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Beomlott a 
a munkások alatt 

Egy súlyos sebesülés 

(A Délmagyarország munkatársától.) Súlyos 

kimenetelű szerencsétlenség történt szomba-
ton délután az algyői ut mellett Rcisingzr-
tanyán. Több munkás a tanyaépület udvarán 
egy vermet ásott. Két-három méternyi mély-
ségben dolgoztak a munkások, amikor a ve-
rem egyik fala beomlott és valamennyi mun-

kást maga alá temette. Különös véletlen foly-
tán a munkások legtöbbje sértetlenül mászott 
ki a földtömeg alól, csak Eke Pál 17 éves 
napszámos maradt eszméletlenül a földréteg 
alatt A' kihívott mentőkkel együtt a meg-
menekült munkások ásták ki Eke Pált, akit 
életveszélyes állapotban szállítottak a közkór-
házba. Olyan súlyos belső sérüléseket szenve-
dett, hogy életbenmaradásához kevés a re-
ménv. 

Bethlen távirata 
a budapesti zsidó hitközséghez 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n je len-
tése.) Bethlen miniszterelnök szombaton részvét-
táviratot intézett Stern Samuhoz, a budapesti 
zsidó hitközség elnökéhez Rólh Jenő elhunyta al-
kalmából. A hirek szerjnt a kormány a temetésen 
Klebelsberg kultuszminiszterrel képviselteti magát. 
Bethlen távirata a következő: 

»MéIy megilletődéssel vettem Bóth Jenőnek, a 
fVjhány-uccai templomban elkövetett sajnálatos és 
felháborító merénylet egyik áldozatának elhunytá-
ról kiadott gyászjelentést. Fogadja Méltóságod s 
kérem, tolmácsolja a pesti izraelita hitközség elől 
járósága, választmánya és képviselőtestülete előtt 
őszint® benső részvétem nyilvánítását. Egyidejűleg 
gondoskodom aziránt, hogy a temetési szertartá-
son a m. kir. kormány is képviseltessék. Gróf Beth-
len István miniszterelnök * 

I BMk M lá'szerésznél 
b i e D m d l i n Kelemen ucea 

tek tőlem vagy két zsebre való rézpénzt. Csak 
otthon vették észre, hogv csupa Ferenc Jóska 
idejéből való krajcárt cipeltek hazáig. 

Hát ezt a fehértói délibábot nagyon merem 
ajánlani az idegenforgalmasok figyelmébe. Ehhez 
befektetés se kell, esak egy kis ügyes reklám. 

• 

No aztán mondok még egy mutogatni valót. 
Azért ki se kell menni a városból, csak el kell 
iőnni a kultúrpalotához. Nem kell megijedni, nem 
befelé unszolok senkit, kivül van a látványos-
ság, a nagy lépcsőkön. Ott sütkérezik a sze-
gedi > alvilág*. A város legpiszkosabb, legrongyo-
sabb csavargói, elnyújtózva, szétvetett lábakkal, 
kivetve hasukat a szép verőfényre, ahogy a ku-
mc nóta mondja, de ők nem poétái szépségnek 
veszik, hanem szószerint igy csinálják. A leg-
mosdatlanabb és a legmocskosabb szájú népség, 
amit nem zavar semmi. Még az se, hogy fiatal 
deáklányoknak, egyetemi hallgatónőknek, apácák-
nak kell őket kerülgetni. Legföljebb akkor még 
trágárabbak, mint máskor. De nemcsak igy l'art 
pour l'art. Ez üzembeli trágárság. Kártyáznak 
a fiatalok, f á i é r t játszanak s ehhez dukál a 
káromkodás. 

Ez a LazarillíVhad régebben a hid alatt tábo-
rozott. Onnan azonban kizargatta őket a rendőr. 
Erre húzódtak aztán Homérosz és Hérodotosz lá-
baihoz. Ott nem háborgatja őket semmiféle hi-
vatalos hatalom. Többször kértem már ellenük 
segítséget, de nem kaptam. Belátom magam is, 
hogy nekik is élni kell valahol szegényeknek. És 
nagyon stílusos, hogy éppen a város kultúrpalotá-
jának a bejáratát köpködik, tökmagozzák, dinnye-
hajazzák tele. Ez is délibáb, ilyent se látni más-
hol, még a Nemzeti Muzeum előtt se. 

Hátha ezen nem lehet változtatni, akkor hasz-
nosítsuk ezt is. Egy kis ügyes reklámmal. Szines 
plakátokkal a vasúti várótermekben. Tán csábí-
tóbb lesz, még a fehértói délibábnál is. A mai 
ember fogékonyabb a kultura alkotásai, mint a 
természet csodái iránt. 

FEMPORTALT 
készít 

a legmodernebb Kivi-
telben tervek szerint 
legtutánuosabb árban 

Bornstein és Kiss 
vasszerkezeti tlzeme. Kossutb latos sugárut sz. 

