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Anyagi zavarok miatt felakasztotta magát 
az u ¡szegedi füzesekben Kahn János szegedi vendéglős 

(A Délmaggarország munkatársától.) Csütörtökön 
¿«előtt a tiszai csónakázók észrevették, hogy a 
nagystrand fölött, a Bertalan-emléktől néhány lé-
pésnyire kezdődő füzesekben egy fürdődresszes 
élettelen ember lóg az egyik fűzfán. A csónaká-
zók azonnal a partra siettek és megdöbbenve vet-
ték észre, hogy a 30—iű év körüli férfi egg vé-
kong zsinegre felakasztotta magát. Sietve levág-
ták a zsinegről, de már nem lehetett rajta segí-
teni. A holttest körül rövidesen nagyobb tömeg 
gyűlt össze és egyesek Hahn János szegedi kocs-
márost vélték felismerni benne. Időkőzben meg-
érkezett a rendőri bizottság is, amely kétségtelenül 
megállapította, hogy az öngyilkos Hahn János 
39 éves ismert szegedi kocsmáros, akinek Felső-
Uszapart 6. szám alatt van a kocsmája. 

A tisztiorvos megvizsgálta a holttestet és konsta-
tálta, hogy az öngyilkosság a felfedezés előtt két-
három órával történt Azalatt a fa alatt, ahol 
Hahn holttestét megtalálták, egy cédula feküdt, 
amelyre a kocsmáros ceruzává' a köve kezőket irta: 

— Az anyagi zavarok miatt menekülők a halálba. 
A rendőri nyomozás kiderítette, hogy Hahn János 

már régebbi idő óta foglalkozott az öngyilkosság 
gondolatával. Családjának szerdán este is panasz, 
kodott, hogy az anyagi zavarok teljesen elkeserí-
tik és ugg látja, hogy egyetlen megoldás számára 
az öngyilkosság. Csütörtökön reggel aztán jókedvű-
en «¡búcsúzott otthon azzal, hogy elmegy meg-
fürdeni a strandra. Valószínű, hogy már hazul-
ról azzal a szándékkal ment el, hogy elköveti az 
öngyilkosságot, mert megérkezése után azonnal el-
ment a füzesekbe és véghez vitte az öqgyilkossál-
got 

A fiatal Haha János rendkívül küzdelmes életet 
élt Néhány év alatt több üzlete is volt, de egyik 
sem jövedelmezett, ugy, hogy sorba be kellett 
őket zárnia. Legutóbb az Oroszlán- és az Iskola-
uccán volt kocsmája, amelyik azonban szintén 
tönkrement Akkor nyitotta ipeg a Felsőtiszapart 
6. szám alatti kocsmáját, amelyhez nagy reménye-
ket fűzött Számitásai nem váltak be és ez keserí-
tette el őt annyira, hogy eldobta magától az életet. 

Hahn János holttestét a törvényszéki orvos-
tani intézetbe szállították. 

Pálfy polgármesterhelyettes szakbizottságot küld ki 
a száliitási szabálytalanságok ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Délmagyarország csütörtöki számában rész-
letes tudósítást közöltünk arról a száliitási sza-
bálytalanságról, amelyet a városi munkálatok 
ellenőrzésével megbízott mérnők állapított 
meg és amelyről hivatalos jelentést terjesz-
tett már a polgármester elé. Az eset általá-
nos feltűnést keltett az egész városban. Az 
tőrtént, hogy az ellenőrző mérnök az egyik 
városi munkálat ellenőrzése alkalmával meg-
állapította, hogy a város szerződéses vállal-
kozója nem az előírásos és a számlázott anya-
got használta föl, hanem annál lényegesen si-
lányabb és kisebb méretű anyaggal dolgozott. 
A kétféle anyag között nem nagy az árdiffe-
rencia, dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 
nyilatkozata szerint azonban a város hatósága 
a legszigorúbb vizsgálatot inditja meg ebben 
az ügyben és ha a vizsgálat eredményéből 
az derül ki, hogy a vállalkozó rosszhiszemű-
sége rej'lik a szabálytalanság mögött, a vele 
kötött éves szerződést azonnali hatállyal fel-
bontják. 

Megírtuk azt is, hogy a mérnöki hivatal 
által kérdőre vont vállalkozó azzal védeke-
zik, hogy a nyilvánvaló visszaélésről nincs 
tudomása, azt az egyik elbocsájtott embere 
bosszúból követte el. 

A mérnöki hivatal jelentése csudálatoské-
pen még mindig nem jutott el dr. Pálfy Jó-

zsef polgármester hivatalába és így Pálfy élő-
szóval informáltatta magát csütörtökön dél-
előtt Berzenczey Domokos műszaki főtaná-
csossal, a mérnöki hivatal vezetőjével a tör-
téntekről. 

