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Mozgalom 
a Társadatebízíosüé smmül 

székházának felépítéséért 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-

den délelőtt Bokor Adolf törvényhatósági bi-
zottsági tag vezetésével nagyobb küldöttség 
keresi fel dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
tert, akit arra kérnek, hogy a szeptember 
21-én Szegeden időző Klebelsberg kultuszmi-
nisztert, aki Vass József halála óta a népjóléti 
minisztérium ügyeit is vezeti, egy nagyobb 
küldöttség utján világosítsák fel arról a lehe-
tetlen helyzetről, amelybe a Társadalombiz-
tosító szegedi székházépítési terve került. 

Azt akarják, hogy a miniszter győződjön 
meg arról, hogy a székház felépítése tovább 
halasztást nem szenvedhet. A jelenlegi szék-
ház annyira túlzsúfolt, hogy egyenesen az egész-
séget veszélyezteti. Fel akarják hivni a mi-
niszter figyelmét arra is, hogy a Gizella-tér 
rendezésével kapcsolatban rossz benyomást 
keltene a jelenleg deszkafallal elkerített üres 
telek, amelyet az OTI uj székházának szán-
tak. A küldöttséget délelőtt 11 órakor fogadja 
a polgármester. 

Az ötéves kislány 
súlyos szerencsétlensége 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sú-
lyos szerencsétlenség történt hétfőn délelőtt 
Szentmihályteleken Fazekas János földmives 
tanyáján. A gazda kisleánya, az 5 éves Róza 
a konyhában játszadozott, mialatt édesanyja 
az ebédet, főzte. Tizenegy óra felé elkészült 
a leves, Fazekasné a fazekat levette a tűz-
helyről és letette a konyha földjére. A kis-
leány ott ugrándozott a konyhában. Nem vette 
észre, hogy a forró levessel telt fazék a föl-
dön van és ahogy hátrafelé tett egy lépést, 
megbotlott és beleült a forró levesbe. 

A borzalmas sikoltozásra összeszaladtak' a 
házbeliek, kocsira tették az eszméletlen kis-
leányt és beszállították Szegedre a bőrgyó-
gyászati klinikára. Az orvosok megvizsgálták 
a leányt és megállapították, hogy rendkívül 
sutyos, harmadfokú égési sebeket szenvedett, 
ugy, hogy életbenmaradásához semmi remény 
nincs. A szerencsétlenség ügyében a felelős-
ség tisztázására megindult a vizsgálat 

Kettős dráma 
a MefiropoB-sziliéhan 

Budapest, szeptember 15. Véres dráma játszódott 
le hétfőn reggel a Rákóczi uti Metropolszállodában. 
A szálló egyik szobájában egg vidéki ember vadász-
fegyverével lelőtte a társaságában lévő nőt, majd 
a feggvert önmaga ellen fordította. 

Tegnap délben érkezett a szállóba egy férfi és 
egy nő. A vendég Kovács László, Böhönye köz-
ségből való gazdálkodó volt. A szobaasszonyt uta-
sították, hogy délelőtt tiz órakor keltse fel őket. 
Reggel kilenc órakor gyors egymásutánban el-
hangzott lövések zaja verte fel a szálloda csendjét. 
Zörgettek az ajtón, de az zárva volt. Lakatost 
hívtak, aki leütötte a kilincset és kinyitotta az ajtót. 
Borzalmas látvány tárult eléjük. A földön feküdt 
vértócsában Kovács László és pár lépésnyire ugyan-
csak vértócsában a társaságában volt nő. 

A rendőrorvos megállapította, hogy mindketten 
meghaltak Kovács László pontosan célozva lőtt 
fegyverével és sikerült a nőt is és magát is egy-egy 
golyóval halálosan megsebesíteni. A rendőri bizott-
ság átkutatta a szobát, amelyben a véres tragédia 
történt. Az asztalon leragasztott borítékban levele-
ket találtak. A leveleket a rendőrség lefoglalta és 
beszállította a kerületi kapitányságra. Az egyik 
'évéiben azt irja Kovács László, hogy a társaságá-
ban lévő asszony a volt felesége, Vogl Bella Vogl 
Bella a Paramount filmgyár alkalmazottja volt. Az 
egyik borítékban megtalálták a pénztárkulcsokat. A 
levelek szerint ugy határozták el az öngyilkosságot, 
hogy előbb az asszony lövi magát agyon0 azután 
3 férfi. A levelek között egy idézés is feküdt, amely 
hétfő délelőtt féltizenkettőre szólt. Egg Budapesten 
folyó bűnügyben akarták kihallgatni Kovács Lász. 
löt és_ volt leleségét„ 
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A PIXAVON-SHAMPOON 

e g y e s í t i a f o l y é k o n y P l x a v o n 
minden e lőnyét 

Egy kis csomag 2 mosásra elég és ára 
csak 36 f i l l é r . 

JJ í 
teljesen mentes a szódátóL 

A szivattyúzást adó: 
,,csatornaüzemi Járulék" 

A város már január 1-töl szedni akarja a legújabb aüóí 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, 
hogy a város jövő évi költségvetésének 150 ezer 
pengőt kitevő hiányát a polgármester az úgy-
nevezett szivattguadó behozásával akarja fedezni. 
A pénzügyi bizottság és a kisgyűlés elfogadta a 
polgármester javaslatát, amit most a közgyűlés elé 
terjesztenek. Ezzel egyidejűleg a polgármester uta-
sítást adott a mérnöki hivatalnak, hogy a csatorna_ 
szabályrendeletet megfelelő módon dolgozza át 

A jelenleg érvényben lévő szabályrendelet ugyan-
is, amit még a nyolcvanas évek elején szerkesztet-
tek, csaíc a csatornaépítési hozzájárulásról rendel-
kezik A mérnökségen Mihátyffy László műszaki 
tanácsos készítette el a szabályrendelet módosítá-

sát az uj adónem bevezetésének megfelelően. A 
szivattyuzási adó, vagy amint a városházán neve-
zik, a -ncsatornaüzemi járuléka alapját a házadó 
alapjául szolgáló bér képezi, üres telkeknél a meg-
állapított bérérték, középületeknél és ipartelepeknél 
a becslés utján megállapított bérérték, ipartelepek-
nél ezenkívül a foglalkoztatott munkások száma. 

