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azoknak egy részét örök áron, másik részét pedig 
a rokkantak és hadiözvegyek számára iáradék-
telek formájában eladja. Ilyen járadékteleic Rösz-
kén és Szentmihálytelken van. A rokkantak ott 
juthatnak kedvezményes feltételekhez. 

Alsóközponton ötszázhatvanhárom háztelek kerül 
árverés alá. 

Ezután Balázs gazdász olvasta fel a tanács által 
megállapított szerződési feltételeket. 

— Szeged szabad királyi város közönsége mint 
eladó eladás alá bocsátja nyilvános árverés utján 
a város törvényhatósági bizottsági közgyűlésének 
jóváhagyásától feltételezetten a terület mennyisé-

Ééért való szavatosság nélkül 84 és fél katasztrális 
old területü ingatlanokból a mérnöki bizonyítvány 

és vázrajza szerint felosztott Alsóközponton fekvő 
házhelyterületeket... 

Következtek a feltételek. Elég súlyosak. Az ár-
verésen kialakult vételár egynegyed részét azonnal, 
második negyedét tizenöt napon belül, a harmadik 
és negyedik negyedét december végéig kell be-
fizetni. Az árverés helyszínén minden vásárlótól 
husz aranykorona óvadékot szednek be és ezt a 
husz aranykoronát a második negyed fizetése al-
kalmával beszámítják. A kikiáltási ár aranykoro-
nákban, illetve arany fillérekben értendő, mégpedig 
négyszögölenkint. Az aranykorona ásszámitási kul-
csát a minisztertanács állapítja meg, jelenleg 17600 
a szorzószám. A legkisebb kikiáltási összeg öt 
aranyfillér. (Ami egy négyszáz négyszögöles ház-
teleknél 352.000 koronának felel meg.) A telek 
tulajdonjoga csak a vételár teljes kifizetése és az 
adásvételi szerződés feltételeinek teljesítése után 
száll a vevőre. A vevők kötelesek egy éven belül 
bekeríteni telküket és utcai frontján a mérnökség 
által megállapítandó szintben 220 centiméter széles 
gyalogjárót húzni. Kötelesek a telek udvarát gyü-
mölcsfával beültetni és a házelejét befásitani. A 
telek a feltételek teljesítése előtt el nem adható és 
a vásárlók kötelesek öt éven belül rajta lakóházat 
építeni, mert ellenkező esetben visszaszáll a telek 
a város tulajdonába. 

Simkó Elemér szólt ismét a néphez. Tájékozá-
sul közölte, hogy az aranykoronás árverés fundu-
sonkint 8—9 millió papirkoronás vételárat jelent. 

Ezután megkezdődött az árverés. 
— A Varga-dülő 1. számú 758 négyszögöles 

telke négyszögölenkint százhúsz aranyfillér. Ki 
ád többet érte — kiáltotta Balázs gazdász. 

Visszhangtalan, néma csend volt a válasz, per-
cekig tartó. Senki sem mozdult, mindenki várt, 
senki sem akart első lenni. Nagy óvatosság ter-
peszkedett a poros ut fölött. Gondbarázdás arcok 
izzadtak bele a nagy várakozásba. 

— Százhúsz fillér — kiáltotta később Balázs 
gazdász. 

Ismét csend volt a válasz. Nem kell a telek 
senkinek. 

— Pedig ez a legjobb föld — vélekedett valaki 
a tömegben. 

— Hiába a legjobb — pattogott méltatlankodva 
egy barnaarcu menyecske —, mit komédiáznak 
azzal az aranykoronával, mondják mög az árát 
röndös pénzben, akkor majd vösz a nép. 

— Meg lett mondva — békiti a méltatlankodót 
Balázs gazdász —, hogy egy aranykorona 17,600 
papirkoronát ér. 

— Hiába lött mögmondva — replikázik a me-
nyecske —, amikor van köztünk butább is, aki 
ugy se érti. 

— Mondják mög az árát röndös pénzben és 
aztán számijják vissza arra az aranymicsodára —, 
ha akarják. — Tanácsolta csöndes, komoly szó-
val egy öreg magyar. 

