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Borzalmas gyermektragédia 
Négy gyöirgeelméjü gyermek szörnyű játéka a fészerben — Meg-

égették 18 éves nővérüket 

(A pélraagvarország munkatársától.) Ked-
den delelő(t különös szerencsétlenségről leli 
jelentést a szegedi bőrgyógyászati klinika. A je-
lentés szerint bevitték a klinikára 10 óra tájban 
Gallai Magdaléna 18 esztendős dorozsmai le-
ányt, aki szüleinek Temesvári-ut 11. szám 
alatti lakásában lakik. A leánv borzalmasan 
össze volt égetve, ugy, hogv állapota súlyos, 
életveszélyes. A jelentés még elmondotta, hogy 
a leányt édesanyja, amikor kilenc óra felé ha-
zament, összeégve lalálta. Detektívek mentek 
ki a klinikára és kihallgatták fiallainét. Az 
asszony a kövelkezőket mondotta el. 

Férje hadirokkant orgonafuytató Dorozs-
mán. Havonta 27 pengőt keres és igv neki, az 
asszonynak is. kereset után kell néznie, hogy 
családjuknak enni tudjanak adni. Négv gye-
rekük van és mind a négy születésétől fogva 
gyengeelméjii. Köztük a legidősebb, a tizen-
nyolc éves Magdaléna a legsúlyosabb beteg, 
beszélni sem igen tud. Elmondotta az asszony, 
hogy a négy gyengeelméjii gyereket gyakran 

szokta egyedül otthon hagyni. így történt ked-
di n reggel is. Hét órakor elment a piacra és 
amikor kilenc óra felé hazajött, az udvar hát-
só részében elhelyezett fészerből füstöt látott 
clögoniolyogni. Egyik fia szaladt elébe és az 
újságolta, hogy a többiek megégették a Mag-
dikat. Az asszony a bir hallatára elájult és 
igy a dologról többet mondani nem tudott. A 
tüzet a tűzoltóság oltotta el. 

Megállapították,' hogy a gyengeelméjü gye-
rekek szalmát raktak halomba a fészerben és 
azt gyújtották meg. Hogv a legidősebb leány-
nval mi történi, azt ezideig pontosan nem si-
kerüli megállapítani, de valószínű. hogy a 
gvengeelméjü fh'érei beledobták játékból a 
tűzbe, hogy megégessék. A nyomozást a do-
rozsmai csendőrség folytatja. 

Gallai Magdalénát a bőrgyógyászati klinikán 
ápolás alá vették. Segíteni azonban nem lehe-
tett rajta, harmadfokú égési sebekel szenve-
dett. A délutáni órákban sérüléseibe belehalt. 

Elrendelték a legkisebb munkabérek 
életbeléptetését a szegedi építőiparban 

(A Délmagtjarország munkatársától.) Már 
régebten mozgalmat indítottak a szegedi kő-
műves- és ácsmunkások, hogv szakmájukban 
is léptessék életbe a legkisebb munkabéreket. 
a.melveket legutóbb az asztalos-, a papitcsos' 
és a cipészivarban rendelt el az ipariigvi mi-
niszter Kedden megérkezett a városhoz a mi-
niszteri leirat, amely intézkedik arról, hogv a 
kőműves- és ácsiparban is a legkisebb munka-
bérek lépjenek életbe. Hétfőtől visszamenőleg 
Szeged területén az alábbi munkabéreket kell 
éhben a szakmában fizetni a szak- és segéd-
munkásoknak : 

Kőműves és ácssegédnek a felszabadulástól 
s.sámitott 2 éven alul 44 fillér az órabére. 2 
éven tul 54 fillér. Állvánvozómunkás órabére 
(munkakönyvvel) 40 fillér, napszámosférfi 28 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Az 
elmúlt napokban körlevél-nyomtatvánvt kéz-
besített a posta a Miasszonyunkról elnevezett 
szegény iskolanővérek intézetének növendékei 
számára. A nyomtatvány közli a kőtelezően 
előirt egyenruházat felsorolását, majd a. vé-
gén a következőket mondja: 

„A ruháknak teljesen megegvezőeknek kell 
lenniük szigorúan az előírás szerint, de bárhol 
'észilhetők. A formaruha sehr maomboló tel-
jek felszerelése kizárólag Krier Rudolf cégnél 
szerzevdő be. Ara. 4.80." 

