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Eltűnt a „használatra" 
kiadott 

nyomorék gyermek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

délelőtt érdekes ügyben tett feljelentést a rendőr-
ségen C s á n y 1 József sándorfahrai gyepmester. 
Csányi József a rendőrségen elpanaszolta, hogy 
József nevü 11 esztendős teljesen nyomorék gyer-
meke még a múlt hó elején eltűnt és azóta nem tud-
ja, mi van vele. A rendőrségen még a következő-
ket mondotta el: A mult hó elején megismerkedett 
Szegeden U m s c h a d e n József Mikszáth Kál-
mán-uccai kintornással, akivel megbeszélte, hogy 
nyomorék kisfiát, akinek odahaza semmi hasznát 
nem vette, átadja a kintornáa.familiának — has», 
nálatra. A gyerek megjelenése szánalmatkeltő és 
éppen ezért alkalmas lesz a koldulásra. Umscha-
den azt Ígérte, hogy a gyereket magához veszi és 
a keresetét megosztja az apával. Csányi ezekután 
a gyereket behozta Szegedre és átadta Umschade. 
néknek, akik ugy látszik, nagyban foglalkoznak a 
koldulással. 

IJmschadent jól Ismerik a rendőrségen, de is-
meri a város közönsége is. ö az a kopott katona-
ruhás, félkarú, ferencjózsefszakállus öreg, aki kin-
tornájával járja végig a várost, míg a fiai a kin-
torna mellett szaladgálnak és könyöradoniányt 
gyűjtenek. De foglalkoznak planéta-árulással is, 
papagályuk is van, fehér egereket is tartanak, az 
újszeged! ligetben is meg szoktak jelenni vasárnap 
délutánonkint. Báli szezonban a vidám bálozók-
nak kölcsönzik ki a kintornát, nyáron ibolyát és 
hóvirágot árulnak, vásárokra járnak, egyszóval, 
foglalkoznak a könyöradománvgvüjtés minden 
ágával. 

A rendőrségen nem is okozott meglepetést, 
liogy az öreg Umschaden gyerekel is szerződtet 
ilyen oélokra. Mikor a panaszt jegyzőkönyvbe 
aksrtáik foglalni, a sándorfalvai gyepmester ész-
bekapott és ugy módosította a vallomását, hogy 
kintomázésra akart« taníttatni gyermekét, ezért 
adta át IJmschadennek. Ez az átadás azonban még 
n mult hó 8-én történt, azóta a gyerekről nem ka-
pott hirt és nem tudja, merre van. Arra kérte a 
rendőrséget, hogy kerítsék elő gyermekét. A 
rendőrség a különös ügyben megindította a nyo-
mozást. Valószínű, hogy a sándorfalvai gyep-
mester azért tett feljelentést a kintornás ellen, 
mert az nem tartotta be a megállapodást és nem 
osztozott az apával a gyermek keresetén. 
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„SZEGEDI VOLTAM, 
AZ IS MARADOK MINDIG..." 

Budai elvonultságában szegedi dolgokról, a szabadtéri előadásokról, 
a fejlődő Szegedről és a közéletről beszél Kelemen Béla, a szegedi 

kormány volt minisztere 

Budapest, május hó. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bu-
dán, a Németvölgyi-ut pompás villasorában, 
a harmincegyes szám alatt lakik dr K e l e -
m e n Béla, az első szegedi ellenforradalmi 
kormány nyugalmazott belügyminisztere, aki 
hosszú esztendőkön keresztül főispánja is volt 
Szegednek. Teljes visszavonul tságban él itt 
feleségével. Amikor a szegedi kormány le-
mondott, dr. Kelemen Béla is visszavonult a 
közügyektől. Nagy elhatározás volt ez tőle, 
mert esetleg fontos szerepet játszhatott volna 
még a politikai életben. Megirta vaskos könyv-
ben a szegedi ellenforradalom történetét, ka-
varodás is támadt a kötet körül, sértődések 
keletkeztek, perek indultak a könyv megál-
lapításai miatt. 

Dr. Kelemen Béla évek óta semmit sem hal-
lat magáról. Két évvel ezelőtt súlyos betegsé-
géről terjedtek el hirek Szegeden, ahol még 
nagy rokonsága él a volt miniszternek. Kele-
men Béla valójában nagyon súlyos beteg volt 
éveken át. a nyáron kelt fel betegágyából és 
az első utja — Szegedre vezetett. Éppen a sza-
badtéri játékok folytak és Kelemen Béla sem 
akarta elmulasztani, hogy szülővárosában a 
világhirü előadásokat megnézze. 

