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Csalással vádolnak 
egy kevermesi 
ügyvédet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Lesskó József kevermesi ügyvéd már többször 
szerepelt a bíróság előtt vádlotti minőségben. 
Szerdán csalás miatt került a törvényszék 
V;W"tar.ácsa elé. 

Gulics Sándorné tette ellene a feljelentést. 
Lufcskótjak volt egy ingatlana, amelyet eladott 
Ouhcsnénak 3150 pengőért. A vád szerint el-
L4 Ugatta, hogy az ingatlanon teher van, hogy az 
Ingatlana az egyik békési takarék 1800 pengő 
erejéig be van kebelezve. Olyan szerződést kö-
tött a vevővel, hogy tehermentes ingatlant ad eb 
Guncsné a vételárat kifizette, azután történt, 
hegy a takaréktól olyan értelmű értesítést ka-
pott, hogy az 1800 pengőt átírták az ő nevére. 
At ügyvéd az 1800 pengőt azonban lefizette, 
ugy, hogy Gulicsnét károsodás nem érte. 

A szerdai főtárgyaláson az ügyvéd azzal vé-
dokezett, hogy nem hallgatta el az 1800 pengő 
ten;et- De akkor, amikor az eladás történt, az 
összeget már kifizette, az ingatlan tulajdonképen 
tehermentes volt, legfeljebb az történhetett, 
hegy a kifizetést mern vezették keresztül a te-
lekkönyvön idejekorán. 

A biróság elnapolta a tárgyalást és a követ-
kező tárgyalásra tanúként megidézi a telek-
könyvvezetőt és a takarék Igazgatóját. 

II nyári utlevélforgalom 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A sze-

gedi államrendőrség utlevélhlvalalában megle-
hetős nagy a forgalom. Naponta tucatjával vál-
talak ki útlevelet, annak ellenére, hogy a dija-
kát július elsejétől Jelentős mértékben felemel-
ték. Egy utlevélkiváltás most 20 pengőbe ke-
rül julius előtt 15 pengő volt a díja. Köz-
tisztviselők' vagy szegénységi bizonyítvánnyal 
rendelkezők 4 pengőt fizetnek az útlevélért. A 
dijak felmelése mégis okozott visszaesést az út-
levelek forgalmában. 

A mult évben Szent István napjáig: 839 utle-
vciet váltottak ki Szegedet], az idén csupán 
7J0 at- A legtöbben az utódállamokba utaznak, 
különösen sok szegedi ment a nyáron Erdé'ybe 
és Jugoszláviába. A nyugati államok közül fő-
kép Olaszországba utaznak Szegedről, de Ausz-
t*iát is sokan keresik fel. Jóformán minden má-
sodik ember Olaszországba utazik Szegedről. 
Ujabban sokain utaznak a keleti államokba is, 
így Török- és Görögországba, számosan pedig 
Bulgáriába kértek az idén útlevelet- Az ameri-
kai bevándorlási törvény megszigorítása követ-
keztében úgyszólván teljesen megszűnt az 
amerikai Egyesült Államokba való kiutazás. Sze-
gedről ebben az esztendőben alig páran utaz-
tak ki Amerikába. 

BÖRTÖNÖRNEK 
ÖLTÖZVE SZÖKÖTT 
MEG A FOGHÁZBÓL 

EGY HÍRHEDT BETÖRŐ 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kalan-

dos módon szökött meg a vásárhelyi járásbíró-
ság fogdájából Csókán László- a hirhedt betörő, 
("sarkán már igen sokszor volt büntetve, leg-
utébb kétihómapt fogházra ítélte a vásárhelyi 
járásbíróság- Szerdára valamilyen éles szer-
számmal kibontotta a cella zárját és anélkül, 
hogy cellatársai hallottak volna valamit az 
egeszből- kisurrant a folyosóra. A folyosóról 
belopózott az őrmester lakásába, ott felhúzta az 
őrszolgálati nadrágját, majd belopózott a telek-
könyvi hivatalba és ott egyik tisztviselő kabát-
lát vette fel. így felöltözve kiugrott az épület 
ablakán és eltűnt. 

Csókán Lászlót mindenütt keresik- Csokánt 
s-fitrdán kellett volna a szegedi ügyészség fog-
Lázába beszállitani, mert a szegedi ügyészség 
is kérte egy. régebbi ügye miatt. 

