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Hirek Ujabb földbércsökkentési kérnek 
a városi bérlők 

Az elemi károk miatt a leszállított béreket sem iudfák megfizetni 

(A Délmagyarország munkatársától.) Azelőtt 

szinte hétszámra megszokott kép volt, hogy a 

bérlők nagyobb küldöttsége járt a városházán és 

a haszonbérek redukálását sürgette. Három év-

vel ezelőtt általánosan rendezte a város a bére-

ket és jó idő óta nem is volt olyan bérlődepuláció 

a városházán, amely a l>érek csökkentését kérte 

volna. Huzamosabb idő után tegnap délben a 

szegedkörüli városi bérlők nagyobb küldöttsége 

jelent meg dr. Pálfy József polgá-mesternél, ala-

töl a haszonbérek redukálását kérte. A deputáció 

vezetői, dr. Kogutowitz Károly egyetemi tanár 

és Szécsy György igazgató, elmondották, hogy 

a földbérlők a sokféle elemi károk folytán az idén 

rendkívül súlyos helyzetbe kerültek. A májusi 

fagyveszedelem, majd a jégverés, most utóbb 

pedig a szárazság, a termés nagyrészét elpusztí-

totta és a bérWk nincsenek abban a helyzetben, 

hogy a magas haszonbéréket megfizessék. Azt 

kérték végül, hogy ujabb haszonbérrendezésset 

siessen a város a szorongatott helyzetben lévő 

bérlők segítségére. 

(A Délmagyarország mvmtt/ifársálól.) A Dél-

magyarország néhány héttel ezelőtt szóvátette azt 

a közegészségügyi szempontból lehetetlen álla-

potot, hogy a törvényszéki bonctani intézetnek 

nincs hűtőberendezése és a boncolásra váró holt-

testek egy pincében, fapriccseken feküdve, legyek 

ezredeitől ellepve várják sorsukat. Megírtuk, 

hogy a környék lakói a nagy melegben is kény-

telenek csukva tartani lakásuk ablakait, mert az 

oszladozó holttestéi: leírhatatlan szagot terjesz-

tenék. A legyek a halottaspince ablakain át ki-

repülnek az uccára és elkalandoznak mindenfelé, a 

szemközti iskolába, a tüdőbeteg intézetbe, a köz-

kórházba, a gyermekkórházba, az élelmiszieráru-

aitó üzletekbe és ezáltal veszélyeztetik a környék 

lakóinak egészségét. A Délmagyarország cikké-

nek nagy visszhangja támadt. Nyilatkozott dr. 

Kiss Albert rektor és elismerte, hogy ez az állapot 

tarthatatlan és bejelentette, hogy addig is, amig 

modern, az egyetemhez méltó hűtőberendezést ál-

Feloszlatták a berlini, 
a brandenburgi 

és a pomeráníai acél-
sisakos szervezeteket 

Berlin, augusztus 8. Az acélsisakos szervezet 
berlini, brandenburgi és pomerániai tagozatát 
azonnali hatál lyal feloszlatták és vagyonukat 
zár alá vették. A feloszlatásról kiadott hivatalos 
közlemény szerint az acélsisakos szervezet 
berl ini és brandenburgi tagozatait a szervezet-
re vonatkozó á l lami rendelkezések részben 
• a l ó be nem tartása miatt, részben kijátszása 
miatt oszlatták fel. Sorozatosan felvettek ezek 
a szervezetek tagjaik közé olyanokat is, akik 
nem is vettek részt a háborúban, továbbá olya-
nokat, akik a feloszlatott szociáldemokrata és 
kommunis ta szervek tagjai voltak. 

Bukarest, augusztus 8. A nemzeti paraszt-

párt hivatalos megállapítása szerint a 17 mil-

lió lakosú Román iában a vérhajjal fertőzöttek 

száma meghaladja a 8 mil l iót . 

A főldbérlő-deputáció kérelmével kapcsolatban 

dr. Pálfy József polgármester a következőket 

mondotta a Délmagyarország munkatársának: 

— A város hatósága tisztában van azzal, hogy 

a földbérlőink mennyire súlyos helyzetben vannak. 

