
A szegedi paprika exponfa 
A Nemzett Bank beválttá az exportált paprikáért lefizetett 

osztrák schillinget 

CA Délmagyarország munkatársától.) Né-

hlny nappal ezelőtt, mint emlékezetes, gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter vezeté-
sével megjelent a Nemzeti Bankban a szegedi 
paprikaérdekeltségek küldöttsége és Tabako-
vics Dusántól, a Nemzeti Bank devizaosztályá-
nak vezetőjétől azt kérte, hogy a paprikaex-
port lehetőségének biztosítása érdekében vagy 
szabadítsa fel az exportált paprika eladási 
'ára fejében kapott osztrák schillinget, vagy 
pedig váltsák be ezeket a schillingeket pen-
gőm A helyzet ugyanis az volt, hogy a pap-
rikaexport megakadt, mert az exportőrök a 
paprikáért kapott schillingjeikkel nem tud-
tak mit kezdeni, azokat nem értékesíthették 
'Ausztriában, viszont itthon a Nemzeti Bank 
nem váltotta be. 

Tabakovlcs Dusán méltányosnak találta a 
paprikaérdekeltségek kívánságát és meg-
ígérte, hogy a legrövidebb időn belül elintéz-
teti a fontos kérdést . 

Dr. Aigner Károly főispántól nyert értesü-
lésünk szerint a paprikások ügye elintéződött, 
még pedig kedvezően. Popovits Sándornak, a 
Nemzeti Bank elnökének intézked&ére a Nem-
zeti Bank szegedi fiókja a paprikaexportból 
származó schillingeket nyolcvanfllléres árfo-

lyamon már be is váltotta és a jövőben is be-

váltja. Ezzel elhárult a paprikaexport aka-
dálya és igy remélhető, hogy az egymillió 
pengő értékű szegedi paprika most már fenn-
akadás nélkül kikerülhet és gazdára találhat 
az osztrák piacokon. 

12 évi fegyházra Ítélték a 60 éves gazdát, 
aki megfojtotta feleségét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Idősebb 
HorvSth Antal tömörkényi gazda julius 27-én ösz-
szeveszett feleségével, Nagy Franciskával, rövid 
szóváltás után bekergette a szobába és megfof. 
totta. Horváth azután felesége holttestét levitte 
a pincébe és elásta. Gyermekei találták meg 
később anyjuk holttestét csendőrt hívtak, akik 
• hitvesgyilkos gazdát letartóztatták. 

A 60 éves tömörkényi gazda bűnügyét kedden 
tárgyalta a szegedi törvényszék Gőmőry./anácsa. 
Horváth Antal beismerte, hogy megfojtotta a fele-
sigiSt, védekezésében azt hajtogatta, hogy az asszony 
mellett pokol volt az élete. A kihallgatott tanuk 
vallomásából azonban másképen raizolódott ki a 
tényállás. „ 

Horváth Antal S5 évig élt a feleségével és nem 
Is volt addig semmi baj, amig a gazda nem keZ-
déH inni. Java idejét kocsmákban töltötte és 
elköltötte a kis birtok betakarított ter-
míínyelnek árát, Julius husionheté'fikén ismét 

a régi rendszerhez folyamodott: felment a pad-
lásra, hogy lehozzon egy zsák búzát Az asszony 
észrevette a gazda szándékát és tiltakozott az ellen, 
hogy az ura minden pénzt italra költsön. Szóvál-
tás keletkezett Horváth bezavarta az asszonyt a 
szobába és hosszas dulakodás után megfojtotta. 

A gyilkosság idején nem volt senki a tanyán. 
Egyetlen otthon élő leánya a közelben szomszé-
dolt. Amikor hazaérkezett, keresni kezdte anyját, 
majd az apját faggatta, aki azonban nem mondott 
el semmit. A leány előtt gyanúsnak tűnt fel apja 
viselkedése, elszaladt testvéreiért akik azután val-
latóra fogták Horváth Antalt, majd anyjuk keresé-
sére indultak. A pincében nemsokára elásva meg-
taláfták a holttestet. 

A biróság Horváth Antalt hitvestárson elköve-
tett szándékos emberölés bűntettében mondotta 
ki bűnösnek és tizenkétévi fegyházra ítélte. Hor-
váth Antal megnyugodott az Ítéletben, az ügyész 
és a védő fellebbezést jelentettek be. 

