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1934 szeptember 27? 

II tárgyalásról az elme-
gyógyintézetbe 

szállították a sikkasz-
tással vádéit pénztárosait 

Budapest, szeptember 20. V a 1 d a Jánosné, áz 
IBUSz Baross-téri fiókjának volt pénztárosnő-
je folytatólagosan 25 ezer pengőt sikkasztott 
vőlegénye, R a j e s i n e t z János felbujtására. 
Annak idején a tőrvényszék Vajdánét egyévi, 
R'a jcsinetzet pedig egyévi és 3 hónapi börtönre 
itélte. Vajdánét szabadlábra helyezték, de vád-
loltársa fo^va maradt. A táblai tárgyaláson 
Vajdáné vedoje bejelentette, hogy védencét el-
niegyógyintézetbe kellett szállítani, mert egyik 
idegrohama ulán a másikba esett. A tábla el-
rendelte, hogv törvényszéki orvosszakértő ál-
lapítsa meg Vajdáné betegségét. 

A mai táblai tárgyalásra elővezették Vajdá-
nét, aki nagyon izgatottan viselkedett és ismét 
idegrohamot kapott és elvágódott a földön. A 
tárgyalást felfüggesztették és a szerencsétlen 
asszonyt a mentők kényszerzubbonyba kötözve 
szállították vissza a téholydába. 

R% ár mentesítő 
közgyűlése 

(A Délmairyarország munkatársától.) A Kö-
rős— Tisza—Maros Ármentesitö és Belvizszabd-
lyoző Társulat szerdán délelőtt tartotta évi ren-
des közgyűlését Vásárhelyén. Az Idei közgyű-
lésnek azért volt nagyobb jelentősége, mert ez 
a közgyűlés határozott a negyedmilliós kölcsön 
felvétele felett- Dr. Cicatricis Lajos elnök nyi-
totta meg a közgyűlést. A mult évről szőlő el-
nöki jelentés elfogadása után a jövő évi költ-
ségvetést tárgyalták le- Az ármentesitési költ-
ségvetés végösszege 853-000 pengő. Az ártéri 
fokozatok alapján a megállapított kirovási kul-
csok szerint a jövő évben az egy katasztrális 
holdra eső terhelés az ártérben 1.13. a puszta-
fensikon pedig 3-02 pengő. 

Több hozzászólás után a közgyűlés többsége 
hozzájárult az uj 250.000 pengős töltéserősítési 
kölcsön Moteléhez. A határozat hangsulyozáa, 
hogy a kölcsön felvételénél a társulait szem 
előtt tartotta a szooLális szempontokat, bár az 
ilyertitiamü fe'ndatok megoldása a társulat sze-
rint az áJlaim kötelessége volna. Azonban a tár-
sulat hozzá akar járulni a nyomorgó földmun-
kások helyzetének megjavulásához és ezért ve-
szi fel a kölcsönt. A negyedmilliós kölcsönt a 
még fel nem magasított töltésszakaszok mégerő 
sitésére használják fel-

A makói érdekeltséget Szabó főmérnök, Vajda 
.TáitKM Ferenc és Erdei Imre gazdák képviselték 
a közgyűlésen, akik igen széleskörű vitát pro-
vokáltak a társulat jövő évi költségvetése körül 
és erélyes harcot Indítottak a társulat mai gaz-
dálkodási rendszere ellen- Szabó főmérnök rámu-
tatott arra, hogy a társulat által erre az évre 
kivetett adóknak alig 30 százaléka folyt be, ami 
bizonyítéka annak, hogy a túlméretezett ár-
mentesítési terhekkel nem tuának megbirkózni a 
földhtlajdonosok. Indítványt terjesztett ezután 
elő egyrészről az ármentesitési járulék adókul-
csának a leszállitássára, másrészről a mult évi 
megtakarításoknak az ezévi adókivetéseknek a 
betudására. A mult évi megtakarítás. 74 000 pen-
gő még a társulat rendelkezésére áll. Ezt a 74 
ezer pengőt kívánták a makóiak a társulati adó 
csökkentésére fordítani. A kettős indítványt a 
közgyűlés leszavazta-

A makói érdekeltségnek a takarókosság érde-
kében indított harca egyébként minden vona-
lon vereséget szenvedett, bár a költségvetés 
rendkívül bő és sok alkalmat nyújtana a helyes 
és célszerű takarékosság megvalósítására-

A legélesebb harcot az ujabb társulati kölcsön 
felvételének a gondolata ellen indították a ma-
kóiak. Felvetették a kérdést, hogy a 220 ezer 
pengős megtakarítás mellett miniek a kölcsön. 
A közgyűlés azonbán a makói érdekeltség min-
den indítványát elvetette és a vezetőség minden 
javaslatát változatlanul megszavazta-

I n e t e l l l g e n s , p e r l e h f n é m e t h ö l g i i 
mindenben jártas gyermek mellé ajánlkozik. Vá-
laszt kér „Csak jó bánásmóddal" jeligére BOROS 
hirdetőbe. Andrássy ut 54, Budapest. 