A nyomtatvány utolsó mondata a szegedi 
iparosok körében nagv feltűnést keltett, mert 
teljesen ugy hangzik, mintha a növendékeket 
szín tz kényszeritenél: arra. hogv nsakis a jel-
zett cégnél vásároljanak, holott más cég is van 
Szegeden, amely ilven selyemgombolók készí-
tésével foglalkozik. 

Felkerestük az alsóvárosi zárdát és az il-
letékes tisztelendőnővérrel beszéltünk erről a 
körlevélről. A tisztelendőnővér kijelentette, 
hogy a nyomtatványt a zárda küldte széljel 
és nem az érdekelt cég. az volt a céljuk, hogv 
a növendékeket tájékoztassák. 

BelvAros Mösl Szerda, csütörtök 

Az én fiam! 
Végig magyarul beszélő lilm. Dráma az anyai 
szeretetről. F3sz. Hella Müller 5, 7. 9 

Széchenyi Mozi Szerda és csütörtök 

Feltámadás 
Tolstoi világhírű regényének fílmváltoBSta. 
AXM A STEN és FREDERICH MARCH 5,7,9 

fillér. napezámosnŐ és 16 éven aluli fin óra-
bére 22 fillér. A túlórák 12 százalékkal tulfi-
zetendők. 

A miniszteri rendelet a munkabérmegálla-
piiással kapcsolatban még a következőkről in-
tézkedik: a megállapított legkisebb munkabé-
rek az összes munkaadókra kötelező hatályúak 
abban az értelemben, hogv a megállapítottnál 
csekélyebb bért nem fizethetnek. A megállapí-
tott munkabéreket a munkaadók és a munka-
vállalók sem egyéni megállapodással, sem 
munkaszabálvszerződéssel le nem szállíthatják. 
A munkahelyeken kötelesek a munkaadók a 
legkisebb munkabéreket feltüntető hirdetményt 
a munkavállalók által könnyen hozzáférhető 
helyen kifüggeszteni. 

Feltűnést keltő iskolai körlevél 
H o l s z a b a d e l k é s z í t t e t n i a d i é k l í n v o U f o r m a r u h á d é n a k 

v „ s e l y e i m o b o l ó f á " 

' — Az illető céget azért neveztük me« név-
szerint is — folvtatta — mert ez a cég tel-
jesen eayformán késziti el a selvemgombolót és 
ő vállalkozott arra., hogv a legolcsóbban 
gyártja. Neki adtuk át a mintái is. igv tehát 
csak ő tudja a, szabályos selyem gombol ót el-
készíteni. Természetesen semmi kifogásunk 
nincs és nem is lehet az ellen, ha valaki meg-
szerzi a mintát és maga csináltatja meg bár-
hol. Oak az a fontos, hoarv teljesen előírás-
szerű lesrven. 

— Egyébként örülök, hogy a sértett szegedi 
iparosságról elbeszélgethetek — mondotta ez-
után a tisztelendőnővér — és elmondhatom a 
véleményemet. Ilvenkor fel vannak zudulva. 
azonban amikor munka volna, akkor nem vál-
lalják el. fippon nekem kellett volna a labora-
tóriumba valami munka, de azt egyetlen sze-
gedi iparos sem volt hajlandó elvállalni, mind-
egyik azzal utasított el, hogv „ilven bagatell-
munkát nem vállal". Más városban kellett a 
bagatellmunkát elvégeztetnem és hogv nem 
volt bagatell, mutatja, hogv negyven pengőbe 
került. Hát kérem, ilven szomorú tapasztala-
taim is vannak nekem . . . Azért ielen esetben 
is egész• Debrecenia elmentem, hona megérdek-
lődjem. ott mennyibe kerülne a selyem.gomboló. 
Ott 3.50 pengőt kértek. Szegeden a legolcsóbb 
4.80 volt. S hogv a szegedi iparosok ne pa-
naszkodhassanak. mégis Szegednek adtam, a 
munkát és nem Debrecennek... — fejezte be 
valószínűleg feltűnést keltő nyilatkozatát a 
tisztelendőnővér. 

