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Negyedszázados működés után megszűnik 
az ujszegedi Arpád~Gíéhon 

(A Délmaggarország munka drsától.) A gazdasági 
válság nemcsak a magángazdaságok életében vé-
gez pusztító munkát, hanem azokban az intéz-
ményekben is, amelyek eddig a fentartásukhoz 
szükséges anyagi erőt a társadalom jótékonyságából 
merítették. Ezek közé tartozik az Országos Gyer-
mekvédő Liga, ameiy igen sok gyermekvédelmi 
intézményt tartott fenn az ország területén. A 
liga a legutóbbi években olyan súlyos helyzetbe ke-
rült, hogy kénytelen volt fokozatosan leépíteni intéz-
ményeit, amelyek között egyike a legfontosabbaknak 
az 1906-ban alapított ujszegedi Árpád-Otthon volt 
Ennek az intézménynek a hajlékát huszonöt évvel 
ezelőtt építették fel és nyolcvan helyet biztosítot-
tak benne azon gyermekek számára, akiket az 
igazságügyi hatóságok javitónevelésre utaltak. A 
mult évben még fentartották a létszámot, az idén 
azonban már kénytelen volt a liga ötvenre csök-
kenteni, mert a rendelkezésére álló anyagi erők 
egyre jobban összezsugorodtak és az igazságügy-
miniszter sem utalt ki megfelelő segítséget a régi 
létszám fentartásához. 

A helyzet az év elején annyira siflyosbodott, | 

hogy elkerülhetetlenné vált a likvidálás. A likvi-
dálás lebonyolítására kormánybiztost küldöttek ki, 
aki munkáját április harmincadikáig befejezi. Most 
már az igazságügyminiszter nem is utal az ujsze-
gedi Arpád-Otthonba javitórtevelésre itélt kis-
korúakat és az otthon lakóinak száma ma már 
ötre csökkent, de ezt az ötöt is április végéig 
más hasonló intézetekben helyezik el és a régi 
intézet azután beszünteti negyedszázados műkö-
dését. 

Az Árpád-Otthon négy állami tanitó és tizenegy 
alkalmazott számára nyújtott foglalkozást. Az al-
kalmazottakat felmondással és végkielégítéssel el-
bocsájtják, a tanítók elhelyezéséről a kultusz-
miniszter gondoskodik. Az Árpád-Otthon felszaba-
duló épületét az ujszegedi mezőgazdasági ismétlő-
iskola hajlékául szejnellék ki. Szerdán délelőtt 
már szemlét is tartott dr. vitéz Szabó Géza kul-
turtanácsnok és Kiss Károly tanfelügyelő. A szemle 
eredménye kielégítő volt, a kulturtanácsnok és 
a tanfelügyelő megállapította, hogy az épület az 
iskola céljaira kevés átalakítással alkalmas lesz 

| és abban az ősszel már meg is kezdheti munkáját 
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Húsvét meglepetése: 

Bolváry Géza 
magyar szövegii flilmremeke 

Vége & dalnak... 
Verebes Ernü és Uane Hatddal 

a Belvárosiban 

tiltakozó memorandumát. Azért indul el ilyen 
gyors, n a küldöttség, mert a belügyminiszter 
a racionalizálási javaslat megtárgyalására áp-
rilis 18-ára ankétot hivott össze. A küldöttség 
fölkeresi a pénzügyminisztert is, akit arra kér 
fel, hogy eszközöljön ki a városi alkalmazot-
tak számára a Pénzintézeti Központ utján 
kedvezményes kölcsönt. Erre a kölcsönre a 
tisztviselőknek adósságaik rendezése céljából 
van szükségük. 

A közgyűlés ezután a monstre küldöttségbe 
három tagot delegált, dr. Bárkányi Zoltán 
nyugalmazott árvaszéki elnököt, dr. Hamm?r 
Fidél aljegyzőt és Stumpf Kálmán főszámvevö-
helyettest, akik a szegedi városi tisztviselőket 
képviselik a miniszterek előtt. 

