hogy Némethék kútjának vizében
literenkint két miligram arzén található. Óriási mennyiség ez, tömény állanotban több em-

ber eletének kioltására elegendő ennyi arzén.
A gazdálkodó, a felesége és tízéves rokonleányuk 6 év óta fogyasztják a kút arzénes vizét.
A méreg hatása legjobban a gazdálkodónál
jelentkezett: erős gyomrobántalmai voltak és
teste egészen megbarnult,
A belgyógyászati klinikán hosszú heteken
át kezelték a gazdát és a gyógyulás jelei határozottan látszanak már rajta. Megkezdték
m á r Németh feleségének és a kisleánynak kezelését is, amely majd hosszú hónapokat vesz
igénybe.

A z orvosi csoda
Az arzénnel mérgezett átokhází család az
orvosi érdeklődés középpontjába került.
Az
Egyetem Barátai Egyesületének Orvosi Szakosztálya ma, szerdán tartja szokásos szakülését a bőrgyógyászati klinika tantermében cs
ezen Hámori A r t ú r dr. tanársegéd
krónikus
arzénmérgezés
érdekes eseteiről tart előadást, Nagy érdeklődéssel várt előadásának
keretében be fogja mutatni Németh Vendelt
és családját, akik m á r a gyógyulás útján vaunak.
Németh Vendel különben súlyos betegsége
ellenére is rendesen ellátja
nehéz
munkáját,
szánt, vet. és gondozza jószágait.
Időnkint
azonbau kezelés végett több hétre be kell feküdnie a klinikára. Ugyanígy kezelik a feleségét és a kisleányt is.
A Délmagyarország munkatársának alkalma volt beszélni Németh Vendellel, aki betegségével kapcsolatban érdekes dolgpkat. mondott eli

dbclí! x g 7 x r o r sífl^g
S Z E R D A , 1940. O K T Ó B E R 23— H a t évvel ezelőtt vásároltam meg a tanyát és felszereléssel együtt az ásott kutat is.
Nagy érték a tanyában a kút és annakidején)
650 pengőt fizettem a kéltért és a felszerelésért
az előző bérlőnek A kút 16 méter mély és vödörrel bűzzük fel a vizet. P á r évvel ezelőtt'
vettük észre, hogy a testünkön barna foltoli
jelentkeznek,. Előbb a tenyefem, talpain, maid
a nyakam barnult meg. Feleségem ugyanígy
járt, a kisleány a nyakán kezdett barnulni.
Nem tulajdonítottunk nagyobb fontosságot aa
ügynek. A kút vize nem volt gyanús előttünk,
iható völt, igaz, hogy egy kicsit lúgos, min ha
szóda volna beleöntve. Van egy tehenünk is,
napon fa 6 liter tejet ad, a jószágot is a kot
yizével itatjuk, a tejét pedig behoztuk Szegedre a piacra, persze nem gondoltuk azt. hogy
a kút vize arzénes.
Elbeszélte még Németh' Vendel, bogy a kű<
tát lezárták a vizsgálat után cs nekik a félkilométernyire levő szomszédhoz kell járni vízért. Nagy vesződség ez, de emellett is sok a
kára abból, hogy ebbe a különös betegségbe
esett. Nem örül Németh Vendel annak, h'ögy
oi;vosí csoda lett belőle,

A z árendatartozás is
nagy betegség , . .
— Nagy haj ez a Betegség nekünk, — mondja az átokháziak közismert reziguáeiójávaL
De majd esak kigyógyulunk ebből az arzénes
nyavalyánkból, ha Isten is megscgiL Nagyobb bajünk azonban talán, hogy tartozunk
a városnak árondáért és rossz volt az idei teímés, nem tudunk fizetni. Nem tudom, m i lesz
velünk, ha Ctt kell ezért hagyni a tanyát, az
otthonuukat. A klinikán szépen bántak velünk
és nem is kell fizetni semmit a kezelésért, pedig drága inyekciókkal gyógyítanak. Hát talán ki is gyógyulunk majd az arzénból, csaP.
legalább az árenda-bajunkból
is. gyógyulnánk
már ki . . .

