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dr. Sfiregky Mátyás igyréd 

szatymazi nyaralóját 
(A Délmagyar ország munkatársától) A «Uty-

m u l rendőrség a t rd i n délelőtt telefonon j d j n . 
tette a szegedi kapitányságnak, bogy a szerdám 
virradó éjszaka feltörték és kifosztották dr. Sö-
r*ghg Mátyás szegedi ügyvéd jáaoaazáHási tü-
l i j á t Az úgyvéd családjával é p p « kikóltózőben 
volt nyaralójába, kedden délután a ruha-, fehér-
és ágynemüeket szállították ki és saardán akarták 
a nyaralást megkezdeni. A betörő tolvajok *z 
ügyvéd összes ágyneműjét magukkal vitték és Így 
jelentékeny kárt okrrtak 

A szatymaz irendőrség nyomban megindított, a 
nyomozást, azonban szinte tehetetlenül áU a nap-
nap a tán megismétlődő lopások á l betörésekkel 
szemben. Két nappal ezelőtt a SŐreghy-villától 
nem messze fekvő Putuféle nyaratót fosztották 
ká és sok j ! l arra matat, bogy a két betörést 
ugyanazok a kesék követték eL A azatymazl rend-
őrség képtelen a garázdálkodó betörőket meg. 
fékezni, mert az óriási területen fekvő Szatym»-
zon a közrendészeti és közbiztonsági szolgálatot 
mindössze négy rendőr látja el Ilyen körülmé-
nyek között nem lehet dodálkomi, bogy Szaty-
mazon elfajultak %a közbiztonsági vfcaoayok ás 
a négy tzál rendőr az egymásután megismét-
lődő betörések és lopások tettaseit képtelen kén«, 
keríteni 

Bonyodalmak 
egy régi fénykép kürll 

(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 ) 
Takács József, a rókusl vasúti vendéglő bérlője 
nemrégiben levelet kapott DéWtey Tibor asegedi 
fényképésztől Dékány a levélben Takács feleségé-
nek leánykori fényképét küldte el és ezért 4JS0 
pengőt kéri. A vendéglős sértő hanga levélben 
válaszolt és arra kérte a fényképészt, bogy bsgf-
Jon te! az ilyen szélhámosságokká/. Dékány emiatt 
feljelentést tett a vendéglő« ellen, akit szerdán 
vont felelősségre dr. Gaál járásbiró. Takács Jó-
zsef elmondotta, bogy a fénykép a feleségét leány-
korában, a diványm ülve ábrázolja. Tudta, bogy 
Dékány udvarolt valamikor a feleségének és ezért 
azt hitte, hogy Dékány most fel afcar}j dúlni k5z<« 
•a felesége kőzött fennálló hanmaifcue viszonyt. 
Megkérdezte feleségét, bogy mtképen keritt Dé-
kányhoz a fénykép, illetve annak lemeze, mire 
a félesége elmondotta, hogy azt Dékáay tőle «f-
topta, 

A bíróság kihallgatta ezután Dékány Tibort aki 
előadta, hogy Takácsnénak udvarolt leány kovában, 
sőt 30 pengőt is adott neki kölcsön, azért, hogy 
az iparjogot megszerezze. Takácsné csak 25 pengőt 
adott meg ebből, a fennmaradó 5 pengőt a férje 
adta meg. Amikor látta, hogy Takács ilyen gavallér, 
megcsinálta a fényképet és azt remélte, hogy leg-
alább keres « l e valamit. 

Kihallgatta a bíróság Takács Józsefnét is, aki 
azt állította, bogy a fényképlemez az Ő tulajdona 
volt és azt Dénes elesenie tői«. Valószínű hosszá-
ból küldte el a íénvképé-.z férjének a '-»nyképet. 

