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Felakasztotta magát egy csorvai földmives, 
holttestét három hét múlva találták meg 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

felsőásotthalmi fenyves erdőben hétfőn reggel 
borzalmas leletre bukkant Temesvári József 
erdőőr fia. A fiu sétálni ment az erdőbe és 
amint a fák között bolyongott, elrémülten 
látta, hogy ŰZ egyik fenyőfán egy holttestet 
himbál a szél. Hazaszaladt szüleihez, elmon-
dotta, hogy mit látott, mire Temesvári József 
az alsótanyai rendőrségnek továbbította a fel-
fedezést. Rendőri bizottság szállt ki a hely-
színre. A bizottság megállapította, hogy a holt-
test már hetek óta függhetett a fán. Teljesen 
oszlásnak indult, a bogarak és valószínűleg 
a varjak annyira kikezdték a testet, hogy né-
melyik részén már csontig volt lerágva. A 
40—45 év körüli férfi borjukötéllel akasztotta 
fel magát, a rendőrorvos külsérelmi nyomo-
kat nem talált rajta, kétségtelenül megálla-
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Elsőrangú szálló Az előkelő családok régi, jó-
hírnevű találkozóhelye a főváros központjában. 
A legmodernebb felszerelés és minden kénye-
lem. Fürdők. Hideg és meleg folyóviz minden 

szobában. 937 

El is mentem, nem is bán tam meg. Régen voltam 
valahol annyira o t thon, mint a virágos korsók, 
dísz vázák, rózsás tányérok között. Megelevenedett 
körülöttem az egész gyerekkorom és meg is szé-
p ü l t A régi gelencsér-ösztön, amely tán a bronz-
kor óta meg van a vásárhelyi cserepesekben, 
szerencsésen összetalálkozott a tudatos művészet-
tel. Müérzék, invenció, formakészség, színek harmó-
niája minden darabon, aká r vitrinbe van szánva, 
akár faldisznek, aká r mindennapi használa t ra val<^ 
bagófál-nak. Ez a hamuta r tónak a vásárhelyi neve, 
azt hiszem, ezeknek tesz a legnagyobb keletük, 
már csak azért is, mer t most leginkább ezeken 
adja ki magát a gelencsérhumor, mint régebben 
a butel lákon. Csakhogy nem í rásban, hanem ra jz-
ban. 

Ahogy ot t ődöngök a cserépmüvészeti álmok 
közt és belegondolom a virágos szilkébe a gyerek-
korom virágos fakanalá t — mennyivel virágosabb 
volt akkor a magyar élet, mint mos t ! — egy-
szerre megszólal mögöttem Cseszkó Máté: 

— Mit tetszik hozzájuk szólni? 
— Azt, hogyha énrám volna bizva, én ezekkel is 

fudnék idegenforgalmat csinálni. Hanem nem gon-
dolja, ba rá tom uram, hogy még se lehet ezeket a 
holmikat ilyen őrizetlenül hagyni? 

k ba rázdás aroon á t suhan az a bohém mosoly, 
amit még hazulról ismerek, az édesapám arcáró l : 

— A jó emberét nem bán t j ák . 
Aztán a kereskedő elkomolyodásával tesz ihozzá: 
— Különben is olyan olcsó minden, hogy nem 

érdemes lopni. 
De az átok is őrzi a Vásárhelyi csei*épkincseket. 

A Tutenkamen-féle átok, persze magyar átírás-
ban. Egy régi stilusu zöld bütykösön ezt a fel-
írást t a lá lom: 

Ki e butellának készül lopására, 
Kívánom, hogy lépf-n nagy főuraságra, 
Pesti, vagy budai taligatolásra, 
Az koldusok között főkapitányságra. 

pitotta az öngyilkosságot. 
Intézkedésére a holttestet l hullaházba szál-

lították, a rendőrség pedig megindította a 
nyomozást az öngyilkos személyazonosságának 
megállapítására. Kiderült, hogy a fenyőfán 

talált öngyilkos Szűcs István 48 éves csorvai 
földmivessel azonos, aki még hetekkel ezelőtt 
tűnt el tanyájáról. Hozzátartozói eltűnését a 
rendőrségnek is bejelentették, ahol megálla-
pították, hogy Szűcs István még március 23-án 
tűnt el csorvai tanyájáról. Minden jel arra 
vall, hogy Szűcs István gyógyíthatatlan be-
tegsége miatt követte el az öngyilkosságot 
Szűcs ugyanis hosszú idő óta betegeskedett 
és emiatt az utóbbi időben buskomorrá vá l t 

Ui szegedi trachomakórház 
felállításának tervével foglalkoznak 

a népjóléti minisztériumban 
A közigazgatási bizottság Ölése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
közigazgatási bizottság kedden délután tar-
totta meg dr. Aigner Károly főispán elnök-
letével áprilisi ülését, amelyen a tagok csak 
igen kis számban jelentek meg. A polgármes-
ter jelentését dr. ördögh Antal tb. tanácsnok 
terjesztette elő és azt hozzászólás nélkül tudo-
vásul vette a bizottság. 

