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Felakasztotta magát 
a HONSz egyik fiatal tisztviselője 

Búcsúlevelek heiyefí — szerelmes versek 

(A Délmagyarország munka'ársáló'.) Szerdán 
reggel a Hadirokkantak Országos Nemzeti Szö-
vetségének egyik fiatal tisztviselője, a 19 éves 
Kormos f-.örgy himlnláhrm fe'nkasztoHa m igát. 
Holtan ta'ált rá egyik tisztviselötársa fél 9 óra 
tájban. 

Korira* György egy értendő óta volt a HONSz 
Dnponics-ucca 12. szám alatt lévő irodájában. 
Szerdán reggel a fiatalember már félnyolc óra 
tájban bement hivatalába. Egy darabig dolgoz-
gatott, azután felállott és eltávozott. Nyolc órakor 
ment be a hivatalába Ke'emen Oszkár, a szövetség 
titkára, akinek feltűnt, hogy Kormos nem mu-
tatkozik. Félkilenckor gyanúsnak talál la a dolgot 
és Kormos keresésére indult. Nem sokáig tartott 
n kwfisós. Az egyik mellékhelyiség ajtaját be-
zárva találta, belül égett a villany. Zőrgetésére 

nem felelt senki, erre betörte az ajtót és ott ta-
lálta tisztvieelőtársát, a vízvezeték csövére fel-
akasztva. 

Kelemen titkár azonnal mentőket hivott, de 
azok már nem segíthettek a szerencsétlen fiatal-
emberen. A halál már a mentők érkezése előtt 
beállott. A helyszínére kiszállott rendőri bizottság 
megállapította, hogy Kormos György ruhás ráritó-
kötelet vásárolt és azzal akasztotta fel magát. 
Bucsuleve'et nem találtak, de az íróasztala fiókjá-
nak átkutatásakor kiderült, hogy miért vált meg 
Kormos György az élettől. 

A fiók tele volt szerelmes versekkel, melyeik, 
mind reménytelen szerelemről beszéltek. Ezeket 
a verseket jórészt maga irta. A szerencsétlen 
fiatalember holttesté: beszállították a törvényszéki 
orvostani intézetbe. 
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Bestiák 
H ^ S j T S A k J C I 

PLUHAR FERENC rádió szpíker magyar nyelvű 
szövegével 

a legszebb lovasfihn az olimpiai lovaskeret sze-
replőivel. 
Péntek S Z É C H E N Y I 

Csökkent 
a májusi költözködési forgalom 

(A Délmagyarország munkatársáfó'.) Máj.is el-
seje a költözködések időszaka. Pár évvel ezelőtt 
ilyenkor megmozdult a város, többezer lakás cse-
rélt gazdát. A gazdasági eltolódás folytán még 
2—3 év előtt a nagylakások bérlői közül igen so-
kan költöztek kisebb lakásokba. Az idén aránylag 
kevéo lakás cserélt gazdát Szegeden. 

Érdeklődtünk a szállítócégeknél a költözködés 
«ványairól és egyöntetűen art a felvilágosítást 
kaptuk, hogy gyenge a forgalom. Altalános vé-
lemény az, hogy az idén a költözködések száma 
nem fogja meghaladni az ezret sem. Tavaly még 
kettőezernél több költözködés volt május első 
hetében, vidékről is nagyszámban érkeztek Sze-
gedre. A költözködés súlyos kiadást jelent. A sze-
gedi szállítócégeknél általában a következő árak 
vannak érvényben: kétszobás lakásnál 20 pengő, 
3 szobánál 40, 4 szobánál 50, a zongoraszállitá» 
6—8 pengővel drágítja a költözködést és ha eme-
letre kell költözködni, az 5 ]>engő felárat jelent. 

A költözködéssel kapcsolatban dr. Singer Ist-
ván, a Szegedi Háztulajdonosok Egyesületének 
főtitkára az alábbiakat mondotta: 

— Az idei költözködés százalékban a tavalyi-
hoz képest nagy csökkenést mulat, ami annak 
tulajdonitható, hogy a lakbérek legalább egy esz-
tendő óta nem változtak és elérték a békebeli 
mélypontot. Főként a város belső területén, a kis-
körúton belül a kisebb, 1—2 szobás lakások iránt, 
mutatkozott kereslet. A nagyobb lakások nehezeb-
ben találnak bérlőre, különösen ha nem központi 
fekvésüek. Alta'ában azonban konstatálható, hogy 
a háztulajdonosok részéről a kínálat nem haladja 
meg a keresletet. 

