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A népjóléti ügyosztály terve 
a koldulás megszüntetésére 

(A Délmagyarország munkatársától.) A népjóléti 
ügyosztályban serényen folyik a munka az ínség-
enyhítő akfi-í megszervezsése érdekében. Mint is-
meretes, az a terv, hogy a szegények segélyezését 
központilag irányítsák és bizonyos egységességet 
teremtsenek ezen a téren. Eddig nem kevesebb, 
mint tizenhét szegedi egyesület foglalkozott jóté-
konysággal az egyházakon és a hatóságon kivül. 
A népjóléti ügyosztály most felhívta az egyesüle-
teket, hogy szüntessék be a külön jótékonykodást, 
működjenek együtt a népjóléti ügyosztállyal, amely 
központilag fogja irányítani az Ínségesek segélye-
zését. A népjóléti ügyosztály a központosított jóté-
konyság rendszerét minden más téire is ki akarja 
terjeszteni és ezzel azt kivánja elérni, hogy a 
koldulást végérvényesen megszüntethessék. A kol-
dulás tutajdonképen tilos, de azért százával élnek 
Szegeden a koldusok, akik a hét bizonyos napjain 
végigjárják a vállalatokat, az üzleteket és össze-
szedik a filléres adományokat. Tgen sok olyan 
válialat és üzlpt van Szegeden amely felveszi 

költségvetésébe a koldusoknak szánt összegeket, 
és ezeket minden héten szétosztja a kéregetők 
között. Van olyan üzlet is, ahol pénleki napokon 
három-négy pengőt is kioszt közöttük apró, fil-
léres tételekben. 

A népjóléti ügyosztály most felkéri ezeket a 
kereskedőket és vállalkozókat, hogy szüntessék be 
az adakozásnak ezt a módját, azt az összeget, ame. 
lyet eddig a koldusok segélyezésére fordítottak, 
egytételben fizessék be az inségakció pénztárába. 
Az a kereskedő és az a vállalkozó, aki igy meg-
váltja az adományozást, a népjóléti ügyosztály-' 
tói kifüggeszthető táblát kapna, amellyel igazol-
hatja. hogy jótékonv adakozását rendszeresen, meg-
váltja. 

A népjóléti ügyosztály véleménye szerint ez a 
rendszer lehetővé teszi a koldulás végérvényes 
betiltását, de mentesíti a kereskedőket is a koldu-
sok állandó látogatásától. A megváltási összegek-
ből összegyűlő pénzt az ügyosztály az Ínségesek 
között azután arányosan és egységesen osztja szét 

Széchenyi Moziban legközelebbi 

K i p r ó b á l o m oz aramat 
L I A N E H A I D legmulatságosabb zenés, énekes, láncos bohózata 

Két magyar származású ber-
lini szélhámos találmánya 

Hamis újlenyomatok 

Beríin, november 10. (A Délmagyarország ber-
lini tudósítójától.) A berlini rendőrség a napokban 
letartóztatta a magyar származású Sass fivéreket, 
akik a német főváros legfurfangosabb és legvesze-
delmesebb bűnözői közé tartoznak, de akikre eddig 
semmit sem lehetett rábizonyítani és ezért minden 
esetben néhány nap múlva szabadlábra kellett he-
lyezni őket. Ez alkalommal pénzhamisítás gyanúja 
miatt vették őrizetbe Sass Ferencet és öccsét, 
Erichet Mindent tagadtak éa igy valószínű, hogy 
már a közeli napokban a rendőrség kénytelen-
kelletlen szabadon fogja őket bocsátani, mivel 
semmit sem tud reájuk bizonyítani. Sassék mór 
negyedszer ülnek vizsgálati fogságban és minden 
alkalommal bizonyítékok hiányában beszüntetik az 
eljárást ellenük. Tegnap a berlini rendőrség ház-
kutatást tartott náluk éa ezalkalommal szenzációs 
találmányra bukkant, amely lehetetlenné tnsi O 
daktllQSakápia további eredményességét. 

A Sass fivérek a berlini alvilág legérdekesebb 
sít mélyiségei. Taktikájuk abban áll, hogy a rend-
őrségen állandóan kedélyesen mosolyognak és min-
den kérdésre igy felelnek: 

— Tessék bizonyítani. 
Előszór a Sass fivéreket egy a Whtembergplatzon 

levő bankfiók vakmerő kirablásáért és evvel kap-
csolatos betöréséért tartóztatták le. A rendőrség 
lázasan nyomozott, de minden eredmény nélkül, 
ugy, hogy a két fivért futni kellett hagyni. 

