
VIII. 7. 

Két halottié van 
a gyermekoaralizls Járványnak 

(A Délmagyarország munka ársától.) Két-
napi szűre után szombaton ujabb gyermek-
paralizises megle:egedésl jelentettek be a fő-
orvosi hivatalnak. Ezzel a bejelentéssel a 
megbetegedések száma kilencre emelkedett. A 
A főorvosi hivatal hivatalos közlése szerint 
mind a kilenc eset súlyos, a legtöbb bénulás-
sal járt, két beteg kisgyermek meghalt a fer-
tőző betegségben. Az egyik áldozat halálát 
pénteken, a másikét szombaton közölték a 

főorvosi hivatal la l . 
A főorvosi hivatal figyelmeztetése alapján 

a szülők százával oltatják be gyermekeiket. 
A kórház és a gyermekklinika előtt sokszor 
olyan nagy a forgalom, hogy a várakozók 
szinte sorfalat állnak és ugy várják, hogy 
rájuk kerüljön a sor. A gyermekbénulás el-
len az úgynevezett véroltással védekeznek az 
orvosok, ami abból áll, hogy a gyermeket 
vagy az apa, vagy az anya vérével oltják be. 

Jl téli ínség leküszdése 
ElUé&zMU as inségmunkáU — ptogramiervezeléi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mint 
emlékezetes, néhány héttel ezelőtt a belügy-
miniszter utasítására a város összeállította 
azoknak a munkálatoknak a jegyzékét, ame-
lyek — anyagi fedezet esetén — alkalmasak 
lehetnek a nagyarányú munkanélküliség eny-
hítésére Az ügyben megbeszélést tartoltak a 
belügyminisztériumban, ahol a város képvi-
seletében dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter jelent meg. A megbeszélés eredményte-
lenül végződött, mert a városok képviselői 
kijelentették, hogy csak akkor biztosíthatnak 
munkaalkalmakat a munkanélküliek számára, 
ha ehhez 

államsegélyt kapnak a kormány-
tól, 

a belügyminiszter viszont azt állapította meg, 
hogy az állam nem igen biztosiihat inség-
munkasegélyl a tőrvényhatóságoknak. 

Dr. Pálfy József polgármeslerhelyefles szom-

baton magához hivatta Hergár Viktor városi 

főmérnököt és megbízta 

a léii ínség munkák programter-
vezetének 

elkészítésével. A> polgármesterhelyettes utasí-
tása alapján Hergár főmérnök részletes prog-
ramot dolgoz ki, amelybe felvesz minden olyan 
munkát , amely beilleszthető az inségenyhitő-
akció keretébe tekintet nélkül arra, hogy van-e 
pénze rá a városnak. Elkészíti a főmérnök 
ezeknek .a munkálatoknak költségvetését is, 
mert a cél az, hogy szükség esetén ugy a ter-

vétomémyef szembe nem szállok, 

_ Igen de már az ablakot is beütöttek, -

bátorkodott János föllázitani. 
— No jó, de nem rosszakaratból, csak kedélyes-

aégből, — csőndesitetlem a balkezemmel a jobb-
kezünket — Hátba az ajtót betörik? Nem kell 
mindent olyan szigorúan mini, hiszen végre is 
esak a kulturpalo'áról van szó. Azt hiszik maguk, 
Pesten nem örülnének neki, ha a Nemzeti M(1-
zeum lépcsőit rendeznék be a csavargók Herberg-
nek? Csakhogy azoknak eszükbe se jut ilyesmi, 
mert Pesten nincs kulturérzék. 

Sikerült meggyőznöm az embereket. Egész meg-
nk or mit tegyenek, 
pkarmk menni a 

Juhászodva kérdezték, hogy 
ha dinnyés déleiőttökön ki 
kultúrpalotából? 

— Csináljanak ugy, tniní én Én tegnap délben 
»Wgyon széper, megkértem azt a csavargó urat, 
®ki keresztbe f küdt az ajtó előtt, hogy legyen' 
szives egv pillanatra felkelni. 

— Es fölkelt? 
— Nem. Nagyon álmos vo't szegény. Csak anv-

ayi időre (ért magához, még az istenemet szidta. 
f>® én azért csak kimentem, mert lekerültem a* 
szolga lakáson át az oldalbejáratra. 

