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A 1 2 éves Gera László 
felakasztotta magát a vi l lanyzsinórra 

Borzalmas öngyilkosság a Ferlő-uccában 

Greta Garbó I 
é n e k e l h é t f ő t ő l I 
a B e l v á r o s i b a n . 8 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtök délelőtt a Fertő-ucca 20. szám alatti 
házban egy 12 éves gyermek megölte magát. 

Az öngyilkosság a legfurcsább körülmények 
között történt. A gyermek, Gera László,, aki 
egy uccaseprőnek a fia, a reggeli órákban az 
udvaron játszadozott. Édesanyja többször ki-
szólt a konyhából, ne távozzon el, mert ebé-
det kell vinni édesapjának. A gyermek mind-
annyiszor jókedvűen szólt vissza: 

— Tudom, nem megyek sehová. 
Egy ideig még hallatszott, hogy az udvaron 

motoszkált, azután elcsöndesült. Az anyja azt 
hitte, hogy leült valamelyik sarokba és szo-
kása szerint faragcsál. Nem is szólította fél-
tízenkettőig, akkor azonban kikiáltott az ud-
varra: 

— Laci, kész az ebéd, viheted apádnak. 
Válasz azonban nem jött. Az anya többször 

kiáltott még, azután bosszankodva elindult, 
hogy megkeresse. Először az uccán nézte, 
amikor ott nem találta, végigkutatta az udvart. 
Megnézte a fásszinben, a kamrában, a padlá-

£A Délmagyarország munkatársától.) A ke-
reskedelmi minisztertől csütörtökön délelőtt 
érdekes körrendelet érkezett a városhoz. A , 
kenyérárak szabályozására vonatkozik ez a 
rendelet, amely utasítja a törvényhatóságokat, 
hogy a hatos lisztből készült kenyér árát 
együttesen állapítsák meg a hatóságok a pé-
kekkel, miután az ilyen minőségű kenyér első-
rendű közszükségleti cikk. A rendelet utal 
arra, hogy ez a tipusu kenyér a fővárosban 
mennyire el van terjedve és direktívákat szab 
a városnak, hogy hogyan állapodjék meg a 
pékekkel a hatos lisztből készült kenyér 
árára vonatkozólag. 

Az ármegállapítás ugy történik, hogy a ha-
tos liszt kilogramonkinti árához hozzáveszik 
a megfelelő forgalmi adót és ehez hozzáadnak 
még hat fillért. Ennyibe szabad kerülni a 
hatos lisztből készült kenyérnek. Ha a liszt-
árak emelkednének, akkor a rendelet szerint 
emelésnek csak akkor van helye, ha a kilo-
gramonkinti emelkedés hattized fillérnél töb-
bet tesz ki. Öttizedfilléres emelkedésig a ke-
nyér árának felemelése nem indokolt. A hát-

són, bekukkantott a pincébe, közben foly-
ton kiabálta fia nevét. Végül az egyik félre-
eső helyre nézett be. Először nem látott sem-
mit, de amikor be akarta csapni az ajtót, 
feltűnt, hogy az szokatlanul nehezen mozdul. 
Az ajtó mögé nézett és — megtalálta fiát. A 
gyerek a tolózáron, villanyhuzalra felakasztva 
függött. Ijedten kapott a gyerekhez: 

— Laci, mit csinálsz!.. 
A gyerek élettelenül, üveges szemmel csün-

gött a villanyzsinóron. Kezében görcsösen szo-
rongatta a zsinór végét. Ekkor már régen ha-
lott volt. 

A kétségbeesett anya először a férjét értesí-
tette, aki ekkor már letette a seprőt és a járda 
szélén ülve, várta Lacit az ebéddel. A házaspár 
a rendőrségre rohant, ahonnan bizottság szállt 
ki a Fertő-uccai házba. Az orvos megálla-
pította, hogy a gyermek több órája halott. 

Sem a szülők, sem a gyerek barátai nem 
tudtak felvilágosítást adni, hogy miért ölte 
meg magát a 12 éves Gera László. A nyomo-
zás folyik. 

tized fillértől másfél fillérig történő esetleges 
áremelkedésnél egyfilléres emelésnek van he-
lye a hatos lisztből készült kenyér áránál, 
a nagyobb drágulásnál ennek a kulcsnak az 
alapján kell megállapítani az árakat 

Érdekes a körrendelet további része, amely 
kimondja, hogy ezek a kenyérárak csak Bu-
dapestre vonatkoznak, mig a vidéken még en-
nél is olcsóbban kell adni a kenyeret, miután 
a liszt ott olcsóbb, mint a fővárosban. Csak a 
budapesti sémát közlik, amely szerint a vi-
déken is meg kell állapítani a hatos liszt-
ből készült kenyér á r á t 

