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MARKOVICS mérnök autómüszaki vállalata
délmagyarorszég legnagyobb
alkatrész
Szeged, Tisza Lajos körút 44.

zárnak le. havonta. Keressen az elöljáróság
módot ennek a megszüntetésére. Indítványozza, hogy az olyan tanoncot, aki többször nem
jelenik meg az oktatásnál, azt ne szabadítsák
fel ha eljön az 'ideje, hanem hosszabbítsák
meg tanonckodását. Ne birságolják az iparost és nc zárják le a tanoncot.
Rubin József felszólalása után Gólity Lajos
besült, aki azt szeretné, h a nem nappalra,
hanem éjszakára z á r n á k bc a tanoncokat.
Marosán E m i l azt kívánja, hogy az iskolai
oktatáson belül végeztessék el a tanoncokkal
a testnevelést. Országos akciót kellene ennek
érdekében megindítani. A lezárt tanoncban a
bosszúállás érzetét nevelik.
Gombot,István
elfogadta Metzger Péter indítványát, dc kifogás tárgyává tette, hogy bár
csak helenkint két és havonta egyszer négy

raktúra
Telefon 20-20.

óráig lehet foglalkoztatni a tanoncokat, sokkal
több idejüket veszik el.
Frischmann Gábor is "kirívó esetet mondott
cl. Tanonca lázas betegen, távol maradt a
munkahelyétől, de a levenlézésre el kellett
járni, mert félt a basáskodó oktatótól, a k i
Inem akarta elhinni, hogy beteg.
Az elöljáróság végül elfogadta Marosán E m i l
indítványát is. Az indítványokat az elnökség
elé terjesztik megfelelő javaslattétel végett.
Fejős Ferenc meginterpellálta az elöljáróságot a házépítéssel kapcsolatos különböző
hiányok ügyében.
Marosán Emil megkérdezte az elnököt, hogy
a jövöben milyen formák közölt szólalhat fel a
közgyűlésen, mert a legutóbbi két közgyűlésen megakadályozták a felszólalásban.
Több adminisztrációs ügy letárgyalása után
az ülés negycdkilenckor crt véget.

Liberális és demokrata
gondolkozású
kézműipari, háztartási, ipari és szabadfoglalkozású munkaadó a társadalombiztosítási
választáson a 2. listára szavaz.

Macüonald

a legfőbb.

és a

Jóvátétel

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Lon- ményt el kell utasítani, mert az angol nemzetre
donból jelentik: A mnukáspárt vezére, UacDonald
nem lehet ujabb terheket róni és Anglia csak
egyik választói gyűlésen nagy beszédet mondott, abban az esetben vállalhatja magára a jóvátételi
amelyben leszögezte a munkáspárt hivatalos állásrészesedés csökkentését, ha a többi nemzet bebipontját a párisi jóvátételi tárgyalások ügyében:
zonyítja, hogy nem engedhet a jóvátételi köve— Az angol munkásosztály szempontjából — telésekből, mert olgan szegény, hogj már fegy1
verkezésre sincsen pénze..,
>
ffiondotta MacDonald — minden további enged-

Gyógyíthatatlan betegsége miatt
felakasztotta magát egy nyugalmazott vasutas
(A Délmagyarorsz'iff
munkatársától.)
Pénteken délelőtt jelentették a rendőrségnek és a
mentőknek, hogy a Boszorkányszigel-uccában
Gárgyán
Sándor nyugalmazott Máv. altiszt
gyógyíthatatlan betegsége miatt felakasztotta
magát. Amire a mentők és a rendőri bizottság
kiért a helyszínre, az életunt m á r halolt volt.
Holttestét a törvényszéki bonctani intézőibe
szállilották, ahol felboncolják.
Az clelunl vasnlas gyógyilhaiallan betegségben szenvedett. Súlyos idegbaj kínozta, többször ki jelentette, hogy öngyilkos lesz. Pénteken
délelőtt 14 eves kisleánya előlit a leghatározottabban kijeienLeltc, hogy nchány óra
mulm
felakasztja magái. Hozzátartozói azonban nem
hittek fenyegetéseinek. Az öreg vasutas tíz óra
tá jban kiment az udvarra, kiszemelt egy vastag ágai és a legnagyobb nyugalommal hurkot
veteti az ágra, majd felakasztotta magát. Teltét azonnal észrevették, de a hozzátartozók rémületükben nem merték levágni a kötélről,
hanem segítségért rohantak. Amire a segítség
megérkezett, Gárgyán Sándor m á r halóit volt.
Az öreg vasutas szinte hozzátartozóinak szemeláttára akasztotta fel magát. Hátrahagyott le-

velében hozzátartozóitól elbúcsúzik és kijelenti, hogy gyógyíthatatlan betegsége miatt
szánta cl magát a halálra.

a

Goodrich
pneu.