Hát nem ment az üzlet sehogy se. Az emberek 
nem akartak megbarátkozni azzal az „arany mi-
csodával." 

— Aztán mög kőcsönt se ad rá a takarék — 
bölcselkedik valaki —, hiszen nem íratja még át 
a város. 

— Gyerünk tovább egy telekkel — adja ki a 
parancsot az elnök —, majd a második el kel, ha 
az se, majd a harmadik. 

A szomszédos telek sarkába szúrják le a zász-
lót. Itt sincs árverés. Még csak a kikiáltási árért 
sem tartja senki. 

Végre a negyedik teleknél hosszas gondolkozás 
után kimondja a nagy szót Tanács Vince: 

— Tartom hetvenöt fillérért. 
— Hetvenöt fillér először. 
— (Csend.) 
— Hetvenöt fillér másodszor. 
— (Még nagyobb csönd.) 
— Senki többet.,. Hetvenöt fillér... har-

madszor. 

Tanács Vincéé a fundus. Tehát az uj falunak ő 
lett az első telepese. A következőt és az azután 
következő háztelket hasonló körülmények között 
szintén Tanács Vince „fogta ki" egyiket Öccse, má-
sikat fia számára. 

Tanács Vince példájára kissé felbátorodtak a 
többiek iS. Árverező ugyan nem sok akadt, sok 
esetben egy se, de a tömeg kitartóan végigstatisz-
tálta minden telek sorsának eldöntését 

Olyan furcsa volt, amikor fillérekben történt a 
licitálás. 

árverezők a bízottságnál, amely Bálint István volt 
városi rendőr, jelenleg gazda és gabonakereskedő 
házában ütötte fel hadiszállását,— jelentkeztek, hogy 
kifizessék a vételár első negyedét. Nagy hirtelen 
befolyt, vagy százötvenmillió korona. 

— Majd holnap, amikor a belső telkeket árve-
rezzük, biztosan nagyobb lesz az érdeklődés — 
vigasztalták egymást a bizottság tagjai, akik leg-
alább egy hétig kinmaradnak Alsótanyán, mert ha 
ilyen lassan halad, soká elhuzódhatik az 563 ház-
telek eladása. 

Négy órakor indult a kocsi vissza a város felé. 
A kanyarodónál visszafordultam, a sürü lombok 
fölött ott büszkélkedett a templom tornya. Mintha 
alatta már megszületett volna az uj falu. 

Magyar László. 

S Z E Q H D 

. — Hetvenöt fillér... nyolcvan fillér... nyolc-
vanöt fillér.... 

Valaki megpróbálkozott azzal is, hogy egy fil-
lérrel igérte tul versenytársát, de azonnal leintet-
ték, mert öt fillér a legkisebb igéret. 

Delet harangoztak a templomban, amikor vég-
zett a bizottság a Varga-dülővel, ahol több, mint 
hetven háztelek került árverés alá, de ebből alig 
harmincnak akadt gazdája. Nagyon óvatosak, na-
gyon tartózkodóak az emberek, pedig mindegyik 
szemében ott ég a föld, a házéhség. Dehát nehéz 
kiizzadni azt a nyolc-kilencmilliót, aztán meg fé-
lős dolog merészebb licitálásba kezdeni, mert min-
denki gyanús, mindenki konkurres és könnyen 
megesik, hogy rálicitálják az emberre a fundust. 

Délután három órakor jelentkeztek a szerencsés 

Megszüntették az eljárást 
a csongrádi bombamerénylet ügyében vádolt Forgó Ferenc ellen. 

ébredők mozgalmáról. Legutóbb azután orszá-
gos feltűnést keltve szabadlábra helyezték Piros-
káékat is és igy a szolnoki törvényszék foghá-
zába már csak három gyanúsítottat, Slnkót, 
Bölönylt és Fülöp Andort kisérték át, akik ma 
is letartóztatásban vannak. 