— Megjelent nálam' az érdekeit vállalkozó 
egyik hozzátartozója is — mondotta a Dél-
magyarország munkatársának Pálfy József — 
és megismételte azt a kijelentését, hogy a 
visszaélésről, a szabálytalanságról nem volt 
tudomása, utólag állapította meg, hogy valaki 
bosszúból kicserélte a munkára kiadott anya-
got silányabb minőségűvel. Kijelentette ennek 
igazolására azt is, hogy ilyen kifogásolható 
anyag csak azokon a helyeken található, ahol 
a bosszúálló dolgozott, a többi helyeken s 
munka kifogástalan. 

— A tegnapi kijelentésemet ettől függetlenül 
változatlanul fentartom és ismétlem, hogy a 
legszigorúbban fogok eljárni ebben az ügy-
ben. Egy szakbizottságot küldök ki a kifogá-
solt munka felülvizsgálatára. Ez a szakbizott-
ság könnyűszerrel meg tudja állapítani majd, 
hogy a vállalkozó követett-e el szabálytalan-
ságot, vagy pedig tényleg bosszú dolgozott. 
Ha a szakbizottság ugy találja, hogy a sza-
bálytalanságok elkövetésében része van a vál-
lalkozónak is, akkor ennek a konzekvenciáit 
a legradikálisabb módon levonjuk. 

Sszombalon 
isméi összeül a Kisgyűlés 

A üilfeleKexeti segélyele, a lculturpalota kibővítése és a városi 
tisztviselők fizetési Uqye a tárgysorozaton 

CA Délmagyarország munkatársától.') Dr. Algner 
Károly főispán szombat délre ismét összehívta a 
kisgvülést, hogy az előkészítse a közgyűlés napi-
rendjére később bejelentett tárgyakat A szombati 
kisgyűlés munkaprogramjában egyelőre három do-
log szerepel, Bakó László interpellációja a hit-
felekezeti segélyek felosztása miatt, a muzeum 
kibővítésének az ügye és egy ujabb indítvány, amit 
a törvényhatósági bizottság egyik tagja csütörtö-
kön nyújtott be a városi, tisztviselők fizetéshal, 
mozása ellen. 

Bakó László a szegedi református egyház Iel-
Késze, mint ismeretes, a kisebbségi hitfelekezetek 
sérelmét tárja a közgyűlés elé interpellációban, 
kifogásolja a polgármester ismeretes határozatát, 
amely a költségvetésben előirt harminoezer pen-
gős segélyt a felekezetek között a lélekszám ará-
nyában osztotta fel, tekintet nélkül arra, hogy a 
város, mint kegyúr, közel három és félszázezer 
pengőt költ el egyházi célokra. 

A kultúrpalota kibővítésének ügye a kisgyűlés 
keddi ülésének napirendién már szerepelt dr. Sza. 

lag József és társainak indítványa formájában. 
A kisgyűlés az indítványhoz elvileg hozzájárult és 
javasolja annak elfogadását, amely esetben a köz-
gyűlés kimondaná, hogy elvileg elhatározza a kul-
túrpalota kibővítését és addig, amig a város anyagi 
helyzete megengedi a kibővítési tervek kivitelét, 
a kultúrpalotát a Stefánián lévő várrommal bő-
víti ki Ebben a helyiségben a muzeum néprajzi 
osztályát helyezhetnék eL Mivel pedig szeptem -̂
berben országos ünnepségek lesznek Szegeden, a 
kisgyűlés az indítvány alapján azt is kívánatosnak 
tartotta, hogy a Stefániái kioszk átalakítását hala-
déktalanul kezdje meg a város, mert különben 
szeptemberre nem készülhetnek el a munkával. 
Mivel azonban az átalakítási munkát csak ugy 
kezdhetik meg, ha a közgyűlés kiutalja a szüksé-
ges összeget, a közgyűlés pedig csak akkor 
utalhatja ki, ha a mérnöki hivatal elő-
zetesen elkészíti a szükséges terveket és a költ-
ségvetést, ilyen javaslat csak akkor kerülhet a 
közgyűlés elé, ha a mérnöki hivatal addig elké>ziti 
az előkészítő munkálatokat Berzenczey Domokos 

műszaki főtanácsos, a mérnöki hivatal vezetője a 
kisgyülésen kijelentette, hogy szükség esetén ei-
készitik a terveket is, a költségvetést is szomba-
tig, a kisgyülésen elnöklő Pálfy József polgár-
mesterhelyettes erre ugy döntött, hogy abban az 
esetben, ha a mérnöki hivataltól megkapja ezeket a 
dolgokat, konkrét javaslatot tesz már a szombati 
közgyűlésen. 