Hegedűs Antal árvaszéki elnök a gyámügyi 
hatóság márciusi'jelentését ismertette. Dr. Acs 
Sándor a tiszti főorvos jelentését terjesztette 
elő. A jelentés szerint a ragályos megbete-
gedések száma márciusban emelkedett. A szü-
letések száma 246, a halálozásoké 223, a sza-
porulat tehát 23. A klinikákon 1911 beteget 
ápoltak a mult hónapban. 

Dr. Szivessg Lehel szólalt fel a jelentéshez. 
Hivatkozik arra, hogy a legutóbbi ülésen szó 
volt a diftsrítisz elleni védőoltások beveze-
téséről. A főorvos akkor bejelentette, hogy 
Szegeden is megkezdik a difteritisz-oltásokat. 
Kérdi, hogy ez megtörtént-e? Kérdi továbbá, 
hogy a trachoma elleni védekezés terén tör-
tént-e valami, mert a trachomás megbetege-
dések állandóan emelkedő száma fokozott 
óvatosságra inti az illetékes hatóságokat. 

Dr. Acs Szivessy felszólalására elmondta, 
hogy a diftériűs megbetegedések száma már-
ciusban tényleg emelkedett, de ebben a hó-
napban csökken• Az oltásokkai való kísérlete-
ket az ősszel kezdik meg. A trachoma front-
ján a helyzet nem olyan súlyos, mint ami-
lyennek látszik, mert az iskolásgyermekek kö-
zött az uj megbetegedések száma állandóan 
csökken. Tudomása szerint 

a népjóléti minisztériumban fog-
lalkoznak az ui Irachomakórház 

berendezésének tervévei. 
Dr. Szivessy tudomásul veszi a főorvos vá-

laszát. 

Gombkötő Antal a tanfelügyelőség műkö-
déséről számolt be, a rendőrség jelentését pe-
dig dr. Borbola Jenő rendőrtanácsos ter jese 
tette elő. A jelentés szerint a márciusban 
tartott gépkocsivizsgálatok eredményeképeo 
egy személy-, négy teher- és egy tűzoltó-
gépkocsira adtak ki forgalmi engedélyi. A for-
galomból kivontak nyolc személy- és négy 
tehergépkocsit. Tulajdonosváltozás 47, kerület-
változás 20 esetben történt. A bérautók jelen-
legi száma Szegeden 79, az autóbuszoké 18. 
Gépjárművezetői vizsgálatra 42-en jelentkez-
tek. A közönség rendelkezésére 53 egyfogatú. 
és 14 kétfogatú bérkocsi áll. 

Közlekedési baleset márciusban 14 fordult 
elő, amelyek közül egy súlyosabb, négy köny-
nyebb sérüléssel, a többi pedig sérülés nélkül 
végződött. Táncmulatságokra, hangversenyek-
re és egyéb nyilvános szórakozásokra 45 en-
gedélyt adtak ki. Zárórameghosszabbitást 67 
esetben engedélyeztek. A kapitányság beje. 
lentő hivatalánál 2758 belföldi és 422 kül-
földi jelentette be magát, viszont eltávozá-
sát 2.358 belföldi és 513 külföldi jelentette. 
Márciusban három egyén költözött be Jugo-
szláviából, mig kiköltözés nem történt. 

A közbiztonsági állapot kielégítő volt. Na-
gyobb bűncselekmény nem fordult elő. A bűn-
cselekmények száma az elmúlt hónapban sem 
haladta meg a szokásos mértéket. A büucse-
lekmények részletezése a következő: Előfordult 
302 bűncselekmény, amelyek közül a nyomo, 
zás eredményes volt 184 esetben, eredmény-
telen 46 esetben és még folyamatban van 72 
esetben. Az ember élete és testi épsége ellen 
40 bűncselekmény irányult, de halálos kime-
netelű egy sem volt. A vagyon elleni bűn-
cselekmények száma 254, amelyek közül lo-
pás 180 volt. Öngyilkosság 12, eltűnés 20, 
baleset 115 fordult elő, azonban halálos ki-
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