Kérjen k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t és tervrajzot. 
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ü román határőrök agyonlőttek 
egy szegedi borbélytanoncot, 
aki útlevél nélkül akart átjutni a határon 

ttfu Takács János tragédiája Öscsanádnál 

(A Délmagyarország munkatársától.) Halálos ha. 
tártragédia játszódott le tegnap a magyarcsanádi 
vonalon. A román határőrség öscsanádnál agyon-
lőtte ifjú Takács János 17 éves szegedi borbély-
tanoncot, aki uttevél nélkül igyekezett menekülni 
a határőrök elől. 

Id. Takács János Máv. segédtiszt, aki a Csongrá-
di-sugárut 19. szám alatt lakik, bejelentette a 
rendőrségen, hogy fia két nap óta eltűnt otthon-
ról és azóta nem jelentkezett. A rendőrség meg-
indította a nyomozást, a fiu személyleirását kö-
zölte a szomszédos városok és községek hatósá-
gaival. Szombaton délelőtt Magyarcsanád csendőr-
sége telefonon felhívta a kapitányság bünügyi 
osztályát és közölte, hogy az öscsanádi román 
határőrség agyonlőtt egy magyar fiatalembert, aki 

útlevél nélkül akarf;a a román határt átlépni A 
határőrök ugyanis észrevették, hogy egy fiatal-
ember gyalog át akar jutni a határon. A román 
őrség felszólította, hogy álljon meg. A fiatal-
ember a felszólításra nem állt meg, futni kez-
dett, mire az őrség utána tüzelt. A következő pil-
lanatban az egyik golyó átjárta a menekülő fiatal-
ember szivét és azonnal megölte. 

A román határőrség átkutatta az agyonlőtt fiatal-
ember ruháit és zsebeiben ifjú Takács János 
nevére kiállított igazolványt és egy báli meg-
hívót találtak. Ezekből az adatokból állapította 
meg azután a magyarcsanádi csendőrség, hogy 
az agyonlőtt fiatalember azonos ifjú Takács Já. 
nossal, akit a szegedi rendőrség keresett. 

PénieRíöl Resdve bes&ünteíiR 
asz ingyen ía- és 
Tavaszi mutat a naptár — a város beszünteti a nyomorenyhitő 

akciókat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A na-

pokban hirt adtunk arról, hogy a csengrlei 
dülőutak javítási munkálatainál foglalkoztatott 
tanyai szüksegmunkások közül százat elbocsáf-
tottak azzal az indokolással, hogy megkezdőd-
tek a tavaszi mezőgazdasági munkálatok és 
a tanyai munkanélküliek másuton is kereset-
hez juthatnak. A város hatósága azonban 
kénytelen volt visszavenni az elbocsájtottmun-
kásokat, mivel kiderült, hogy ha meg is ér-
kezett a tavaszi munkálatok ideje, de munka 
nincs. Különösen kevés napszám akad a telje-
sen elszegényedett Csengelén, miért is a me-
zőgazdasági munkások nem juthatnak kere-
sethez szűkebb hazájukban. Hivatalosan azért 
mégis ugy kezelik a tavaszt, mint normális 
időkben, amikor tényleg hozott munkaalkal-
makat. , 

Most például elhatározták' a városházán, 
hogy tekintettel .a tavaszra, április tizenhe-
tedikén beszüntetik az ingyen tüzi'a- és ke-

nyérosztást, amellyel a város a téli hónapok-
ban enyhíteni igyekezett a nyomoron A be-
szüntetést azzal indokolják, hogy megkezkőd-
tek a tavaszi munkálatok, qe a városnak is 

elfogyott a segélyezésre szárit pénze, de lejárt 
a fa- és kenyérszál Utókkal kötött szerződés is. 

Április tizenhetedikétől kezdve t"hát nem 

kapnak ingyen kenyeret és fát a szegedi mun-

kanélküliek, a nyomorenyhitő akciók közül 
csak az cbédakciót folytatják. A népkonyha 

továbbra is főzi az ingvenebédeket és a város 
itt kívánja pótolni a kenyérosztás megszün-
tetését. A kenvérosztás idején ugyanis a nép-
konyha nem adott kenyeret ?z ebédhez, tizen-
hetedike után kenyeret is kapnak az ingyen-
ebédek kosztosai. 

A város hatósága azzal is igyekszik bizo-
nyítani, hogy elérkezett a tavasz minden el-
lentmondó időjárás dacára is, hogy április 
tizenötödikétől kezdve külön polgármesteri 
rendelet tiltja meg a hivatalszobák fűtését. 

Fagyhat, csikoroghat, havazhat odakinn, de 
nem füt tovább a város, mert a naptár tavaszt 
mutat és mert tavaszt mutat a naptár, — be-
szüntetik a nyomorenyhitő akciókat is 

Izeméi helyezés miatt 
saját készítésű 241 

Perzsaszőnyegeimel 
e hó végéig igen jutányos árban árusítom. 
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& CYMA 
a két világmárka ' 

restéitónik. lakkok, 
zománcok, olatok, hencek, 
pácok, parkett áooIOes marO 
szerek, háztartási cikkek, 
vegul áruk, mttveszfestlkeh, 
ecsetek a legolcsóbb árban 
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