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KartlSréseke! és lábfffrésehet 
okoztak a síkos szegedi járdák 

(A Délmagyarország munkatársától.) A hétfő 

esti ólmoseső sikossá tette a járdákat. Éjszaka 
a közlekedés életveszélyessé vált, mert a lehul-
lott eső azonnal megfagyott és az utakat tükör-
simává változtatta. Kedden reggel is ugyanez 
volt a helyzet. A kora reggeli órákban temér-
dek bukdácsoló embert lehetett látni, amint 
üggyel-bajjal siettek hivatalba, üzletbe, mű-
helybe. A távolságok megkétszereződtek, meg-
háromszorozódtak, mert csak igen lassan és 
óvatosan lehetett előre jutni. A sikos járdák 
sok balesetet idéztek elő. Közülük nem egy 

súlyosan végződött. Koczkás Imre Vajda-ucca 
23. szám alatt lakó szerelő például a karját 
törte, amint reggel a műhelybe igyekezett. 
Ezenkívül még három töréses baleset is történt. 

A sikos járdák miatt sok panasz hangzott 
el a háztulajdonosok ellen, akiknek legtöbbje 
elmulasztotta homokkal, hamuval, vagy fűrész-
porral behinteni a háza előtti útszakaszt. A 
gyalogjárók közül sokan emiatt a rendőrségen 
is panaszt tettek egyes háztulajdonosok ellen. 

A sikos aszfalt 9ok humoros esetet is okozott. 
Hármasával, négyesével estek el az összefogó-
zott emberek. Egy házaspár percekig képtelen 
volt talpraállni, mert ahányszor talpra igye-
keztek ugrani, mindannyiszor visszaestek. A 
főposta előtt egy rohanó fiatalember elvágó-
dott és öt embert söpört magával. Az Ilyen 
balese'.ekrek rövidesen nagy nézőközönségük 
támadt. A munkanélkülieknek valósággal in-
gyen színházat nyújtott a sikos aszfalt. Egész 
délelőtt cirkáltak a veszélyesebb pontokon és 
lesték azokat, akik áldozatul estek az ólmos-
esőnek. 

Délre az idő kissé megenyhült és a vékony 
Jégkéreg felengedett. Kedden este ismét fagy-
ni kezdett és újból több kisebb baleset történt. 

Nyolc napra Ítélték 
a rendőrfelügyelő rágalmazóját 

(A Délmagyarország munkatársától.) Orosz-

lán Dezső felsőtanvai rendőrfelügye'ő a mult 
év folyamán feljelentette Gajdács Pál gaz-
dálkodót, aki öt bűnpártolással rágalmazta meg. 

Gajdács ismerőseinek azt mesélte, hogy a rend-
őrfelügyelő bűnpártolást követett el, mert egy 
feljelenlését, amelyet lopásért tett valaki ellen, 
nem továbbította a bírósághoz, hanem megsem-

misítette. Gajdács Pál ennek tulajdonította, 
hogy ellopott karóit nem kanta vissza. A 
rendőrfelügyelő feljelentésére Gajdács ellen 
felhatalmazásra üldözendő rágalmazás Vétsége 

miatt indult meg a bűnvádi eljárás. Ügyét 
kedden tárgyalta a törvényszék Gömöry-taná-
csa. A gazdálkodó azzal védekezett, hogy a« 
inkriminált kifejezést nem ugy használta, 
ahogy a feljelentés mondja, ő csak azt mon-
dotta, hogy bűnpártolásnak tekinti, hogy felje-
lentése ügyében nem kapott értesítést a rend-
őrségtől. 

A biróság bűnösnek mondotta kí Gajdácsot 
és nyolcnapi foházra ítélte. 
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Hégi és uj Icönyvek nagy válassziélca. 
EapelőfiszetökneU nagy keáve&mény. 

R szegedi kereskedelmi és iparkamara 
táviratilag tiltakozott az ujabb adóemelések ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi kereskedelmi és iparkamara elnöksége a 
tervezett adóemelésekkel kapcsolatban az 
alábbi szövegű táviratot intézte a kereskede-
lemügyi és pénzügyminiszter urakhoz: 

»Kamarai érdekeltségünk kereskedői éa ipa-
rosai megdöbbenéssel értesültek a magyar ki-
rályi kormány adóemelési tervéről. A közter-
heknek, különösképen a forcaimi adónnl; v' bb 

emelése kétségtelenül a lecsökkent ipari és ke-

reskedelmi forgalom további bénítását, a már 

túlterhelt existenciák teljes fizetőképtelenséget 

és ennek folytán az allami bevételek vissza-

esését eredményezné. Az ipari és kereskedelmi 
érdekeltségünk egyöntetű kívánságára kényte-
lenek vagyunk tiltakozó szavunkat az ujabb 

adóemelések ellen felemelni«. 

