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a m p e l «s H e g y i n é l K 1 : 
Az orvostanhallgatókból 

egyhónapi próbaidőre önálló mentőszervezet alakult. 
Végeléri a szegedi meníőszlrójk. 

(A Déimagyarország munkatársától.) Az 
orvostanhallgatókból rekrutálódott mentők és 
a tüzoltófőparancsnok között történt affér, 
amely a mentők sztrájkját vonta maga után, 
véglegesen megszűntnek tekinthető. A tiszti 
főorvos közbenjárására az orvostanhallgató 
mentők elszakadtak a tűzoltóságtól és a jövő-
ben mint önálló mentőszervezet működnek. 

Az eddigi tervek szerint a jövő hét közepé-
től kezdve ismét az önkéntes mentők veszik 
át a mentési szolgálatot, amit a sztrájk idején 
a tűzoltók látták el. Az orvostanhallgató men-
tők, hogy uj szolgálati teendőiket ihegbeszél-
jék, csütörtökön este nyolc órakor gyűlésre 
jöttek össze, amelyen megjelent dr. Oláh Fe-
renc tiszti orvos is, az önkéntes mentők uj 

parancsnoka. A gyűlésen dr. Oláh Ferenc be-
jelentette, hogy az önkéntes mentők egyhónapi 
próbaidőre teljesen elszakadnak a tűzoltók-
tól. Ha ez alatt az idő alatt a mentési szolgá-
latot megfelelően látják el, ugy véglegesen 
megalakul az önkéntes mentők uj intézménye, 
uj laktanyával és uj telefonnal. 

Ezután dr. Oláh Ferenc kinevezte az ön-
kéntes mentők tisztikarát. Parancsnok lett 
Vermuzsa Rezső, alparancsnok Győry Gyula, 
szolgálatvezető Pazár Dénes, pénztáros pedig 
Jójárt József. 

Az értekezlet végén az önkéntes mentők 
ünnepélyes fogadalmat tettek, hogy minden 
tehetségükkel és ambíciójukkal, a mentés ügyét 
fogják szolgálni. 
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Játék közben felrobbant a rakéta a gyermek kezében. 
(A Déimagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délben egy óra tájban jelentették a 
rendőrségnek és a mentőknek, hogy a Rendező-
pályaudvarhoz közeli sinek között Grassely 
István ii éves tanuló kezében felrobbant egy, 
kézigránát. A helyszínre a rendőrség részé-
ről dr. Stadler István rendőrkapitány szállt 
ki, majd megérkeztek a mentők is. 

A kis diák, aki kezén könnyebb sérülése-
Ket szenvedett, sirva mondotta el, hogy barátai 
unszolására rakétát készített, amely ma di-
vatos játékszere az alsóvárosi ifjúságnak. A 

vasúti sinek között akarta a rakétát kipró-
bálni. A magnéziummal és puskaporral telt 
bádogdobozka azonban, alig hogy ráütött, fel-
robbant. Nagy füst csapta meg arcát, erős 
fájdalmat érzett, amire kiáltozni kezdett. A 
közelben lévő vasutasok, akik a rendőrségre 
telefonáltak, első feltevésük alapján azt hitték, 
hogy a kisgyermek kezében kézigránát rob-
bant fel. 

Grassely István kezét a mentők bekötözték, 
majd elszállították szülei lakására. 

Harc a fiadilcölcsönvaloriszáció J&elyett 
tervexeíl „segélyesés 0 0 ellen. 

„Ez a javaslat a valorizáció megtagadását Jelenti 

Budapest, november 17. A képviselőház 
pénzügyi bizottsága ma délelőtt folytatta a 
magánjogi pénztartozások átértékeléséről szóló 
törvényjavaslat általános vitáját 

Orffy Imre hangoztatta, hogy meg kell ál-
lapítani, mennyit lehet az államháztartás 
egyensúlyának veszélye nélkül adni és ha ez az 
összeg egy általános valorizációra nem alkal-
mas, ugy elégedjenek meg a szociális se-
géllyel, de az legyen liberális és terjedne 
ki a magyar állami pénzekre ós a nyug-
dijalapokra is. 

