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Föbelöííe magút 
tápéi e e r > 

aki nem tu<lta elviselni anyfa súlyos betegségéi 
A Délmagyarország munkatársától.') Tápé 

község arról a megrenditő tragédiáról beszél, 
ami szerdán játszódott le a falu egyik üzleté-
ben. Weisz Sándor fiatal füszerkereskedő, 
akinek a községben jómenetelü üzlete volt, 
fSbelötle magát és azonnal meghalt. 

Weisz Sándor családi okok miatt vált meg 
az élettől, özvegy édesanyjával egyedül élt, 
a fia rajongással szerette édesanyját, aki a 
közelmúltban súlyosan megbetegedett A fiatal 
kereskedőt anyjának betegsége rendkívül le-
verte, szerdán reggel még Szegeden járt be-
vásárolni, azután hazament és az üzlet melletti 
szobában Frommer-pisztollyál fejbelőtte ma-

gát. A golyó az életerős és atlétatermetű 25 
éves Weisz Sándor fejébe fúródott és azon-
nal megölte* 

A tragédia hire Tápén nagy Izgalmat kel-
tett Rendkívül szerették a fiatal kereskedőt, 
aki mindig szívesen állt rendelkezésére a fa-
lusi lakosságnak. Nagy részvét mellett temet-
ték el csütörtökön, amelyen szinte az egész 
falu résztvett Dr. Fránkel Jenő rabbi végezte 
az egyházi szertartást, majd nagy tömeg gyá-
szoló kisérte el utolsó útjára az öngyilkos 
fiatal kereskedőt, aki nem tudta túlélni anyja 
betegségét. 

Erkölcsrendészeti razzia a korzón 
Szerda éjszaka tizenöt leányi előállítottak a rendőrségre — Kilencet kórházba 

utallak, hat ellen munkakerfllés miatt eljárást indítottak 

pá Délmagyarország munkatársától.) A 
rendőnség erkölcsrendészeti osztálya tegnap 
éjjel razziát tartott a korzón. A közönség ré-
széről ugyanis nap-nap után számos panasz 
érkezett a rendőrségre. Tegnap éjjel dr. 
Hamar Zoltán rendőrfogalmazó irányításával 
több detektív és rendőr rajtaütésszerű razziá-
ban sorra leigazoltatta a platánok alatt tartóz-
kodó hölgyeket A razzia heves konsternációt 
keltett, sokan élénken tiltakoztak az igazol-
tatás ellen. A rendőrség nem kevesebb, mint  1  

tizenőt leányt állított elő a központi ügye-
letre,, ahol személyi adataik felvétele után | 

valamennyit a fogdában őrizetbe vették. 
Csütörtökön délelőtt valamennyi őrizetbe 

vett leányt kihallgatta dr. Hamar fogalmazó, 
majd orvosrendőri vizsgálat következett és 
ennek eredményeképen kilenc leányt beutal-
tak a kórházba, hat ellen pedig közveszélyes 
munkakerülés címén indult meg a kihágási 
eljárás. Amennyiben az őrizetbevettekről ki-
derül, hogy nem szegedi illetőségűek és itt 
foglalkozásuk nincsen, a rendőrség ki fogja 
őket tiltani a város területéről. Azok a lányok, 
akiket kórházba utaltak, gyógyulásuk után ke-
rülnek a rendőrbiró elé. 

X e l / e s e i i indokolatlan 
a város horribilis fégdrágitása 
A vágótfldl bizottság a felemeli jégárak leszállítását javasolta 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az az álta-
lános felzudulás, amely városszerte a város várat-
lan jégdrágitását fogadta, nem maradt hatástalan. 
A vágóhidi bizottság csütörtökön délelőtt dr. Pálfg 
József polgármesterhelyettes elnökletével ülést tar-
tott és ugy határozott, hogy a felemelt jégárak 
hatvan fillérrel való leszállítását javasolja a pol. 
gármeslernek. 

