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jo Lampel 
és Hegyi cégnél 

Hétfőről keddre virradó éjszakán 
ujabb két betörést követtek el 

Egyre vakmerőbben dolgoznak a betörők 

Lumlnál, veronál... 
(A Délmagyarország munkatársitól.') A mult hét végén 

beszállították a szegedi belgyógyászati klinikára Bíró 
Dezsőné 45 éves szentest asszonyt, aki luminállal és verő-
nállal megmérgezte magát. Biró Dezsőné egy jómódn 
szentesi hentes felesége, ahogy a rendőri kihallgatáson 
előadta, családi okok miatt akarta eldobni magától az 
életet. Az asszonyt az öngyilkosság felfedezése után 
autóra tették és behozták a szegedi belgyógyászati kli-
nikára, ahol ápolás alá vették. Napokon keresztül feküd! 
az életunt asszony élet és halál kózótt. Segíteni azonban 
nem lehetett rajta, mert a luminálból is, a veronálból 
Is nagy adagot vett be és kedden reggel a klinikán meg-
halt. 

A belgyógyászati klinika értesítette a halálról a szegedi 
rendőrséget, amely viszont a szentesi rendőrségnek kül-
dött értesítést azzal, hogy derítsék fel az öngyilkosság 
körülményét. 

Üt ajánlat érkezett 
az aszfaltiavitási munkálatokra 

f i i Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, hogy 

I belftgyminHiszter megsemmisítette a közgyűlésnek azt 
• régebbi határozatát, amellyel a város megrongálódott 
aszfaltburkolatainak javítási munkálatait vállalatba adta 
a Hirsch Mihály cégnek. A belügyminiszter uj verseny-
tárgyalás kiírására utasította a várost A gazdasági 
Agyosztály a polgármester utasítása értelmében a mult 
héten kiírta a korlátolt versenytárgyalást, amelyen csak 
azok a vállalatok vehettek részt, amelyek az első ver-
senytárgyaláson is beadták ajánlatukat. Az uj pályázat 
határideje kedden járt le. öt cég adta be ajánlatát és 
pedig The Heuchatal Compagnie, Hirsch Mihály, dr. 

Helvey Tivadar, Magyar Aszfalt rt. és Koreck Ernő. Vala-

mennyi pályázó némi módosítással régi ajánlatát ismételte 
meg. A számvevőség átszámítja az ajánlatokat és már a 
szerdai közgyűlés dönt is ebben az ügyben. 

Felakasztotta magát egy 
gazdálkodó 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőről keddre 

virradó éjszakán öngyilkosság történt Szegeden, * Pásztor, 

ueca 5. szám alatti házban. Németh István 50 esztendős 

földműves még az éj folyamán lakásának konyhájában 

felakasztotta magát. Az öngyilkosságot csak reggel fedez-

ték fel hozzátartozói. Értesítették a rendőrséget, ahonnan 

rendőri bizottság szállt ki a helyszínre a vizsgálat meg-

ejtése végett. A rendőrorvos megállapította, hogy a 

gazdálkodó a felfedezés előtt néhány órával követte et 

tettét. Németh István búcsúlevelet nem hagyott hátra. 

Tettének oka Ismeretlen. A holttestet beszállították a 

törvényszéki orvostani intézetbe. 

As, i d ő 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi Intézetének me. 

leorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy kedden Sze-

geden a hőmérő legmagasabb állása 12 fok Celsius, leg-

alacsonyabb 7.5 fok Celsius. A barométer adata null-

fokra és tengerszinre redukálva reggel 762 mm., este 

762.7 mm. A levegő relatív páratartalma reggel 95 száza-

lék, délben 92 százalék. A szél iránya reggel északnyugati, 

este délnyugati, erőssége l—K Hétfő este óta a lehul-

lott csapadék 10.3 milliméter volU 

BUDAPEST: A Meteorológiai Inlézet jelenti este 10 

Órakor: Hazánkban a nyugati határon, délen és az Al-

földön voltak kisebb esők. A hőmérséklet 10—U Celsius 

fokig emelkedett. Prognózis: A felhőzet csökkenése, 

reggeli ködök, nappali felmelegedés. 

Mindenkit meghődif a. 

