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A Délmagyarország 
biztosítási akciójának 
első balesete 

A szerencsétlenül {árt Fodor Imre előfizető már lel-
vette a baleseti segélyt 

Adóvégrehájfás Somogyi-telepen 
Tisztelt Szerkesztőség! Az utóbbi időben 

egyre többször esik szó a közigazgatás egysze-
riis?fcésérö>, a bürokrácia feleslages vadhajtá-
sainak lenyesegetóséről és az adóvégrehajtá-
sok különös módjáról Ebbe a témakörbe tarto-
zik az alábbi megdöbbentő eset is> amely hét-
főn velem történt. 

A Somogyi-telepen lakom- az 1048 szám alatt-
Vegyészmérnök vagyok és bizony a mai áldat-
lan viszonyok között igen nehezen étók- Kere-
seti adótartozásom felszaporodott 135 pengő-
re- Egy összegben mem tudtaim megfizetni ezt a 
hátralékot, részletfizetési kedvezményt kértem 
és kaptam a pénzügyi hatóságtól, amely ké-
relmemet teljesítette és megiengedte, hogy tar-
tozásomat havi 3-20 pengős részletekben t ö r 
lesszem- Amennyire lehetett, pontosan fiziet-
tem a részleteket, de bizony neim mindig lehe-
tett- így történt, hogy az októberi részletet 
osak most. november 9-én fizethettem-be> a 
novemberi részlettel adós maradtam-

Ma délelőtt. távollétemben, meg jelent laká-
somban a végrehajtó- Társzekérrel jöA és fe-
leségemmel közölte- hogy az elmulasztott rész-
let miatt elviszi a városi zálograktárba cz író-
asztalomat és a könyvszekrényemet- Hangsú-
lyozom, hogy első izben volt kitűzve árverés-
Feleségem h'ába tiltakozott ez ellen, a végre-
hajtó kirámolta az Íróasztalt és a könyvszek-
rény tartalmát• kirakta belőle a fontos iratokat 
és a árága mérnöki műszereket• En akkor értem 
haza. amikor ezt a munkáját már befejezte-
Hiába kérteim, hogy _ várjon néhány percig. 
pdnzért küldök és kifizetem az elmaradt rész-
letet• a végrehajtónak nem volt ideje a vára-
kozásra Felrakatta a bútorokat a kocsira és 
elhajtatott velük- Az Íróasztalom fiókjában ma-
radt, egyik drága műszerem, egy sulysorozat> 
azt is elvitet és elismervényt _ sem adott róla-
Mivel az elmaradt részletet kifizetem, kétség-
telen. hogy az elvitt bútorokat vissza fogják 
szállítani- Kérdem tehát, mi szükség volt erre 
e zaklatásra> ezekre a költségekre? Miért nem 
tudta kivárni a végrehajtó azt a néhámy kegye-
le-mpercet- amelyet kértem tőle- hogy kifizet-
hessem az összeget Vagy igy fest a gyakor-
latiban a közigazgatás egyszerüsjtése? Ebhez 
az ügyhöz, még az is hozzátartozik, hogy fele-
ségieim a ki állott izgalmakba belebetegedett. 

Tisztelettel: dr- Bertalan József, vegyészmér-
nök-

Gyerekek a muzeum előtt 

Igen tisztelt Szerkesztőség! Tegnap délben a 
kultúrpalotába akartam menüi és egy olyan je-
lenetnek voltam tanuja, amit. ha nagyon sze-
retett Móra Ferencünk a másvilágról lát, bi-
zonyára megcsóválja a fejét. 5 perccel 10 óra 
előtt értem a kapuhoz és velem egy időben 30 
—35 kis elemiiskolás leányka valamelyik kül-
telki iskolából (ezt gyenge ruházatukról köny-
nyü volt felismerni) egy apácanővér kíséreté-
ben. A nővérke bekopogott a nagy tölgyfaka-
pun, ahol az altiszt — azzal a kijelentéssel, 
hogy még nincs 10 óra, becsukta orruk előtt az 
ajtót és a szegény gyerekeknek a szeles Tisza-
parton kellett várakozniok, topogni ok, mert az 
előcsarnokba sem engedték be őket. — Talán 
nem tűnik megfigyelésem nagy jelentőségűnek, 
mint ahogy nem is az, — mégis ez a gesztu* 
messze elkanyarodott Móra Ferenc tanításától. 

Kérve soraim közzétételét, maradtam Szer-
kesztő urnák tisztelője: K. J . 
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Kösziiiietnyihráiptás. 
Mindazon rokonok. Szeged szab. kir. 

város tisztviselői, Magy. kir. Állam-
rendőrség. ismerősök és jóbarátok, kik 
felejthetetlen jó férjemnek, 

F e r e n c z y M á l y á s 

nyug. rendőrkapitány végtisztességén 
megjelentek, koszorú- és virágadomá- i 
nyaikik-al fájdalmunkat enytoiteni igye-
keztek, ezúton fogadják hálás köszöne-
tünket. A gyászoló család, j 
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Alig két Hete, hogy a Délmagyarorstág 
megindította előfizetői részére baleset- és 
életbiztosítási akcióját s máris biztosítási se-
gélyt juttat egyik szerencsétlenül járt előfi-
zetőjének. 

