
Ssalay Sándor öngyilkossága 
A fiatal Jfradtapród a ¡fruszórlalct anyában sactvenlötie magát, 

azonnal meg&ali 

fűt Dflmagyarország munkatársától.) Ked-
flten délelőtt riadva terjedt el a városban az 
t hir, hogy dr. Szalay József kerületi rend-
Wökap i tány fia, Szalay Sándor hadapród-
lüzniesfer szivenlBtte magát és azonnal meg-
halt A megrendítő tragédia okáról külön-
böző híresztelések keltek szárnyra. Leg-
ralószinübb az a feltevés, hogy Szalay Sándor 
fégaetes tette mögött valamilyen szerelmi re-
(éoy áll. 

A fiatal hadapródot — aki alig múlt husz-
isztendős — jókedvű, vidám fiúnak ismerték, 
önbéntesi évét szolgálta a tüzéreknél és a 
Ludovikába készült Kitűnő katonának' ismer-
jék, akinek szép jövőt jósoltak'. 

Szalay Sándor hétfő délután egy tanár csa-
ládjánál tett látogatást, az estét pedig az egyik 
Szegedi étteremben töltötte barátai körében. 
Kedden reggel pontosan megjelent a huszár-
laktanyában, ahol elvégezte lovaglási gyakor-
latait, ma jd a lovarda melletti melegedő szo-
bába igyekezett. Nemsokkal később valamilyen 
ürüggyel elküldött egy huszárt, aki vissza-
térőben dörrenést hallott a melegedő szobából, 
tjedten rohant a helyiségbe, ahol Szalay Sán-
ior eszméletlenül feküdt a földön, melléből 
fastag sugárban ömlött a vér, kezében szól-
eálati fegyverét szorongatta. Szalay Sándor 

néhány pillanat alatt, mielőtt még segíteni 
lehetett volna rajta, meghalt. 

A katonai hatóságok megállapították. lio*y 
az öngyilkosság semmiféle szolgálati tényke-
déssel nem' függ össze. Szalay Sándor zsebei-
ben két levelet találtak; az egyiket édesap-
jához irta, a másikat egy szegedi urileánynak. 
Mindkettőt kikézbesitették a cimaetteknek. Az 
utóbbi levélte! kapcsolatban következtetnek 
arra, hogy Szalay Sándor szerelmi bánatában 
követte el az öngyilkosságot 

A tragikus öngyilkosság hírére dr. Szalay 
József családjának több tagja sietett a hu-
szárlaktanyáha, ahol ekkor má r a katonai 
bizottság igyekezett kideríteni az öngyilkosság 
hátterét A család tagjai elmondották, hogy 
Szalay Sándor kedden reggel derűsen és jó-
kedvűen távozott d hazulról, semmisem árulta 
el, hogy milyen gondolatókkal foglalkozik. 
Egyes kiszivárgott hírek szerint a tragikus 
sorsú hadapród egy harmadik levelet is irt, 
amelyet a katonai hatóságoknak címzett. Azt, 
hogy a levelek mit tartalmaznak^ nem lehe-
tett megállapítani. 

A mélyen sújtott Szalav-esalád iránt álta-
lános, mély részvét nyilvánult meg. Szalay 
Sándort csütörtökön délután kisérik el utolsó 
útjára. 

Kamatmentesen fizethetik be hátralékukat a földbérlök 
ha befizették a tavaszi bérrészletekel 

(A Détmagyarország munkatársától.) Megírta a 
bétmagyarország, hogy a polgármester kamat, 
»mnesztiát biztosít azok a városi földbérlők szá-
mára, akik befizetik az idei tavaszi hasaonbér-
lészlefiet és törlesztik valamivel földbérhátraléku. 
tat. Elhatározta a polgármester azt is, hogy ezt 
I kedvezményt hirdetmény formájában publikát 
i»tja a tanyai bérlők között. A hirdetményt most 
kőzd húszezer példányban sokszorosították és min. 
*en bérlőnek juttatnak belőle egy-egy példúnut. 

