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Szerettei a második feleségét, 
de az első nélkül nem tudott élni 

Különös öngyilkosság az Alkony-uccában 

f i Délmagyarország munkatársától.) Öz-
vegy Szabó Gergelyné Alkony-ucca 10. számú 
házában levő lakásán az éjszaka revolver dör-
rent és amikor a házbeliek a lövés zajára be-
siettek, egy átlőttfejü embert találtak a szo-
bában, homlokából szivárgott a vér, kezében 
forgópisztolyt szorongatott Látszólag élette-
len volt, de a kiérkezett mentők megállapí-
tották, hogy még él, beszállították a sebészeti 
klinikára, ahol jelenleg is eszméletlen álla-
potban fekszik. 

Az öngyilkosságnak" romantikus háttere van. 
Gyömbér István 30 éves kőmivessegéd igen 
boldog családi életet élt feleségével, aki azon-
ban néhány évvel ezelőtt fiatalon meghalt 
Gyömbér nagyon bánkódott a felesége után, 
később azonban belenyugodott a változhatat-
lanba és újból megnősült Második felesé-
gét is szerette, veszekedés, civódás nem volt 
a házastársak között. Néhány hét óta Gyömbér 

megváltozott és barátainak nagy meglepeté-
sére kijelentette, hogy nem tud tovább élni — 
első felesége nélkül és inkább el fogja magá-
tól dobni az életet,^ semhogy tovább bánkód-
jon utána. ~ * ' ~ , 

Hétfőn késő este Gyömbér eltávozott Kos-
suth Lajos-sugárut 5. szám alatti lakásából és 
elment anyósához, első felesége anyjának Al-
kony-uccai lakására. Arra kérte anyósát, ha 
meghal, temettesse el első felesége mellé. 
Anyósa igyekezett megvigasztalni Gyömbért, 
aki azonban nem reagált anyósa szavaira, be-
ment a szobába, ahol nem sok idő múlva 
föbelőtte magát. ~ ~ ' " ~ L""" ' 

Gyömbér István két levelet hagyott hátra, 
az egyiket feleségéhez címezte és abban arra 
kéri, hogy ne haragudjon rá öngyilkossága 
miat t mert bár öt is szerette, de, első felesége 
nélkül még sem tud élni, * ' J  1 - 3  

Szerdán a kisgyűlés tárgyalja a közgyűlés elé 
nem engedeti szocialista indítványokat 

{A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán dél-
után négy órakor összeül a töményhatósági kis-
gyűlés, hogy letárgyalja májusi napirendjét A 
törvény értelmében ugyanis a kisgyülésnek minden 
hónapban rendes ülést kell tartania, míg a köz-
gyűlés csak három hónaponkint ül össze. 

A szerdai kisgyűlés tárgysorozatát a hétfői refe-
ráló ülésen állította össze az ügyosztályvezetők 
referálása alapján a polgármester. A tárgysorozat 
elég terjedelmes, negyven pontból áll, ezek között 
28 a polgármesteri előterjesztés, három az inter-
pelláció és kilenc az indítvány. 

A polgármesteri előterjesztések legnagyobb része 
behajthatatlanná vált földbér, házbér és adótar-
tozások leírása, van ezeken kívül számos földbér-
letátruházás ikérelem, illetőségi ügy, megfelebbezett 
polgármesteri határozat, területhasználati engedély 
és hét kérelem szeszfőzde felállítása iránt 

Az interpellációk és indítványok legnagyobb ré-
szét a szociáldemokrata városatyák terjesztették 
be még a legutóbbi közgyűlés napirendjére, a pol-
gármester azonban ezeket nem terjesztette a köz-
gyűlés elé, mivel szerinte tárgyuknál fogva a kis-
gyűlés hatáskörébe tartoznak. A szociáldemokrata 
párt közgyűlési frakciója napirendelőlti felszóla-
lás formájában tiltakozott a polgármester intéz, 
kedése ellen és helytelennek minősítette a polgár-
mester törvénymagyarázatát, azonban a polgár-
mester megmaradt álláspontja mellett így az in-
dítványok közül egyik-másik már el is vesztette 
aktualitását mert azóta már több hét telt eL 
A polgármester a közgyűlés után kijelentette, hogy 
ha a törvény rendelkezései nem elég világosak és 
az ő értelmezése helytelen, az érdekelt városatyák 
a helyes értelmezést — a belügyminisztertől kér. 
hetik íelebbezés termájában. 