A körrendeletnek legfeltűnőbb pontja az utol-
só, amely súlyos szankciókat helyez kilátásba 
azokkal a pékekkel szemben, akik a megálla-
pított árnál magasabban árulják a hatos liszt-
ből készült kenyeret. A város hatósága most a 
pékekkel megindítja a tárgyalásokat és akár 
sikerűi a megállapodás, akár nem, a rendeletet 
minden körülmények között be kell tartani, 
mert ellenkező esetben árdrágító visszaélés 
cimén megindul az eljárás. 

de azért találnánk megoldási módot. Ami azt illeti, 
hogy ebből a dologból hátrányok származhatnak 
a tagokra, nem áll. A tervezett gyógyszertár csak 
az intézetben megvizsgált betegek részére, a szak-
rendelési vényeket szolgáltatná ki, a körzetek be. 
tegei ezután is ott készíthetnék a receptjeiket, 
ahol jól esik. Ez a gyógyszertár is jelentene olyan 
hasznot, hogy érdemes felállítani. 

Megkérdeztük 

Temesváry Józsefei, 
a szegedi gyógyszerészek elnökét is az ügyben, 
aki ezeket mondottíy 

— Először is beszélnem kell a gyógyszerészek 
anyagi romlásáról. Az OTI egész akciója, szerin-
tem azért volt jó, hogy ennek kapcsán a nagy-
közönség elé terjeszthessük helyzetünket. A mai 
rossz helyzet azóta állott elő, amióta kivontak 
minket a belügyminisztérium hatásköre alól és a 
népjóléti minisztériumot tették meg fölöttes ható-
ságunknak. Az árszabványt, amely szerint árusí-
tanunk kell, egy-két évenként állapítják meg a 
nagykereskedők az akkori áraik után. Ez az ár-
szabvány azután egy-két évig köt minket, mig 
a nagykereskedők azalatt az idő alatt tízszer is 
emelik az árakat. Ez a tény is olyannak tűnik fel, 
mintha készakarva tönkre akarnák tenni a köz-
egészségügy oly fontos tényezőjét. 

— A háború előtt sem volt fényes a helyzetünk, 
de biztos megélhetést nyújtó pálya volt a gyógy-
szerészet. Most pedig egyre szaporítják a gyógy-
szertárakat, amivel a meglévőket tönkreteszik, az 
ujak pedig életképtelenek lesznek. Az a hiedelem, 
hogy a gyógyszertár aranybánya, régen megszűnt 
A gyógyszerészek ma jobban küzdenek, mint 
bármely" más, szabad pályán élő ember. Ennek 
az oka, hogy a patikákban rendszerint óriás, 
tőke fekszik használatlanul, hogy a rezsi a for 
galom 35 százalékát teszi ki, míg az anvagbeszer 
zésre 40 százalék megy el. 

— A munkadijakból eddig 25 százalékot adtunl 
a Társadalombiztositónak, 4 százalék pedig kasz 
szaskontó cimén került levonásba. Most még eze: 
jelül kérnek 30 százalék engedméngt. Ez telje 
lehetetlenség. Ugy látszik, hogy az OTI a tul 
költekezésből előállott deficit egyrészét a gyógy 
szerészekkel akarná szanáltatni. Erre nem vagxjuni 
hajlandók. Az . OTI, de valójában a népjóléti mi 
niszter revolvert szegez nekünk akkor, amiko 
ilyen hangú átiratot küld azzal a fenyegetésse' 
hogy gyógyszertárakat állit fel, ha ellenkezünl 
Ez érzékenyen sújtana minket, hiszen a lakossá 
70 százaléka ki van véve a magánorvosi kezeiét 
bői, de még jobban sújtana^ ha megadnánk t. 
kért engedményt. 

— Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban egy no 
gyon érdekes dolgot szeretnék elmondani. Köz 
iudomásu, hogy az orvosi kar is mhéz helyzet 
ben van. A lakosság el van vonva a magánkeze 
lésből. De nem sokkal jobb a pénztári orvosol 
helyzete sem, mert kénytdenek szinte éhbérér 
emberfeletti munkát végezni és emellett folytonc 
vexaturáknak vannak kitéve a vezetőség részérő 
a gyógyszerrendelések miatt. Ha az orvos a lep 
jobb tudása és meggyőződése szerint akar rer 
delni, azonnal felszólítást kap, hogy tartózkod 
jék eféle gyógyszerhalmozástól, mert ellenkez> 
esetben vele fizettetik meg a differenciát. Ezek a 
intézkedések néha a leglehetetlenebb helyzeteke. 
szülik. Többek között például az orvos poralakbar 
rendei olyan szert, amelyik egy kereszttel vai 
jelölve, tehát igen erős hatású. Az orvos természe 
tesen előírja a gyógyszerésznek, hogy az egés: 
mennyiséget ossza fel a betegnek, nehogy az ada 
golásoknál ez az erősen ható szer veszedelme: 
okozzon. Ez a felosztás 25 fillér drágulást okor 
a munkadíjban. Már most a vezetőség megtiltj(. 
az orvosnak, hogy osztott állapotban irja a gyógy 
szert, mert ha ezt megteszi, vele fizettetik mer, 
a munkadíjat. Viszont miniszteri rendelet tiltje, 
meg a gyógyszerészeknek ennek a szernek az 
osztatlan állapotban való kiszolgáltatást. Már most 
ha az orvos ugy rendeli, ahogy a vezetőség kí-
vánja, akkor a gyógyszerész nem adja ki a gyógy-
szert, ha pedig helyesen rendeli, akkor — fizetnie 

kell.. . C. ,!. 

Gerle Jenő 
gyógyszerész ezt mondotta: - A 

— Amikor a jövedelemforrások csökkennek", a 
terhek szaporodnak, nem lehet kívánni, hogg mi 
szanáljuk az intézet deficitjének egy részét. A 30 
százalékkal elvont összeg egy évben körülbelül 

Sz OTI szegedi pénztára 
válaszo l a gyógyszerészeknek 

„A Társadalombiztosító nem alkuszik 
álláspontjukhoz, felállítja a 

(A Délmaggarország munkatársától.) Az Orszá-
gos Társadalombiztosító Intézet és a szegedi gyógy-
szerészek között felmerült árengedmény ügyében 
csütörtökön ismertettük a gyógyszerész testület 
vátaszát, amelyben a szegedi gyógyszerészek meg. 
tagadták a kért 30 százalékos engedméng megadá. 
: ytt. Ugyancsak közöltük Borbéig József és Dániel 
Mihály gyógyszerészek nyilatkozatát. Ma tovább 
mentünk, először felkerestük az OTI szegedi pénz-
•árát, majd tovább beszélgettünk a gyógyszeré-
szekkel. 

Az OTI szegedi kerüleíénél 
a következő választ kaptuk: 

— Hosszú, hónapok óta húzódó és eredmény-
leien tárgyalások szülték meg azt a levelet, ame-
lyet a szegedi gyógyszerészek is megkaptak. A 
levél csak azt tartalmazta, amit a vezetőség elhatá-
rozott és ezt a szegedi kerület a legudvariasabb 
hangon hozta a gyógyszerészek tudomására. Fö-
lösleges is talán megemlíteni, hogy a levélben 
nincs mea a guáauszerészek állal sérelmezett fe. 

és ha a gyógyszerészek ragaszkodnak 
beígéri házi gyógyszertárai" 

ngegetésnek érezhető hang, 

— A gyógyszerészek tagadó válaszát tudomásul 
vettük és felterjesztettük a központba. Már most 
ami ennek a levélnek a szükségességét illeti, arra 
csak azt válaszolhatjuk, hogy a pénztárnak min-
dent meg kell tennie, hogg a kiadásokat redukál, 
hassa. Nem árulunk el vele titkot, ha megmond-
juk, hogy az ország összes pénztáraiban megbil-
lent a pénzüggi eggensuly a lecsökkent járulé-
kok és a magasabb szolgáltatások miatt. Mi igyek-
szünk a szolgáltatásokat tőlünk telhetőleg ellátni, 
de ezt csak ugy tehetjük, ha bizonyos megtaka-
rítást viszünk keresztül. Számításaink szerint, ha 
a tervezett megtakarításokat elérjük, rövidesen ak-
tivak lehetünk. 

— A szegedi kerület orvosságokért havonta több-
ezer pengőt fizet ki a gyógyszerészeknek, a 30 
százalékos engedmény tehát jelentene valamit. A 
jelenlegi helyzet az — tudomásunk szerini —. 
hogy az OTI nem alkuszik és ha a gyógyszerészek 
ragaszkodnak álláspontjukhoz, akkor felállitia a 
beígért gyógyszertárakat. Igaz. hogy ez Szegeden, 
helyszűke miatt egyelőre nehézségekbe ütközne. 

Maximálni kell 
a 6-os lisztből készüli kenyér arái 

A város megkezdi a tárgyalásokat a pékekkel. 