A polgármester teíhivása igy szól: 
»A mait évekről származó haszonbérhátralékok 

kamatmentes törlesztése. A város a mult évekről 
Izármazó haszonbérhátralékok törlesztését meg 
kkarja könnyíteni a bérlőknek oly módon, hogy 

április l.től kezdve minden fizetést «¡6M> m 
dékes folyó tartozásra kell elszámolni. Ha pedig 
az idei haszonbér esedékes rész» be van fizetve, 
akkor minden további befizetés a mait évekről 
maradt tartozás kamatmentes törlesztésére szol-
gál. Minden • hátralékos haszonbérlőnek érdeke te-
hát, hogy az idei bér befizetése otán minél na-
gyobb összegű régi hátralékot törlesszen addig, 
mig ez a kedvezmény érvényben lesz, mert ka-
matmentesség rimén wurv összegeket takaríthat 
meg.« 

A rám« hatósága reméK, hogy a fcedveomgiy 
előcsalogatja a tanyai ládafiákból az eldugott pen-
gőket és a bérlők jelentősebb össweet t é r í t e nek 
le régi földbérhátralékakból. m 

Városi szállítások és a mozik vigalmi adója 
a kisgyűlés csütörtöki napirendjén 

frfl DSlmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatósági kisgyűlés* csütörtökön délután 
tartja meg márciusi ülését, amelynek nap i . 
rendjét kedden délelőtt állította össze a ta-
nács. Ez a napirend meglehetősen szürke lesz, 
fontosabb ügy alig kerül rája. 

A' kisgyűlés elsősorban a különböző városi 
szállításokra tartott versenytárgyalások ered-
ményét bírálja el. Mint ismeretes, a polgár-
mester versenytárgyalást hirdetett a városi 
intézmények élelmiszer- és kenyérszükségle-
tére, a városi hivatalok nyomtatvány- és iró-
saei-szükségletének szállítására, a tűzoltók nyá-
ri ruháira és csizmáira, a Kállay-liget ven-
déglőjének bérletére, a Holt-Tisza halászati 
jogának bérletére. A Holt-Tisza bérletére csak 
egy ajánlat érkezett, Bittó Antalé, mivel azon-
ban utólagosan többen érdeklődtek a bérlet 
iránt, a polgármester uj árlejtést hirdet rá és 
reméli, hogy Bittó 1200 pengős ajánlatánál 
a második árlejtésen kedvezőbb ajánlathoz 
jut a város. 

Vállalatba adja a kisgyűlés a Szflveszterv 
major építési munkálata i t A' versenytárgya-
lás tizenötezer pengős volt a legkedvezőbb 
ajánlat erre az építkezésre. Felmerült Ugyan 
az a terv, hogy a varos ne adja vállalatba 
ezt a munkát , hanem végeztesse el a mér-
nöki hivatal ut ján házikezelésben, a mér-
nöki hivatal azonban ugy találta, hogy a m a i 
viszonyok kőzött, amikor általános a munka-
nélküliség, « város nem zárhatja ki ebből a 

kereseti lehetőségből a vállalkozókat A pol-

gármester ezért döntött a váHalatbaadás mel-
let t 

Valószínűleg élénkebb vita lesz a mozik rfc. 
galmi adója kárál A polgármester azt java-
solja, hogy átmeneti időre, március elsejétől 
kezdődőleg az év végéig a város 10 százalék-
ra szállítsa le a mozik tizenöt Százalékos vi-
galmi adó já t A mozisok ezt a javaslatot nem 
tartják kielégítőnek, azt kívánják, hogy a vL 
galmi adó kulcsa hét és félszázaléknál ne le-
gyen nagyobb. Kérvényükben hivatkoznak a 
többi városok példájára és arra, hogy a leg-
több városban a mozik öt százalék vigalmi 
adót fizetnek. Kérik azt is, hogy a vigalmi 
adóleszállitás ne legyen átmeneti jellegű, mert 
a mozíszezon szeptember elsejétől augusztus 
harmincegyedikéig tart 
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A polgármester megállapította, hogy Kecs-
kemét, Szolnok és Szombathely 10, Győr és 
Sopron 5 százalékos vigalmi adót szed a ma(-
ziktól, de Pécs 12 százalékot, Debrecen pedig 
15 százalékot. Ezért a polgármester ugy ha-
tározott, hogy a kisgyülésnek 10 százalékos 
vigalmi adókulcs megállapítását jauisnlja. 