A Maitinszky-házarpár tragédiája 
Maltinszky Pá Iné anélkül, hogy visszanyerte volna eszméletét, belehalt a mérge 

zésbe — Együttesen temetik el a kellős öngyilkosság mindkét áldozatát 

(A Délmaggarország munkatársától.) Rész-

letesen beszámolt a Délmagyarország arról a 
megdöbbentő tragédiáról, ami kedden a Du-
gonics-téri Forbáth-palota egyik III. emeleti 
lakásában játszódott le. Maitinszky Pál, az 
egykor jómódú kereskedő, miután vagyonát 
elvesztette és kettéroppanva látta életének 
eredményeit, feleségével együtt közös elhatá-
rozással öngyilkosságot követett el. Mai-
tinszky a lakás egyik kisebb helyiségében re-
volverrel agyonlőtte magát, felesége pedig, ami-
kor meghallotta, hogy az első lövés eldördült, 
nagymennyiségű morfiumot ivott. Maitinszky 
Pál azonnal meghalt, Maiiinszkynét haldo-
kolva szállították be a belgyógyászati klini-
kára. Már kedden olyan hirek kerültek forga-
lomba, hogy a szerencsétlen asszony belehalt 
• súlyos mérgezésbe. Maitinszkyné szervezete 

azonban sokáig küzdött a morfiummal. Esz-
méletét egy pillanatra sem nyerte vissza. 
Kisebbik fia állandóan mellette tartózkodott, 
a rendőrség többi zben is megkísérel te, hogy 
kihallgathassa, azonban eredménytelenül. 
Szerdán reggel azután újból rosszabbodott ál-
lapota, ugy, hogy az orvosok lemondtak éle-
téről. Szivgyengeség lépett fel, majd nemso-
kára anélkül, hogy eszméletét visszanyerte 
volna, meghalt. 

A megrázó tragédia második áldozatát is 
az orvostani intézetbe szállították, ahol fel-
boncolják. A végtisztesség üryében olyan in-
tézkedés történt, hogy a tragikus sorsú Mai-
tinszky házaspárt csütörtökdélután fél 3 

órakor együttesen temetik el a zsidó temető 

cinterméből. 

A szegedi városi lisztviselők tiltakozása 
a racionalizálási törvénytervezet ellen 

Országos mozgalmat szerveznek és egy monstre küldöttség tiltakozó memorandu-
mot ad át a belügyminiszternek 

'(A Délmagyarország munkatársától.) A Vá-

rosi Alkalmazottak Egyesülete szerdán dél-
után hat órai kezdettel rendkívüli közgyűlést 
tartott hivatalos helyiségében, a várban, Bár-
doss Béla nyugalmazott főjegyző elnökletével. 
A rendkívüli közgyűlés egyetlen tárgya annak 
a törvénytervezetnek a megtárgyalása volt, 
amelyet nemrégen küldött le a városhoz a bel-
ügyminisztérium törvényelőkészítő osztálya. Ez 
az úgynevezett racionalizálási törvénytervezet, 

amellyel a kormány a községek és a várasok 
háztartását kívánja rendezni és amelynek főbb 
rendelkezéseiről már beszámolt a Délmagyar-
ország, az érdekelt tisztviselők körében álta-
lános elkeseredést keltett. A tervezet szerint 
ugyanis bizonytalanná válna annak a városi 
pótléknak a sorsa, amelyet Szeged azért ad 
tisztviselőinek, hogy ezzel kárpótolja őket a 
hivatali előmenetel lehetőségének hiányáért és 
amely a főbb tisztviselőknél a törzsfizetés 
ötven, a többieknél pedig huszonöt százalék-
nak felel meg. Ezt a pótlékot eddig a nyug-
díjba is beszámították. 

A' törvénytervezetet Bárdoss Béla ismertette 
a tagok állandó közbeszólása közben. A ter-
vezet egyes rendelkezéseinek ismertetését el-
keseredett megjegyzések és viharos tiltakozá-

sok kisérték. 

A tervezethez elsőnek Kiss Péter városi al-
tiszt szólt hozzá és élesen tiltakozott a városi 
alkalmazottak szerzett jogainak tervbevett 
konfiskálása ellen. 