A Mars-tér kikdvezése 
Foníos városi érdekből, a munkanélküliség enyhiíése céljából 
sürgősen kérik a belügyminisztériumtól a közgyűlési határozat 

Jóváhagyását 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Megírta 
a Délmagyarország, hogy a Mars-tér kövezése 
körül ujabb bonyodalmak keletkeztek, amennyi-
ber a közgyűlési határozat belügyminiszteri jó-
váhagyása még mindig késik és igy megtörtén-
tetik, hogy az idén már nem is kezdhetik meg 
a munkálatokat. A kövezési vállalkozó ugyanis 
ajánlatát csak a hónap végéig tartja fenn. 

Dr. Pálfy József polgármester 

szerdán délelőtt ezzel kapcsolatban a követke-
zeket mondotta a Délmagyarország munkatár-
sának : 

— Még mindig bízom abban, hogy az idén 
megkezdhetjük a munkát. Olyan értesüléseket 
kaptam, hogy a közgyűlés határozatát, amely a 
munka kiadására vonatkozik, a kormányható-
ság részben már jóváhagyta és a tedjes jóváha-
gyásnak sem lesz akadálya. Elhatároztam, hogy 
a napokban felutazom Budapestre és legalább 
szóbeli felhatalmazást kérek a munka megkez-
désére, mnert a vállalkozó közölte, hogy elvi 
hozzájárulás esetén is hajlandó megkezdeni a 
munkát. Ha a pénzügyi bizottság, amdly ma 
kezdi meg a költségvetés tárgyalását, munká-
jával szombatig nem készülne lel, szombaton 
félbeszakítom a tárgyalást és felutazom Buda-
pestre ennek a valóban sürgős ós fontos ügynek 
az elintézése érdekében. Remélem, hogy a bel-
ügyminiszternek legalább az elvi hozzájárulá-
sát már magammal hozhatom-

Ezzel az üggyel kapcsolatban 
Körmendy Mátyás 

országgyűlési képviselőtől a következő nyilat-
kozatot kaptuk: 

— A mai lapokban olvastam, hogy a Mars-
tér kövezése elmarad, mivel a közgyűlési hatá-
rozat Jóváhagyása késik és a munkálatok kivi-
telezésévéJ megbízást nyert Hirsch Mihály és fiai 
rt- csupán augusztus végéig tarthatja ajánlatát-
Mivel ezügyben eljártam, kötelességemnek tar-
tom a nyilvánosságot tájékoztatni. 

— Az elmúlt héten egy munkásokból álló kül-
döttség keresett fel és arra kért, hogy a Mars-
tér klkövezésére vonatkozó közgyűlési határozat 
mielőbbi jóváhagyása érdekében az illetékes 
minisztériumoknál járjak el. Előadta a küldött-
ség szónoka, hogy igen fontos volna a munká-
nak még ezóvben való megkezdése. A városban 
úgyszólván semmi munkaalkalom nincsen, , ők 
— úgymond — dolgozni akarnak, szeretnének 
télre val?.imit összegyűjteni családjuknak, hogy 
ne kelljen a városi inségmunkára szorulniok. 
Megígértem az ügy kisürgetését. Az elmúlt hét 
szombatján Budapestre keilett utaznom, ezt az 
alkalmat felhasználtam a jóváhagyás szorgal-
if'3zásár3.' 

— Az ügy a kereskedelemügyi minisztérhrm-

i K e r e d C i a h e n i » és Kiss ucca sarok 
ÉLELMISZEREK 

Fél kg málnaszörp (üvegbetét —10) —.89 
Fél kg kitűnő virágméz (üvegbetét —.16) —.48 
10 drb piskóta —.24 
3 doboz norvég szardínia egy tizedes —.88 

DIVATÁRUK 
Műselyem női nadrág —.88 
Műselyem csikós női kombiné P 1.98 
Fonott divat női öv —98 
Divat nyakgyöngy —.24 

HAZTARTASI CIKKEK 
14 drb piros légyfogó —.24 
Paradicsom paszirozó görgővel —.68, —.68,-28 
Fonot kenyérkosár —.24 
Festett fém gyufatartó —.24 