A minap felkerestük budai magányában és 
beszélgettünk vele. Szivesen emlékezett vissza 
a szegedi dolgokra, hisz — mint mondotta — 
„szegedi volt és az is marad mindig." 

— Hosszú betegségemet leszámítva, éven-
kint legalább egyszer le szoktunk rándulni 
Szegedre — kezdtfla beszélgetést. 

Tavaly végignéztem a dómtéri 
előadásokat és mondhatom, örült 
a szivem látni, érezni, hogy mi-
lyen grandiózusát alkotott Szeged 

ezen a téren. 

El is határoztam, hogy minden évben meg-
nézzük a szabadtéri jáiékokat, egész életre va-
ló élményt jelentettek ezek a néző számára. El 
lehet képzelni, mennyire aggódtam, hogy az 
idén esetleg nem rendezik meg Szegeden a 
játékokat.. Mert ilyen hireket olvastam a sze-
S®d'i újságokban. A szegedi lapokat ugyanis 
ide is járatom. Ezek a legkedvesebb olvasmá-
nyaim. 

— Lehet, sőt valószinü, hogy a szegedieket 
az én személyem már egyáltalán nem érdekli, 
ne is tessék rólam irni — mondta később re-
zignáltán. Egy öreg ember betegsége, felgyó-
gyulása nem érdekli az embereket, hiszen 
már olyan régen elkerültem Szegedről és az-
óta annyi sok minden történt. Jól esik azon-
han, megvallom, hogy a Délmagyarország fel-

keresett magányomban, mindig szerettem ezt 
a lapot. Ha mégis irni akarnak rólam, annyit 
megírhatnak, hogy szegedi voltam, szegedi 
vagyok most is, itt Pesten és az is maradok. 
Én Szegedet nem felejtem el soha, hisz éle-
tem legszebb emlékei fűznek ehhez a törekvő, 
fejlődő városhoz. 

Érdeklődtünk, hogy kikkel tart fenn érint-
kezést a szegediek közül. Kelemen Béla he-
lyett most a felesége válaszolt: 

— A rokonságunk egyrésze él Szegeden, ve-
lük tartunk összeköttetést. A mi érdeklődé-
sünk nem lanyhult Szeged iránt és értesülünk 
az ottani újságokról. A férjem hosszú ideig 
nagy beteg volt, Istennek hála már felgyó-
gyult, de még ma is kúrálnia kell magát és 
fürdőket használ. De betegségében is élénken 
érdekelték a szegedi hirek. Hamarosan is-
méi leutazunk Szegedre, egy-két napig olyan 
jól esik a régi szegedi uccákban járni. Igaz, a 
régi szegedi arcokat ritkán találjuk már meg. 
Sokat fejlődött Szeged az utóbbi években, ezt 
mi, akik távol lakunk, könnyen megállapít-
hatjuk. 

Kelemen Béla beszélt még arról, hogy tel-
jes visszavonultságban élnek Pesten: 

— Teljesen ki vagyok kapcsolódva a köz-
életből, nem érdekel különösebben a napi po-
litika sem — mondotta végül —, de sokat, na-
gyon sokat gondolunk Szegedre... 

H. M. 
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KERÉKPÁR ALKATRÉSZEK 
Szelepgumí 1 méter 20 fillér 

Kerékpár küllő anyával 5 drb 18 fillér 
Torpedó tengely 48 fillér 
Macskaszem 22 fillér 
Nikkelezett névjegytábla 58 fillér 
Blokkpedál gumi t drb 19 fillér 

ÉLELMISZEREK 
Málnaszörp fél kg 99 fillér 

Szardínia 1/5-ös doboz 58 fillér 
Vajbab konzerv 1 doboz bruttó 1 kg 68 fillér 
Csokoládé drazsé 10 deka 20 fillér 
Mazsola 10 deka 68 fillér 
Romadur sajt 6 drb 98 fillér 

TRIKÓK, SOKNIK 
Férfi atléta trikó ing, 3-as 78 fillér 

Gyermek matróz trikó, 2-es 78 fillér 
Maccó pullower gyermek trikó. 4-es 98 fillér 
Férfi matróz »rikó ing, 3-as P 1.38 
Gyermek sokni, l-es 32 fillér 
Gyermek flór sokni, l-es 57 fillér 
HOLNAP UJABB CIKKEKET HIRDETÜNK, 
KÉRJÜK FIGYELEMMEL KÍSÉRNI, NAPON-

KINT MEGJELENT HIRDETÉSÜNKET!? 

MMMM 

Egyesített családi bizíosilás 
Kiterjed a családfőre, a feleségre és A gyermekekre. 

Délmoggarorsiág Biztosítási Ositálga 
Vezeti: a FONCICRE szegedi vezérügynöksége. 