A tanácskozást kissé meg kellett s akilani. Egy 
dinnyetolvaj, meg egy orgazda közt véleménykü-
lönbség lámád'. Az égvik azzal fenyege t a má-
sikat, hogy elvágja a gyetrá-ját. Tájszó, föl-
jegyezzük, — no, hát lehet itt panaszkodni'' 

A tanácskozást ezzel záriam be: 
— Rn most kimegyek a pusziára, ember k mert 

ott nincs kultura és ott is maradok szeptemberig, 
Addig maguk is legyenek türelemmel. Ak'orra 

—««b mars-'n k 

vek, mint a költségvetések készen álljanak és 
minden pillanatban felhasználhatók legyenek. 

Belekerül a szükségmunkák programjába 
a Kisbuvártó feltöltésén kivül 

a Nagybuvárló feltöltése 
is. A Nagybuvártó feltöltéséhez körülbelül 
350.000 köbméter föld szükséges és mintegy 
félmillió pengő költség. Kell hozzá ezenkívül 
három és félkilométer hosszú vasúti pálya, 
amelyen a földet szállíthatják a bányából a 
töltés színhelyére és amelynek kiépítése tekin-
télyes összegbe kerülne, 

összeírják a javításra szoruló 

uccaburkolatokat, 
a tisztításra szoruló csatornákat és mfnden 
elvégezhető földmunkát. Felveszik a program-
ba a felsővárosi homokrakodó elkészítését is, 
amelynek tervei má r három évvel ezelőtt el-
készüllek, megjárták a belügyminisztériumot 
és onnan jóváhagyva érkeztek vissza, de akkor 
már nem volt r á pénze a városnak. A homok-
rakodó elkészítése 25.000 köbméternyi föld-
munkát jelentene. A mérnöki hivatal a városi 
kertészettől is kimutatást kér azokról a mun-
kalehetőségekről, amelyekkel enyhíthetnék a 
téli ínséget. 

A munkaprogram augusztusban elkészül a 
hozzátartozó költségvetésekkel együtt, de hogy 
a programba kerülő munkálatok közül melyi-
ket végeztetik el, az egyelőre még a jövő 
titka. 

elfogy a dinnye és csak i csavargóink máran 
meg, az pedig normális dolog, azok nélkül mar 
al % tudjuk képzelni a kultúrpalota kornycket. 

Egy nyugalmazott rendőrkapitány 
családi drámája 

Lelőtte feleségét, majd öngyilkosságot kö-
vetett el 

Budapest, augusztus 6. Ma reggel véres csalácn 
tragédia játszódott le Sor0ksárszentpéterin. A köz-
ségben a Petőfi-ucca 38. számú házban lakott 
Sterszky Kázmér, nyugalmazott rendőrkapitány fe-
leségével és két kisgyermekével. A községbe! iek so-
kat Suttogtak mostanában arról, hogy a házaspárnál 
napirenden vannak a veszekedések. Sterszky pályá-
ját a pénzügyigazgatóságnál kezdte, később át-
került a rendőrségre és hosszabb időn át a bel-
ügyminisztérium rendőri osztályán teljesített szol-
galatot, pár évvel ezelőtt nyugdíjaztatta magát 
Nyugdíjaztatása után Soroksárpéterin, vagy mint 
most nevezik Pestszentimrén családi házat vásá-
rolt 

Ma reggel a szomszédok kétségbeesett kiabálást 
hallottak a ,«: . ky-házból. Kisiettek és láttak, 
amikor Stcrs.kgné riadtan menekül a házból. A 
nyugalmazott rendőrkapitány mindenütt a nyomá-
ban volt. Piszlot'/t szorongatott  a k zében és magá-
ból ki; e've ki!'b lt a fele ége u'á >, A köve kezö t la-
natban eldördült kezében  a revolver• A golyó az 
asszony mellébe fúródott A szerencsétlen asszony 
vértől borítva esctí össze. A szomszédok rémültein 
rohantak a sterszky-ház felé, hogy lefegyverezzék 
a dühöngő embert, de még be sem érhettek "az 
udvarra, amíkor Shrs kg Kázmér pár lépésnyire 
felesége véres testétől önmaga ellen fordította a 

revolvert és halántékon lőtte magát. 

A mentők megállapították, hogy az asszony tes-
tébe egy golyó fúródott a kiíeHcmiiliméteres Sleyr-
pisztolvból és életveszélyes sebet ejtett. A másik 
golyó Sterszky halántékába fúródott és nyomban 
megölte. 

