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Az olvasó rovata 
Bürokrácia 

Tisilell Szerkesztőség! A bürokrácia ellen sok 
kifogásunk van és olykor nem is fukarkodunk a 
kritikával. Illendőnek tartora tehát, hogy elisme-
résünket se tagadjuk le, ha arra • közhivatal 
rászolgált: Álljon itt két eset: 

Nemrégen l>eovakodtam egy nyilvános közhi-
vatalba, hogy közérdekű — nyomatékosan hangoz 
tatom, hogy közérdekű — ügyben tanácsot kérjek. 
Belépek a fő-főnök helyiségébe. Nagy terem. Az 
ajtótól az íróasztalig hosszú az ut. Mig odaérek 
merev fixirozásnak vagyok kitéve. A főnök ur nem 
mozdul. Bemutatkozom": X- Igazgató vagyok. Tessék 
helyet foglalni! A teremben a főnökén kivül, csak 
egy szék van. Az is háttal áll az Íróasztallal szem-
ben. Állva maradok. Megkezdem kérésem előadását, 
közbe szól: Tessék leülni 1 Valóban, szerettem volna 
tudni: milyen népeknél szokás a tárgyaló féllel 
szemben, háttal ülni? Zavarral dadogtam el ké-
résemet. »Ez az ügy nem tartozik hozzám«, — 
kaptam válaszul. »Kérem szépen, mondtam alá-
zatos hangon, talán volna kegyes tanácsot adni 
főnök ur, kihez vagy hová fordulhatnék?« >fin 
nem érek rá ezzel foglalkozni!* — válaszolta. 
Kisompolyogtam. Odakint jutott eszembe, hogy 
zavaromban megfeledkeztem elköszönni! Nem volt 
bátorságom visszamenni... 

A napokban dolgom akadt az itteni gyámható-
ságnál. Unokám férjhez megy, kiskorú, apja nem 
él, tehát szükséges a gyámi beleegyezés. Mikor 
halt meg az apa? — szól a kérdés. Bemondom. 
Egy pillanat és már kézben volt egy könyv. Má-
sodik pillanatban már meg is találta a keresettet, 
már i rt is egy hatósági bizonyítványt arról, hogy 
ki a hivatalos gyám, hamarosan befejezte és egy 
kitöltendő nyilatkozatnyomtatvánnyal együtt kt is 
adta. A belépéstől a kilépésig, nem telt el több — 
őt percnél! Uraim, itt tessék példát venni! 

Tisztelettel: (Aláírás.) 

Ivlómpáí a Margií-uccába 
Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! Aligha van a 

Belvárosban rosszabbul megvilágított ueca a Mar. 
gituccánál. Ázsiai állapotok uralkodnak e tekintet-
ben ebben az uccában, a zsidó templom környéke 
pedig annyira sötét, hogy az istentiszteletről ki-
jövő hivők nem látják a szembejövőket, Két Is-
kola is van ebben az uccában, de egy rendes 
lámpa nincs. Két ívlámpa kellene ide, de ennek 
as engedélyezésétől érthetetlenül húzódoznak. A 
Margit, uccai polgárok is éppen elég adót fizetnek 
ahoz, hogy legalább valamennyire világított uccá-
ban járjanak. 

Tisztelettel: Egy Margit uccai — lakó. 

A síkos járdák 
Igen Uszlell Szerkeszti ur! Nagyon helyes és 

üdvös intézkedés az, hogy a rendőrhatóság tllen-
örzi a Járdákat. Az esős, havas és jeges idő-
járásban a járdák elhanyagoltsága sok bajt okoz. 
De a tulbuzgóság talán mégis felesleges volna. 
Sarokházam egyik oldalin reggel 7 órakor felfoga-
dott emberem megkezdte a jirda rendbehozésát, 
egynegyed s órakor megjelent lakásomon a rend 
éber őre, nevem és vallásom iránt érdeklődve, 
kijelentette azt, hogy meg fog büntettetni, mert a 
járda nincs ellakaritva. Embe.em időközben tudni-
illik elment olyan eszközért, amellyel az oda-
fagyott jeget feltörhette, esért csak a napos olda-
lon levő részt takaríthatta el reggel egynegyed 8 
óráig. 