Egyetlen késdobással megülte
legfőbb barátját
A fábla is huszhónapi börtönre ítélte a k i s dobáló cipészsegédet
(A Délmagyarország munkatársától) Megdööhcnlő halálos tragédia játszódolt le május 26-án a
Vág-utca 1. szám alatt. Két barát: K o r i Ferenc
37 éves és K á l m á n Ferenc 35 éves cipészsegéd
nchány fillcr miatt összeszólalkozott. Szó szót követett, Kálmán a cipészmüliely asztaláról felkapott egy talpvágókért és barátja felé dobta. A kég
szerencsétlen véletlen folytán Kori nyakát találta
s közvetlenül a torok alatt megállt a husbnn. Kori
a szerencsétlen találat után néhány métert még
vánszorgott, majd az udvaron összeesett. Mire a:
szerencsétlenségről értesített u.entők a Vág-ulcába értek, a cipészscgéd elvérzett és meghalt. Kálmán, barátja halála után rémülten rohant ki a eipészmühelyhől, öngyilkossági szándékkal a Tisza!
partjára nienf, de később meggondolta magát, nz
esti órákban hazatért lakására, ahol a defektivek
elfogták.
Kálmán ellen az ügyészség szándékos emberölés miatt adott ki vádiratot. A cipészscgéd o törvényszéki főtárgyaláson sírva mondotta el, hogy
nem akarta megölni barátját. Hosszú időn keresztül ugyanabban a házban laktak, ugyanannál a'
mesternél dolgoztak. A szerencsétlen kcsdoKást
megelőző napon Korival együtt az egyik kocsmában mulattak. Ittas állapotban mentek he másnap
a műhelybe. Egy ideig dolgozlak, majd ismét elmentek egv koesmáha. A eipészmühelybe való
visszatérésük után Kori zsebéi ül eltűnt 10 fillér.
A pénz ipiatt azután összekaptak.
vádlott vallomása után a törvényszék? Orvosszakértő elmondotta, hogv a taluvágókés 8
centiinéfernvire hatolt he Kori torkába. Átvágta"
a nyaklzombatof, az ütőeret, mnjd a meliaregbe
hatolt.
A bizonyítás lefolytatása után a törvényszék"
halált okozó sulvos tcstiscrlésben mondotta
ki
Kálmánt bűnösnek és éjiért 20 hónapi börtönbüntetéssel sújtotta.
Az üsvet fellebbezés fólvtán kedden tárgyalta
a tábla Curry-tanácsa. A tábla az Iraték ismertetése után a törvénvszék ítéletét heh bpnhagyfa.
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Kilenc évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság
tetteseil tartóztatta le a rendőrség

