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Hálás köszönettel 
elismerem... 

Három levél a Délmagyarország 
balesetbiztosítási akcióiáról 

Három nyugtát közlünk itt, mindhárom ar-
ról szól, hogy a Délmagyarország balesetbiz-
tosítási szerve az előfizetőinket ért sajnálatos 
baleset kapcsán mekkora összegeket fizetett 
ki. A hozzánk beküldött köszönő-levelek tö-
megéből azuttal csak három levelet vettünk 
ki, ezeket közöljük itt. 

Tgv szól az egvik levél-

A Bélmagyarország tekintetes kiadóhiva-
talának. ..Köszönetlel \elismercm. honn mint a 
Dél magyar ország előfizetője és a Délmagyar-
ország balesetbiztosítási szervezetének tagja 
az engem ért üzemi balesettel kapcsolatosan a 
mai napon P 15.—. azaz tizenöt pengő bal-
esetbiztosítási segélyt felvettem a kiadóhiva-
taltól annak ellenére, hogy a biztosítási szer-
vezetnek csak 1935 december óta vágatok 
tagja és biztosítási dijra mindössze csak 1.10 
pengőt fizettem be. Szeged. 1936 november 17. 
Bálint Lajos. Felsötíszapart 10.'' 

A második levél szövege a következő: 
„A Délmagyarorszá*: tekintetes kiadóhivatalá-

nak. Alulirott igazolom, hogy a mai napon 13.50, 

azaz tizenhárom pengő 50 fillért, mint baleseti 

segélyt a Pélmagyarorszáe kiadóhivatalától fel-

vettem. Kijelentem, hogy ezzel az összeggel bal-

esetemből kifolyólag megígért baleseti járulék 

teljes egészében kiegyenlítést nyert és ezen a cí-

men önökkel szemben semmiféle követelésem 

nincs. 

Tisztelettel Hajnal Pál , Remény-u. 5," 

A harmadik levél az alábbiakat tartalmazza: 
A Délmagyarország tek. kiadóhivatala. 

Alulirott igazolom, hogy a mai napon 8. azaz 
nyolc pengőt, mint baleseti segélyt a Délma-
gyarország kiadóhivatalától felvettem. Ezzel 
az összeggel balesetemből kifolyólaa megígért 
baleseti járulék teljes összeaében kiegyenlítést 
nyert és ezen a elmen Önöktől nincs semmi-
nemű követelésem. Tisztelettel: Papp Andor. 
Somogyi-telep. 9. ucca. 555. sz. 

December helyeit márciusban 
avatják fel a Hősök Kapuját 

Hiányzó foerait 
csináltassa Wiplából 
ABC és Unió tagoknak 6 havi részletre. 
S z a h n d o r v o * v A I » » » « A * . ?6R 

Nem lehetett megtartani 
a főtárgyalás*, mert hir-

telen eltűnt a vádlott 
a törvényszékről 

Rosszul lett, vagy megunta 
a várakozást 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi törvényszék IWűfrtanáosa szerdára 
tűzte ki Dura Emő vásárhelyi ácsmester nagy-
eizabásu hamie tanuzásí ügvót. Az ügy régóta 
foglalkoztatja a hatósápokat, szerdán kellett 
volna ítéletet hozni a szegedi törvényszéknek. 
A bíróság szerdára több mint husz tanút idé-
zett meg, főtárgyalóéra, mégsem került sor, 
még pedig érdekes okok miatt. 