Szabó tanácsnok lemondott az iskolaszék 
elnökségéről, 

mert nem helyeztek át egy tanítónői 
f Ü Délmagyarország munkatársától.) Mint 

emlékezetes, Klebelsberg Kunó kultuszminisz-
tereége idején megjelent a népoktatás raciona-
lizálásáról szóló kormányrendelet, amely meg-
állapította a népiskolai osztályok tanulólét-
számát és kimondotta, hogy azokat az osztá-
lyokat, amelyeknek létszáma nem éri el a 
megállapított minimumot, haladéktalanul meg 
kell szüntetni, illetve össze kell vonni más, 
kisebb népességű osztályokkal. Ilyen módon 
Számos tanítói állás feleslegessé válik, tehát 
csökkenteni lehet a tanítói létszámot is, a 
felszabaduló tanerők egyrészét viszont népe-
sebb iskolákban lehet elhelyezni 

rA rendeletet Szegeden is végre kellett haj-
tani A községi iskolaszék, amelynek elnöki 
tisztségét dr. Szabó Géza kulturtanácsnok tölti 
be, négytagú végrehajtóbizotlságot delegált 
erre a célra. Ez a bizottság állapította meg, 
hogy a 114 szegedi népiskolai osztályból csak 
96 tartandó fenn a rendelet értelmében. A 
feleslegessé, illetve osztálytalanná vált tanerők' 
elhelyezésére is hozott a bizottság határozatot, 
amelynek alapján a Szent Gvörgy-uccai isko-
lából egy tanítót a Szilléri-iskolába, egyet 
a Csongrádi-sugárutiba, a móravárosi iskolá-
ból pedig három tanítót az alsóvárosi iskolába 
helyeztek á t 

rAz 'áthelyezett tanítók egyrésze tudomásul 
vette a rendelkezést, három tanítónő azonban 
az iskolaszékhez tfilebbezett. Ezek a felebbé-

zések' szokatlan bonyodalmaknak lettek . az 
okozói . . . „ - ^ _ 

A községi iskolaszék tegnap foglalkozott a 
tanítónők felebbezésével és dr. vitéz Szabó 
Géza kulturtanácsnok, az iskolaszék elnöke 
érdekes indokolással kérte a felebbezések el-
utasítását. Elmondotta, hogy a négyes bizott-
ságban pedagógusok is helyet foglaltak, a 
meghozott! határozat tehát a pedagógia érde-
keit is kielégíti. A tanítónők felebbezése sú-
lyos fegyelmezetlenségről bizonykodik, ha te-
hát az iskolaszék esetleg Igazat adna a feleb-
bezőknek és megváltoztatná a négyes bizottság 
határozatát, nemcsak a bizottságot dezivuálná. 
hanem őt is, mint az iskolaszék elnökét. Mivel 
pedig egy ilyen iskolaszéki határozatban az 
iránta való bizalom hiányának megnyilatko-
zását látná, levonná a konzekvenciákat és 
lemondana az elnöki tisztségről. Tudomása 
van ugyanis arról, hogy a három felebbező 
tanítónő többek előtt olyasféle kijelentést tett, 
hogy az iskolaszék föltétlenül megváltoztatja 
a négyesbizottság határozatát, akár tetszik ez 
Szabó tanácsnoknak, akár nem. 

Az iskolaszék az elnök bejelentése után 
megvizsgálta a felebbezéseket, azok közül ket-
tőt el is utasított, a harmadiknak azonban, 

Tömörkény Erzsébet felebbezésének helyt 

adott és a kisbizoltság rávonatkozó határoza-

tát megsemmisítette. 

Szabó tanácsnok a határozat megállapítása 
után azonnal bejelentette, hogy lemond az 

Iskolaszék elnöki tisztségéről. Az iskolaszék 

néhány tagja kapacitálni igyekezett a kultur-
tanácsnokot, hogy vonja vissza lemndását, 
Szabó Géza azonban kedden a kővetkező leve-
lét intézte az iskolaszékhez: 

•Mivel a folyó hó 19-én tartott ülésén a tek. 
Iskolaszék megokolt kérésem ellenére egy hatat, 
ml kérdéssé fajult fellebbezés] ügyben dezavuálva, 
a fellebbezőnek adott igazat és ezáltal elnöki te. 
klntétyemet a tanítóság előtt lejárattá, az iskola, 
széki elnöki tisztségről megmásíthatatlan elhatár®. 
zássaf lemondok*. 

Az iskolaszéki elnök lemondása nemcsali 
a tanítóság körében, hanem a városházán 
is feltűnést keltett és senki sem tudja meg-
érteni, hogy miért csinált kabinet-kérdést 
ebből az Alapjában véve Jelentéktelen ügyből 
és miért tette annyira személyes ügyévé azt; 
a határozatot, amely nem az 6 határozata 
volt, hanem a — négyes bízottságé. 

Pártközi konferencia 
a képviselői fizetések ügyében 

Budapest, október 20. Almdssg László házelnök 
november elseje előtt pártkőzi konferenciát hiv 
össze, hogy meghallgassa a pártok képviselőinek 
jelentését hozzájárulnak-e a képviselői fizetések 
15 százalékos levonásához abban az esetben is, 
ha a Ház november elseje előtt nsm tart ülést. 

Hét évre iíélíek 
egy szarvasi Janitól 

Szarvas, október 20. A gyulai tőrvényszék bün-
tetőtanácsa Szarvason három napon át tárgyalta] 
Falusi Sándor tanitó ügyét, aki ellen még a mult 
évben több szülő panaszt tett közerkölcsiséghs 
ütköző cselekmények miatt Számos tanú kihall-
gatása után a biróság a vádlottat aki mindvégig 
tagadott, hétévi fegyházra Ítélte és elrendelte azon. 
nali letartóztatását. Az elitélt fellebbezett 
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