Nem volna-e helyesebb, ha a rendőri közegek 
falán figyelmeztetnék a háztulajdonosokat minden 
olyan esetben, amikor maguk is láthatják a jó-
szándékot és ezzel megkímélnék az amúgy is 
közterhek alatt sinylődő lakosságot a zaklatások-
tól és a bírságolásoktól. 

Tisztelettel: Fgv hiztulajdnnos. 

Fájdalommal tudatják, hegy werctett (írj, »pa, 
nagyapa 

B a l l a J á n o s 
M. A. K . Vltoriea 

1. hé lS-ikán, 68. éviben meghall. Temetése 1. hó g0-4n 
délntán 3 érakor a vároai közkrtrhir halottba ter-
méhSl. 
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Egy idős házaspár az ügyészségen 
Kettős Öngyilkosság, gyilkossági kísérlet? 

(A Délmagyarórszág munkatársitól.) Igen 

érdekes ügyben indította meg a vizsgálatot 

Zombory János vizsgálóbíró. A csendőrök' va-

sárnap reggel letartóztatták' Kiss Ferencné 

kiszombori asszonyt, akit férje jelentett fel 

azért, mert az asszony állítólag meg akarta öt 

mérgezni. Kiss Ferenc gazdálkodó a követke-

zőképen adta elő a történteket: 

— Feleségem, aki beteges asszony, régóta 

arra akar rábirni , hogy vele együtt öngyilkos-

ságot kövessek el. Már majdnem hajlottam a 

dologra, de az utolsó pi l lanatban mégis vissza-

léptem, mert szeretek élni, ha öreg is vagyok... 

Feleségem betegsége egyre súlyosabbá válto-

zott. Orvostól orvosig vittem, de mindegyik 

orvos lemondott róla, betegségén segíteni nem 

lehet. Feleségem is tudta ezt és azóta ú j ra 

arra nógatott, hogy haljunk meg együtt. 

Azt mondotta, hogy az ő halá la u tán 

úgysem lenne senki, aki gondomat viselné, 

fin igyekeztem lebeszélni a tervről és ugylát-

szott, hogy sikerül is meggyőznőm őt. Szom-

baton este azután csendesen lefeküdtünk. 

Nemsokára elaludtam. "Hajnal felé arra éb-

redtem fel, hogy valami erős, nehéz szag foj-

tögatja a torkomat. Azonnal felugrottara az 

ágyból, ablakot nyitottam, hogy lélegzethez 

jussak. Észrevettem, hogy a szoba közepén egy 

halom parázs van és onnan száll fel a fojtó 

füst. Feleségem a másik ágyban feküdt és 

nehezen lélegzett. A friss levegőre ő is magá-

hoz tért és ekkor elmondotta, hogy o pa-

rázsra 6 szórt kénvirágot, hoau mindkettőn-

ket megmérgezzen,,. 

Azonnal csendőrök siettek Kiss Ferenc há-

zába, ahol megtalálták az asszonyt, aki min-

dent beismert. Elmondotta, hogy mivel az 

ura nem akart beleegyezni a közös öngyilkos-

ságba, így kísérelte meg rég óhajtott tervét 

keresztülvinni. A csendőrök az asszonyt, te-

kintettel arra, hogy gyilkosság kísérlete lát-

szott fenforogni, letartóztatták, autóra ültették 

és beszállították a szegedi ügyészségre* 

Az asszony előadását az ügyészségen kétel-

kedve fogadták. Az egész dolog valószínűtlen-

nek' látszik, az asszonyt azonban egyelőre 

fogva tartották és a nyomozást elrendelték. A1 

nyomozás fogja megállapítani, ho.sv m i igaz az 

öreg házaspár különös történetéből. 

S o k s z o r o s í t u n k kereskedelmi körleveleket, Iskolai (egyzete 

ket. költségvetéseket, kotlákat és rajzokat, 

több színben is. 