A bíróság néhány kisebb ügvet tárgyalt le 
a D ura-ügy előtt. Azalatt a vádlott a folyosón 
sétálgatott. Amikor a teremszolga utasítást 
kapott, hogy hívja be a terembe Dura Ernőt 
€/S 3> megjelent tanukat, hiába keresték, szólít-
gatták az ácsmestert, nem találták sehol. 
Nyomtalanul eltűnt a folyosóról. Később je-
lentkezett valaki, aki elmondotta, hogy talál-
kozott az uccán Durával. éppen villamosra 
szállt, hogy a rókusi pályaudvarra menjen. 
Azt mondotta neki, hogy rosszul lett és azért 
távozott el a tárgyalás előtt. A birósáe: ugv 
határozott, hogy csak az esetben fogadja el 
Dura kifogását, ha rosszullétét nvolc napon 
belül hatósági orvossal igazolja, különben elő-
vezetíietí a legköze^bbi tárgyalásra. Dura 
Ernő hirtelen távozásával tett.emes költséget 
okozott, mert a husz tanúnak újból meg kell 
majd fizetni az útiköltséget. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hosz-
szas vajúdás után végre megtörtént a dön'és a 
Hősök Kapuja felavatásának időpontját ille-
tőleg. Mint emlékezetes, eredetileg az volt. a 
terv, hogy novemberben, vagy pedig december 
első felében rendezi meg a város az országos 
ünnepélyt, amelyre dr. Pálfy József polgár-
mester meghívta Horthy Miklós kormányzót. A 
Hősök Kapuja freskói után egészültek azok a 
szobrok is, amelyek a Tanitói Internátus Gi-
zella-téri homlokzatát díszítik. A szobrokat 
azóta felállították és így az épület készen vár-

ja a felavatás ünnepélvét. 
Hóman Bálint kultuszminiszter most értesí-

tette a polgármestert, hogv a kormányzó eb-
ben a hónapban a. római ut miatt, a jövő hó-
napban egvéh okok miatt nem utazhat Szeged-
re és igv a 'eghelyesebb az lenne, ha a város 
márciusra halasztja el az ünnepélyt. 

A polgármester érdeklődésünkre kijelen-
tette, hogy ezekután a. város a Hősök Kapu-
jának ünnepélyes felavatását márciusban fogja 
méltó keretek között megtartani. 

Budapest SxéUcsftí város Gyógyfürdői és Gyógyforrásai 

Szent Gellért Gyógyfürdő és S z á l l ó 
Sxeai Gellérf-íér 1 

47 C"-os rádióaktiv gyógyfor-
rások 

Iszapkezelések 

Thermál kád-és társasfürdők 
Szénsavas fürdők 
Vizgyógyintézet 
Bélfürdő (Entercleaner) 
Napfürdők 
Pezsgő fürdő 
Hullámfürdő 
Alapanyagcsere-vizsgáló 

(Mansfeld) 
Kolopi rádinmos gyógyiszap 

Tökéletes fizikotheráprás fel-
szerelés 

Ultrarövidhullámu kezelések 
(Siemens: Novo Ultrapando-
ros, 1936-os modell) 

Mechanotherapi, gyógymasz-

százs 
Inhalatorium 
Pneumatikus kamra 
Rön tgen 1 abor at oriu m 
Chemiai és bakt. laboratórium 
El ektrokardiograf 

Szállóvendégeknek kedvezmény 

az összes gyógytényezőkből 

Kedvezmény orvosoknak: 

Gyógytényezőkbfil 50o/o, szobáknál 20i/o 

Igazgatófőorvos: 

dr. bilkei Pap Lajos egyet magántanár 

Diétás Konyha st 

A paprikamalmok tiltakoznak 

éjszakai őrlés betiltása ellen 
Érzékeny károkai és torlódást okoz a legújabb rendel-