Érdekesebb tárgya lesz még a kisgyülésnek 
az is, hogy a polgármester az Angol-Magyar 
Ju^Jafonó gyár kővezetvámmentességének to-
vábbi egy évre való meghosszabbítását java. 
solja és javasolja azt is, hogy a kisgyűlés a 
kormánytól különböző adókedvezményeket 
kérjen a gyárvállalat számára. 

I Hercegprímás beszéde 
a halotthamvasztás ellen 

Esztergom, március » . Husvétvasárnapján az 
esztergomi bazilikában Serédi Jusztinián herceg-
prímás mondott ünnepi szentbeszédet is. 

— Hinnünk keli a test feltámadásában és az 
őrök életben — mondotta. Aki nem hisz a fet 
támadásban, az nem tudja, hogy miért él, rátért1 

a halotthamvasztás kérdésére és eiitélte a halott, 
hamvasztást 

— Híiába hoznak feí a halotthamvasztás hhvl 
detöi és propagálói elméletük és gyakorlatuk iga-
zolására különféle gazdasági és egészségi okokat 
-m mondotta indokolásaik mögött az igazság az, 
hegy hiányzik beKIűk a feltámadás reménysége, 
nem akarnak hmm • feltámadásban és főként 
félnek az örök büntetéstől, amely az örök élettel 
esetleg jár a földi élet bűneinek következménye-
ként A feltámadás és a földi élet ntán következő 
örök élet az emberi élet jogfolytonosságához tar-
tozik. Ezt a jogfolytonosságot akarják megszakítani 
azok, akik a feltámadásban és azt 
akarják, hogy mások se hígyjenek benne. A fri. 
támadás hite nélkül nincs értelme az életnek, vitl 
szxmt, aki hisz a feltámadásban, könnyebben vfc] 
sefi el az élet nehézségeit és szenvedéseit 

Borzalmas szerencsétlenség 
a Maros legének robbantásánál 

Bukarest, március 29. A nagyenyedi utászzászló, 
alj kirendeltsége a Marosujvár mellett lévő Maros«' 
hídnál Míklósháza község közelében a Maros folyón 
összetorlódott jégtömböket feí akarta rombantanL 
A robbantást vezető utásztizedes vigyázatlans4ga 
következtében az ekrazitpatros időelőtt robbant 
fel és felrobbantotta a többb mint száz kilogram 
dinamitot. A robbanás a tizedest széttépte, másik 
két katonát halálra roncsott. A távolabb lévő 
négy utászkatona a szilánkoktól szintén súlyosan 
megsebesült s közülők kettőnek az állapota élet 
vészéivé«. 

Lemond a belgrádi egyetem 
valamennyi tanára 

Belgrád, március 29. A belgrádi egyetem tanári 
kara elhatározta, hogy benyújtja lemondását. K 
tanári kar lemondásával tiltakozni akar egy tör. 
vény ellen, amelynek egyik szakasza a tanári kar 
szerint az egyetem autonómiájának megsértését 
jelenti. Ezt a szakaszt a képviselőházban az utolsó 
pereben vették be a törvényjavaslatba s arról szól, 
hogy a közoktatásügyi miniszter felhatalmazást 
kap az egyetem tanári létszámának tízszázalékos 
csökkentésére. A szenátusban többen tiltakoztak 
ennek a szakasznak megszavazása ellen s az egy», 
temi szenátus 38 szavazattal J7 ellenében fel-
szólította a rektort hogy a tanári kar lemondását 
nyújtsa be. 