Egy cselédleány haláüuarása 
az ipartestületi székház 
második emeletéről 
Gonda Erzsébet először gázzal akarta megmérgezni 
magát, azután átvetette magát az ablakon 

(A' Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den reggel az ipartestületi székház második 
emeletéről levetette magát Gonda Erzsébet 24 
esztendős cselédlány. Az udvar felé néző ab-
lakból ugrott ki és az udvar kőkockáira zu-
hant, ahol halálra zúzta magát A leány már 
régebbi idő óta foglalkozott az öngyilkosság 
gondolatával, de erről nem beszélt senkinek, 
viselkedéséről azonban sejteni lehetett, hogv 
sötét tervekkel foglalkozik. Kedden reggel, 
amikor Gonda Erzsébet gazdasszonya kiment 
a konyhába, megdöbbenéssel látta, hogy a lány 
a padlón fekszik elnyúlva és nehezen lélegzik. 
A konyhában erős gazszag terjengett. Az asz-
szony azonnal látta, hogy a lány öngyilkos-
ságot készül elkövetni. Odaugrott a gázcsap-
hoz és elzárta. Ebben a pillanatban megszó-
lalt az előszoba csengője. A tejes csengetett, 
aki minden reggel ilyen időtá jban szokta a te-

Í" ¡t hozná. Az asszony az ajtóhoz sietett, hogy 
inyissa a tejesnek és egyúttal segítséget hoz-

zon az elalélt lánynak. Gonda Erzsébet azon-
ban időkőzben magához tért. Hirtelen elhatá-
rozással, az ablakhoz ugrott, felrántotta és a 
következő pillanatban átvetette magát a pár-
kányon. Mire a gazdasszony visszatért a kony-
hába, a cselédlány már holtan feküdt az ud-
varon. 

Nemsokára rendőri bizottság szállt ki a 
helyszínre. Megállapították, hogy a lány a kö-
vezeten oly súlyos belső és külső sérüléseket 
szenvedett, hogy rövidesen meghalt, gyors or-
vosi segítség se menthette volna meg az élet-
nek. Az esés következtében eltörte kezét lábát 
és koponyája szétloccsant. 

Gonda Erzsébetet boldogtalan szerelme ker-
gette az öngyilkosságba. Búcsúlevelet nem 
bagyott hátra. 

Vilmos excs^szár 
csomagol 

London, január 81. A londoni bouleward 
sajtó ma Doornból kapott jelentéseket közöl, 
amelyek szerint Vilmos excsászár közeli haza-
utazásra készülődik és már utasítást adott a 
csomagolásra. 

Összevonok 
a kereskedem; és fö'dmivelési 

minisztériumokat 
Budapest, január St. Nyíregyházán Gömbös 

Gyula miniszterelnök bejelentette, hogy tör-
vényjavaslatot készít elő a kormány belső át-
szervezéséről. 

Ezt az átszervezést a miniszterelnök ugy 
akarja megvalósítani, hogy a mezőgazdaság, 
kereskedelem és ipar összes kérdései közös 
irányítás alá kerüljenek. Ebből a célból a ke-
reskedelmi és földművelésügyi minisztériumok 

összevonás 't készíti elő e^y u'onnan megszer-
vezendő nagy gazdasági minisztérium kereté-
ben. A földmüvelésügyi és kereskedelmi ágaza-
tok élén egy-egy államtitkár állana a terv sze-

rint. Ezenkívül közlekedési mlntsgtérlumot lé-
tesítene a kormánv, amelynek hatáskörébe a 
vasutak, utak, repülés és általában a közleke-
dés minden ágazata tartoznék. 

Varrógép vásárfék figyelmébe! 
Nagy készletem folytán módomban áll 

az eredeti 

Griízner, R . & G. és Csepel 
Biekrényes és stillyesstós varrópépekot 
Mrntónrftrban, kei'mméniM fizetés! fcl-

WeleH mfil'att klsrolaAIn'. » 
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Filléres talpalás! 
Tiszta színtalpból 

ta lp fii, I 50 
féri! i'90 
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