Scultéty Sándor határozati javaslatot ter-
jesztett elő. Javasolta, hogy a városi alkalma-
zottak közgyűlése határozza el az országos til-
takozás megszervezését, mert csak igy remél-

hető, hogy a kormány módosítja a sérelmes 

terv"zetet. írjon át az összes városok tisztvi-
selőinek egyesületéhez és szólítsa fel őket csat-
lakozásra. 

A közgyűlés Scultéty főszámvevő javaslatára 
egyhangúlag elhatározta, hogy monstre kül-
döttséget szervez, amelyben minden város há-
rom tisztviselővel képviselteti magát és amely 
húsvét után felutazik Burtooestre és átadja 
a belügyminiszternek a városi alkalmazottak 

Nagyobb piacot 
a kenyérnek! 

Róma, április 1. A nemzetközi gabonakonferen-
cia Táncot elnöklése alatt működő első bizottsági 
ma tartott értekezletén a fogyasztás fejlesztésé-
nek tanulmányozásával foglalkozott Az ülésen e 
kérdéssel kapcsolatosan arról volt szó, hogyan 
lehet bevezetni a buza- és kenyérfogyasztást bi-
zonyos keleti államokban, amelyek ezidőszerint 
kenyeret egyáltalán nem fogyasztanak. A kidol-
gozás alatt levő zárójelentést döntés céljából a 
plénum elé terjesztik. 

A Stuckg elnöklete alatt álló bizottság ma szin-
tén tanácskozott a preferenciális elbánás rend-
szeréről. A bizottságban Riddel kanadai és Lind-
sag britindiai delegátus szólaltak fel. A mezőgaz-
dasági hitel kérdéséről tárgyaló bizottság ma veszi 
vizsgálat alá kiküldött albizottságának jelentését 

Miklós román herceg 
Budapesten 

Budapest, április 1. Károly román király öccse, 
Miklós herceg tegnap este Budapestre érkezett és 
ma délben tovább utazott Bécsbe. A herceg né-
hány nap múlva visszatér Budapestre és résztvesz 
a nemzetközi autóversenyen. 

Herceg WiittHschgrSfz Lajos 
csűdiigye 

Budapest, április 1. Nemrégiben három bécsi 
cég és egy budapesti vállalat különböző váltó-
tartozások miatt csődnyitási kérelemmel fordult 
a törvényszékhez Windischgrátz Lajos herceg el-
len. A bécsi cégek 63.400 shilling be nem hajt-
ható követelést jelentettek be, mig a budapesti cég 
1677 pengős bíróilag megítélt váltókövetelését 
hozta fel a csődnyitási kérelem indokául. A mai 
tárgyalási napra kellett Windischgrátz Lajos her-
cegnek a vagyonáról szóló kimutatást beterjesz-
tenie a birósághoz. A tárgyaláson a budapesti 
cég ügyvédje bejelentette, hogy a csődnyitási ké-
relmet visszavonja, mire a törvényszék ebben az 
ügyben megszüntette a további eljárást, a bécsi 
cég kérelme ügyében április 17-ére tűzött ki ujabb 
tárgyalást. 

Földrengés Trierben 
Trfer. április 1. Ma reggel 8 óra 45 perckor 

itt és a környéken földrengést észleltek. A lökés 
mintegy 3 másodpercig tartott. Több oldalról je-
lentették, hogy a házak megremegtek és a falon 
függő tárgyak inogni kezdtek. A megfigyelések 
megegyeznek a Taununs obszervatórium földren-
gésjelző készülékeinek jelentésével. 

BelvAros! Mozi Április 2, 4, 5-én, csütörtök, szombat, vasárnap 

uWAgMrDVegényei K ö r a J T l ö S O f í t C S t V é r C k . 
DrAm* 9 felvonásban. — Főszereplő: 

FRITZ KORTNCR. Eredeti orosz dalok. Azonkívül: A kísérti mQsor. 
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Nem repr í z ! 

Ápri l is 2, 4, 5-én, csütörtök, szombat, vasárnap 

Nem r e p r l i ! Sfrni és dalolni. 
Dráma 10 felvonásban. — Főszerep lők: 

AL JOLSON és DÁVID LEE. Azonkivfil; A kísérő mtlsor. 
EI6nriiS«nk kczdvle 5. 7. 9, vasár- é l Uanepnnp 3. 7, 9 iVrnkor. 


