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Vakmerő rablótámadás 
a német birodalmi bank egyik fiókja ellen 

22 ezer márkát vittek el a revolveres támadók 

A fizetésleszállitás 
Art hittök. hogy még kedden közzéteszik 

a tényleges és nyugdíjas közalkalmazottak 
fizetésének, illetőleg nyugdijának leszállítá-
sára vonatkozó megállapodást; mivel azonban 
még nem tőrtént meg, bizonyos tekintetből 
foglalkozom vele. Teszem pedig mindenek-
előtt a kereskedők ós iparosok szempontjá-
ból, mert ha olyan illetményleszállitás követ-
keznék be, amely akár a VII. és ennél alacso-
nyabb fizetési osztályba tartozó, továbbá a 
fizetési osztályba nem tartozó családos, tény-
leges közalkalmazottakat, akár az 1925 julius 
1. előtti nyugdíjasokat egyforma megterhe-
léssel sújtaná, néhány százezer család teljes 
anyagi romlása s ezzel együtt sokezer iparos 
és kereskedő pusztulása következne be. Csak 
egyben lenne szokatlan emelkedés: az ügyvédi 
felszólításokban, a fizetési meghagyásokban és 
a végrehajtásokban. Hogy ez hová vezetne, 
arra még gondolni sem lehet 

Abból, hogy a 83-as bizottság ötös albizott-
ságot választott a költségvetési tételek átvizs-
gálására, azt kell látnunk, hogy az illetékesek 
sem tartják olyan könnyű dolognak az illet-
mények leszállítását 

A tényleges közalkalmazottak fizetésének le-
szállítására eddig két mód merült fel: pro-
gresszív, vagy lineáris. 

A progresszív leszállításra több, mint egy 
héttel ezelőtt tervezet jelent meg, amely sze-
rint a leszállítás a XI. fizetési osztályban 
5, a X-ben 6, a IX-ben 7, a VlII-ban 8, a 
Vll-ben 9, a Vl-ban 10, az V-ben 11, a IV-ben 
12, a Ill-han 13, a II-ben 14, végül az I-ben 
15 százalék lenne. Ha ez a tervezet keresztül-
menne, akkor ez nem volna igazságos és 
méltányos, mert a I I I—I. fizetési osztályok-
ban még mindig 1000 pengőn felül maradna 
• fizetés, a M I . és ennél alacsonyabb családos 
tisztviselőket egyenesen anyagi romlásba ta-
szítaná. 

Emberséges és igazságos egy másik tervezet, 
amely szerint a levonás lenne a Xl-ben 2, a 
X-ben 8, a IX-ben 4, a VlII-ban 5, a Vll-ben 
10, Vl-ban 15, V-ben 20, IV-ben 25, III-ban 
80, II-ben 35 ós I-ben 40 százalék. E tervezet-
nél a VII. és VI. fizetési osztály megterhelése 
kissé sok, elég lenne a Vll-ben 6, a Vl-ban 
pedig 10 százalék. 

A legigazságtalanabb és legméltánytalanabb 
volna a fizetéseknek lineáris, avagy egyfor-
ma százalék szerinti leszállítása. Hogy miért, 
azt maguk az alábbi számok mutatják meg. 

A fizetési osztály és annak fokozata után 
a mostani fizetést, zárójelben pedig a 10 szá-
zalékos levonást közlőm. XI. 3- 144 (14), 2. 
152 (15), 1. 160 (16). X. 8. 170 (17), 2. 180 
(18), 1. 190 (19). IX. 3. 200 (20), 2. 215 (21), 
1. 230 (23). VIII. 3. 255 (25), 2. 270 (27), 
1. 290 (29). VII. 3. 330 (33), 2. 365 (36), 1. 
400 (40). VI. 3. 450 (45), 2. 502 (50), 1. 
555 (55). V. 2- 650 (65), t 740 (74). IV. 2. 
880 (88), t 970 (97). III. 1240 (124). I I . 1760 
(176) és I. 2640 (264). 

Tessék ezeket a zárójelben lévő adatokat, 
továbbá a 40—50 százalék kőzött mozgó és 
napról-napra emelkedő drágaságot összehason-
lí tani Lehet-e és szabad-e Ilyen fizet ésleszál-
litást keresztülvinni 

A nyugdijasoknál a nyugdijak arányosítá-
sát tervezik. Nagyon helyes. Csakhogy ennél 
az arányosításnál legyenek tekintettel az 1925 
julius 1. előtti nyugdijasokra, akik már ne-
gyedik éve nyugdijuk egynegyedét kapják. Az 
arányosítás csak akkor lehet igazságos és mél-
tányos, ha az összes nyugdijakat az 1927 
november 1-i fizetés szerint állapítják meg. 

Abban a határozatban, amelyet a szegedi 
nyugdíjasok gyűléséből illetékesekhez eljut-
tattunk, több esetei soroltunk fel a megtakarí-
tásra. Hisszük, hogy a bizottságban lévő el-
lenzéki képviselők figyelmét nem kerüli el, 
de arra is tekintettel lesznek, hogy minden 
tekintetben a legszigorúbb takarékosságot 
igyekeznek keresztülvinni. 

Takarékoskodni most is lehet, sőt okvet-
lenül szükséges, de nem elsősorban azoknak 
a rovására, akiknél ez a takarékosság a csa-
lád iéJlentartás át veszélyezteti. 

Dr. Ballá István. 