Az iskola körlevele é* 9. selyemgomboló 
iigye még foglalkoztatni fogja az iparosság 
illetékes fórumait. 

Sok pénzt él időt tnkoiil meg, ha egy PB6BUS 

petróleum gézfőzől M «>m Bél nélkül ég. TWté-
nálam beszerez. — | HJ f |e|es. Efysrefü ke-
Csekély befektetéssé! | «fpj ¡j zelés. Szagtalan — 
megtakarithatja nyá- KaptiaWíó« iiz«mbnnb«>-
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Halálos szerencsétlenség 
házhontás közben 

4 leszakadt tal halálra ?uzott 
eqy hétéves kisfiút 

(A Dél mag y arország munkatársától.) Ked-
den délután súlyos szerencsétlenség történt 
Sövényházán egy házbon fással kapcsolatban. 
Papp Dávid 39 esztendős földműves családjá-
val együtt egy régi épületet bontott le. Bon-
tás közben egy falrész leszakadt és rázuhant 
a Papp-család tagjaira. A 7 esztendős kisfiú a 
fal alá került, mire kihúzták, már halott volt. 
Súlyosan megsebesült Papp Dávid is. akinek a 
leomló fal a. lábát törte el. azonkívül is súlyos 
belső sérüléseket szenvedett. A szegedi mentők 
vonultak ki a szerencsétlenség színhelyére és 
ők hozták be a sebészeti klinikára Papp Dávi-
dot. A vizsgálat megindult. 

flz anool király Raauzában 
Belgrád, augusztus 18. Vi l i . Edward an-

gol király Raguzaban a tiszteletére rendezett 
ünnepségekről a késő éjjeli órákban tért visz-
sza a Nahlin fedélzetére. A királv az ünnep-
séget rendező hölgyek két tagjával egyideig 
keringőzött. A királv több mint tízezer ide-
gent vonzott a dalmát városba. 

Építkezési katasztrófa 
Szolnokon 

Szolnok, augusztus 18. Borzalmas tiagédfa 
történt kedden délelőtt a Szolnoki Papirgvár 
Rt. gyártelepén, ahol regire! kezdtek hozzá a 
kémény építkezés állvánvainak szétbontásához. 
A munkások éppen megkezdték az állványzat 
szétszedését, mikor az állványzat, hatalmas ro-
pogás közt összedőlt, magával rántva több he-
lyen a falakat is. 

öt. súlyos sebosültet szedtek ki a romok 
közül; Fekete József munkást, akinek féllábát 
tőből levágta egy lezuhanó gerenda. Pászti 
László, Pnllák Béla. Kollár István ós Varga, 
István munkásokat, akik valamennvien súlyos 
fejsérüléssel és váll perec töréssel kerültek élet-
veszélyes állapotban a szolnoki kórházba. A' 
szerencsétlenség hire futótűzként terjedt el a 
városban és 12 órakor már hatalmas tömeg 
özönlötte el a papirgvár körnvékét. A mentés 
a legnagyobb erőfeszítéssel folvt. A rendőrség 
megindította a nyomozást, hogv kiderítsék, 
mi okozta a katasztrófái. 

F.RSZftNYEK; 

Moleskin női erszény —.IS 
Iparművész nő' hőrerszény —.22 
Férfi bőr erszény —.78 
Bör belső tárca —.OB 

CUKORKA. CSOKOLÁDÉ: 

10 dkg savanyu, méz, v. erős cukorka —17 
Nedved kg burgonya cukor —.27 
10 dkg csokoládés drazsé —.20 
1(1 dkg krém, v. rumpraliné —.24 

FÉRFI DIVATÁRUK: 

1 pár férfi cérna keztvfi — 
1 pár divat férfi keztyű P 1.28 
1 pár nrilselymezett féri /okni —.38 
Műselyem nadrágtartó —-96 

KERÉKPÁROK. ALKATRÉSZEK: 

Férfi kerékpár I1 RSOf> 
Női kerékpár P ^00 
Kerékpár külső köpeny <"» havt garanciával P3.08 
Kerékpár külső köpeny szépséghibás P 3.BR 

PÁRISI HAGY ÁRUHÁZ RT. 
UCQfD. CSEKON'CS és KIS« UCCB SAROK 