A vágóhidi bizottság ülésére meghívót kaptak 
az összes érdekeltségek képviselői. Az ülésen így 
résztvettek a husipari szakosztály, a cukrász-
ipari szakosztály, a vendéglősipari szakosztály és 
a kiskereskedők szakosztályának képviselői is. A 
kereskedelmi és iparkamara képviselője bemutatta 
a bizottságnak azokat az adatokat, amelyeket más 
városok jégárairól szerzett be rövid uton. Ezek 
szerint az adatok szerint a szegedi jégárakhoz 

hasonlóan magas jégárak sehot másutt az ország, 
ban nincsenek és igg a város horribilis drágítása, 
amely egy egész sereg élelmiszer megdrágulását 
vonja maga után, teljesen indokolatlan. 

A szakosztályok képviselőinek felszólalása után 
a vágóhidi bizottság szinte egyhangúan arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a mázsánként két-
százhatvan fillérről háromszázhatvan fillérre fel-
emelt jégárakat legalább háromszáz fillérre le kell 
szállítani. Felmerült az ülésen az a kívánság is, 
hogy a városi jéggyár csakis akkor adjon át olcsó 
áron jeget a Hűtőház jéggyárának, ha az összes 
érdekeltségek igényeit kielégítette. Az elnöklő Pálfy 
József polgármesterhelyettes kijelentette, hogy ezt 
a kívánságot megszívlelendőnek tartja és a bizott-
ság javaslatait sürgősen a polgármester elé ter-
jeszti. 

A kultuszminiszter safnálná, ha Szeged 
megszüntetné a színházi házikezelést 

A polgármester Kertész K. Róbert államtitkárral tárgyalt a házikezelés válságáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester szerdán Budapestre 
utazott több aktuális városi ügy elintézésének 
kisürgetése érdekében. A polgármester eluta-
zása előtt részletesebben nem tájékoztatta a 
nyilvánosságot utjának céljairól. Elutazása 
után értesültünk csak arról, hogy utazását 
a szinházkérdés kompliUálódása tette hirtelen 
aktuálissá. A polgármester tulajdonképen 
azért utazott föl Budapestre, hogy Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszterrel megtárgyalja a szín-
házi házikezelés válságát Azzal az elhatá-
rozással ült a vonatra, hogy részletesen in-
formálni fogja a minisztert a történtekről, 
bemutatja neki Pálfy József polgármesterhe-
lvettes-intendáns hozzája benyújtott előterjesz-
tését, amelyben a házikezelés megszüntttÁQ"t 

és a színház vállalatba adását javasolja és 
abban az esetben, ha a miniszter nem beszéli 
rá a házikezelés további fenlartására, hozzá-
járul ő is a házikezelés megszüntetéséhez. 
Ebben az esetben a legközelebbi közgyűlés 
elé Pálfy József javaslata alapján előterjesz-
tést tesz a színház vállalatba adására. 

A polgármester csütörtökön este, a féltizes 
gyors von attal érkezeit haza Szegedre. A Dél-
magyarország munkatársa az állomáson ér-
deklődött a polgármestertől pesti utjának 
eredményei iránt 

— Azért utaztam Pestre — mondotta a 
polgármester —, hogy megsürgessem a köz-
gyűlés által legutóbb megszavazott egymillió-
pengős függőkölcsön jóváhagyását. Az An-
gol-Magyar Bank közgyülésileg elfogadott 
Ri'ánlatának határideje ugyanis rövidesen le-

jár és ezért vált sürgőssé a kormányhatósági 
jóváhagyás hozzá. A minisztériumban biztató 
ígéretet kaptam, hogy a jóváhagyást néhány 
napon belül leküldik. Tulajdonképen ez volt 
a legfontosabb ügy, amiért Pestre utaztam. 

— Szegeden ugy tudják — mondottuk —, 
hogy polgármester ur a kultuszminiszterrel is 
tárgyalni kivánt a színház dolgairól. 