Letartóztatták a vásárhelijl gaztűt, 
aki agpnlütte a barátját 

Az áldozat menyasszonya a Tiszába akart ugrani 

(A Délmagyarország munkatársától.) jelen-
tette a Délmagyarország, hogy Vásárhelyen, a 
mártélyi szőlők között Koncz Sándor gyümölcs-
termelő veszekedés közben agyonlőtte barátját, 
Szabó Kálmán állásnélküli magántisztviselőt. 
Szabó Kálmánnak ismerősei azt mondották, 
hogy Konc2 a menyasszonyára pletykált. Szabó 
a távozó Koncz után rohant. Koncz a vádászfegy-
verét lekapta válláról és közvetlen közelből szi-
venlőtte Szabót. Kcwncz a rendőrségen és a sze-
gedi vizsgálóbíró előtt történt kihallgatása so-
rán azzal védekezett, hogy önvéáelemből cse-
lekedett, mert Szabó és fivére botokkal felfegy-

verkezve támaát reá. A vizsgálóbíró nem Is ren-
delte él a gyilkos gazda letartóztatását. A ké-
sőbbi nyomozás során azután ujabb adatok me-
rültek fel "mire Koncz Sánáort előzetes letartóz-
tatásba helyezték és csütörtök délután bekísér-
ték a szegedi ügyészség fogházába-

Az agyonlőtt Szabó Kálmán menyasszonya 
Góbi Veronika, amikor értesült vőlegénye trar 
gikus haláláról, a Tiszába akarta ölni i lagát. Tet ' 
ténelk keresztülvitelében a csendőrök akadályoz-
ták meg, akik az utolsó pillanatban a meredek 
partról húzták vissza a leányt-

EGY DIPLOMÁS MUNKANÉLKÜLI LAKÁSA 
Hideg tűzhely, egy ágy, egy zsámoly és egy láda minden bulor 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kétség-
beesett hangú levél érkezett a napokban a szer-
kesztőségbe. A levelet egy diplomás inségmun-
kás irta, aki segítséget kért „mielőtt a nyomor 
végleg szétmarcangolná". A támogatást nem kéri 
ingyen a jószívű emberektől, mihelyst lesz neki 
miből — írja —, mindenért megfizet-. • 

Munkatársunk felkereste a diplomás szellami 
inségimunkást lakásán. Egy belvárosi udvar mé-
lyéti, egyszobás-konyhás lakásban lakik felesé-
gével és gimnazista fiával együtt- A konyha ere-
detileg előszobának készült, osak mostanában 
nevezték ki konyhának, azáltal, hogy egy ta-
karóktüzhelyet állítottak be. A konyhára azon-
ban jóformán semmi szükség sincs- Látszik, 
hogy a tűzhelyet régóta nem használták. Hide-
gen ásít a barátságtalan előszobában. Hidegen 
ós társtalanul, mert rajta kívül semmi más bútor, 
mé!t osak egy hokkedli sincs a helyiségben. 

Az ins égjm unkás-diplomás betessékel a szo-
bába, ahol harmadmagával lakik- Az őszi este 
félhomályba burkolja a szobát, de azért jód 
látni mindent Az egész bútorzat egyetlen sze-
gényes vaságyból áll. Itt alszik a házaspár. A 
fiúnak már nincs fekvőhelye, a csupasz földön al-
szik- Reggel agyonfáradva az éjszakai ,,pihe-
néstől" indul az iskolába. A szoba sarkában egy 
».asztal"- Láda volt nemrégiben. Erre tettek egy 
deszkalapot és igy született ttiog az asztal, ahol 
a gyerek Iskolai feladatát készíti, ahol a feleség 
tálal (ha ven mit), ahol az apa erejét megfe-
szítve dolgozik. Egy zsámoly áll az asztal előtt. 
Ennél több bútor nincs az egész lakásban •.. A 
szellemi ittségimunkás hellyel kínálja az újság-
írót és mivel a zsámolyon kívül más ülőalkalma-
tosság nincsen, ő állva marad - •. 