A vizsgá'at során azután teljesen tisztázták 
az egyes gyanúsítottak szerepét és ugy iátszik 
a már régebben szabadlábra helyezett Forgó 
Ferenc ellen egyetlen terhelő momentum sem 
merült lel. A wolnoki törvényszék vizsgálóbirája 
ugyanis 2422/159. 1924. szám alatt most vég-
zést hozott, amelvben a következőket mondja : 
„Több rendbeit gyilkosság stb. miatt Slnkó 
László és tsal ellen indított bünügyben a ktr. 
ügyészség a vádat Forgó Ferenc terhelttel szem-
ben elejtetteMiután — értesülésünk szerint 
— a sértettek nem emelnek pótmagánvádat 
Forgóval szembsn, igy az ö szerepa teljesen befe-
jeződött a csongrádi bombamerénylet ügyében. 

A szolnoki ügyészségen most már csak Sinkó, 
Bölönyi, a két Piroska, Sági és Fülöp ellen 
folytatják a bűnvádi eljárást és az ügyészség 
most ellenük késziii el a vádiratot. Igy a szep-
temberi monstre főtárgyaláson hatan fognak 

I számot adni tetteikért. 

Szeged, julius 22. (Saját tudósítónktól.) A 
hónapokig nagy érdeklődéssel kisért csongrádi 
bombamerénylet bűnügyében, amióta annak ira-
tait néhány héttel ezelőit áttették »közérdek 
szempontjából" a szolnoki törvényszékre, bizo-
nyos csönd tapasztalható. A szolnoki vizsgáló-
bíró már befejezte a vizsgálatot és most már 
az ügyészség tanulmányozza az aktákat, hogy 
azután időre elkészüljön a terjedelmes vádirat. 
A nagyarányú bűnügyben ugyanis már szep-
temberre ki akarják tűzni a főlárgyalást. 

Emlékezetes még a Szeged januári tudósítá-
saiból, hogy jinuár elején, amikor dr. Borbola 
Jenő rendőrtanácsos és dr. Véber Árpád rendőr-
kapitány befejezték a nyomozést, Csongrádról 
tiz gyanusi'ottat kisérlek be szuronyos csendő-
rök a szegedi ügyészség fogházába, úgymint 
Sinkó Lászlót, Bölönyi Miklóst, Piroska Jánost, 
Piroska Györgyöt, Sági Jánost, Sági Rókust, 
Fülöp Andort, Forgó Ferencit, Kasztéit Sándort 
és Zubek Misályl. 

Kasztellt és Zubeket még januárban szabad-
lábra helyezték és ellenük <z eljárást is meg-
szüntették. Szabadlábra kerültek ezután a Sági-
fivérek és Forgó Ferenc, akik annakidején lé-
nyeges felvilágosítással szolgáltak a csongrádi 
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Gyermekjátékból borza lmas tűzvész. 
T i t z s o s i l á r k ö z s é g ve s zede lme . A r e f o r m á t u s p a p és f e l esége s k é t g a z d a -

s á g i cse l éd b e n n é g t e k a t ű z b e n . 

Miskolc, julius 22 Alsóborsod egy csöndes 
• községében, Tiszaoszláron borzalmas tűzvész pusz-

tított vasárnap, amely emberéletben is négy áldo-
zatot követelt. 

j Délután három órakor kondult meg a község 
f református templomának harangja, jelezve a tüzet. 
> — Ég a református parókia! — kiabáltak a 
• megrémült emberek. 
í Kovács Gyula református lelkész háza állott 

lángokban. Csakhamar azonban, hogy az emberek 
' az oltáshoz fogtak, tovább terjedt a tiiz és több 

ház állott lángokban. 
A református pap házában az oltás munkájában 

előljárt maga a lelkész. De a szél, amely állandóan 
fújt, egyre szította a lángokat. A lelkész mind-
amellett maga vállalkozott arra, hogy a házból 
menteni próbálja, ami még menthető. Mindenek-
előtt az egyházi irattárra gondolt és a meglehetős 
tágas épület ajtaján keresztül, a füstgomolyban 
berohant a lakásba. Mikor Kovács Gyula lelkész 
felesége ezt meglátta, leküzdve asszonyi félénk-
ségét, férje után sietett. Fölbátorítva utána mentek 
Pallagi János uradalmi kerékgyártó," Szuromi Fe-

I rencné és Szuromi Rozália cselédek. Most a ház 
tetőzete roskadozni kezdett. 