Az első Interpelláció egyébként Láfer Dezsőé, 
aki a munkanélküliség kérdésének megoldására 
kiküldött bizottság össze nem hivása miatt inter-
pellálja meg a polgármestert Ez az interpelláció, 
mint ismeretes, elveszt/ette aktuálitását, mert be-
nyújtása után összehivatták a bizottságot az pedig 
egy ötös bizottságot delegált és ez a kisbizottság 
már kétszer is tartott ülést 

Olejngik József a második Interpelláló, aki a 
munkanélküliek részére ígért kiskertek kiosztása 
iránt érdeklődik. Szűcs Imre a Szentistván-téri 
illemhely lezárása miatt interpellálja meg a pol-
gármestert 

Ax indítványozók sorát Iritz Béla nyitja meg, 
aki a Vásár hely/-sugárut aszfaltjárdáinak elkészí-
tésével kapcsolatban azt kívánja, hogy a város 
az érdekelt háztulajdonosoktól harminc félév alatt 
szedje be a költségeket 

Lájer Dezső a munkanélküliek részére lakbér, 
segély utalványozását indítványozza, második in-
dítványában a városi szükségmunkálatoknál alkal-
mazott munkások munkaidejének és munkabéré-
nek szabályozását sürgeti, harmadik indítványá-
ban pedig azt javasolja, hogy a város az ideg-
klinika felszabaduló épületét trackomakórház tá-
jaira rendezz« be. 

Dr. Landesberg Jenő a Püspökbazárok üzlet-
béreinek felemelése ellen tiltakozik indítványában, 
dr. Meskó Zoltán a Gráf-féle gyermekkórház meg-
nyitását sürgeti, Olejngik József a Hunyadi-tér fel-
szabadítására tesz javaslatot második indítványá-
ban azt kéri, hogy a város a Leszámoló-palota 
előtt kisajátítandó és lebontandó épületek anya-
gából olcsó kislakásokat építsen a munkások szá. 
mára, végül dr. Sőreghg Mátyás a Nemestakács-
ucca belső szakaszának rendezését kéri,. 

A lövő héten összeül 
a kisvasút reviziós bizottsága 

Síaűszlika készül a kisvasul tizlelviieléröl 

(A Délmagyarország munkatársától.) A pol-
gármester, mint ismeretes, a belügyminiszter 
figyelmeztetése alapján bizottságot küldött ki 
nemrégen azzal a mandátummal, hogy vizs-
gálja felül a kisvasút üzletmenetét, vagyon-
kezelését, forgalmát és dolgozzon ki javaslatot 
a város költségvetését terhelő horribilis de-
ficit csökkentésére. A bizottság elnöke Scul-
téty Sándor főszámvevő, tagjai Kiss Ferenc 
miniszteri tanácsos, Dobó Gábor és Főző Már-
ton, a kisvasút üzemvezető mérnöke. 

A bizottság még nem kezdte meg munká-
j á t mert a főszámvevő először minden szük-
séges adatot össze kiván gyűjteni, hogy a 
tagok tisztán lássák a helyzetet. A főszámvevő 
statisztikát készíttet a kisvasút forgalmáról, 
bevételeiről és kiadásairól, személyzetéről, 

anyagszükségletéről. A statisztika most készül 
és a napokban valószínűleg minden adat 
együtt lesz ugy, hogy a bizottság a jövő 
héten minden valószínűség szerint össze is ül. 

A polgármester egyébként most kiegészí-
tette a bizottságot Két u j szakértőtagot ne-
vezett ki, dr. Veress Gábort, a Máv. szegedi 
üzletigazgatóságának vezetőjét és Homola Re-
zső Máv. főfelügyelőt, a szegedi személypá-
lyaudvar főnökét. 