SO példányban l'SO pengőtől kezdődően. 
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Dorozsmai kaland 
(A Délmagyarórszág munkatársától.) Dr. Dénes 

István volt nemzetgyűlési képviselőnek vasárnap 
érdekes kalandban volt része Dorozsmán. Dénes 
dr Kőváry Ottó ügyvéd, fíohn Antal dorozsmai 
földbirtokos, Bálint József, a Doiozsmai Népkör 
elnöke és Szabó Imre társaságában betért a Ba-
logh-Me vendéglő ivószobájába Alig foglalták el 
helyüket az asztalnál, amikor megjelent az ivóban 
négj csendőr. A c rendőrök felszólították Dénest 
és társait, hogy azonnal hagyják et a helyiséget. 
Dr. Dénes István kérdésére, hogy miért tilos ott 
tartózkodniok, azt válaszolták, hogy a szomszéd 
teremben a gaz lakőr tartja a tisztújító közgyű-
lését, azért tilos idegennek ott tartózkodni- Déne-
sék tiltakoztak a beavatkozás ellen, majd rövid 
vjta támadt, amely azzal végződött, hogy vala-
mennyiüket azonnali hatállyal kitiltották Dorozsma 
területéről, flo/tn Antal, Bálint József és Smbó 
Imre. akik valamennyien dorozsmai lakosok, meg-
ütközve fogadták ezt a bejelentést és megkérdez-
ték, hogy hová menjenek, amikor nekik házuk, 
földjük, családjuk Dorozsmán van. Végül Dénes ki-
jelentette, hogy az erőszaknak enged és eltávozik. 
Dr. Kövárg Ottó azonban tovább is tiltakozott ás 
kijelentette, hogy nem megy, mert neki éppen ugy 
joga van az ivóban tartózkodni, mint bárkinek, 
a gyűlés nem az ivóban van, de még meg sem 
kezdődött. Dr. Kőváry vonakodására Brezovnay 
tiszthelyettes letartóztatta az ügyvédet. Két csendőr 
állt melléje és felszólították, hogy kövesse őket az 
egyik istállóba. 

Dr. Dénes István közbelépésére és garanciájára 
később szabadon engedték Köuáryt, de azonnal 
ei kellett hagynia Dénessel együtt a községet. 

Amint értesülünk, az esetnek további folytatása 
lesz. Kőváry a rajta esett sérelmet levélben jelen-
tette be Farkas Béla főispánnak és elégtételt kért 
Ezenkívül feljelentést tesz az események ügyében. 

A costaküldiinc követte el 
a EöSfösházai postaraiilást 

A lökősházaj postahivatal feljelentésére a rend-
őrség és a csendőrség, valamint a szegedi posta« 
igazgatóság által elrendelt házi vizsgálat gyanúja 
kezdettől fogva a lökösházai postahiuatal 17 éves 
küldöncére irányult, aki azonban tagadott és azt 
a mesét hangoztatta, hogy őt két ismeretlen ember 
a posta udvarán megtámadta, bottal leütötte és 
a pénzeszsákot tőle elvette. Később azonban beis-
merte, hogy a pénzeszsákot ö fosztotta ki oly-
módon, hogy a pénzeszsákot felvágta, a benne el-
helyezett háromezer pengőt tartalmazó értékleve-
let kivette és azt a postaépület padlásán elrej-
tette. A felvágott pénzeszsákot a közeli árokba 
dobta, maga pedig földre feküdve eljátszotta a 
kigondolt rablás meséjét. A csendőrség az érték-
levelet érintetlen állapotban megtalálta, a kül-
döncöt pedig őrizetbe vette 

Félda'ommel tudatluk, hogy szeretett édes-
anyánk, nagyíttatnánk 332 

ÖJSV. S T E R N S I M O N N E 
folyó h6 18-án életének 76. évében hossza 
szenvedés útin elhunyt 

Temetése 20-án délelőtt 9 órakor !«sz a 
zsidó temető cinterméből. GviSZOlá család, 

|1000 szemű ember — kalandorfilm, szerda, Korzó 