Reszeltünk több főbérlővel is. Egy a nyolca-
dik osztályban levő állami tisztviselő ezeket 
mondja: 

— ö t évvel ezelőtt még négyszobás lakásban 
laktam. Három éve háromszobásba költöztem és 
tavaly óta itt lakom ebben a kétszobás, fürdő-
szobás lakásban. 

Egy nyugdíjas özvegyasszony, fér je magasrangu 
hivatalnok volt, négyszobás likast bérel: 

— Megfelelne kétszobás lakás is — mondotta 
—, de négyet azért béreltem, mert kettő> albér-
főknek adtam ki. Harminc pengőt fizetek egy 
•aoba után bért, az albérlőktől 40 pengőt kapok. 

Egy kishivatalnok ezeket mondotta: 
— Nagyobb arányú volna a költözködés, ha 

kis, egy-kélszobás komfortos lakásokban nem 
volna hiány. A bérek csökkentek, de még ezeket 
is nehezen tudjuk megfizetni. 

Egy munkás így nyilatkozott a költözködésről: 
— Az egyszoba-konyhás lakásokban — persze 

a jobb lakásokban — meglehetős hiány van még 
mindig, sok a nedves és levegőtlen kislakás Sze-
geden. A hatóság elhatározta, hogy az egészség-
telen lakásokból kiköltözteti a bérlőket, de nem 
tudnak ehelyett jobb munkáslakást adni. Egy-
időben megindult a munkásházak épitése, de ez 
azután abbamaradt, pedig munkáslakásokra nagy 
szükség volna Szegeden. 

Hitler beszéde 
május 1-én 

Berlin, május 1. A szerdai birodalmi ünnep-
ségeken több mint egymillió ember vett részt. 
A Lustgartenben az ifjúsági ünnepélyen Göbbels 
propagandaügyi miniszter szólt az ifjúsághoz, 
majd Hitler többek között ezeket mondotta: 

— Ahogy a mai napon a szél lengeti a zászló-
kat, éppen ugy lehetséges az is, hogy a közeli 
években felhőket és zivatarokat kerget a Német-
ország feletti égboHra. Mi, németek, nem. féMnk 
senkitől a világon, a német ifjúság, a néimet nép 
jövője és legerősebb záloga. 

A tempelhofi térségen rendezett ünnepségen 
a nemzeti szocialista vezetők eskütétele után Göb-
bels, majd Hitler beszélt. 

— Május elseje — mondotta — a német nép 
munkában való együvétartozásának jelképes ün-
nepévé vált. Az elmúlt idők legnagyobb csele-
kedete a munkanélküliség csökkentése volt. A 
munkanélküliek száma 7.5 millióról 2V4 millióra 
csökkent — mondta Hitler. A jövő év főfeladata 
a munkanélküliség további «pasztása lesz. Nem 
akarunk háborút és békétlenséget — fejezte be 
beszédét —, sőt ellenkezőleg, azt óhajtjuk, hogy 
ugy, ahogy helyreállítottuk népünk belső béké-
jét, helyreálljon a világbéke is, mert a béke a né-
met nép nyugodt munkájának előfeltétele. 

fzebbnél szebb menvafizonv 
és névnapi ajándéktárgyak, zománcedények, réi 
kávédarálók, rézmozsarak, alpakka evöeszközök 
öntött edények, mosdóállványok, olcsó áron kap 
hatók KOHN JENŐ „HUNGARIA" edénybáz, Ti-
sza Lajos-körnt 55. (Mihályi fűszeres mellett.) 