kezés — A fővegyész őrlési utasításai 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány nappal ezelőtt a paprikakisérleti állomás 
vezetője, Szanyi István fővegyész a szegedi 
paprikamalmokhoz küldött körlevelében külön-
böző utasításokat adott a malmoknak. A „Va-
lamennyi paprikamalomnak" felírású levél fi-
gyelmezteti a malmokat, hogv egy zsákba leg-
feljebb 75 kilogram. illetve csemegepaprikából 
csak 70 kilogramot döngöljenek bele. mert 
máskülönben kénytelen lesz megtiltani a tul-
tömött zsákok szállítását. A fővegyész ezt az 
utasítást azzal indokolja, hogy a tültömött 
zsákok szétrepednek, kettéválnak és ebből sok 
kellemetlenség származik. Második utasítása a 
paprikatételek beszállítására vonatkozik. Meg-
állapítja a fővegyész. hogv a malmok az egves 
tételeket rendszertelenül szállítják be a szövet-
kezet raktárába ós emiatt torlódás, megroha-
nás következik be. Arra kéri a malmokat, hogv 
ezentúl meghatározott órában szállítsák be té-
teleiket«, erre nézve a malmok egymás között 
állapodjanak incg, ha ez nem történne meg. 
kénytelen lenne ő maga a beváltási időt abc-
sorrendb en kijelölni. 

A körlevél utolsó passzusa a. következőket 
mondja: „Végül ismételten fe^ivom figyelmét 
az éjjeli őrlés káros és tiltott mivoltára és 
kérem, hogv az őröltetők és a saját érdekében 
az éjjeli őrléstől szigorúan tartózkodni, szi-

j veskedjék." 

Beszéltünk több maimossa1, akik a fővegyész 
| rendelkezéseivel kapcsolatban a következőket 
: mondották: 

, — A fővegyész urnák a zsákok tultömésér© 
és a rendszeres szállításra vonatkozó intéz-
kedését heyeseljük, azonban ami az éjjeli őr 
lési tilalmat illeti, azt abszurdumnak tartjuk. 
A fővegyész urnák ugyanis az a meggyőződé-
se, hogy villanyfény mellett nem lehet a pap-
rika színét látni. Ez igaz. azonban télen már 
délután négy órakor is villanyfény mellett 
kell dolgozni! De egyébként ís abszurdum ez a 
rendelkezés. A paprika szinét az őrlés utolsó 
órája adja meg. A malmosok ugv szokták vé-

gezni az őrlést, hogv villanvfénv mellett., éj-
jel végzik az úgynevezett automatikus őrlést 
ós nappal a színező őrlést. Igv aztán a papri-
ka nem szenvedhet kárt. Ezt a fővegvész ur 
nem akarja belátni. Azoknak a malmoknak, 
amelyek villanyerővel dolgoznak, kárt okoz ea 
a rendelkezés, mert nem dolgozhatnak az olcsó 
éjszakai árammal. Emiatt emelkedett is az őr-
<ési dij. De emiatt egyheti torlódás állott elő 
a, malmoknál és ennek a kikészitők adiák meß 
az árát, mert nem tudnak őrlemény eikhtz. il-
letve pénzükhöz jutni. 

A 20 éves leány 
megölte gyermekéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
egyik vásárhelykörnvéki tanvá.n szömvü gyer-
íriekgyilkosságnak jöttek a nyomára. A ta-
nyai ház mögött egy oseosemőholtteetet ta-
láltak elrejtve a föld alatt. Megállapították, 
hogy a csecsemő körülbelül egy hét óta lehet 
eltemetve. A nyomozás csakhamar előkerítet-
te a gyermek anyját Nagy Zsófia 20 eszten-
dős cselédlány személyében. A lánv beismerte, 
hogv- a gyermek az övé és hogv 6 ölte meg 
•azért, meri a gyermek íeahére volt. Elmon-
dotta, hogv áldott állapotát sikerült eltitkol-
nia az ismerősök előtt ugv, hogv srnki 6em tu-
dott arról, hogy gyermeke született. A gyer-
meket nyomban megölte, mégpedig olyan mó-
don, hogy rongyot gyömöszölt a száiába. A 
gyermek pillanatok alatt, meghalt. A kis holt-
testet egy napig rejtegette a ruhái között, majd 
a következő éjjel kivitte a tanyaépület mögé és 
ott elföldelte. 

Nagv Zsófiát őrizetbevették. A kis holt-
festet felboncolják a halál okának pontos meg-
állapítása véeett. 


