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Fodor kinőné 
tragikus halála 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tra-
gikus gyász érte szerdán délután Fodor Jenő 
nyugalmazott polgármesterhelyettest. Felesége 
délután két órakor hirtelen rosszul lett, bár 
néhány perc múlva ott volt a sürgősen kihí-
vott dr. Bukouinszky László, az orvos már 
nem segíthetett rajta, rövid haláltusa után 
meghalt. 

A 48 esztendős úriasszony hirtelen halálá-
nak tragikumát fokozta, hogy férje abban a 
percben érkezett haza szatymazi szőlőjéből, 
amikor az orvos a beállott halált konstatálta. 
Előzetesen nem tudott semmit arról, hogy 
feleségét, akit a rajongásig szeretett, a kora 
délutáni órákban súlyos roham támadta meg. 
Reggel jókedvűen váltak még el egymástól 
azzal, hogy a polgármesterhelyettes két órára 
hazajön. 

Fodor Jenőnét szivbénulás ölte meg. Évek 
óta kinozta szervi szívbaja, amely egyre job-
ban elhatalmasodott rajta. A mult évben is 
keresztülment egy súlyos szívrohamon, de ak-
kor szerencsére a rohamnak komolyabb kö-
vetkezményei nem voltak. 

A baj most egészen várj ' lanul támadta meg. 
Két óra előtt hirtelen rosszullét fogta el és a 
következő pi'lnnatban eszméletlenül esett ösz-
sze a plébánia palotában lévő lakásán. Hozzá-
tartozói telefonon hivták kl dr. Bukovinszky 
Lászlót, Fodor Jenőnén azonban a tudomány 
már nem segíthetett. Szívverése egyre gyön-
gült és mikor az utolsókat verte a szive, 
akkor érkezett meg Fodor Jenő. Megrendítő 
volt a jelenet, amikor a polgár mester helyet-
tes észrevette a viaszsárga arccal, mozdulat-
lanul fekvő f-leségét és megtudta, hogy már 
nincs segítség. Tehetetlenül, lesújtva nézte vé-
gig a haláltusa utolsó momentumát és azután 
félig eszmélel'enül roskadt felesége holtteste 
mellé. A szomorú jelenete* végigszenvedte Fo-
dor Jenő polgármester nevelt leánya is, az 
elhunyt nolgármesterhelyr'tesné korábban el-
halt nővérének és dr. Horváth Lajos tb. ta-
nácsnoknak leánya. A fiatal leány kétségbe-
esetten rimánkodott segítségért, ugy kellett 
erőszakkal eltávolítani a haldokló asszony 
mellől. Már a halál bekövetkezése után érke-
zett meg a lakásba dr. Virág Mária orvosnő, 
az elhunyt barátnője. 

Fodor Jenőné halálának hire gyorsan el-
terjedt Szegeden és mindenütt a legmélyebb { 
részvétet keltette. 

Hálózati rádiókészülékek 
hsv 10 Pen< ős részletre kaphatók 

Fonyó Soma rádió szaküzletében 
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és at<51 kezdve állandó, 
megelégedeti vevőm lesz, 
meri On egyszer bejön 
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Fehér 
cégtáblás 
Fióküzletem nincs! 

A Kereskedők Szövetségének 
tárgyalásai a polgármesterrel 
a klrakatvilágitás ügyében 

A polgármester levelel Irf|ézett a gázgyárhoz és kérte az egységárak mérsékléséi 

Elmarad a kereskedők vasárnapi gyűlése 

Munkanélküliek tüntetése 
Pesterzsébeten 

Budapest, január 28. A pesterzsébeti város-
háza előtt ma reggel 9 órakor mintegy 600 
munkanélküli kenyeret és munkát követelt. A 
polgármesterlielyctlestől küldöttség ut 'á 1 mun-
kát és munkanélküli segéiy kiutalását kérték. 
A tömeg ezuíán Chikán Béla állásától felfüg-
gesztett polgármester lakása elé vonult. Chikán 
felhívta a munkanélküliek figyelmét arra, 
hogy a zavargástól tartózkodjanak, a hatósá-
gok mindent elkövetnek, hogy helyzetükön 
javítsanak. A tömeg ezután rendben szétosz-
íott. 

BACHFa' szén<koksz 
S b P s l W l l Telefonit 26. ss 

(A Délmagyarország munkatársától.) Rész-
letesen beszámolt a Délmagyarország tegnapi 
számában a Szegedi Kereskedők Szövetségé-
nek nagytanácsi üléséről. Az ülésen Varga 
Mihály elnök' — mint jelentettük — bejelen-
tette, hogy a szövetség elnöksége a klrakatvi-
lágitás ügyében már sokszor eljárt a gáz-
gyárnál, de eredmény nélkül. Pongrácz igaz-
gató a szövetség vezetőségének tett kijelen-
tés szerint hajlandó belemenni az árleszál-
lításba, de csak azzal a feltétellel, ha a város 
polgármestere ezt írásban kéri a gázgyártól és 
ha a polgármester a konoessziómeghosszab-
bitás ügyében tárgyalást kezd a gázgyárral. 
A szövetség értekezletén az ügyben élénk vita 
indult meg. Végeredményként is elfogadta az 
értekezlet a különböző indítványokat áthidaló 
azt a közvetítő javaslatot, mely ugy szól, hogy 
a szövetség elnöksége keresse fel a polgár-
mestert, közölje vele a gázgyár kívánságát, 
azzal az óhajjal, hogy a polgármester tegye 
magáévá a kereskedők világítási egységárai-
nak leszállítására irányuló kérelmét, közölje 
ezt a gázgyár igazgatójának kérelméhez mér-
ten, Írásban. Az értekezlet azt is határozta, 
hogy amennyiben szükségét lá'ja, nagygyűlé-
sen fogja tájékoztatni az érdekeltséget a kö-
vetendő magatartásuk felől. 