— Azért irtaim a levelet, mert már nem bí-
rom tovább ezt az állapotot. Itt ülni az üres szo-
bában, látni a gyerek, a feleség szenvedéseit, ez 
több a soknál- Ebben a hónapban 13 pengő lesz 
a keresetem, a jövő hónapban 20. Ebből kell meg-
élnünk .. * 

Felvesz az „asztalról" egy zisiros csomagot. 
— 10 deka szalonna — mutatja —, ez lesz a 

nia esti vacsoránk. Kenyerünk ugyan még nincs, 
de estig még hosszú az idő- •. 

Az asztalon vázlatok feküszrook- Magyaros 
ruhákat tervez egy pályázatra, reméli, hogy 
megnyeri. Nagyon kelleme a pénz, mert a gye-
reknek nincs egészségtani füzete sem ... 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. 
Mindazoknak, kik felejthetetlen halottunk 

Kovács Sándor 
BLrayer E. és Társa cég; debreceni fiókjának 

vezetője 
temetésén megjelentek és részvétüket fe-
jezték ki, ravatalra koszorút és virágot 
helyeztek, azáltal mélységes fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk há-
lás köszönetet. 

özvegye és a Sipos-család. 

Nem kór semmi mást a diplomás szellemi ts-
ségmunkás, csak néhány bútordarabot, aimely-
lyel berendezhetné lakását. Ha lesz pénze — re-
méli, hogy les2 — meghálálja a segítők jóságát* 
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Őrizetbe vettek 
egy bécsi artistát 

(A Dámagyarország munkatársától.) A rend-
őrségen csütörtök délelőtt őrizetbevették Bauer 
Károly bécsi artistát- Bauer napok óta Szege-
den tartózkodik ós gyanús viselkeáésével ma-
gára vonta a renáőrség figyelmét. Csütörtök 
reggel egy deteküiv igazolásra szólította fei, 
majd előállította a központi ügyeletre. Kihall-
gatása során nem tudta elfogadhatóan megma-
gyarázni, hogy mit keres Szegeden és hogy miből 
él- A rendőrség ezért őrzetbevette és egyúttal 
megindította a nyomozást annak a megállapí-
tására, hogy nam terheli-e valami bűncselek-! 
rnény az artista lelkiismeretét 

Aki nem tudja 
a nevét... 

(A Délmagyar ország munkatársától) Frész 
Sebestyén fiatal kertészsegéd közokirathamlsi-
tás miatt került csütörtökön a szegedi törvény-
szék Gö'mön-tanácsa elé. Azzal vádolta az 
ügyészség, hogy a dorozsmai községházán, ami-
kor szegénységi bizonyítványért jelentkezett» 
Frigyes Sebestyénnek mondotta magát- A kato-
naságnál ismét más nevet használt, ott Friss Se-
bestyén, sőt Friss Frigyes név alatt szolgált. 

— Miért váltó zgattá maga annyit a nevét? —> 
kérdezte tőle az elnök-

Friss Sebestyén erre elmondotta, hogy igazi 
nevét ma sem tudja. Törvénytelen gyermeknek 
született, menhelven nőtt fel és korán kiadták 
munkára. A katonaságnál azt mondotta, hogy 
Frészmek hívják, de ott Friss nek hívták, mert 
ezt a nevet könnyebb volt kiejteni. Amikor a 
szegénységi bizonyítványért jelentkezett, akkor 
Frigyesnek mondotta magát, mert valakitől azt 
hallotta, hogy őt ugy hívják- A bíróság iratokat 
szerzett be és ezeket ismertette ezután. Az ira-
tokból azután csupa uj nevek kerültek elő• A 
forráslkuti plébános afct közölte, hogy a flu anyja 
Frész Teréz volt, a fiu neve tehát Frész. A plé-
bános megjegyezte, hogy gyakori áolog a men-
helyi gyerekeknél az. hogy nem tuáják a nevü-
ket- A menhely pedig azt irta. hogy a fiu apja 
Frész József volt, anyja pedig Frigyes Teréz, a 
fiu neve tehát Frigyes József. 

A biroság ugy látta, hogy a fiu a különböző 
neveket abban a tudatban használtra, hogy őt 
ugy hivják és ezért bűncselekmény hiányában 
felmentette a vád alól 


