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Levetette magát 
a második emeletről és meghalt 
a kis cseléd, mert megdorgálták 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

baton déxelőtt 12 óra tájban a Gyért vámos-uc-
ca 6. szám alatt lévő városi bérházban megren-
dítő tragédia zajlott le. A bérház második eme-
leti ablakából az udvarra vetette maqát egy 14 
éves cseledlány és összezúzott testtel terült el 
a kövezeten. Kihívták az eszméletlenül fekvő 
lánvhoz a mentőket, akik a sebészeti klinikára 
szállították. Itt a lányt megvizsgá'ták és meg-
állapították róla, hogy súlyos belső sérüléseket 
szenvedeti. Az öngyilkos lány délután két óra-
kor, anélkül, hogy egy pillanatra is eszmélet-
re tért volna, meghalt. 

Az öngyilkos lány, Nagy Margit, Csiganek 
Rezső nyugalmazott postafőellanőrnél állott 
alkalmazásban. Szombaton délelőtt a lányt 
valamiért megdorgálták. Nagy Margit a dorgá-
lást annyira szivére vette, hogy az ebédlőből, 
ahol tartózkodott, áts'etett a hálószobába és 
annak az ablakán keresztül az udvarra vetette 
magát. A lakók a zuhanásra lettek figyelme-
sek. A lány az ablakból az ablakok alatt elhú-
zódó iáskamra tetejére esett és onnan széles 
ivben vágódott ki az udvar kövezetére 

Nagy Margit öngyilkossága ügyében a rend-
őrség megindította a nyomozást. 

Pécsi gyártmányú bőrkesztyűk 
minden kivitelben legolcsóbban 

P o l l á k t e s t v é r e k n é l 
Csekonios ticca 69 Széchenyi tér. 

Letartóztatlak két kerületvezetőt 
és kél városi altisztet 
a népjóléti visszaélések miatt 

Halott szegények segélyét vették ffe? a hamisítóit 
utalványokkal a kerületvezetők 

tázta a rendőrség. Vele is szembesítették Tóth 
Andrást és a hivatalszolga bevillotta, hogy 
tőle is kapott utalványokat beváltás végett. 

Bódi János, a másik altiszt hasonlóképen 
vallott. Kijelentette, hogy több ízben kapott 
nyugtákat a kerületvezetőktöl, de nem tudta, 
hogy hamisított nyugtákat visz a városi fő-
pénztárba. 

Huszonnégy órán át a rendőrseg örizetében 
volt a kerületi szegényügyi hivatal egy har-
madik alkalmazottja is, a vizsgálat során 
azonban kiderült, hogy nincs része a vissza-
élésben és a rendőrség szombaton este szaba-
don is engedte. 

A nyomozást természetesen tovább folytat-
ja a rendőrség és szinte bizonyosra vehető, hogy 
másfajta visszaélések is terhelik az őrizetbevett 
kerületvezetők és altisztek lelkiismeretét. Meg-
állapították, hogy a szegények segédköny-
vével is manipuláltak a szegényügyi kerületek 
vezetői. Szombaton délig a közel ezer havi-
segélyes könyvecskéje közül. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nép-
jóléti ügyosztályban elkövetett visszaélés dol-
gában a rendőrség erélyesen folytatja a nyo-
mozást. A gyanúsítottak kihallgatását Posztos 
Mihály és Répás József detektivik már szom-
baton hajnalban megkezdték és az eddig fel-
merült bizonyítékok alapján a rendőrség 

őrizetbe vette Schiller Béla és Szögi Ig-
nác szegényügyi kerületvezetőket, 
valamint a két hivatalszolgát: Tóth 

Andrást és Bódi Jánost. 

Szombaton délelőtt Tóth Andrást szembesi-
tették_ Schiller Bélával, aki a nyomozás eddigi 
adatai szerint a legtöbb visszaélést követte el. 
A szembesítés alkalmával kiderült, hogy a 
legutóbb beváltásra bemutatott íárom darab 
25 pengőről szóló segélyutalványt Schiller Bé-
la adta ái a hivatalszolgának. Tóth András 
határozottan vallotta azt is, hogy még számos 
ilyen nyugtát kapott Schillertől akire rábizo-
nyosodott. hogy 

vitéz Szabó Géza tanácsnok aláírását 
is jól tudta hamisítani. 

Szögi Ignác szerepét is nagyobbrészt tisz-

Ma Játszik 

B e l v é í r o « ! M o s e ? 

r i l m u t f o n s á g ! Szenzáció' 

racifókucco 
Egy milliomos barátnőjének regénye. 

Főszereplők: 

J o h n Bö l cs es i r é ne D n n n e 

S z é c h e n y i M o « i 
U t o l s ó r »<ap ! 

r Az Ufa nagysikerű újdonsága: 

Ámor pórázon 
Egy okos foxi vig története. Főszereplök: 

Magda ^neider és Wolf fl'bach Retty 

K O R Z O P^ O XI A Paramfrant llmgyir re 

Minden csak komédia 
Nagysikerű detekflvbomódia. 

Beit* Bmann, Hnri'd Paus°n é* Paul HBdstaer 

15 olyan könyv került elő. amelynek 

egyáltalán nem találják a gazdáját. 