— Tiszteletes url Meneküljenek! Beszakad a 
tetőzet! — tört ki rémült kiáltásban a kintlevők 
figyelmeztetése. 

Azonban bentről semmi hang nem hallatszott. 
Így tartott ez néhány percig. Egyszerre csak az 
egyik ablakon a füsttol elkábítva, tűztől tépett ru-
házatban bukott ki Pallagi kerékgyártó. Vizzel 
kezdték locsolni az égési sebeket szenvedett em-
bert. De a bentlevőkö(i • már nem lehetett segí-
teni többé. Ujabb néhány pillanat és nagy robaj-
jal bedőlt a paplak tetőzete, maga alá temetve 
Kovács lelkészt, felegségét és két majorbeli cse-
lédet. 

A kintállók rémülete a borzadásig fokozódott, 
amikor úgyszólván szemük láttára lelte tűzhalálát 
a pap-házaspár és Szuromiék, de minden hiába 
volt. Senki sem gondolhatott arra, hogy még csak 
meg is kísérelje a mentést. A lelkészlak sok he-
lyiségre oszlott, az ablakokon vasrácsok voltak és 
az ajtót, amelyen keresztül egyetlen ut nyilott be-
felé a házba, teljesen betemette a beomlott tető-
zet. Mielőtt a tető rászakadt volna a házra, a szo-
bákat teljesen betöltötte a sürü, áthatolhatatlan 

füst és igy történhetett, hogy a papék és az utá-
találf -álhatták meg a kifelé 
halált kellett szenved-

nuk rohanó két nő nem 
vezető utat s borzalmas 
niök az égő házban. 

Ezalatt a másik oldalon szintén egyre terjedt a 
tűz. Egymásután csapott át a láng Kiss Sándor 
és Trokai János földmivesek házaira és az utá-
nuk következő épületekre, összesen nyolc házra, 
ezek nagyobbára szalmatetős házacskák voltak. Az 
egyre erősbödő szél sebes lobogássá erősitette a 
tüzet és délután négy órára az egész utcasor egy 
élő lángösvény volt. 

Félötkor már leégett a nyolc ház, de a romok 
között még mindig tűz van, ugy hogy a bentégett 
holttesteket még nem bontották ki. 

A református papnak és feleségének borzalmas 
halála messze környéken nagy részvétet kelt. A 
lelkész és felesége után négy árva gyermek maradt. 
' A palkonyai csendőrség megindította a vizsgá-
latot, hogy mi okozta a tüzet. Kiderült, hogy egy 
hatéves gyermek játéka. A lelkészlakhoz tartozó 
porta mellett lakott Kiss Sándor gazdálkodó. Ennek 
hatéves kisfia a kert végében, egy gabonakazal 
tövében égő gyufával játszott. Egy doboz gyufát 
gyújtogatott s attól gyulladt meg a kazal, amely-
nek lángja átterjedt a lelkészlakra. 

M e g i n t l e s z a v a z t á k az a n g o l k o r m á n y t . 

Londan, julius 22. Az alsóházban a lakástör-

vényre vonatkozó javaslat módosítása során a 

kormányt 137 szavazattal 119 szavazat ellené-

ben leszavazták és ezzel a kormány a tizedik 

vereségét szenvedte. Az igazságügyminiszter 

kijelentette, hogy a Ház döntését a kormány 

elfogadta. A Ház határozata nem vonja maga 

után a kormány lemondását. 
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Modern bérpalotát, KÜKSS 
családi házat beköltözhető lakással, házhelye-
ket föld- és azSISbhtokokat, berendezett 

üzleteket, lakáaokat stb. a nagyrabecsült eladók ¿8 
vevők megelégedésére rövid idő alatt mindenkor elö« 
nyösen közvetít D f f c V I D oras. ing. forg. Irodája 
Szeged, Kossuth Lajos-sugárul 9. <ai Teleion 10-42 # 