Mihályffy tervezetét most a műszaki bizottság, 
majd a jogügyi bizottság tárgyalja le, majd a ter-
vezet a közgyűlés elé kerül. Az uj adónemet a mi-
niszternek még ebben az évben jóvá kell hagyni, 
mert a város a szivattyuzási adót már jami'ir 
elsejétől szedni akarja. 

Faragó Ödön volt szegedi színigazgató 
öngyilkosságot kísérelt meg 

Budapest, szeptember 15. Faragó Ödön, volt sze-
gedi színigazgató vasárnap délelőtt Budapesten, 
Szondy-uccai lakásán luminállal megmérgezte ma-
gát. Tettét azonban idejében észrevették, azonnal 
értesítették a mentőket. A gyors beavatkozás meg-
mentette Faragót az életnek. 

Faragó Ödön, amióta Szegedről elkerült, nehéz 
utakat járt meg. Évekkel ezelőtt a kassai és a po-
zsonyi szinház elismert és nagyraértékelt igaz-
gatója volt. Innen került Szegedre, ahol hamarosan 
megszerették a kiváló igazgatót, színészt és ren-
dezőt. Az ő igazgatása alatt vetették fel a házikeze-
lés eszméjét, néhány hónap múlva uj rezsim kez-
dődött és Faragó eltávozott Szegedről. Budapesten 
ís ismerték színházi szaktudását és rövidesen az 
Andrássy.uti Színház főrendezője lett. Tavasszal 
azután ő is bead'a nálvázatát a szegedi szinház 
művészeti igazgatói állásárá és erősen reménykedett 
abban, hogy megkapja a szinházat. Kísérlete azon-
ban nem sikerült, majd a nyáron az Andrássy-uti 
Színház igazgató-ága közölte vele, hogy a következő 

évre nem ujitja meg szerződését, — -
$ Az idei szezon elején azután szerződés nélkül ma-
radt. A Szondy-ucca 54. számú házban élt fiatal 
feleségével a lehetőj legszerényebb körülmények 
között. Faragó Ödön hiába járta végig a színháza-
kat, nem kapott szerződést. Volt egy nagyobb 
összegű követelése Kassán, ennek behajtására a 
mult héten Kassára utazott. Abban reménykedett, 
hogy ezt az összeget megkapja és ezzel egyidőre 
kilábal súlyos anyagi helyzetéből. Kassáról azon-
ban minden reményét elvesztve érkezett meg szom-
baton Budapestre. Feleségének elmondotta, hogy 
követelését nem sikerült behajtani, hiába töltött 
több napot Kassán. Most már teljesen reménytelen-
nek látta a helyzetet. Vasárnap reggel azután meg-
kísérelte az • öngyilkosságot. Nagyobb adag lumi-

] nált vett be. Már hörgött, amikor felesége benyi-
tott a szobába és felfedezte az öngyilkosságot, 
Faragó ödőnön azonnal gyomormosáit hajtottak 
végre. Állapota nem súlyos. 

Az egyetemi épitési bizottság 
kiadta az auditórium munkálatait 

Mikor kapják meg a szegedi iparosok az egyetemtől követeléseiket? 

szólalt fel és azt a kérdést intézte az elnöklő 
államtitkárhoz, hogy van,e ezekre a munkálatokra 
kellő fedezet. Az államtitkár kijelentette, hogy a 
most kiadott munkálatokra költségvetési fedezet 
van. Körmendy Mátyásnak egy további kérdése 
arra vonatkozott, hogy mikor kapják meg a sze. 
gedi iparosok az eggetemi építkezésekből még nekik 
járó összeget, amivel az állam már hosszú idő óta 
adósa a szegedi iparosoknak. A választ Somogyi 
polgármester adta meg, aki kijelentette, hogy a vá-
rosi főpénztár 40 ezer pengőt már befizetett az 
egyetem gazdasági hivatalába, mig 360 ezer pengő 
befizetésére a legrövidebb időn belül sor kerül. 
Ezt az összeget a város abból a 400.000 pengős 
függőkölcsönből fizeti be, amelynek felvétele éppen 
most van folyamatban. Ezek szerint a szegedi ipa-
rosok a közeljövőben megkapják Követeléseiket, 

(A Délmagyarország munkatársától) Az egyetemi 
épitési bizottság hétfőn délután dr. Szily Kálmán 
h. államtitkár elnőklésével ülést tartott, amelyen 
döntöttek a Leszámolópalotához épített auditó-
riummal kapcsolatos munkák kiadásáról. 

A vízvezetéki és csatornázási munkálatokat 8953 
pengő vállalati összegben Fekete Nándor szegedi 
vizvezetékberendező cég kapta meg; 

a villanyvilágítás berendezési munkálatait 6140 
pengőért Alexi György budapesti elektrotechnikai 
cégnek adta a bizottság. Alexi a szegedi Moskovics 
Lajos céggel közösen készíti el az auditórium vil-
lamosberendezéseit; 

a központi fűtést 12.238 pengőért Egri és fia 
budapesti cég kapta meg. 

A munkálatok odaítélése után Körmendy Mátyás 