Wolff Károly nem fogadja el a javaslatot, 
mert nem látja annak szükségességét, hogy az 
állam olyan javaslattal intézze el a valorizáció 
kérdését, amely annak megtagadását jelenti. 
Elismeri, hogy a kérdés elintézésének ez a leg-
egyszerűbb módja, a törvényhozásnak azon-
ban nem az egyszerű mód keresés a feladata, 
hanem az, hogy az állam lebfőbb szem-
pontjának, amelyet magára nézve is kötelező-
nek elismer, fentartása mellett segítséget nyújt 
azoknak, akik a pénzügyi katasztrófa foly-
tán szenvedtek. A törvényhozásnak nem sza-
bad elfelejteni azt, hogy egy javaslattal az 

állam létkérdései is összefüggnek. Az ál-
lamnak az a feladata, hogy előmozdítsa a bel-
földi tőke képződését, hogy az a jövőben az 
állami hitel rendelkezésére álljon. Nem sza-
bad elfelejtkeznünk arról, hogy külföldi hi-
telünket és kereskedelmi mérlegünket is ál-
landóan kedvezőtlen irányban -befolyásolják. 
Hibáztatja a javaslat azon alapelvét, amely 
taxativ módon sorolja fel a valorizálás eseteit. 

Bud pénzügyminiszter az egyes felszólalá-
sokra adott válaszában hangoztatta, hogy a 
pénznek megvan a maga elmélete, megvan-
nak a jogi alapjai. A tőkeképződés szüksé-
gét senki sem hangoztatja erősebben, mint 
ő, mert ha az országnak önmagával szemben 
van kötelessége, akkor ez tényleg a tőkekép-
ződés problémájának előmozdítása. 

Felveti azt a kérdést, vájjon a magyar állam 
megállhat-e az eddig felvett 250 milliós köl-
csönnél. Angliát és Amerikát kivéve egyetlen 
állam sincsen, amely az állami célokat ko-
molyabb formában meg tudná valósítani ál-
lami hitel nélkül. A forgalmi adónak a csök-
kentése semmiféle befolyást nem gyakorol. 
Hangoztatta, hogy ha az aggkori és rokkant-
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biztositást meg tudjuk valósítani, ennél szebb 
valorizációt el sem lehet képzelni. Minden-
esetre szimpatikusabb volna valorizációjame-
lyet egyik képviselő előterjesztett, de meg-
győződése, hogy még igy sem volna senki 
sem megelégedve. 

A takarékbetétek valorizálásának még csak 
a gondolatát is lehetetlennek tartja, mert hi-
szen ezt nem lehet összevetni azzal, hogy, 
mennyi az egyes intézetek megmentett va-
gyona. A pénzintézetek idegen tőkén épültek 
fel. Az alaptőke és a tartalék semmi egyéb, 
mint biztonsági koeficiens. A takarékbetétek 
valorizálását ha megcsinálnék, ez egyet je-
lentene a pénzintézetek becsukásával. 

A bizottság holnap folytatja a javaslat ál-
talános vitáját. 

Négyhónapi fogház 
egy halálos lórugásért. 
(A Déimagyarország munkatársától.) 'Mt 

elmúlt év szeptemberében tőrtént Szentesen, 
hogy Kanász Nagy Mihály gazdálkodó istálló-
jában szorgoskodott Rozgonyi Imre 15 éves 
béresfiu. Nemsokára tőrtént, hogy belépett az 
istállóba Körösi Sándor kocsis, aki jókedvébea 
hatalmasat csapott az éppen abrakold ki há-
tára. A ló kirúgott az ütésre és a rúgás a l& 
közelében álló kis béresfiut érte, aki azonnal 
összeesett. A rúgás a szerencsétlen béresttu 
gyomrát teljesen szétszaggatta, ugy hogy az 
néhány perc múlva kiszenvedett. Körösi Sán-
dor kocsis és Kanász Nagy Mihály, a 16 tulaj-
donosa ellen gondatlanságból okozott ember-
ölés cimén indult meg az eljárás. 

A szegedi törvényszék Gómőry-tanácaa Cfü-
törtökön vonta felelősségre a két vádlottját, 
akik tagadták bűnösségüket. 

— Hát én csak szóltam neki — mondotta 
Körösi Sándor, a kocsis. A lóhoz én mindig 
igy szoktam beszélni... Hogy rúgott — az 
már lószokás... Nem ló az, amelyik nem 
rug... Igy azután én nem tehetek róla, hogy 
hasbarugta a Pistát, aki igazán eleven gye-
rek volt. 

A ló tulajdonosa elmondotta, hogy nem is 
volt otthon a szerencsétlenség idején és igy 
ő nem is bűnös. 

A biróság Kanász Nagy Mihályt, a ló gazdá-
ját fel is mentette az emberölés vádja alól, 
Körösi Sándor kocsis azonban négyhónapi 
fogháiat kapott, mert bebizonyítást nyert, 
hogy a lovat akkor ütötte meg, amikor az ab-
rakolt. A gyakorlat pedig azt igazolja, hogy 
a ló abrakolás közben könnyen ingerlékeny, 
ezt pedig tudni kellett volna a kocsisnak. 

Az itélet ellen az ügyész felebbezést jelen-

tett be. 

G o m b l u l c k ö t é s 
oéppel fehérneműbe. Taitös, szép és olcsó 
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