Veress Gábor illetékes helyen közölte, hogy 
lesz egy olyan javaslata, amelynek elfoga-
dása és megvalósítása esetén a kisvasút lénye-
ges összegeket takaríthat meg. Azt fogja java-
solni, hogy egyesítse a város két közlekedési 
üzemének, a kisvasutnak és az autóbuszüzem-
nek kocsi- és gépjavitómühelyét anélkül azon-

ban, hogy más téren szorosabb nekszust te-
remtene a két üzem kőzött így az egyesitett 
műhely munkaenergiáját jobban, gazdaságo-
sabban és kevesebb költséggel használhatja 
ki mindkét üzem. 

Meleg 
A Meto©«V>logtal Intézet Jelenti este I I órakor: 

Hazánkban a nap folyamán majdnem minden-
felé voltak esők, egyes helyeken zivatarokkal. 
Prognózis: Meleg és átmenetileg szárazabb idő. 

Bukarestben felfüggesztettek 
egy sziguranca főbiztost 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n je len-
tése.) Bukarestből jelentik: Nagy szenzációt kel-
tett Bukarestben, hogy Husarescu sziguranca fő-
biztost felfüggesztették állásától és pedig azért, 
mert — a hivatalos jelentés szerint — különböző 
pénzügyi természetű szabálytalanságokat követett 
el. Az Adeverul azt irja, hogy Husarescut kémke-
désért függesztették fel, állítólag a szovjetkormány 
vesztegette meg és vette igénybe szolgálatait 

A féltékeny csehek 
Prága, május 27. A hágai és párisi egyezményt 

a szenátus kedden első és második olvasásban el-
fogadta. Hasonlókép jóváhagyólag tudomásul 
vette Benesnek ebben az ügyben tartott expo-
zéját. A vita során több szónok szóbahozta Briand 
memorandumát az európai államok szövetségéről. 
Jesser német nemzeti párti a szociáldemokraták-
kal szemben azt hangoztatta, hogy a Briand terve 
szerint megalkotandó Páneurópában Csehszlovákia 
nem lenne egyéb, mint egy jól szituált kisállam s 
ei kellene tűrnie, hogy Bécs és Budapest újból 
átvegye természetes szerepét Prága szerepe pe-
dig, mint középeurópai gazdasági centrumé, véget 
érne. 

Ellünl 40.000 pengő 
éríékü ékszer 

Nyíregyháza, május 27. Báró Perényf Bfllné 
kisleányával együtt Mátészalkáról utaztában, a vo-
natra szállás előtt kézitáskáját, melyben mint-
egy 40 000 pengő érfékü ékszer volt, odaadta kis-
leányának. Mátészalkán vette észre, hogy • táska 
hiányzik. A kisleány csak aira emlékszik, hogy 
a táskát az először választott kocsiban letette, 
ahonnan később egy másikba mentek át. Az elő-
zőleg használt kocsit Mátészalkáról közben más-
felé indították. 

M9 
KATONAZENE a Hágiban! 

ÓRA, 
98« 

EKSZER 
bérmi legnagyobb választékban 

cégemnél Fischer József ékszerész 

Kárász ucca 14. 
M * D r c h e r t D i B z A m e l l e t t . ~M 

Vigyázzon az egészségére!!J 
Megbízható helyen vAsnrolIon f 

Valódi OorioD gyümölcs ecet 1 liter . "84 fillér 
Elsőrendű soláfaolat kimérve 1 kiló . 2 5 0 fillér 
Oyógyméz, kitűnő illatos, k'mérve 1 kiló 140 fillér 

A „KONZUM" ,9 
Kossuth La'os sugarat 1. szám a'atti Őrletében, 

PANNÓNIA SZALLO 
BUDAPEST, VIII., RAKOCZl-llT 5. 

Elsőrangú szálló. Az előkelő családok régi, J6-
hirnevü találkozóhelye a főváros központjában. 
A legmodernebb felszerelés és minden kénye-
lem. Fürdők. Hideg ós meleg folyóvíz minden 

szobában. 937 


