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Borzalmas öngyilkossága városi menhelyen 
(A Délmagyarország munkatársától.) Bor-

zalmas módon velett véget éleiének a keddre 
virradó éjszaka Bumford Antal, a városi men-
hely 52 éves ápoltja. Ricskával átvágta a 
torkát, mire teltét észrevették, már nem le-
hetett rajta segíteni, 

Bumford évek óta súlyos betegségben szen-
vedett. Magára hagyatva, senkitől sem támo-
gatva tengette éleiét, majd a mult évben be-
utalták a városi menhelyre. Bumford An-
talon betegsége egyre jobban elhatalmasodott, 
gégerák kínozta és betegsége olyan előreha-
ladott stádiumban volt. hogy az orvosi segít-
ség hiábavalónak bizonyult. A szerencsétlen 
embert elviselhetetlen fájdalmak gyötörték, 
Bumford Antal annyira szenvedett, hogy nem 

tudta bevárni utolsó napjait. Keddre virra-
dóra, amikor a menhely lakói valamennyien 
aludtak, Bumford elővette a zsebkését és át-
metszette a torkát. 

Bumford hörgésére felriadtak a menhelyi 
ápoltak és rémülten látták, hogy a szerencsét-
len ember nagy vértócsában fekszik ágyá-
ban, torkán szörnyű sebből még mindig öm-
lött a vér. Fellármázták a személyze'Jt, akik 
értesítették a mentőket. Mire azonban a men-
tők kiérkeztek, Bumford elvérzett. 

Dr. Hamar Zoltán rendőrfogalmazó vezeté-
sével rendőri bizottság szállt ki a helyszínre, 
amely megállapította az öngyilkosságot. Bum-
ford holttestét beszállították az orvostani inté-
zetbe, ahol felboncolják. 

Az asszony, a férj és a fiatalember 
Különös zsarolási per 

(A DétmUgyarország munka'ársától.) Különös ka-
landon ment keresztül a mult év őszén Ungár 
Ferenc szarvasi magántisztviselő. Az esti órákban 
az ucrán találkozott Nagy Endrénével, egy szarvasi 
cipész feleségével. Ketten azután elmentek a ci-
pész lakására. Alig töltöttek ott néhány percet, 
amikor az ajtón betépett a férj, akinek pedig 
— az asszony bemondása szerint — messzi vá-
rosban kellett volna vásáron lennie. Nagy Endre 
rátámadt a védekezni is alig tudó tisztviselőre és 
megkérdezte, hogy mit keres ilyen szituációban 
a lakásán. Amikor Ungár erre nem tudott kielé-
gítő választ adni, Nagy Endre nekiesett és ütle-
gelni kezdte. Ungár felugrott, ellökte magától a 
cipészt, aki ekkor beleharapott a mellkasába. Nagy 
Fndréné egy széken ülve nézte a férfiak dula-
kodását. 

A cipész a lökéstől belezuhant az egyik szék" 
réngne. A férj ezután kijelentette, hogy nem 
engedi ki Ungárt a lakásból, csak abban az eset-
ben, ha 90 pengőt lefizet. A tisztviselő alkudozni 
kezdett. Két óra hosszat tartott a huzavona. Végűi 
ls a cipész elfogadta a felajánlott 15 pengőt és el. 
engedte. Ungárt, aki egyenesen a rendőrségre sietett 
és feljelentette a házaspárt zsarolásért. 

A tisztviselő előadta, hogy őt törbecsalták, Nagy 
Endre jelenete csak müfelháborodás volt. Szerinte 
» házaspár előre megbeszélte a dolgot. Az asz-
szony elcsábította őt, a férj azalatt otthon elbujt 

a szoba melletti kamrába. Később azután az asz-
szony megrúgta a kamra ajtaját, ezzel jelezve 
a férjnek azt, hogy jöhet Elmondotta még Ungár. 
hogy amikor a férj belépett, összemosolygolt a 
feleségével, amit ő az akkori izgalmában nem vett 
figyelembe. 