A mérnöki hivatal másnap meg ls kezdte a aran-
kát és értesülésünk szerint szombatig elkészül vele. 
így a szombat délben összeülő kisgyűlés már letár-
gyalhatja, délután pedig dönthet fölötte a közgyű-
lés is. 

A városi tisztviselők fizetéshalmozása ügyébe» 
Gombos István nyújtott be indítványt Indítványá-
ban annak a kimondását kéri a közgyűléstől, 
hogy a munkanélküliségre Hs a város súlyos pénz-
ügyi helyzetére való tekintettel minden városi al-
kai mázott csak egyféle elmen kaphat fizetést, azon. 
nal elbocsájtandók azok a városi tisztviselők, vagy 
alkalmazottak, akik a várostól, vagy máshonnan 
legalább havi százötven pengő nyugdijat élvez-
nek. Indítványozza végül, hogy a közgyűlés rendelje 
el azoknak a városi üzemeknek a beszüntetését, 
amelyek indokolatlan konkurrendát okoznak a 
szegedi iparosságnak és amelyekre a városnak 
gazdasági okokból sincs múlhatatlanul szüksége. 

A képviselőház elfogadta 
a népszámlálásról szélé tör-

vényjavaslatot 
Budapest, június 26. A képviselőház Almásy 

László elnökletével csütörtökön harmadszori ol-
vasásban is elfogadta a külföldiek lakhatásáról, 
Bogyiszló községnek Tolna vármegyéhez és Baja-
szentiván községnek Baja városához csatolásából 
szóló törvényjavaslatokat 

Az 1930. évi népszámlálásról szóló törvényjavas-
latot is ismertette ezután Dencz Ákos előadó. 

Kétbly Anna elismeréssel emlékszik meg a kőz-
ponti statisztikai hivatal működéséről. Sajnálja, 
hogy az Irányító Jogot a kormány kezébe tették 
I«- A munkanélküliségről külön statisztikai felvé-
telt sürget s kívánatosnak tartaná, ha a munka-
bérekről és a kiskereskedelmi árakról adatokat 
gyüjtenének. 

Kenéz Béla felhívja a magyar társadalom ügyei-
mét a népszámlálás pontos végrehajtásához fűződő 
nagy nemzeti érdekekre. A Ház általános derült-
sége közben jelenti ki, hogy a házasság Igen Jó 
életbiztosítási intézmény, mert a házassági köte-
lékben álló férfiak halandósági arányszám« két és 
félszer kisebb, mint azoké, akik nem élnek házas-
életét 

RoOienStein Mór csatlakozik Kéthly Anna fejte-
getéseihez. Fontosnak tartja, hogy a számláló-
biztosok kellő információt kapjanak. 

Szabó Sándor; Rendkívül nagy súlya van egy 
olyan statisztikai feldolgozásnak, amely számsze-
rűleg igazolja Trianon gazdaság és_ szociális kö-
vetkezményeit 

Gál Jenő őrömmel fogadja a javaslatot, mert a 
népszámlálás statisztikája megmutatja, hogy Ma-
gyarország kultúrfölénnyel akar győzedelmeskedni 
az európai népek sorában. 

Kocsán Károly a fővárosi statisztikai hivatal 
működését méltatja és szeretné ha a vidéki va-
rosokban is létesítenének statisztikai hivatalokat 

Gróf Bethlen István válaszolva a felszólalásokra, 
utal arra, hogy ez a javaslat lényegében azonos 
az 1920. évi népszámlálási törvényjavaslattal. A 
szociáldemokraták kifogásolták, hogy a népszám-
lálással egyidejűleg nem készítenek statisztikai fel-
vételt a munkanélküliségről és a munkabérek-
rőL A munkannélküüek statisztikája csak olyan 
államokban vihető keresztül, ahol munkanélküli 
biztositás, vagy állami közvetítő hivatal van. 

A Ház ezután a javaslatot ugy általánosságban, 
mint részleteiben elfogadta. 

Ezután áttértek a statisztikai hivatal munka-
tervéről szóló jelentés tárgyalására. 

Kéthly Anna a munkaterv kiegészítését kéri fő-
leg mezőgazdasági, adóügyi, szegényügyi és más 
szociális Vonatkozásban. 

Gróf Bethlen István miniszterelnök kijelenti, 
hogy a népszámlálás után sor kerül a mezőgazda-
sági statisztika ujabb felvételére. 

A miniszterelnök válasza után a Hát a Jelen-
tést tudomásul vette. 

A legközelebbi ülés pénteken délelőtt 10 órakor 
lesz, amelynek napirendjére az állami kölcsön 
felvéVéró« szóló tórvénytava«al tárgyalását tűz-
ték ki. 

Képkeretezés, blodelkeretkészltés 
$ Kárpáti képszalon 

ét müksreskdéBben, Klauzál tér és Oroezlin n. cirok ToL 23-27. 