Négyszer mellbeszurta magát a
törvényszéki teremben egy élet«
fogytiglagiifegyházrastéltgyilkos
Eszék, május 10. Az eszéki törvényszék büntető
tanácsa két napig tárgyalta Bajzek Rudolf 25
éves és llolz Fedor 28 éves vukovári mesterlegények bűnügyét, akiket az államügyész azzal
vádolt, hogy mult év áprilisában kicsalták a csa- ,
koveci erdőkbe Mátics Nebojse 8 éves kisfiút
Mátics Iván vukovári állomásfőnőknek a fiát
és merényletet követtek el ellene, majd borzalmas
módon meoomlkoltákj holttestét darabokra avritotlák és egy árokba dobták. A rendőri nyomozás
csakhamar kiderítette a gyilkosok kilétét és a
két vádlottat letartóztatták, akik első vallomásukban mindent beismerlek, sőt azt is, hogy a gyermektől negyven dinárnyi készpénzét elrabolták.
Ebben az ügyben az eszéki bíróság előtt már
deiembcrben megtartották a főtárgyalást, de a
védő indítványára a biróság elmegyógyintézetbe
utalta a vádlottakat elmeállapotuk felülvizsgálása
végett. A vizsgálat megállapította, hogy mindketten épelméjűek.
Az ujabb főtárgyaláson az ítéletet csütörtökön
délelőtt hirdették ki. Az első tárgyaláson a két
vádlott beismerte a gyilkosságot, dc egymásra
hárították a tett elkövetését, mig a második főtárgyaláson a vádlottak tudni sem akartak a gyilkosságról és konokul tagadtak. A biróság a tanúkihallgatások során bebizonyitollnak találta a vádat és a két kegyetlen rablógyilkost életfogytiglani fegyházra Ítélte- Az ítélet ellen mindkét elitélt íeiebbezett. Bajzek Rudolf az ítélet kihirdetésénél sirva fakadt és amikor kivezették a teremből, hirtelen eldobta kalapját, egy hosszú zsákvarrótűt vett elő és azzal négyszer mellébe szurl
olyan erővel, hogy a vér pillanatok alatt elöntötte
és életveszélyes sérüléseivel kórházba kellelt szállítani.

Leugrott a harmadik emeletről
egy táblabiró
Budupesl, május 10. A margitszigeti nagyszálló
harmadik emeletéről ma délelőtt öngyilkossági
szándékkal leugrott Krausz László ötvenhatesztendős táblabíró. Az öngyilkos táblabíró az első
emeletre zuhant, ahol összetörve, véresen terült el.
\ mentők életveszélyes állapotban a Rókus-kórházba szállították. A rendőrség megindította a
nyomozást az öngyilkosság okának kiderítésére.

a p é t á z ;
Egy község négy uccájáí tSzabó,
Oroszlán ucca 6- s z á m . c
elpusztította a lüz
Budapest, május 10. A szerencsi járáshoz tartozó Megyaszó községben tegnap délelőtt hatalmas Gomblukkötés (géppel)
lüz keletkezett, amelynek 53 ház esett áldozatul
s amelynek .9 könnyebb és egy súlyosabb sebe:
sültje van.
A tüz, amelynek okát még nem tudják, rendkívül gyorsan terjedt s a tűzoltók munkáját nagyon megnehezítette, hogy a kutakban igen alacsony volt a vízállás. Délután 5 óráig mintegy
100 tűzoltó dolgozott a tüz elfojtásán, közben két
férfi, aki az oltással volt elofglalva, füstmérgezés
következtében rosszul lett. A községnek 531 háza
volt, amelyből 53 teljesen leégett s ma már négy
uccában csak csupasz falak merednek az ég felé.
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