A birósá? megállapította végül Taká< József 
nünösségét. de Kéle et nem szabott kL 
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Kilakoltatták 
az életveszélyes vásárcsarnok lakölt 

(A Détmagyarország munkatársát61.) Szer-

dán délután a Dugonics-téri Engel-féfe ház-
ban, amelynek udvarán úgynevezett »vásár-
csarnok« állott, nyolc lakót hatósági asszisz-
tenciával lakoltattak kL Az udvari vásárcsar-
nok egy része annyira megrongálódott, hogy 
a bennlakás már életveszélyes lett, de a la-
kók nem voltak hajlandók kiköltözni belőle 

A hatóság még a tavaszi hónapokban el-
rendelte, hogy a nyolc veszélyessé vált lakás 
lakói május 1-én költözzenek kt az érdekel-

tek azonban nem mozdultak és így most sor 
került a kilakoltatási rendelkezés foganatosí-
tására. A helyszínen megjelent a város kép-
viselője két rendőr kíséretében és a nyolc 
lakót a rozoga épületből kilakoltatta. A nyolc 
lakó szomorúan engedelmeskedett, a szomo-
rúság oka pedig az volt, hogy a kilakoltatási 
rendelet kiadása óta a ház tulajdonosa nem 
szedett lakbért az életveszélyes helyiségek bér-
lóitól 

E g y diplomata árulása. 
A porosz-francia háború alatt tudvalevőleg levison, a bécsi angol követséghez beosztott dip-

lomata a franciák Javára kémkedett és csak egy osztrák kapitány éberségén mólt, bogy a német had-
ser« nem került katasztrófába helyzetbe Erről a nagyszabású árulásról készített a Fox egykorú tör* 
téaahni okmányok alapján egy grandiózus filmet mely bohap a VÉGZETES CSÓK Levfson diplo-
mata árulása dman kerti bemutatásra a Del városi Moziban. 

Szélhámos kofák 
garázdálkodnak a szegedi piacon 

f e j e l e e i t i e k a kö z s ég i M r ó s á g o n 

(A DétmOgyararszág munkatársától.) Az otóbbi 
hetekben igen aok olyan figy kerti a községi 
bíróság elé, amelyben a panaszosok szegedi és 
vidéki termelők, a »panaszlottak« pedig szegedi 
kofák Az utóbbi Időben ugyanis az a szokás 
kapott lábra, bogy amikor a termelők áruikkai 
reggel bejönnek Szegedre, a kofák megrohanják 
a kocsikat, átveszik a portékit és azzal távoznak, 
bogy maja ptae aián fizetnek, a fízetéertU «*>"-
ban a legtöbb eeetbee. u*gftled*sznek és <gy nagy 
kánok érik a jóhiszemű termelőket 

A legutóbbi hetivásáron már két MeesisméÜ 
baracktermelöt károsítottak így meg. A Szegedre 
hosott barackét két kofa aszal vette át hogy 

majd délben, piac után fizeti ki az árát Bemondtik 
a nevüket is, de a két kecskeméti gazda hiába 
ker«st u a piacon a kofákat Kiderült, hogy üyen 
nert kofák nem Is árainak a ptacon. 

A községi bíróság elé a napokban egy másflk 
eléggé furcsa ügy is kerüL Egy szegény asszony 
wti panaszt a bíróságon, hogy amikor kisfiával 
a piacról hazafelé haladt, a kosárban lévő aöld-
séget, gyümölcsöt, hnst és kukoricát egy kisfia 
vitriollal leöntötte, ogy, hogy » kosárban févő 
élelmiszer hasznavehetetlenné vitt A fel jetiül t6®rci 
a vitriolos gyermek anyja cüea kuksit meg as 
eljárás 

A napközi otthonok nyári vakációja 
M w ó l a l á a a z á r v a h á z l feMgyeMbizottság O lésén 