A szövetség elnöksége eleget tett a nagy-
tanács határozatának és Bokor Adolf, Varga 
Mihály, Vértes Miksa, Wagner Ferenc, dr. 
Landesberg Jenő. dr. Kertész Béla vezetőségi 
tagok szerdán délelőtt megjelentek a polgár-
mester előtt, akinek előterjesztették a keres-
kedőtársadalom óhajait. Somogyi polgármester 
a kereskedőtársadalom kívánságait jogosaknak 
és méltányosnak ismerte el és hangsúlyozta, 
hogy a mai nehéz viszonyok mellett teljes 
mérvben indokoltnak tartja a kercskedőtársa-
dalomnak azt a törekvését, amely a reá nehe-
zedő súlyos közterhek lehető enyhítésére Irá-
nyul. 

Rack Lipót tanácsnokkal, Sculléty Sándor 
főszámvevővel és Szekerke Lajos ügyésszel 
folytatott tárgyalás után elhatározta, hogy a 
gázgyár igazgatója által kért levelet, a keres-
kedőtársadalom megnyugtatása és a gázgyár 
által kilátásba helyezett egységár enyhítése 
érdekében, kiadja. A polgármester a levelet 
el is küldte a Központi Gáz és Villamossági 
Rt. szegedi igazgatóságának. A levélben a pol-
gármester arról tesz említést, hogy a szegedi 
kereskedők által az üzleti világiíás egységárai-
nak leszállítása érdekében indított mozgalom-
mal kapcsolatban arról értesüli, hogy az egy-

ségár leszállítása iránti kívánság teljesítése 
elől a gázgyár azzal az indokolással zárkózik 
el, hogy a város még nem vette tárgyalás 
alá a koncesszió meghosszabbítása iránt a 
gázgyárnak a városhoz előterjesztett kérel-
mét. Erre való hivatkozással a levél a követ-
kezőket tartalmazta: 

•»Van szerencsém önöket értesíteni, hogy a 
város a koncesszió meghosszabbítása Iránti 
kérelemmel már huzamosabb idő óta tényleg 
foglalkozik, amennyiben a kérdés eldöntésére 
szükséges adatok összegyűjtése már folyamat-
ban van és ezen előkészítő munkálatok rövi-
desen várható befejezése után a kérdést dön-
tés végeit az arra hivatott szervek elé fogom 
terjeszteni. Mindezeknél fogva a város maga-
tartása nem szolgálhat okul az egységárak le-
szállítása iránti kérelem teljest'ésénél. Magam 
részéről az egységárak mérséklésére vonat-
kozó kívánság teljesítését a legnagyobb mér-
tékben méltányosnak tartom, mert a kereske-
dők a mai nehéz gazdasági viszonyok között a 
különben is indokolatlanul magas világítást 
egységárakat megfizetni képtelenek. Éppen 
ezért — a város eddig elfoglalt jogi álláspont-
jának fentartása mellett — kérem hogy a fel-
merült ellentétek békés elintézését az egység-
árak önkéntes leszállításával elősegíteni szí-
veskedjenek.« 

Dr. Somogyi Szilveszter e levelével eleget 
tett a gázgyár igazgatósága óhajának, mely 
a városnak a levélben elfoglalt álláspontjától 
tette függővé a kereskedőtársadalora kíván-
ságainak teljesítését. A gázgyáron van tehát 
most a sor, bogy igéretét a kereskedőtársa-
dalommal szemben beváltsa. 

A' szövetség elnöksége közli tagjaival, hogy 
a tervezett nagygyűlést a szerdai események" 
után szükségtelennek és feleslegesnek tartja. 
A kirakatvilágitás szüneteltetésére vonatko-
zóan újólag kijelenti, hogy a szövetség ve-
zetőségének a kirakatvilágitás szüneteltetésé-
ben kezdettől fogva része nem volt. Ezúttal is 
teljesen tagjai belátására bizza, hogy szüksé-
gesnek tartják-e kirakataik világítását, avagy 
a világitások szüneteltetését. A szövetség ve-
zetősége azonban nem tartózkodik annak ki-
jelentésétől sem, h^gy a kereskedők egységes 
állásfoglalása eddig is elegendő dokumentu-
mául szolgált a helyesen felfogott kari ősz-
szetarlozandóság érzésének. A kereskedőtársa-
dalomnak ez az összetartozandósága ad erőt 
a jövőben is arra, hogy a szövetség, a tör-
vényhatóságban helyet foglaló tagjai, vala-
mint az iparostársadalom bizoltsági tagjai ut-
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