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Pécsi tojás- é, szalon dióbrikett, kovácsszén m r S T K 
k"d-sét kér¡e a várói gazdnsági élete megmaradt 
részén, k megmentése érdikiben. 

De különösen rá k II mutatnánk arra a körül-
ményre Ls. ho^y Szegeden ugy az államnak, mint 
a városnak tulajdonáén vannak mindazok az épü-
let, k. amelyek a különböző katonai alakulatok 
es Intézmények elhelyezésére szolgátnak és a város 
magánházai is » katonatiszti és altiszti családok 
elhelyezésére kellő lehetőséget biztosítanak, míg 
Mrme/// máH vidéki városba valö dthelyezés esetén 
«; ngy at államra, mint az illető városra nézve 
tetemes terheket jelentene. 

Felkérjük ezért Méltóságodat. hogy ezen beadvá-

nyunkat Szeged sz. kir. város törvényhatóságá-
nak legközelebbi közgyűlése elé terjeszteni és azon 
Indítványunkat elfogadásra ajánlani méltóztassék, 
hogy az 5. vegyesdanddrparancsnoksdqnak Szeged-
röi való elhelyezése ellen a vára* forduljon felirat-
tat a m. kir. honvédéin« miniszter úrhoz és ezen 
feliratban kérje egyúttal a honvédelmi miniszter 
arat arra is, hogy a városnak ezen jogosult kérel-
mét Szeged városnak mindenkori nagy jóa'ju-ója, 
a kormánvzó ur őfőméltósága elé is terjeszteni 
méltóztassék. 

Kiváló tisztelettel: Wimmer Fülöp, Vértes Miksa, 
Körmendi) Mátyás, TonetCi Sándor.« 

Az egyik ember Bécsből Budapestre szalad, 
a másik a hidról leugrik a Tiszába . . . 

„Nem akartam öngyilkos lenni, csak munkát akartam szerezni" — 
mondja Tóth tatain, aki a közúti hídról levetette magát a Tiszába 

(A DétmnqyarorstHp munkatársától.) Tóth Ist-
ván. a fiatal kőmüv«*vgéd, aki • közúti hidról való 
lengrása után az utóbbi napokban többször szere-
pelt a rendőrségi krónikában mint •öngyilkos-
jelölt«, oBütórtökón megjelent szerkesztőségünkben 
és a következőket mondotta: 

— Nem akartam én öngyilkos i'ennti Ezt bizonyí-
tani tudom. Csak igen sokszor hallottam, bogy 
igy nincs mnnkád. ugy nincs munkád, hát gon-
doltam, hogy c$ind(ok valamit. Egy'k ember 
Bécsből Budapestre szalad, a másik máskép 'egü 
magán... Gondoltam, hogy nekem az is elég lese, 

ha felest "írom a hidról... Ki akartam úszni • 
csónakházakhoz, ahol talán segitetlek volna raj-
tam... De hát máskép sjk rült a dolog és min-
denki ugy emleget, hogy k >nok öngyilkosjelölt 
vagyok... 

— Igaz, hogy a rendörségen azt mondottam, 
hogy szerelem miatt tettem. De most már be-
vallom, hogy nem foglalkozom a n kk-rf, én csak 
munkát akartam szerezni... Tessék megírni, hogy 
az étetem korkáztalásával is munkát akartam. Dol-
gozni akarok, mert fiatal vagyok és most szaba-
dultam fel... 

Szezonvégi elárusilás kezdődött 

sMemoMicĉ j ß|gy |cjl%átZ 
női-, férfi- és gyermekruhaáruházában 

Htketetien olcsó Arakkal! Hihetetlen olcsó arakkal f 
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Háromezer ügy, tízezer intézkedés 
a községi bíróság évi munkarendjén 

(A Délmagyarország rnunkafársdfőL) A 
községi bíróság annyira tnl van terhelve mun-
kával, hogy a tárgyalások rendjét veszély fe-
nyegeti. A btróság egész munkáját egy bíró 
és egy jegyzőkönyvvezető látja el és van olyan 
nap te, amikor az ügyek annyira összetorlód-
nak, hogy harminc-negyven tárgyalást is pl 
kell látni. 

Dr. S2abó Béla községi biró most memoran-
dumot Intézett dr. Pálfg József polgármes-
lerhelyctleshez, amelyben arra kéri, hogy men-
tesítsék a községi bíróságot a különböző köz-
igazgatási teendők, a másodfokú kihágás! 
ögvek és egyéb ügyosztályi teendők intézése 
alól. Dr. Szabó a memorandumban rámutatott 
arra, hogy éttente 3000 ügyel kell elintéznie 
a községi bíróságnak. Ez a szám azonban a 
foganatosított intézkedéseket nem fejezi ld hí-

ven, mert számos ügyben kétszer-háromszor 
te tárgyalást kell tartant A pauaszfelvételt, 
tárgyalást, Ítélethozatalt, a végrehajtás elren-
delését, foganatosítását, az árverés kitűzését 
és annak megtartását, a végrehajtások elleni 
különféle előterjesztéseket nem lehet külön 
szám alatt intézni, hanem az első számmal 
iktatják az ügydarfebokat, ugy, hogy az intéz, 
kedések száma a tízezret is meghaladja. Már 
pedig a biróság jelenlegi apparátusával ezt az 
óriási forgalmat elintézni nem lehet. Mind-
ezeken felül a községi bíróságot igénybe veszi 
az is, hogy a lelek felvilágosításért és ta-
nácsért is nagy számban keresik fel a biró-
a bíróságnak szinte teljes hivatalos idejét 
ságot, ugy, hogy a felekkel való foglalkozás 
igénybeveszi. 