1

Huszta István és Szabó Csúcs Antal verte agyon kilenc évvel ezelőtt Puskás
Lukács gazdálkodót — Szabó 20 pengőért vállaita a gyilkosságban való részvételi
(A Délmagyarország
munkatársától)
Kedden délelőtt a szegedi rendőrség
gyilkosság
gyanúja miatt letartóztatta Huszta
Istvánné
59 éves, Huszta István 30 éves átokházi és Szabó Csúcs A n t a l 46 éves csörvai lakosokat.
Huszta Istvánné, Huszta és Szabó letartóztatására egy kilenc, év előtti rejtélyes haláleset
miatt került sor..
Ezerkilencszázliarmiueegy
novemberében
történt, hogy hozzátartozói Huszta
István
Átokháza 31 szám alatti gazdálkodót a padláson felakasztva találták. A gazdálkodó búcsúlevelet nem hagyott hátra. A családban minVlenki úgy tüdta, hogy Huszta Puskás Lukács
nevű szomszédja miatt követett el üngyilkosság'cít. Huszta és Puskás följlszomszédok voltak és különböző földbérleti ügyekből kifolyóilag peres viszonyban állottak egymással- A két
(gazdálkodó között fennálló vitás kérdések elintézésére a szegedi törvényszék 1931. november Utolsó napjaira tűzött ki tárgyalást. A
/tárgyalis eredményét azonban Huszta
már
nem várta ki, a tárgyalás előtti napon fiáidnak padlásán felakasztotta
magát.
A gazdálkodó tragikus halála miatt a Húszba- 'és a Puskás-család között a haragos
viszony még jobban ki mély ült. Huszta István
,özvegye többizben hangoztatta, hogy halált halállal kell megfizetni,
'Alig fejezte be még a rendőrség a nyomozást Huszta István öngyilkosságának az ügyében, 1931. december 12-én a Vágó-féle kocsmái é i az Alsóközpontra
vezető úton
vérbefagyva,
holtan találták
rá Puskás Lukács gazdálkodóra. A haláleset ügyében megindult nyomozás, majd
a boncolás megállapította, hogy
Puskás halálát koponyaalapi
törés és agyrázkódás okozta. Á nyomozás feltevése szeriut a
gazdálkodó kocsiról eshetett le, a kocsi kerekei keresztülmentek rajta és így kapta sérüléseit. A boncolás njegerősítetto a nyomozás feltevéseit Puskás halálának körülményeit illetően, ezért a rendőrség a nyomozást lezárta és
kiadta a temetési engedélyt Puskás hozzátartozóinak.
Teltok-mültak az évek, Huszta és Puskás
halálának a körülményei már-már
feledésbe
mentek, amikor most, kilenc cv után névtelen
levélben arról értesítették a rendőrséget, hogy
Puskás Lukácsot, nem kocsi gázolta cl, hanem
gyilkosságnak

esett

áldozatul.

A rendőrség ismét nyömozui kezdett. A l i g néh á n y nap alatt az ügyben meglepő fordulat
állott bc. A kikérdezett Huszta Istvánné elmondotta, hogy

fiogy az ö felhajtására fia cs Szabii
Csúcs Antal tették, el láb
alól
Puskás Lukácsot.
— Férjem tragikus halála — vallotta Husztáhé — nagyon bántott.
Halálába
sehogyan
sem. tudtam belenyugodni Elhatároztam,
hogy
férjem sirbavivöjét
elteletem láb alól. Éppen
kapóra jött Szabó Csues Antal, aki valamilyen
okból kifolyólag ugyancsak haragudott Puskásra'
Szabó 20 pengőért hajlamlónak mit*
lalkozoll Puskással végezni.
December 12-én fiam látta, amiut. Puskás egyedül fart tanyája felé az országúton.
Baltát
ragadott — folytatta sírva beismerő vallomását az asszony — cs gyorsan átfutott a szomszédban lakó Szabóért. Szabó vas villát vett a
kezébe, a fiamnak, pedig egy
akácfudorongut
adott. I g y felfegyverkezve rohantak azután
Puskás után.' Amikor utolérték. Szabó a vasvillával, elölről támadta meg haragosát. A két
férfi közöli ádáz küzdelem fejlődött, ki s múr• már úa.u látszott, hogy Puskás kicsavarja Ssa-

hó kezéből a vas villát, amikot
is a küzdőkhöz ért cs

II úszta

István

a

kezében
lévő akdif adóion g ga t
Puskásra
sújtott.
A megtámadott gazdálkodó az ütések súlya
alatt elveszítcUe eszméletét, majd koponyaalapi lőrés következtében meghalt.