Éppen erre való tekintettel többízben is rendez-

tük az utóbbi időben a haszonbéreket, bár meg-

állapított tény, hogy a város által szedett bérd/e 

nem magaerík. A méltányosság elve alapján igye-

kezni fogunk most is segíteni a bérlőinken és 

ahol szvÜtsége mutatkozik, esetleg redukáljuk a 

béréket, vagy valamilyen módot fogunk kitalál-

ni, hogy a segítést megérezzét:. Altalános bér-

leszállításról azonban a város mai helyzetében 

beszélni sem lehet. Az előirányzott jövedelmekre 

az utolsó fillérig szüksége van a városnak és 

igy nem mondhatunk le a már legvéksőkig csök-

kai tett földbérjövedelemrői. 

A küldöttség kérelmét mé^is tárgyalni fogják 

a szakbizottságok és keresnek valami lehetőségei 

a súlyos helyzetbe került bérlők támogatására. 

lithatnak fel, ideiglenes hűtőberendezést létesíte-

nek. Azóta hosszú idő telt el, de értesülésünk sze-

rint ma is ugyanolyan áVapoidk uralkodnak az 

intézetben, mint azelőtt. Ma is ugyanabban a 

pincében fekszenek minden hűtés nélkül a bon-

colásra váró holttestek, ma is terjeng a nehéz 

illat és természetesen a legyék is mind jól érzik 

magukat.,. 

Érdeklődésünkre azt a felvilágosítást kaptuk, 

hogy a tervek elkészültek az ideiglenes hűtő-

berendezésre vonatkozólag és nemsokára megvaló-

sításukra is sor kerül. Az egyetem különböző 

cégektől árajánlatot kért jéggel hűthető bádog-

dobozokra, amelyekbe a holttesteket elhelyeznék. 

De a nagy, modern hűtő tervei is elkészültek, 

azonban ennek a megvalósítására valószínűleg 

csak a jövő esztendőben kerül sor. 

Mindenesetre már régen meg kellett volna va-

lósítani az ideiglenes hűtést, mert ha a halottak 

várhatnak is ezzel, a közegészség ügye n e m . « , 

Kegyelmet kapott 
4 osztrák náci merénylő 
Bécs, augusztus 8. A köztársasági elnök négy 

nemzeti szocialistának megkegyelmezett, aki-
ket a robbanó anyagokkal elkövetett merényle-
tek miatt Ítéltek halá lra . 

4 vásárhelyi kórház 
halottja 

(A Délmagyarország munkatársától . ) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy a vásárhelyi 
közkórházban hirtelen meghalt M é s z á r o s 
Imréné 27 esztendős vásárhelyi asszony. Mivel 
az volt a kórház gyanúja , hogy Mészáros Im-
renen ültott mütetet hajtottak végre, az 
ügyészség elrendelte az asszony holttestének a 
felboncolasat A boncolást csütörtökön végezte 
dr. I n c z e Gyula törvényszéki orvosszakértő 
es megállapította hogy az asszony tényleg til-
tott mutet következtében fel lépő' vérmérgezés 
atdozata. Kiderült az is, hogy a tiltott műtétet 
a szerencsetlen asszony egyedül végezte el és 
má r csak akkor fordult orvoshoz, araikor na . 
gyon rosszul érezte magát Az orvos intézkedé-
sére beszállították a kórházba, de már segíteni 
nem lehetett rajta, mert általános vérmérge-
zes lépett fel. A vizsgálat tovább fotaik. 

Az idd 
A Szegedi Meteorologiai Obszerraiértaia 

jelenti: Szegeden a h/Vmérö legmagasabb álti-
sa 28.2, a legalacsonyabb 15.9 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 763.1, este 762.5 mm A levegő páratar-
talma reggel 70, délben 45 százaiét. A szél 
Iránya északkeleti, erőssége 1—1 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: További hőemelkedés, 
továbbra is élénk délkeleti, ma j d déli szél, 
egy-két helyen esetleg zivataros esők. 

— Az osztrák kultuszminisztérium képviselő-
iének levele Pálfy polgármesterhez. Megirta a 
Délmagyarország, hogy dr. Ernst K o s a k , as 
osztrák á l l ami szinházak felügyelője, aki az 
osztrák kultuszminisztér ium képviseletében 
résztvett „Az ember tragédiája" mul thet i elő-
adásán, meleghangú levelet intézett B a r a n v i 
Tibor főispánhoz. Ugyancsak levél érkezett dr. 
Kosaktól P á l f y József polgármester címére 
is és ebben elragadtatással ir a szegedi szabad-
téri előadásról. 