— Nem beszéltem a kultuszminiszterrel — 
válaszolta a polgármester —, de bevallom, 
tényleg szerettem volna vele beszélni. Sajnos, 
nem találkozhattunk és a kultuszminiszté-
riumban így csak Kertész K. Róbert állam-
titkárral beszéltem, akit részletesen tájékoz-
tattam a helyzetről. Az államtitkár kijelen-
tette előttem, hogy igen sajnálatosnak tartaná, 
ha Szeged város megszüntetné a házikezelést. 
Kijelentette azt is, hogy ugyanez az állás-
pontja a kultuszminiszternek is. 

Többet a polgármester nem mondott buda-
pesti útjáról, az autó megindult vele lakása 
felé. 

Asz olvasó rovata 

N é h á n y s z ó a z i n s é g m u n k a -
b é r e k r ő l 

Tekintetes Szerkesztőség! Kinek nem fáj, 
— annak nem jaj. Ez az oka azoknak a nehéz 
sóhajoknak és panaszoknak, amelyek a mun-
kások ajkáról elhangzanak. A hatóság eltűri, 
hogy a munkásokat jóformán semmiért dol-
goztatják, ledelgoztatják. Lájer Dezső tör-
vényhatósági bizottsági tag a május 28-iki 
közgyűlésen elhangzott beszédében azt mon-
dotta, hogy a munkaadók az inségmunka-
béreket veszik alapul. Ugyanott Czigler Ar-
nold építész ennek az ellenkezőjét állította. 
Csak azt szeretném itt megjegyezni, hogy ép-
pen a püspöki palotánál, amelyet Czigler 
épített, a munkásoknak 30 filléres órabért 
adtak. 30 fillérért kell a harmadik emeletre 
talicskázni a téglát! Ennek a szomorú hely-
zetnek tulajdonitható, hogy ha a munkás Ismé-
telten a hatóságokhoz megy, mert nincs ke-
nyere, nem is szólva arrólj hogyha lakbért sem 
tudja megfizetni 

Soraim közlését kérve maradok tisztelettel: 
Egg építőmunkát. 

A k o r z ó i b é r s z é k e k 
Tisztelt Szerkesztőségi A korzó székei 

ugyanugy, hozzátartoznak Szeged képéhez, 
mint a dunaparti Buchwald-székek'. Jól esik 
rajtok a nyári hőségben megpihenni, bár a 
pihenís 4 fillérbe kerül. A 4 filléreket az 
agilis jegyszedők csütörtökig csak reggel 8 
órától kezdődőleg szedték. 8 óra előtt szabad 
volt boldog-boldogtalannak helyet foglalni a 
székeken. Leginkább irodába készülő tisztvi-
selők vették igénybe ezt az alkalmat hogy 
mielőtt bemennének a legtöbbször poros, fül-
ledt irodába, levegőzzenek a platánok alatt. 

Csütörtök reggel aztán kellemetlen megle-
petés érte az üdülőket. Jóval 8 óra előtt meg-
jelent a jegyszedő és kérte a. 4 filléreket A 
tisztviselők csodálkozva néztek: mi történhe-
tett? A jegyszedő aztán elmondotta, amennyit 
tudott az egész intézkedésből: 

— Utasítást kaptam, hogy már 8 óra előtt 
kezdjem meg a jegyárusítást. Mindenkinek 
jegyet kell váltania. Ez alól csak a város kö-
telékébe tartozó tisztviselők vonhatják ki ma-
gukat .. 

Szólt és azoknak, akik nem városi tiszt-
viselő, leszakította a jegyet 

Mindössze 4 fillérről van szó, de gondol-
kozni azért lehet rajta. . . Miért tőrtént ez 
a hirtelen intézkedés? Szegeden még a kora 
reggeli levegőt sem lehet bérmentesen szivni? 

Tisztelettel: Aláírás. 

Orák,ékszerek 6 havi részletre 
Alpakka evőszerek 1 2 „ „ 
T A f l i órásnál, Kölcsey ucca T. Nagy javiMmtthely 1 TSrt 
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