Budapest-

ről jelentik: A kormányzó ur kezébe kedden
délben letette a hivatali esküt Hosszú Gyula dr.
szamosu jvári görögkatolikus és Vásárhelyi Jáuos erdelyi református püspök.
— Visszaállították a Vásárhely felöl induló iskolavonatot. Hódmezővásárhely felől Szegedre bejáró iskolásgyermekek érdekében — amint jelenteltük — a MÁV az iskolavonat visszaállítását
határozta el. A vonat már közlekedik is; Békéscsaba felől 6.37 órakor érkezik Hódmezővásárhelyre, innen 617 órakor folytatja útját Szeged
fele. A diákok hazatérée is kedvező most már,
amennyiben a rókusi pályaudvarról 2.22 órakor
indul az-iskolavonat vissza Hódmezővásárhelyre.
Ilyen körülmények között a diákoknak nem kell
hajnalban felkelniük, hogy. idejében Szegeden legyenck.

TOMBÁ C Z-VEND'ÉGLŐ
S z é c h e n y i - t é r 9 , t e l : 16-82,

A sörpincében F á 1 y o 1
Jancsi
és c i g á n y z e nekara j á t s z i k .

Huszta Istvánuét, Huszta Istvánt és Szabój
Csues Antalt csütörtökön kísérik á t az ügyészség fogházába.

a 7 i r l n A Meteorológiai Intézet jelenti csfc
j. i c
i t u u 1 0 árakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt
szél, változó felhőzet, több helyen köd, egyes h o
lyekcn, főleg délen, eső. Az éjszakai lehűlés gj fogul, a nappali hőmérséklet északon alig változik,
délen kissé süllyed.

HIREK
— Erdélyi püspökök eskütétele.

Huszta István és Szabó Csúcs A n t a l u g y a n ,
csuk beismerő vallomást tettek. Szabó elmondotta, hogy a gyilkosságért járó 20 pengőt
Husztánétól a gyilkosság után néhány héttel
Pusztamérgesen megkapta, A rendőrség Husztáck beismerő vallomása utáu a gyilkosokkal
cljátszalta a gyilkosságot, m a j d az akácfa dorongot és a vasvillát, amelyekkel a gyilkosságot elkövettek, bűnjelként lefoglalta. A gyilkosokat és a felbujtót Atokházáról r illetve
Csőrvárói kedden kísérték be a szegedi f e n d .
őrségre, ahol felolvasták előttük az előzetes
letartóztatásukról szóló végzést.
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— A kormánypárt cs a nyilasok harca az október 27-i hevesi képviselőválasztáson. Miskolcról jelentik: A kormánypárt cs az Inirédy-csoport
között heves választási bare indult meg a hevesi
kerületben, ahol október 27-én lesz a választás
Nyireő Andor nyilasképviselő megsemmisített
mandátumáért. Nyireő Andor nem kapott jelöltséget a nyilaspárttól. Fellép a választáson Kassa
István, aki annakidején mint kormánypárti jelölt,
ellenfele volt Nyireönek. Kassa Imrédy programjával vette fel most a küzdelmet a nyilasok támogatásával. Az Imrédy—nyilas együttműködéssel
szemben a kormánypárt I I u n y a d i-B u z á s Endre dr. vármegyei főjegyzőt léptette fel.
— Expressó kávc és tea Sándor Bélánál Kelemen-utca és Széchenyi-dér sarok.
— Az országos protestáns "apók programja.
Nagy érdeklődés elü/.i meg a Budapesten október
27-től november 5-ig tartandó idei Országos Protestáns Napokat: Az ünnepségeket rendező Országos Bethlen Gábor Szövetség minden előkészületet megtett a Protestáns Napok sikere érdekében. A Protestáns Napok füünnepségci október
30-án és 31-én lesznek. A legkiemelkedőbb események a következők: protestáns irodalmi és müveszest a Városi Színházban, llcfoniiációi ünnepi
istentiszteletek Budapest valamennyi protestáns
templomában, október ' 31-én délelőtt reformációi
emlékünnepély a Vigadóban, este pedig küzvuesora a •Gellért-szállóban. Az előrő napokon evangelizációs istentiszteletek, előadások egész sora egészili ki a Protestáns Napok programját.
Finom italáruk szaküzlete Kelem cn-utca és
Széchenyi-tér sarok. Tulajdonos: Sándor Béla.
— Erdélyért. A Szegedi Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete 10 pengőt adományozott
a
Délmagyarország kiadóhivatala utján a főméltóságu asszony »FrdéIyőrtt-n kciójára. Összes eddigi
gyűjtésünk": 1F57M1 pengő."