A törvényszéki főtárgyaláson a férj tagadta, 
hogy előre megbeszélte volna a dolgot a felesé-
gével. Elmondotta, hogy az asszony régóta gyanús 
volt neki és ezért azon az estén azzal ment el 
hazairól, hogy elutazik. De ezt nem tette meg, 
hanem otth.o n elrejtőzött. Kjs idő múlva látta, 
hogy az asszony felcicomázza magát és elmegy 
hazulról, nemsokára pedig visszatér egy fiatal-
emberrel. Ekkor rohant be. A pénzt pedig csak 
azért kérte, mert Ungár dulakodás közben összetört 
egy csomó edényt és 6 ezért kártérítést kívánt. 

Az asszony is igy vallott A biróság ezután a 
cipész elé tárta a nyomozás során tett beismerő 
vallomását, amelyet azonban Nagy Endre nem is-
mert eL A törvényszék csak a férjet ítélte el 100 
pengő pénzbüntetésre, az asszonyt felmentette. 

Az figyet kedden a szegedi tábla Kowíca.tanácsa 
tárgyalta és helybenhagyta a törvényszék ítéletét. 
A biróság megállapította, hogy az asszong bűnös-
sége mellett igen nyomós gyanuokok vannak, de 
mégsem lehet őt elitélni, mert ezek az okok nem 
bizonyítják megnyugtatóan a bünössségét 

Vfabb Javaslat 
a bérlöválság megoldására 

Állat beszerzés 1kölcsönt, f/épeket Kellene adni a gazdáknak 
és meg kellene szervezni a letteldolgozó telepeket 

, A Délmagyarorszdg munkatársától.) Az utóbbi 
időben egyre több szakember foglalkozik a mező-
gazdasági válság megoldásának problémájával. Sze-
ged a válságot talán még fokozottabb mértékben 
érzi, mint az ország más városa. Legutóbb — 
mint ismeretes — dr. Lőw Lipót szegedi gyár-
igazgató dolgozott ki érdekes tervezetet a szegedi 
bérlőválság szanálására és a tervezetet az Alföld-
kutató Bizottság előtt ismertette. Most a város 
Sátoraljaújhelyről kapott érdekes elaborátumot, 
amelynek szerzője de Place József gazdasági taná-
csos. De Place az ujságkőzlcményckből értesült, 
bogy Szegeden milyen súlyos helyzetbe kerültek 
a város földbérlői. Ezért küldte el a polgármester 
címére azt a javaslatot, amelyet néhány héttel ez-
előtt eljuttatott a kormány tagjaihoz és amelyben 
a mezőgazdasági válság megszüntetésére doigozott 
ki tervezetet. 

Javaslatának bevezető részében a mezőgazdasági 
válság okait fejtegeti és kimutatja, bogy a főok a 
rossz, elmaradt gazdálkodás. Kimutatja, hogy a 
magyar kisbirtokosok célszerűtlen gazdálkodása kö-
vetkeztében egyre szaporodnak azok a területek, 
amelyeknek termőképessége a minimumra redu-
kálódik. Ez a rablógazdálkodás kiuzsoráiza a föl-
det, «mj nemzetgazdasági szempontból is helyre-
hozhatatlan károkat jelent. Nagy baj az intenzio 

állattenyésztés hiánya, pedig régen beigazolt tény, 
hogy helyes gazdálkodás csakis abban az esetben 
képzelhető el, ha a gazdálkodó főjövcdelemforrása, 
vagy legalább is egyik legfontosabb mellékjőve-
delemforrása az állattenyésztés. Az állattenyésztés 
jelentősége abban van, hogy a kisbirtokos megfelelő 
trágyát termelhet és azzal helyesen pótolhatja a 
szántóföldek termőerejét Ezért elsősorban arra 
kell törekedni, hogy a kisbirtokosok és a bérlők 
megfelelő számú állatot tartsanak. Erre azonban 
csak akkor lehet gondolni, ha a kisbirtokoso-
kat kamatmentes állatbeszerzési kölcsönhöz jut-
tatják. 