Elkeseredett rágalmazás! per 
a kisteleki képviselfltestiilet jegyzökönyve miatt 
(A öélmagparország munkatársától.) Bonyolult 

rága'mazási pert tárgyalt csütórtököu a szegedi 
törvényszék fíömörg-tsnács*. A vádlott Murai An-
tal nyugalmazott vasutas. Kistelek képviselőtestü-
letének tag ¡a volt, akit Tóth Pál kisteleki főjegyző 
jelentett tel rágalmazás miatt A főjegyző fel-
jelentésében előadta, hogy Mucsi Antal a mutt. év 
szeptember lfi-án megtartott képviselőtestületi ülé-
siea azt állította róla, hogy 6 a jegyzökönyvet 
m'ohamísit ja- > 

A per előzménye az, hogy a képviselőtestület 

már régebben elhatározta, hogy a községi haszon-
béreket mérséklik. Az egyik ülésen W százalékos 
mérséklésről volt szó. A szeptember líviki ülésrn 
pedig a főjegyző 20 százalékos mérséklésről be-
szélt, emiatt keletkezett vita a főjegyző és Mucsi 
között. 

A vizsgálat során Mucsi Antal • vallomástételt 
megtagadta, de voltak tanuk, akik igazolták a 
sértő kifejezés megtörténtét A biróság előtt az-
után kiderült, hogy tulajdonképen félreértéiről volt 
szó. Az első ülésen, amelyen Mucsi is résztvett. 

U) százalékos b*rmér*ékté*t határoztak el, ás a 
vármegye ezt a mérséklést megsemmisítette és eso-
pán 20 százalékot engedélyezett. A másik ülésen, 
ahol ez újból s;;óba került, a főjegyző dcqi o^y 
referálta az ügyit, hogy « vármegye megsemmi-
sítette a határozitot hanem csupán 20 százalék-
ról beszélt. Muxl viszont emlékezett rá, hogy 
az ülésen 40 százalékról volt szó. Ezért figyelmez-
tette a főjegyzőt, aki erre ezt mondotta: 

— Szóval én meghamisítottam a jegyzőkönyv 
vet ?. . . 

A tanuk azt vallották, hogy a meghamisítás 
csupán ilyen fomában került szóba. Azt is el-
mondották a tanuk, hogy az esetet követő ülésea a 
főjegyző az Incidensről szóló jegyzőkönyvet hitel». 
sittetni akarta, de heten ellene szavaztok, tizen 
pedig tartó zkodhk a szavazást öl. Végeredményben 
tehát a jegyzőkor ywt a képvisel«*testület nem hite-
lesitettr. 

A bíróság előtt a főjegyző kijelentette, hogy 
nem kívánja Mucid Antal  mrr}bnnteté*if. A bíró-
ság felmentette lliterit, sz ítélet ellen azonban a 
főjegyző fe'lrbbe-ést jelentett be. 

R gazdák vetömagkBIcsSne 
(A Délmagyarország munkatársától.) isme. 

retes, hogy a földművelésügyi miniszter a ta-
valyi jég- és aszálykárok idején vetőmag- és 
tartómagkölcsőnt bocsájtott a gazdák rendel-
kezésére. Tizen;r pengő vetőmag és harminc-
ezer pengő tarlómaghitelt kaptak a gazdák, 
mé.g pedig ugy, hogy a városnak kellett ér-
tük szavatosságot vállalni. Az egy évre folyó, 
sít ott kölcsönök határideje most lejárt Dr. 
Algner Károly őispán átírt a városhoz, hogy 
a kölcsönök behajtását kezdjék meg. A főis-
pán átiratára a város most megpróbál a föld-
művelésügyi miniszternél a kölcsönök vissza-
fizetésére haladékot kérni, mivel a viszonyok 
még a mult évinél is rosszabbak. Esetleg 
arra is kérni ogja a város a földművelés-
ügyi minisztert, tekintettel a csapások sújtotta 
gazdák rossz helyzetére, hogy a kölcsönöket 
engedje eL 

B a Konyái kommunista per 
(A Délmagyarország munkatársától.) Május 

elseje előtt való napon Battonyán krétával 
valaki a következőket irta az egyik' ucca Jár-
dájára: *Éljen <• vörös május, éljen a kommu-
nizmus!« A. csendőrség a tettest Józta Mi-
hály személyébun elfogta. Józsát az állam és 
társadalom erőszakos folforgatására Irányuló 
izgatás vétsége cimén csütörtökön vonta fele-
lősségre a szegiidí törvényszék Gdmörj/.taná-
csa. 

Jőzsa a tárgy áfáson így védekezett: 
— Láttam, hogy jön a főbíró ur. Gyorsan 

felírtam a dolpot krétával a járdára. Tud-
tam, hogy a főbíró nr nagyon haragszik az 
ilyesmikért Gondoltam, hogy majd odame-
gyek hozzá és megmutatom neki az irást, 
talán ad egy kis borravalói... 

A bíróság Józsa Mihályt bünösnf.k mondotta 
ki és 50 pengő pénzbüntetésre ítélte. 

Muzsika, zene, nóta, dal 
egyszóval kifejezve 

TELEFUNKEN 
DIADAL 

A Te'jefunken Diadal, a Magyar Telefun-

ken gyár most megjelent rádióujdonsága 

mely minden eddig létező 2-f'i lámpás ké-

szülék teljesítményét messze felülmúlja. 

vetelkdtelezcttseg nélkül bemutatta. 

DEUTSCH ALBERT €é8 
SZEGED, J 
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