— Nagyváradra vezényeltek a szentesi csendöl iskolát. Szentesről jelentik: A saeutesi csendőriskola vezetősége értesítette a polgármestert, hogy
magasabb államérdekből az iskolát Nagyváradra
vezényelte a szegcdi csendőrkerület. Az iskola
egyrésze már el is költözött Nagyváradra.
— Biiffé-Sörüző Kelemen-utca és Széchenyi-tér
sarok, tulajdonos: Sándor Béla.
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fájós, dagadt és vlszeres lábakra készen
és mérték utáu D O F L E , Klauzál-bér
8. sz. Gyógybaskötők. fűzök készítője.

— A Nemzeti Munkaközpont hirei. Sarkadbareszlturról levél érkezett, családjához intézte aa
egyik tápéi munkás és örömmel közli, hogy jól
megy dolga: fizetésüket 10-cs csoportokba osztva
kapják és az ő csoportja, tehát 10 ember, az elmúlt héten 490 pengőt keresett. Egyébként ujabban
100 kubikost sikerül munkához juttatni a Nemzeti
Munkaközpont szegedi szervezetének, — A »Becsüld
a Munkát!* szabaduló mozgalma kebelében a női
énekkar megalakult és az első hangpróbáb már
meg is történtek. A jelentkezőknek részletes felvilágosítással szolgál Csekonics-iilca 1. szám alatti
titkárság.
— Ügyvédi hir, Dr. Papp István ügyvédi irodáját Deák Ferenc-ulca 22. II. cm. -1 alptt megnyitotta. Telefon: 30-07.
Két rejtélyes gyilkosság Budapesten. Budapestről jelentik: Két rejtélyes bűnügyben indított
nyomozást a főkapitányság. Kedden hajnalban 3
órakor a Gellért-hegyen, a Szent Gellért-szobor
közelében, a sétányon véresfejii, eszméletlen fiatalemberre bukkant az őrszemes rendőr. Kihívta!
a mentőket, akik a jólöltözött fiatalembert bevitték a llókus-kórházba, ahol — anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna — reggelre meghalt. AN
nála talált iratokból kiderült, hogy.. lörgács
György orvostanhallgató a különös körührények
között meghalt fiatalember. Édesapja jóuevü orvos. aki a Teréz-köruton lakik. A rendőrorvos jelentéséből nem állapitható meg a fiatalember halálának oka. A körülmények arra engednek következtetni. hogy Forgács Györgyöt megtámadták",
leütötték és igy kapta a halálos sérülést. Forgács
Gvörgv holttestét felboncolják,- bogy megáHopftsák halálának okát. a rendőrség pedig vizsgálatot
indított, hogy mi töilénhetclf « fiatal orvostanhallgatóval. — Kedden hajnalban a Bannlder-ulca
2.5. szánra ház előtt hasonló körülmények között
találták meg Duhaj István műszerészt, nkj o Márton-utca 13. számú házban lakik. 'A fiatalember
fején hatalmas zúzott sebet- találtak'.- Dphaj Istvánt a Szent István-kórházlm vitték' esjjíircletten
állapotban. Mindeddig nem tudták .kihallgatni és a
rendőrség nem tudja, mi történt vele.
— Megkötötte m á r életbiztosításul?

GYORSÍRÁST GÉPIROSI

iflIOR CSST" HORUÓTHI. II. 3.
Kiképez cyorsirastauitóvá, államvizsga.
berendezés. — Telefon: 11Í-1U.
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