Reftélyes gyilkosság 
és öngyilkosság 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelen-
té se j Bécsből jelenik: Bejtélyes gyilkosig és 
öngyilkosság történt szombaton Traískirchenben. 
Dr. S w e c e n y Ferenc, volt be'ügyminiszteri osz-
tályfőnök özvegyét ismereten tettes agyonlőtte, 
majd a gyilkos magával is végzett. \ gyilkos zse-
bében semmiféle igazoló oki'a'ot rera találtak. A 
rendőrség azt hiszi, hogy a gyilkos egy szegény 
rokon lehetett, rjd pénzt kért az özvegytől, de 
nem kapott és ezért gyilkolt. 

Okiratliamisitás miatt 
letartóztattak egy nyugalmazott 

ornaqyot 
Budapest, augusztus 6. A budapesti ügyész-

ség szombaton délelőtt okirathamisitás bün-
tette címén letartóztatta Surányi László nyu-
galmazott őrnagyot. Az őrnagynak a népjóléti 
minisztériumban volt beosztása. Az volt a fel-
adata, hógy az ál lami tisztviselők özvegyei-
nek, árváinak j á ró temetkezési segélyeket el-
lenőrizze. Az őrnagy azonban az eddigi ada-
tok szerint álözvegyeket, álárvákal vonultatott 

| fel a pénztárhoz és igazolta, hogy az illetők-
nek elhalt valamelyik hozzátartozójuk és fel-
vette a pénzt. Az igazi özvegyeknek és árvák-
nak pedig azt mondotta, hogy ő veszi fel 
a pénzt és majd továbbítja nekik. A pénzt 
felvette, de itt is okirathamisitásokat követett 
el. Az eddigiek szerint 10 ezer pengő kárt 
okozott a kincstárnak. A nyomozás folyik. 

II szegedi tanítóság tiltakozik 
a városi pótlék elvonása ellen 

(A Délmagyarország munkitarsától.) A szegedi 
tanítók tegnap gyűlést tartottak, hogy hangot ad-
janak a súlyos sérelemnek, amely azáltal érte őket, 
hogy a város pénzügyi bizottsága a jövő évi költ-
ségvetés tárgyalása során törölte a tanítók városi 
pótlékát Lantos Béla felügyelő-igazgató tájékoz-
tatta a tanítóságot az ügy állásáról A tanítóságnak 
már többizben csökkentették a fizetését — mon-
dotta _ és a tervbe vett pótlék elvonása kétszere-
sen sújtaná őket A pénzügyi bizottság azzal érvel, 
hogy a tanítóság automatikusan lép elő. Ez igaz, de 
csak olyan mértékben, mint a vár0s egyéb hasonló, 
sőt kevesebb végzettséggel biró alkalmazottai, mert 
a VIII. fizetési osztályig zavartalanul eljuthat 
ugyan, de a VII. fizetési osztályba már évek óta 
nem történt kinevezés. Ha tekintetbe vesszük azt 
— folytatta —, hogy csak 6—8 évi helyettesi szol-
gálat után kerül a tanító a legalacsonyabb kezdő-
fizetési osztályba, amely szolgálata sem az előlép-
tetésbe, sem a nyugdíjba nem számítódik be, akkor 
állithatjuk, hogy hasonló végzettségű városi tiszt-
viselővet szemben semmiféle anyagi előnyt nem 
élvez. Ez a város költségvetéséhez viszonyítva igen 
csekély összeget kitevő pótlék megmentené a job-
bára nagycsaládu városi tanítóságot attól, hogy 
súlyos anyagi gondokkal küzdve, elkeseredett lélek-
kel kelljen nevelnie a gyermekeket. 

A tanítóság elhatározta, hogy minden lehetőt 
elkövet, hogy a veszélyben lévő pótlékot megmentse 
és felkéri Lantos Béla felügyelő-igazgatót, hogy a 
járáskör elnökségével a szükséges lépéseket tegye 
meg. 

«UNIO» 
kereskedelmi MtelkezveVrift iroda 

Kereskedőinél 
hitelre vásárolhat 

készpénzároti! 
Minden szakma képviselve v a n ! 
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Prospektust és fel-vl" 
lágosltást ad, belé-
pést elfogad az Iroda 
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