K ü l d ö t t s é g e k n a p j a 
a v á r o s h á z á n 

Királyhalmi és domaszékl gazdák 
depufáciáfa a polgármesternél 

( A Délmagyarország munkatársától.) Szerda 
ismét a küldöttségjárás napja volt a szegedi 
városházán. A polgármester előszobá jából ko-
rareggeltől egészen a koradélutáni órákig nem 
fogytak el a deputációk, leginkább tanyaiak, 
amelyek a tanyák kívánságait és panaszait tár, 
ták a polgármester elé. 

A királyhalmi kapitányság népes deputáció-
ját S z é c s í György igazgató-tanító vezette. 
Ennek a küldöttségnek a tarsolyában volt a 
legtöbb kívánság. Elsősorban telket kértek a 
várostól építendő kulturházuk számára. Beje-
lentették, hogy a kulturház építéséhez a kul-
tuszminisztertől már kaptak ötezer pengőt, de 
máshonnan is számítanak még annyi segélyre, 
amennyi elegendő lesz tervük megvalósításá-
hoz. Csak telek kellene még hozzá. Mivel pe-
dig a városnak van megfelelő telke — a temp-
lom körül parcellázott rész még mindig nem 
akadt vevőkre —, hát könnyen adhat. A polgár-
mester megígérte, hogy kérelmüket pártoló ja-
vaslattal terjeszti a csütörtökön összeülő kis-
gyűlés elé. Panaszt emeltek a királyhalmiak a 
rendkívül mértékben elszaporodott őzek és 
nyulak ellen, amelyek súlyos károkat okoznak 
a vetésben. A városnak kellene megállapodnia 
az érdekelt vadásztársaságokkal, mert mahol-
nap kiűzik a vadak a gazdákat is a földjükről. 
A polgármester megígérte, hogy megvizsgálja 
a kérdést és amennyire csak lehet, segít a ba-
jokon. 

Szóba került a királyhalmi templom körül 
kimért telkek dolga is. Ezt a terűletet még a 
konjunktúrák boldog korszakában parcelláz-
tatta a város, amikor megszületett a királyhal-
mi nyaraló és villatelep szép terve. A telkek 
értékesítése céljából nyilvános árlejtést ís ren-
deztek annakidején, a 300 négyszögöles parcel-
lák négyszögölenkinti kikiáltási ára 120 fillér 
volt, de vevő nem akadt rájuk. A királvhalmí-
ak most bejelentették, hogy ha pengőjével 
megkaphatnák a telkeket, szivesen megvásá-
rolnák. A polgármester ezt a kérdést is a kis-
gyűlés elé terjeszti és javasolni fogja a telkek 
ilyen módon való értékesítését. 

A domaszéki gazdák küldöttségét B a c k Ká-
roly törvényhatósági bizottsági tag vezette a 
polgármester elé. A küldöttség a Domaszék-
ladányi homokos ut mielőbbi rendezését kérte. 
Mivel ennek az útnak a rendezése már beleke-
rült az útügyi programba, de legutóbb dr. Ko-
gutowitz Károly egyetemi tanár vezetésével 
egy másik küldöttség azt kérte, hogy 
ehelyett az ut helyett inkább egy má-
sik utat hozasson rendbe a város, a pol-
gármester helyszíni vizsgálatot rendelt el an-
nak a megállapítása céljából, hogy melyik ut 
szolgálja a szélesebbkörü érdekeket. 

A lcánycserkészek vezetősége azt jelentette 
be a polgármesternek, hogy a szövetség a jövő 
bét szombatján nagyszabású ünnepséget ren-
dez Szegeden és ezen az ünnepségen részt vesz 
Anna főhercegasszony is. 

Vitéz K i r c s f a l u s s y Vilmos nyu-
galmazott ezredes, főtanácsnok, a test-
nevelési felügyelőség vezetője arra kért en-
gedélyt a polgármestertől, hogv a felsővárosi 
uj levente-pályát Pálfy József levente-pálvá-
nak nevezhessék el. 

Felsorakoztak azután még a kisebb pana-
szokkal, hajokkal és kérelmekkel jelentkező 
küldöttségek és fogadásukkal, meghallgatásuk-
kal eltelt az egész délelőtt. 

S f l v á r o s l M o z i c sü tö r töTTémT 

Asszonn a fonalon 
Cl.AUDETTE COLBERT, WILLIAM WAREN 