— Postahivatal Lengyelkápolnán. A posta-
igazgatóság értesítette a várost, hogy a gazda-
sági vasút mentén levő Lengyelkápolnán pos-
tahivatalt ál l i t fel. A lengyelkápolnai postahi-
vatal kézbesítési kőre kiterjed ma j d a lengyel-
kápolnai tanvákra és Zákány közigazgatási te-
rületére is. Itt emi i t jük meg, hogy a hét elején 
a k i r á lvha lm i postahivatalt nappal i szolgála-
tot teljesitő távbeszélőhálózattal látta el a pos-
taigazgatóság. 

— Óriási erdőtűz Bordeaux mellett. Bor-
deauxból jelentik: Bordeaux közelében erdőtűz 
támadt, amely hamarosan elharapózott 500 
hektárnyi területen. Egy öregember, aki az er-
dőben tartózkodott, szénné égett. Katonaság 
oltja a tüzet 

— A jégkárosnlt gazdák kölcsöne. A caen-

grádmegyei jégkárosult gazdák javára a Pénz-

intézeti Központ 300 ezer pengőt utalt k i 6 

százalékos kamatra a gazdák részére. 

— A horgosi útszakaszt á l lami kezelésbe ve-
szik. A kereskedelmi miniszter csütörtökön 
értesítette a polgármestert, hogy a horgos— 
szegedi törvényhatósági közutat, amelv eddig 
a város kezeléséhen volt, szeptember elsejétől 
kezdve á l lami kezelésbe veszi. A kereskedelmi 
miniszter értesítése a városházán megelégedést 
keltett, mert a horgosi útszakasz fenntartása 
eddig ielentós összegbe került. Ezentúl a fenn-
tartás költsége az á l lamot fogja terhelni, Hir 
szerint sor kerül hamarosan még több törvény, 
hatósági útszakasz á l l ami kerelésbevételére. 

x Márkus fűszer, csemege. Kigvó-ucca. 

— Az Alföldi Népművészeti Klál l i tás, amely 
az iparostanonciskolában nyilott meg a mti í t 
hét végén, egyre nagyobb érdeklődésnek ör-
vend. Naponta <=ok idegen látogatja, hogv meg-
ismerje az Alföld népének életét, művészetét, 
sajátos lelkivilágát. Nem egv olvan érdekes ré-
?ze van a kiá l l í tásnak, amelvnél csodálkozva 
á l lanak meg a látogatók. Különös érdeklődés-
sel nézegetik annak a 84 éves alföldi paraszt-
nak szobrait, aki 70 esztendős korában kezdett 
dolgozni és akinek müveivel a legnagyobb an-
gol szaklapok ál landóan foglalkoznak. A gyűj-
temény tulaidonosa. dr. W i e n e r Tibor rö-
röekeleti lelkész, a közeljövőben Londonban 
áTlitia ki ezeket az őserőtŐ1 duzzadó művészi 
szoVokat. Nem kisebb érdeklődés kiséri a vá-
sárhelyi himvarrást. melvet 150 esztendeje n *m 
ké^zitik má r a vásárhelviek. e*ak mostanában 
elevenítették fel ismét és igen érdekes a vá-
•árhelvi füzéres kéz imunka, amely párat lan 
mot ívumaival a szakértők elragadtatását v ív ja 
ki. Állandó érdeklődés kíséri a szőnvegkészi 
tést, a tápéi gvékénvfonást, festést, az mókázó 
lánvokat, a vakok érdekes munk á j á t és a többi 
speciális munkát . Szombattól kezdve nagvobh 
külföldi csóré tok tekintik meg a kiáll ítást. A 
rendkívül érdekes kiál l í tást egyébként t lövő 
héten a rádió is műsorába Hrtatii. 

— Azulfi-yvédi rendtartás. Az OroM"* 
PfTwedszövetség szegedi osztálva augusztus 
?-én délelőtt 11 órakor az Ügyvédi Kamará-
ban az u j ügyvédi rendtartás tervezete fölött 
ertekezletet tart 

A bcncfanl intézetnek még mindltj nincs hűtője, 
de a tervek már elkészültek 