F o d o r Imre Móra-occa 5. szám alatti la-
kos november 3-án rendelte meg a Délma-
gyarországot és lépett be ezzel a lap élet- és 
balesetbiztosítási akciójába Fodor Imre fog-
lalkozásra nézve takács, de miután mester-
ségében nem tudott elhelyezkedni, alkalmi 
napszámosmunkát vállalt. A tanítói interná-
tus építkezésénél dolgozott, ahol november 
4-én reggel 8 órakor baleset érte. Tizedma-

(A Délmagyarország munkatársától.) Las-
sankint felujul ismét a város és a gázgyár 
között az a harc, amely hosszú esztendőkön 
keresztül foglalkoztatta a szegedi közvéle-
ményt és amely csak a gázgyári koncesszió 
meghosszabbításakor enyhült — fegyverszü-
netté. A város hatósága szinte napról-napra 
foglalkozik gázgyári ügyekkel ós az úgyneve-
zett pótszerzódés egyes szakaszainak alkal-
mazása körül állandóan ellentétek mutatkoz-
nak. 

J A hétfői referáló ülésen is sok időt emész-
| tettek fel az ilyen gázgyári ügyek. Először az-

zal a beadvánnyal foglalkozott a tanács, ame-

gával egy óriás vasgerendát csúsztattak s 
rniközt>en a gerendát tartotta, az félrebillent 
és olyan szerencsétlenül rántotta magával 
Fodort, hogy elugrani már nem volt ideje s a 
nehéz vasgerenda olyan sérülést okozott a 
balkezén, hogy sebészi beavatkozásra sző-
rűit. Min/t előfizető és biztosított, ma jelent-
kezett a Délmagyarország kiadóhivatalában, 
bejelentette a balesetet. Az Anker Biztosító 
Társaság annak ellenére, hogy csak egyna-
pos előfizetőről volt szó és igy a biztosított 
összeg nem is volt esedékes, az orvosi meg-
állapítás szerinti 10 százalékos rokkantság-
nak megfelelően 

lyet a gázgyár igazgatósága intézett a város-
hoz és bejelentette, hogy a Templom-téri ár-
kádok alatt fölszerelt rácsoslámpák közül há-
romnak az égője eltört, amikor a 
nyáron a város kitisztittatta ezeket 
a lámpákat. A gyár most a három égő árá-
nak megtérítését kéri. De bejelentette azt is, 
hogy a szabadtéri játékok idején a 
Templom-téri büffé vilr vitásához szükséges 
áramot az egyiik ilyen á. 1 lámpán keresztül 
vezették ki. A büffévilágilás áramfogyasztásá-
ért a gyár szintén térítést kiván. 

A polgármester, mielőtt döntött volna ebben 
a kérdésben, szakvéleményt kért a mérnöki hi-

negyven pengő készpénzt fizetett ki 
Fodor kezeihez, 

miután Fodor az esedékes előfizetési cfijat és | Fodor Imre a kifizetett negyven pengőt as 
a 10 fillérnyi biztosítási költségmegtérítést | alábbiak szerirvt nyugtázta: 
lefizeWe. 

A "Délmagyarorsxág /eJcJn/e/es SserkessíöségéncR 
Sssegeö. 

Mint a Délmagyarország uj előfizetője és lapjuk áttol biztosítottra, hálás 
köszönettel nyugtázom a Szerkesztőség áttol nekem nyújtott 40 P„ azaz negy-
ven pengő ba/eseti segélyt, tó tudom, hogy ez az összeg engem igazság sze-
rint meg sem illet, mert még a biztosítást kötvényt sem koptam meg, a tekinte-
tes Szerkeszt ség a biztosító társasággal mégis kifizettette nekem. Jóságukat 
csak ozzat tudom mephátálni, hogy minden munkástdr amnak nagyon AJÁN-
LOM, HOGY FIZESSEN ELÓ A DÉLM AGY ÍRORSZÁGRA, mert ezért a 
csekély pénzért nemcsak a legjobb újságot kop/a, hanem szerencsétlenség ese-
tére magái, halál esetére csaláajót biztosítja. 

Elöltünk, mint tanuk előtt: Hálás tisztelettel: 

Gémes Sánaor Fodor Imre 
Farkas Istoán Móra-ucca 5. 

Felújultak a harcok 
a város és a gázgyár között 

A gázgyár köveíel és — nem íartia be a szerződési 