Berlin, augusztus 18. A Birodalmi Bank 
schönebergi fiókja ellen ma délben rabló-
támadást hajtottak végre. Három ember re-
volverrel felszerelve benyomult a bankhelyi-
ségbe, megsebesítettek egy pénztártisztet és 
nagyösszegü pénzt elraboltak. Az üldözőbe 
vett rablók revolverrel megsebesítettek egy 
gyermeket és egy felnőttet. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
lengyelkápolnai halálosvégü verekedés ügyé-
ben az alsótanyai rendőrség nyomozása ered-
ménnyel járt. A több őrizetbe vett legény 
közül beszállították Szegedre Szélpál József 
és Sánta Illés legényeket, akik hosszas valla-
tás után beismerték, hogy ők ölték meg kés-
sel és sörösüveggel vetélytársakat. Komócsin 
Szilvesztert. 

A nyomozás rendkívül nehezen men t mert 
amikor a rendőrség a verekedőket őrizetbe 
vette és késeiket megvizsgálta, kiderült hogy 
mintegy tizenkét legénynek véres a kése. F.zek 
a legények szintén résztvettek a verekedésben 
és a sötétben egymáson ejtettek kisebb-na-
gyobb szúrásokat A halálos szúrást azonban 
mindegyik tagadta, azt sem vállalta el senki, 
hogy a borzalmas erejű ütést ő mérte volna 
Komócsin Szilveszter fejére. Végül Szélpál Jó-

A rablótámadás tetteseinek kézrekerítésére 
a Birodalmi Bank 3 ezer márka pénzjutalmat 
tűzött ki. Kreye, a megsebesült pénztáros ál-
lapota, akit operációnak kellett alávetni, rend-
kívül komoly. A tettesek a pénztárhelyiség-1 
ben összesen 12 lövést adtak le. A 'pénztá- j 
rosok az üldözöttekre kétszer lőttek rá. At 
rablók zsákmánya 22 ezer márka. 

zsef és Sánta Illés beismerő vallomást fel-
tek. Elmondották, hogy régóta haragudtak Ko-
mócsin Szilveszterre. A mulatságon ugyan 
bosszantotta őket, hogy a legény jól mulat az-
zal a leánnyal, akikkel ők szerettek volna 
mulatni. Komócsin kihivó viselkedése csak 
tüzelte őket. Barátaikkal megbeszélték, hogy 
megverik a legényt és az általános verekedésre 
az lesz a jel, hogy valamelyikük kirántja 
Komócsin alól a széket a többiek pedig ez-
alatt leütik az ivó egyetlen l ámpá j á t ők ket-
ten közvetlenül Komócsin mellett helyezkedtek 
el, majd amikor kirántották a legény alól a 
széket, rávetették magukat Mindezt azért tet-
ték — vallották —, mert nem bírták el az t 
hogy egy nem is odavaló legénynek nagyobb 
sikere legyen a leányoknál, mint nekik < 

A két legényt vallomásuk után letartóztatták 
és kedden délelőtt átkísérték az ügyészségre. 
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Kardos műszerész Szeged, Csekonics-ucca 5. sz. 
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rendkívül olcsó árakon 
A GFB harisnyák 
gyári lerakala Pollák Testvéreknél 
200 sokgyermekes anya jutalmazására 

183 pengő 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

anyák napját Szentistvánkor nagyon szegé-
nyes körülmények kőzött tartják meg az idén 
Szegeden. A súlyos gazdasági helyzetben a 
két év előtti 3000 pengővel és a múlt évi 
2000 pengővel szemben az idén a sokgyerme-
kes anyák segélyezésére mindössze 183 pengő 
készpénz áll rendelkezésre. 

Az elmúlt években bizottság gondoskodott 
a segélyösszegek előteremtéséről. Az idén ez 
a gondoskodás mindössze abban nyilvánult 
meg, hogy 15 rend gyermekruhát és 15 cipőt 
küldtek le Szegedre, azonkívül 3000 szál mi-
búzavirágot azzal, hogy a város értékesítse, 
ahogyan tudja. Az értékesítés azonban csak 
nagyon mérsékelten sikerült, körülbelül 500 
darab mübuzavírágot tudtak elhelyezni a jó-
tékony egyesületek és ezeknek az eladásából 
folyt be 183 pengő. A városnak a mult évi 
akcióból még fennmaradt 8 rend gyermek-
ruha és 8 pár gyermekcipő, ezzel kiegészítik 
a küldeményt és igy Szent István napján a 
sokgyermekes szegedi anyák kőzött mind-

össze 23 ruhát, 23 pár cipőt és 183 pengőt 
osztanak k i 

A sokgyermekes anyák összeírása megtöm 
tőrtént, kétszáz tőbbgyermcl-es anyát irtak ősz-
szc, de a jutalmak csekélysége miatt csali 
2* anyát részesíthetnek jutalomban. A jutal-
mak háromfélék; a legmagasabb pénzjuta-
lom 18 pengő 50 fillér, azután 15 és 10 
pengős jutalom következik. A viszonyokra jel-
lemző, hogy a jutalmak 1929-ben még 100, 
80 és 60 pengős őssziegek voltak. A 24 sok-
gyermekes anya közül még igy sem jutott 
mindnek pénzjutalom, hatan ruhát és cipőt 
kapnak 

A legtöbb gyermekes anya az idén Pintér, 
Józsefné, Mórabalom 603. szám alatt lakó as»> 
szony, akinek 13 élő gyereke van. ő kapja 
a legnagyobb összegű juta lmat a 18 pengő 
50-et Á többi anyának 12—11—10—9 éS 8 
gyermeke van. Az ünnepség csütörtökön reg-
gel 9 órakor lesz a városháza közgyűlési 
termében, a dijakat vitéz dr. Szabó Géza 
tanácsnok osztja k i 

Letartóztatták a lengyelkápolnai 
halálos verekedés tetteseit 