Részletesen ismerteti ezután de Plaoe József a 
kormányhoz juttatott javaslatát, amelynek lényege 
az, hogy a kormány adjon minden kisbirtokos-
nak kamatmentes állatbeszerzési kölcsönt, még 
pedig annyit, amennyivel minden tiz hold földre 
iegalábh négy szarvasmarhát vásárolhat Az állat-
vásárlásra a kormány az illetékes községi ható-
ságoknak adjon megbízást, akik szakértőikkel csók 
tenyésztésre alkalmas állatokat vásárolnak a gaz 
dák számára. A kölcsönt a kormány bekebelezheti 
a gazdik inga'.lanaira és mivel a gazdák anyagi 
helyzete ma rendkivül bizonytalan, kedvező visz-
szafizetési feltételeket szabhat számukra. Hat év 
múlva fizetnék vissza a gazdák a kölcsön első 

felét és nyolc év múlva a második felét. Az álla-
mot igy csak a kamatveszteség terhelné, ami azon-
ban visszatérülne közvetett uton, a talprasegitett 
mezőgazdaság terméstöbbletéből. A kisbirtokosok 
az államkölcsönből vásárolt állatokat nem adhat-
nák el, de azokat tartozásaik biztosítására sem 
foglalhatná le a végrehajtó. 

Meg kellene szervezni — a javaslat szerint —• 
minden községben, vagy tanyacsoportban a köz d  

ponti tejfeldolgozó telepeket, amelyek a gazdák 
tejterniésének értékesítését biztosítanák. A tejter-
mékek szállítására viszont a vasútnak a szállí-
tási távolságtól független egységes és kedvezmé-
nyes tarifát kellene biztosítani. Nagy baj az is, 
hogy a gazdák a mai pénztelenség miatt a leg-
szükségesebb gépeket sem szerezhetik be. Ezért 
minden kisbirtokosnak nemzeti ajándékképen egy-
egy szecska- és répavágó gépet adjon a kormány, 
minden községnek pedig egy-egy gabonarostát, mert 
a magyar buza értékesítési lehelőségét erősen gyen-
gíti a rostálás hiánya. De Plaoe József meg van 
győződve róla, hogy javaslatának elfogadása és 
végrehajtása esetén rövidesen talnraállna a ma-
gyar kisbirtokossság. 

A Szegedre küldött elaborátumot dr. Pálfg Jó-
zsef polgármesterhelyettes tanulmányozza át, majd 
javaslatot tesz a további teendőkre a polgár-
mesternek. 

Benzint loptak a benzinkutból 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szo-

katlan tolvajlási eset foglalkoztatja a szegedi 
rendőrséget. A Szekulcsz és VészrYs-féle Köl-
csey-uccai autókereskedelmi üzlet kedden fel-
jelentést tett a rendőrségen, hogy a cégnek az 
üzlettel szembenálló benzinkutjából ismeretlen 
tettes nagymennyiségű benzint lopott el. A 
benzinkút éjjel-nappal üzemben van és mi-
után itt igen sok autó vesz fel benzint, egye-
lőre nem tudják, hogy milyen körülmények 
között történhetett a vakmerő lopás. A rend-
őrség nagy energiával keresi a benzinlopás 
tetteseit. 

Hétfőn este nem volt előadás 
a színházban 

Összesen hét darab legyet adtak el 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Hétfő estére a szinház a Friderika cimü Lehár-
operet'.jt hirdette. Vasárnap este azután kézzel 
irott plakát jelentette a szinházi büffé ajtaján, 
bogy S/órád Ferenc betegsége miatt a >Fride-
rika« helyett hétfőn a LchnlioH " rezgőnyárfa 
kerül műsorra. És amikor elérkezett a hétfő este, 
a szinház anélkül zárta be kapuit, hogy megtar-
totta volna akár az egyik, akár • másik előadást. 
Az ok: közjjnséghlány, illetve a közönség teljes 
hiánya. A nappali pénztár délután öt óráig mind-
össze •—7 darab Jegyet adott el. Ennyien vollak 
kíváncsiak a szinház produkciójára Erre az igaz-
gatóság elhatározta, hogy liyea kevés embernek 
nem tart előadást, hanem a jegyeket visszaváltja. 
A színészek zenészek, diszletezők, jegyszedők es-
tére befutottak a színházba, de dolguk nem akadt. 

A Délmagyarország munkatársa megkérdezte 
Kürthy György ö t a szinház igazgatóját, hogy mi 
volt az oka az előadás elmaradásának. ICürthy 
a kővetkezőket válaszolta: w 

— Az előadást azért nem tartottuk meg, mert 
Szórád Ferenc betegségére való tekintettel í 'mon. 
dotta az előadást. Előadás helyett főpróbát tar-
tottunk. 

Megjegyezzük, hogy Szórád Ferenc nem szere-
pel a Lehullott a rezgőnyárfa szinlapján. 
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