Kitűnt a vizsgálat során, hogy azok a havi-
segélvesek. akiknek nevére a 15 könyvecske 
ki volt állítva, már hónapokkal *zelőti meg-
haltak. de a kerületvezetők nyilvántartásában 
továbbra is szerepelt a nevük és az esedékes 
segélyeket minden hónap elsején a halottak 
helyett az őrizetbevettek vették fel. 

Mivel a segélyesek személyi idatainak át-
vizsgálása igen hosszadalmás nunkát jelent, 
a vizsgálat még napokig eltarthat. 

Eddig az volt a rendszer, hogy a főpénztár, 
mindenféle kimutatás' nélkül, egyszecüen be-
váltotta a bemutatott segélyutalványokat, bár-
ki is jelentkezett velük a pénztár'blaknái. 

A letartóztatások átmenetileg érthelő zavart 
okoztak a szegényellátás lebonyolításában. A 
kerületvezetőknek,' Schillernek és Szöginek, 
széles körre kiterjedő megbízatásuk volt. önál-
lóan, de természetesen Szabó tanácsnok fel-
ügyele e alatt, végezték egy-egy Kerület sze-
gényügyei 1 és megbizatásük alá kerül etenkint 
3500—4000 szegény ügye tartozol! ők tehet-
tek javaslatot arra, hogy kinek mennvi se-
gélyt foivósitson a népjóléti ügyosztály, sőt a 
kérelmezők esetleges elutasítása is az ő javas-
latuktól függött. 

Szombaton délután dr. Mátyis Samu rend-
őrkapitány részletesen kihallgatja az őrizetbe-
vett tisztviselőket és altiszteket, kihallgatásuk-
ról jegyzőkönvvet vett fel, azután valameny-
nyicket letartóztatta. A nyomozást tovább foly-
tatják. 

NYAKKENDŐN 
a legoloeóbbtól a legfinomabbig 

Fehércégtáblás 
BORO/NÁL 

Az ipartestület 
vasárnap! közgyűlése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
ipartestület elnöksége vasárnap délelőtt 9 órá-
ra rendkívüli közgyűlést hívott össze. A köz-
gyűlésen arról fognak dönteni, hogy felállit-
sak-e Szegeden az ipartestületi széket. Ebben 
a tekintetben ugyanis a nyári ipartestületi 
közgyűlés kétféle, egymással homlokegyenest 
ellenkező határozatot hozott. A vasárnapi köz-
gyűlésnek lesz a feladata ezt az összhangot 
megteremteni és dönteni afelől, hogy felállit-
sák-e Szegeden az ipartestületi széket, vagy 
sem. 

S Z E M Ü V E G E T 
leff olcsóbban 

Lietomann 
látsxerésxnél — Kelemen ucca 

75 

Egységes ellenzéki front épül ki 
Mákén 

• 

(A Délmagynrország makói munkatársától.) 
A Független Kisgazdák makói gyűlése igen 
nagyjelentőségű politikai eseménynek Ígérke-
zik, amely végső eredményében kihatással lesz 
az egész vármegye politikai életére. Már magá-
ban az, hogy a gyűlés előkészítő munkálatait 
együttesen végzik a Független Kisgazda Párt 
és a Kossuth Párt makói alakulatai, mutatja, 
hogy itt olyan megmozdulásról van szó, amelv 
végre alkalmasnak ígérkezik a csanádmegyei 
ellenzéki front teljes kiépítésére. 

Ez a gondolat egyébként nem uj. A Függet-
len kisgazdapárt részéről G ö r b e Sámuel 
ilyen céllal már az elmúlt évben megkeresés-
sel fordult a Kossuth Párt vezetőségéhez. Meg-
keresésére azonban akkor elutasító választ 
kapott, amit a másik oldalon azzal indokoltak, 
hogy a Független Kisgazda Pártban nem lát-
ják tisztázottnak a vezérség kérdését, ami pe-
dig egyik legfontosabb feltétele a zavartalan 
együttműködésnek. Tndni kell ugyanis, hogv 
a Független Kisgazdák elnökválasztó gyűlései 
mindezideig nem hoztak kellő eredményt, ami-
nek következménye a gyakorlati politikában 
abban nyilvánult meg, hogy a Független Kis-
gazda Párt egy csoportja G ö r b e Sámuelt, 
mások dr. K o v á c s Károlyt és ismét mások 
dr. C s o r b a Jánost tartják választott, vagy 
hivatalos vezérüknek. 

A vezérségnek ez a teljesen rendezetlen volta 
nagy akadálya volt természetesen a párt fejlő-
désének és az eszme terjesztésének is, ezért en-
nek a kérdésnek a mostani rendezését már 
pusztán ebből a szempontból is égetően sürgős-
nek tartják ugv a párt tagjai, mint vezetői. 
Mivel tehát teljesen egyöntetű vélemény ate-
kintethen, bogy ezt a kérdést rendezni kell, 
teljesen biztosra vehető, hogy az országos párt 
november 12-iki beavatkozása etekintetben is 
meghozza a kellő eredményt, ha pedig elhárul 
a két párt közeledésének egyedüli akadálya, 
okkor többé mi sem áll útjában a teljes makói 
ellenzéki front kiépítésének. 

Hogy milyen komoly ez a cél és ez a szán-
dék. azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 
a Makóra érkező politikusok sorában van Hor-
v á t h Zoltán, a Kossuth Párt egvik legszá-
mottevőbb politikusa és hogv a makói gvülés 
előkészítő munkálatait együtt végzik a helyi 
Kossuth Párt és a Független Kisgazda Párt 
tagjai. 
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