Második cselekedetük egy alagút építése volt 
az egyik berlini temető bejáratánál. Az alagút 
már előrehaladott stádiumban volt, amikor a rend-
őrök észrevették és a Sass fivéreket letartóztatták. 
A rendőrség azt állította, bogy az alagúttal Sassék 
be akartak hatolni a közelben levő vámhivatal 
pénjtártarmébe. Sassék ismét tagadtak, kijelenUt-
ték, bogy csupán időtöltésből fúrták az alagutat 
és a rendőrség újra szabadlábra helyezte őket 

Harmadszor »munka kőzben« tartóztatták le őket 
efCT pincében, ahová betörtek. Ezalkalommal sem 
lehetett semmit sem reájuk bizonyítani és néhány 
nap múlva újra kiengedték őket 

Nordvrfisten egyik csendes uccájábao a legidő-
sebb fivérnek, Miksának kicsiny dohányárudája 
van. A kis garzonlakás kínosan tis?t« és az elő-
szobában elegáns bundák lógnak. A két fivér vá-
lasztékosan öltözködik, az idősebb, Ferenc 26 éves 
és szőke, a fiatalabbik, Erieh 24 éves és fekete. 

A rendőrség, amint már említettük, házkutatást 
tartott ugy a Sass fivérek lakásán, miat szü-
leiknél is. És'a házkutatás szenzációs eredménnyel 
járt Több gumibélyegzőt találtak, amelyeknek for-
mája igen sajátságosan félkerek é? vékony gumi-
rétegből áll. A bélyegzők tulajdonképen ujjlenijo-
mátok és a Sass fivérek készítették őket ők azt 
mondják, hogy csupán Időtöltésből és kisérletképen. 

A berlini bünügvi rendőrség szakértől azonban 
azt állítják, hogy nagyjelentőségű találmányról 
van szó, amely alkalmas orra, hogy az ujjlenyo-
matok alapján való nyomozást « jövőben lehe-
tetlenné tegye. Sassék lakásán Ugyanis kesztyű-
ket is találtak és pedig olyanokat, amelyeknek 
ujjaira az ujjlenyomatokat tartalmazó bélyegzők 
könnyen ráerősilhetők. 

A berlini rendőrség már tőbb' izben vett ujj-
lenyomatokat Sassékról és Így érthető, hogy arra 
törekedtek, hogy abban ae esetben, ha a rend-
őrség valamelyik betörésük színhelyén ujjlenyo-
matokat találna, azok ne egyezzenek az övéikkel, 

A házkutatást követő kihallgatás alkalmával 
Sassék újból mosolyogtak, megmaradtak amellett, 
hogy csupán kísérleteztek, ehez jegük van és ha 
• rendőrség nem hisz nekik, ugy bizonyítson. Bi-
jonvitsa be ezenkívül aat is, hogy ők követték el 
azt a pénzhamisítást, amelyért tulajdonbépen le-
tartóztatták őket 

Csütörtökön a BELVÁROSIBAN ar előadások 

7* 5 és 7* 7 órakor 
kezdődnek, a 9 órai e lőadás a Ougl lelmett i 

hangverseny miatt elmarad. 
A F&rtszékre szóló jegyek tulajdonosainak a ruha-
tár a Deák Ferenc uccai kis elóc«arookb»n van. 

V A R R O D Á M A T 
o i s o n y i I g n á c u . 3 , 1 2 . a l t h e l y e z t e m á l . 

Tevifcbrt if kér** » b®l*T*»t M*v.. f ^ g i ^ t , U*|t«l»tteJ 
ÁCS tRZSI, szabónő. Tanulóláav felvétetik-

0 forgalmiadó leszállítását 
Követelték az ipartestület elöl-

iárósági ülésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

ipartestület elöl járósága kedden délután ülést 

tartott. Az elnöki előterjesztések során Kör-

mendy Mátyás bejelentette, hogy az Ipartes-

tület székházának konvertálására a Pénzinté-

zeti Központ 151 ezer pengőt szavazott meg. 

Ebből az első részletet, 80 ezer pengőt m á r 

folyósították. Az összeg továbM részleteit 1982 

ápri l isáig boesájtja rendelkezésre a Pénzin-

tézeti Központ. A konvertálás amortizációja 

9.6 százalék, amiből 7.6 százalékot fizet az 

ipartestület Az elöljáróság a konvertálás ki-

eszközlése érdekében kifeitett munkásságáért 

Körmendy Mátyásnak köszönetet szavazott. 