BEFŐZÉSHEZ 
3 levél 40 grammos „Sidac" befőző hártya —.22 
2 gombolyag befőtt kötöző spárga —.24 
6 ív pergament —.24 
Fehér ugorkás üveg literje (3 1.-től feljebb) —.19 

ban volt, ahol műszaki szempontból vizsgálták 
felül a közgyűlés határozatát. Ide tartozott az 
árlejtés szabályszerűségének, valamint az elfo-
gadott kiviteii terv ellen utólagosan beadott 
észrevételnek elbirálása. Az ügyet sikerült itt 
akként szorgalmaznom, hogy a kereskedelem-
ügyi minisztérium érdemi észrevétel nélkül tette 
át a határozatot további eljárás végett a pénz-
ügyminisztériumhoz. A pénzügyminisztériumban 
kedden jártam és határozott Ígéretet nyertem 
az ügy legsürgősebb elintézésére- Ezután már 
a belügyminisztérium jóváhagyása szükséges, 
amelyet pár nap alatt meg lehet szerezni-
Ugyanezen alkalomból telefonon érintkezési-« 
léptem a vállalkozó céggel, amely készséggel 
jelentette ki, hogyha a belügyminisztériumnak, 
mint utolsó fórumnak legalább elvi hozzájárulá-
sát sikerül kieszközölni, a munkát hajlandó meg-
kezdem. 

— A magam részéről biztosra veszem, hogy 
a belügyiminisztérium jóváhagyását megfelelő 
indokolással sikerülni fog kieszközölni. E téren 
elsőrendű városi érdeknek tartom a munka mi-
előbbi megindítását a nagy munkanélküliség 
enyhítése és az inségmunkák tehermentesítése 
szempontjából. A jóváhagyás után azonnal meg-
indulhat a munka, amely sok munkáskezet fog-
lalkoztat és sok család kenyerét lesz hivatva 
biztositan!. 

Ax olvasó rovata 
Tekintetes Szerkesztőség! Szíveskedjék sze-

rény soraimnak becses lapjukban helyet adni 
Nem mint közvetlenül érdekelt szólok, de mint 
olyan valaki, akinek a mások boldogulása is 
nagyon fontos. Évekkel ezelőtt a legjobb ve-
vőim közé tartoztak az állami hivatalok kezelői, 
altisztjei és dijnokai. Akiket ismertem közülük, 
azok mind szorgalmas, rendes emberek voltak, 
akik a legpontosabban fizettek. Már régebbi idő 
óta észrevettem, hogy a vevőkör lassan elmara-
dozik. Érdeklődésemre megtudtam, hogy pél-
dául a bírósági altisztek és kezelők közül több, 
mint két év óta semmiféle kinevezés, előlépte-
tés nem történt, holott azóta a tisztviselői 
státusban nem egyszier voltak kinevezések és 
előléptetések- A mellőzött altisztek, kezelek 
többgyermekes családapák, akiknek az idő elő-
relhaladásával a családi gondjaik is nőnek, vi-
szont a fizetésűk évek óta marad egyhelyben. 
Lassanként megszűntek fogyasztókká lenni, 
csak azt vásárolhatják, mire múlhatatlanul 

szükségük van- Tudóik olyan akcióról hogy ezek 
az emberek elhatározták, hogy semmiféle ruha-
félét egyelőre nam vásárolnak. Hát ez kérem 
nem helyes. Reájuk Is gondolni kell, éppen ugy, 
mint a főbb tisztviselőkre. Tudok olyan ember-
ről, aki évtizede van állami szolgálatban és még 
mindig nem nevezték ki-

Tisztelettel: Egy kereskedő. 

fl mándoki tanító 
szerelmi drámája 

Nyíregyháza, augusztus 22. T ó t h Kálmán 
református tanitó Mándokon az uccán két re-
volverlövéssel agyonlőtte Forgách Balázs gróf-
né komomáját: Hammer Irmát, majd magával 
végzett. Azonnal meghaltak mind a ketten. 

A tragikus eset mindkét szereplője nagy 
megrázkódtatáson ment át. A tanító jegyese 
hét évvel ezelőtt csónakázás közben a Tiszába 
fulladt. Tóth Kálmán jegyese halála után bús-
komorságba esett, amely csak akkor mult el, 
amikor megismerkedett Hammer Irmával. A 
leányt szülei eltiltották udvarlójától, aki emiatt 
öngyilkos lett. így találták meg egymást a ta-
nítóval. Azt hitték, hogy most már ők is boldo-
gok lesznek. Eddig még nem tudják, mi volt a 
tanitó tettének oka, de állítólag szét akarták 
választani a fiatalokat, a leány szülei ellenezték 
a házasságot. Valószínűleg ezért vette kezébe 
a tanitó a fegyverL 