G J % 
magyar gyártmányú 37: 

Bemhergselyem 

harisnya 
minden létező divatszinben hatféle 
minőségben. Gyári lerokei 

Pollák Testvéreknél 
GFB Flórharisnyák nagy választékban 

(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 é l ) 

Hétfőről keddre virradd éjszakán ujabb két vak-
merő üzletnyitást követtek el a régóta garázdál-
kodó betörők. Az első betörés a Valéria-téren lévő 
Nagy Albert-féle füszerüzletben tőrtént. A tettc-
sek, eltérve eddigi szokásuktól, az uccáról hatol 
tak be az üzletbe, még pedig eléggé körülményes 
módon. Az üzlet vasredőnyét megemelve kisik-
latták és a redőny alját felhajtva, hasoncsuszva 
bemásztak az üzletbe. Mindezt oly halkan és ügye-
sen végezték, hogy az üzlet mellett alvó Nagy 
Alberték nem ébredtek fel a zajra. De nem vette 
észre a betörést az őrszemes rendőr sem. A 
betörők az üzletben elsősorban a kézipénztárt tör-
té* fel és onnan 80 pengőt vittek el. Ezután hozzá-
láttak a raktár megdézsmálásához. Temérdek élei-
miszeráruf, sonkát, szalámit, sajtot, csokoládét vit-
tek magukkal, mintegy 200 pengő értékben. 

A betörést félőt órakor fedezte fel az őrszemes 
rendőr, aki már 4 órakor ls elsétált az üzlet 
előtt, de akkor még nem vett észre semmi gya-
nús dolgot. Valószínű, hogy a betörők ez alatt a 
félóra alatt vitték végbe a betörést. 

Ugyancsak ezen az éjszakán betörők jártak a Per 

tőfi Sándor-sugáruton lévő Arnold József-féle ffi. 
szerüzletben is. A tettesek itt teljesen az előző 
betörés mintájára dolgoztak. Kifeszítették az üzlet 
vasredőnyét és a résen bemászva, feltörték a 
pénztárt. Itt mindössze 5 pengő készpénzt ta-
'áltak. Rengeteg élelmiszerárul csomagoltak ÖSSZB 

néhányszáz pengő értékben, azután megszöktek. A 
betörőknek itt is óvatosan kellett dolgozniok, mert 
az üzlet melletti szobában aludt a fűszeres csa-
ládja és az üzletet a Iakástóí csak egy üvegajtó 
választja A zajra azonban senki sem lett 
figyelmes és igy a betörők zsákmányukkal hábo-
rítatlanul eltávozhattak. A betörést csak reggel, 
nyitáskor fedezték fel. 

A rendőrség mind a két ügyben megindította a 
nyomozást. Kétségielen, hogy az ujabbi két be-
törést is azok követték eí, akik már régóta fosz. 
lógatják a boltokat "gs akik most már egyre vak-
merőbben dolgoznak. A rendőrség hónapok óta fá-
radozik a kézrekeritésükön, azonban mindezideig 
nem sikerült nyomukra bukkanni. A rendőijég 
a mult héten több alkalommal razziázott, végig-
kutatta a külső városrészeket és a gyanúsabb he-
lyeket, de a betörők nyomára nem akadt 

n szociáldemokrata városatyák politikai Jellegű 
indítványai a szeptemberi közgyűlés napirendién 

(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 ) 

A törvényhatósági bizottság szociáldemokrata tág-
jai négy politikai jellegű indítványt nyújtottak 
be (a) szeptemberi közgyűlés tárgysorozatára. 

Az első indítványt Lájer Dezső irta alá. Az in-
dítvány ezeket mondja; 