(A Délmagyarország mankatdrsidtóL) A városi 
árvaház felügyelőblzotUága szerdán délben dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester elnöklésévet ülést 
tartott, amelyen Barabás Béla gondnok tett je-
lentést aa intézeti állapotokról Elmondotta, hogy 
az árvaház létszáma 66, de miután egyre több az 
igénylő, Javasolja, hogy ezt a létszámot 70-re 
emelje fel Jelentett« a gondnok, hogy az árva-
ház élelmezése állandó orvosi ellenőrzés alatt 
áll és e tekintetben semmi kifogás nem merült 
fel ugyancsak teljesen kielégítők az intézetben 
a közegészségügyi állapotok is. Végűi arra kérte 
a város hatóságát hogy az árvaház elhanyagolt 
udvarát és a Londoni-körúti botrányos állapot-
ban lévő gyalogjárdáját mielőbb hozassa rendbe 

A Jelentéssel kapcsolatban Horváth József bi-
zottsági tag szóvátette, hogy a napközi otthonokban 
*asárnap • gyermekek nem kapnak eitttájt a:sat 

®z indokolással, hogy akkor úgyis otthon vannak 
« szülök és a gyermekeket «/ tudják Ez 
nem szociális gondoskodás. Tiltakozott Horváth 
az ellen is, hogy a napközi otthonok kéthónapoe 
ngári szünetet tartsrnak. A szülőknek nyáron is 
meg van az elfoglaltságuk és ha most az ottho-
nokat bezárják, azt sem tudják, hogg mit esi-
náljanak, hova tényék, kire Hagyjuk gondozásra 
szoruló gyermekeiket 

— Azért nem lehet két hónapra zárva tartani 
a napközi otthonokat — mondotta Horváth Jó-
zsef — h o g y a gondozó nők saját kényelmükre 
kéthónapi szabadságra menjenek 

Horváth József elhangzott kívánságaira konkrét 
választ nem kapott A polgármester csak annyit 
ígért meg, hogy utánanéz a dolognak. 

Az ölésnek mis tárgya nem is volt 

A szegedi háztalaidonnsok tiltakoznak 
az 50 százaléknál magasabb községi pótadó ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi 
Háztulajdonosok Egyesülete legutóbbi ülésén fog-
lalkozott a városi költségvetés kérdésível, illetve 
a polgármesternek azzal a kijelentésével, amely 
szerint a községi póladó kulcsa a jövő évben 
megközelíti talán a 100 százalékot is Az egye-
sület elhatározta, hogy ez ellen már előre tilta-
kozásit jelenti be és kéri, hogy a város a j">vő 

evi költségvetést a községe pótadók 50 szájaiéira 
való leszállítása mellett álilsa össze, mert a ház-
tulajdonosok a pótadók mai mértékét sem bír-
ják eL 

A választmányi határozat alapján az egyesület 
ügyvezető- .-kára, dr. Singer István, eljárt Scul-
téty Sándor városi főszámvevőnél, aki előtt rá-
mutatott arra, bogy a közterhek mai nagysága 
mellett a háztulajdonosnak a bérjövedelemből csak 
akkor maradna valamije, ha a teljes házbér be-
folyna a a ház karbantartására mit sem kellene 

fordítani A tényleges helyzet ezzel szemben az, 
hogy nincs ház ma Szegeden, ahol a bérhátra-
lék a 30 százalékot tl nem érné s így arra 
való tekintettel, hogy a hiz közterhei és köz-
üzemi díjai csakrem 70 szizalék körül mo-'og>-
nak. a háztulajdonosok zömének egy fillér jőve. 
delme sincs a házébóL Van számos ofyan ház 
is, ahol még érnél h rosszabb a helyzet, ahol 
a behajthatatlan bérhátralékok folytán "a köztér-
hek a tényleges bevétel 100 százalékát fe meg. 
haladják. A helyzet ma már az mdösságmenies 
házaknál is kezd katasztrófáitssá válni, az adós-
ságokkal terhelt házaknái pedig teljesen dviseU 
hetetlen. Ha te hit a város reális költségvetést 
akar össreillitaai, akkor a pótadó kulcsát 50 
szizaléknál magasabbra nem állapíthatja meg. 

Scultéty főszámvevő megígérte, hogy a háztulaj-
donosok kívánságait az illetékes bizottságok előtt 
ismertetni fogja. 