Körmendy ezután beszámolt a IPOSz no-

vember 1-i üléséről, amelyen vizsgálat tárgyá-

vá tették, hogy mennyiben teljesítette a kor-

mány a soproni kongresszuson tett Ígéreteit. 

Az IPOSz megállapította, hogy a kormány 

nem hogy könnyített volna az iparosság hely-

zetén, hanem még súlyosan megterhelte. No-

vember 22-én nagygyűlésen fogják sérelmeik 

orvoslását kérnL - „ 

Az elöl járóság ezután tizennyolc ipartestü-

leti tagot jelölt az adófelszólamlási bizottságba. 

A delegáltak a következők: Rainer "Ferenc, 

Schwartz Manó, Reich Sándor, Cselik János. 

Osznovits István, Cserép Sándor, Kő»r-;«".dy 

Mátyás, Kertész József, vitéz Csányi János, 

Schulter Vilmos. Kis Antal Parcsetics Mi-

hály, Takács Béla. Peregi Mihá ly , Takács 

Ferenc, Steiner Miklós. Bugyi Imre, Szabó 

Imre. Ezek közül minden kerületbe két ren-

des és egy póttagot választanak. 

Elhatározták ezután, hogy az ipartestület 

átír a forgalmiadóhivatalhoz: vegyék revízió 

ali a kisiparosok forgalmiadóalapját és az 

egyes kérelmek esetén az alapokat meűfelclően 

szállítsák le. 

Gólity Mihá ly a fázisrendszer bevezetését 

sürgette a tejstilszakmában, mert ha ez nem 

történik meg, a piaci textilesek i anuár 1-től 

nem ál lnak ki többé a piacra. 

Rub in József forgalmiriósérelmeket tett 

szóvá és azt kifogásolta, hogy ha bármi lyen 

csökkentésért fordulnak u illetékes hivatal-

hoz, az iparosok kérését nem teljesitik. 

Varga Mihá ly tanyai kisiparos felszólalá-

sában arra hivta fel a figyelme*, hogy a jövő 

évi keresetiadókivetésnél az ipartestület has-

son oda, hogy a tanyai kisiparosok adó já t 

megtelelő mérsékléssel ál lapítsák meg, merf 

a tanyai kisiparosoknak m á r alig van mun-

kája. 

Az előljárósági ülés elölt tanoncokat sza-

badítottak fel, akikhez Wolf Endre elöljáró-; 

sági tag in&érétt beszédet 

Több folyó ügy letárgyajása után az ÜE58 

7 órakor ért véget. 

Államellenes izgatáséri 
hatheti fogház 

(A Délmagyarország munkatársától.) A biatorJ 
bágyi merénylet utáni napon Békéscsaba egyik 
kocsmájában nagyobb társaság beszélgetett a rob-
bantásról. A társaságban volt Ballyánszkg Pál 
47 éves szobafestőmester is, aki a robbantással! 
kapcsolatban a következőket mondotta: 

— Ebben az országban nincs fec atárhwgy 
keresse is az ember... 

A társaság tagjai rendőrt hivtak, aki BatjfdhiSiAjrC 
igazoltatta és feljelentette. 

A magyar nemzet megbecsülése ellem vétséggel 
és az állam és társadalom rendje ellen irányúiéi 
izgatással vádolt szobafestőt keddien vonta felelős-
ségre a szegedi törvényszék £őmőrp-taaácsa. 
Battyánszky tagadta a terhére rótt bűncselekmé-
nyeket és azzal védekezett, hogyha használt is; 
erős kifejezéseket, azt azért tette, mert részeg 
volt A biróság tanukat hallgatott ki, akik igazol-
ták a vádbell kijelentések megtételét, de azt is 
vallották, hogy a szobafestő nem volt olyan ittas, 
hogy ne tudta volna, hogy mit cselekszik. 

A biróság BaUyánszfcy Pált bűnösnek mondotta 
ki és egyhónapi, 15 napi fogházrn ítélte. Az itélet 
jogerős. 

B t ó l V P f l f W i i i t f f i k Keresek megvételre gyfljte-
DC9f Cygjf UJEUBIb mónyt és tömegbélyeget ma-' 
pas áron. f é l e l . Elállíts. C s e r e . Bélyeg-
k e r e s k e d é s Fogadalmi templommal szemben.188 

B A D A J A V I T Á S O H A T 
legszebben, legjobban 

és legolcsóbban készit a 

Párisi Nagy Áruház 
b a b a k U n t k A l a 

SZJJGJJD, CseJíonics ucca é? Kips ucca sarok. 