— A Bethlen-kormányt felváltó Károlyi-kormány a 
33-as bizottság jóváhagyásával eddig tett minden intéz-
kedéséből az állapitható meg, hogy elődjének kőny-
nyelmü pazarlását ngy akarja kiegyenlíteni, hogy egy-
felől az eddigi súlyos terhek alatt máris összeroppant, 
vagy összeroppanás előtt álló dolgozó nép pusztulá-
sát ujabb és ujabb súlyos adók kivetésével sietteti, 
másfelől a közszolgálatban álló vagy közüzemekben al-
kalmazott kisegzisztenciák fizetésének leszállításával őket 
is létalapjukban támadja meg és ezen intézkedéseivel a 
még megmaradt adózó és fogyasztó alanyok tónkre-
menését fokozza, a nagy munkanélküliséget mégínkább 
3Tieli; az ezek ellen való mindennemű védekezést és 
tiltakozást a statárium kihirdetésével lehetetlenné tette, 
amivel a válság súlya alatt nyögő gazdasági életet 
még jobban megbénltota, ellenben a válság könnyíté-
sire és a munkanélküliek nyomorának enyhítésére egyet, 
len komoly intézkedési sem tett. Ennélfogva a közgyűlés 

a legteljesebb bizalmatlanságit 
nyitvinitja a Károlyi-kormány és a 33-as bizottság 
iránt; követeli: a statárium-rendelet visszavonását, a 
szabadságjogok visszaállítását, az országgyűlés haladék-

talan egybehivisát, melynek egyetlen feladata legyen az 

általános egyenlő és titkos választójog törvénybeiktatása. 

Csakis az ilymódon összeülő törvényhozás és az abból 
alakuló kormány lesz képes az országot a mai elvisel- I 
hetetlen gazdasági., politikai, és bizalmi válságából ki-
emelni és külpolitikai elszigeteltségéből kivezetni. Ezen 
határozat csatlakozás végett a társtórvényhatósági bi-
zottságoknak megküldendő. 

A második indítványt Olejnyik József nyújtotta 
be. Az indítvány igy szól: 

— A 33-as bizottság tárgyalásairól eddig kiadott szűk-
szavú közleményekből, valamint a 8-os bizottság jelen-
téseiből megállapítja a közgyűlés, hogy a Bethlen-kor-

mány adó-, pénzügyi- és gazdasági politikája idézte fel 
elsősorban azt a súlyos gazdasági válságot, mely az 
egzisztenciák tízezreinek rombadöntése mellett az ál-
lamháztartás egyensúlyát is felborította, amit tetőzött 
még azzal is, hogy a költségvetés keretein tol sokmil-
liót költött el törvényhozási felhatalmazás nélkül. Ne. 
hogy az ország adózó népe raégegyszer Ilyen gazdál-
kodásnak legyen áldozata, csatlakozik t közgyűlés a 
szociáldemokrata párt parlamenti frakciójának azon in-
dítványához, mely 

a Bethlen-kormány vád »tt helyezését 

követeli. Ezen határozat megküldendő i tőrvényható. 
Ságoknak csatlakozás végett. 

A harmadik indítvány — amelyet Horváth Jó-
zsef nyújtott be — igy, szól: 

— Tekintettel arra, hogy a mai tőrvényhatósági bízott, 
ság olyan tőrvény alapján jött létre, mely eleve kizárta, 
hogy itt a lakosság politikai pártállása és világszem-
lélete érvényesülhessen, mit tetéz még önkormányzati 
jogának megcsonkitottsága is, ennélfogva képtelen arra, 
hogy a város megingott háztartását oly módon állítsa 
helyre, hogy a helyreállításnak terheit ne « vagyontala. 
nok és kisegzisztenciák viseljék; — indítványozzuk: 
írjon fel a közgyűlés a kormányhoz és törvényhozáshoz 

olyan önkormányzati törvény megalkotá-
»a végett, amely az önkormányzati Jog lef. 
Jes megóvása melleit biztosítja, hogy 1 
törvényhatósági bizottság kizáróan az álta-
lános, egyenlő es titkos választójog a » p . 

ján megejtendő" választas utján 

alakuljon újra. 
A negyedik indítvány ismét Lájer Dezsőé: 
—• Minthogy a költségvetés teljesen figyelmén krvúl 

hagyja a saját hibájukon kívül munkanélküliekké vált 
lakosság sorsát, mert munkaalkalmak teremtéséről, ezek 
hiányában pedig segélyezésükről nem gondoskodik, — 
indítványozzuk, hogy eme célokra vonjon adó alá * 
közgyűlés: mindennemű munkanélküli jövedelmet, a va-

gyonból és n munMMl származó minden olyan jöve-

delmet, mely az évi 36UU pengőt meghaladja. 


