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flz engedetlen fiu véletlenül 
felgyújtotta apja házát és kétségbeesésében 

öngyilkosságot követett el 
(A Délmagyarorsz'áo mnukatársától.) Szőr 

nyü tragédia hirót jelentették kedden reggel 
Csengeléről. A jelentés elmondotta, hogv ki-
gvulladt a Ceengele 307. számú tanva. amely 
Kunszabó József tulajdona és porrig égett. A 
tanyabeliek megkísérelték a mentést, kannák-
tan, dézsákban hordták a vizet, do minden 
igyekezett kárbaveszett, mert a tüz a zsupp-
tetös tanvaépüloten hatalmas arányokban ter-
jedt és a kígvulladástól számított néhánv per-
cen belül merő lángtenger volt a zegész épület. 
A kis tanya a bennelevő bútorokkal együtt el-
hamvadt. A tanvabelieknek már a tüz kitöré-
sekor feltűnt, hogv az idósebbik • fiut. Kun-
szabó Jánost nem látják sehol, pedig rá is szük-
ség lett volna az oltás közben. 

A 28 esztendős fiatalember azonban nyomta-
lanul eltűnt. Később akadt valaki, aki elmon-
dotta. hogv kevéssel a tüz kitörése előtt lát-
ta. Kunszabó Jánost, amint felment a padlásra. 
majd eltávozott. Kevéssel utóbb kezdődött a 
tűz a padláson. A jelek szerint tehát a tüzet 
Kunszabó János okozta, az is kiderült hama-
rosan, bogy mi oka lehetett szülei viskóját 
felervujtnai. 

Kunszabó János nem volt jó viszonvban 
szüleivel. A fiu rossz társaságokba keveredett, 
kimaradozott hazulról, nem * dolgozott, ami 
miatt gyakran heves jelenete volt az édesap-

jával. A tüz kitörése előtt is hevesen összeszó-
lalkoztak és a fiu ekkor kijelentette, hogv el-
megy hazulról és többé vissza sem tér. össze-
szedte ruháit azzal, hogv végleg buesut mond 
a szülői háznak. Ügy látszik, hogv közben 
bosszúra gondolt és hirtelen elhatározással 
felgyújtotta az épületet. Ez s feltevés kedden 
reggelre megdőlt. 

Kunszabó János Mihálv nevü öccse reggel a 
Jójárt-tanva szőlőiének égvik fáián akasztott 
embert villantott meg messziről. Amikor a fá-
hoz szaladt, akkor látta, hogv bátvia lóg a 
fa egyik ágán élettelenül. Az öngyilkosságot 
még előtte való napon követhette el. A nyo-
mozás azután teljesen rehabilitálta a szeren-
cstélen fiatalembert. 

KíderüH, hogv véletlenül okozta a tüzet és 
efölötti elkeseredésében felakasztotta magát. 
Az eset ugv történt, hogv amikor ruháit cso-
magolta össze, esizébe jutott, hogv a padláson 
szárad néhánv holmija. Kezébo vette a nvílt-
lángu olajmécsest és felment a padlásra. A 
mécsefi a gerendára, közvetlenül a tető alá tette 
és feldúlt lelkiállapotában nem gondolhatott 
arra, hogy könnyen tüz üthet ki. Amikor lát-
ta, hogy a tető lángra kapott, lerohant a pad-
lásról. e^zaladt és a szomszédék szőlőjében 
felakasztotta magát. 
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A Jövő héten 12 vagon sertést 
exportálnak a szegedi 
vágóhldról 
A szegedi hasipari munkások munkanélkülisége 
— Csak szegedi munkásokat lehet alkalmazni a 
vágóhídon 

r(A Délmagyar ország munkatársától.) 'K 
Külkereskedelmi Hivatal most osztotta fel azt 
a sertésmennyiséget. amelvet Magvarorszáe a 
következő héten exportálhat — hasított serté-
sek _ formájában — Németországba. Szegedre 
ebből a mennyiségből nyolc vagon jut. Makóra 
és Medgyesegyházára 1—1 vagon, de ezt is a 
szegedi közvágóhídon kell feldolgozni, a Han-
gya kontingense viszont^ 2—3 vagon és ezt kö-
teles a Csongrád-, Csanád- és békésmegyei gaz-
dáktó' összevásárolni és a szegedi vágóhidról 
exportálni. A szegedi vágóhíd így a jövő hé-
ten tizenkéHizenhárom, vaaon sertést dolgozhat 
fel az export céljaira. Mivel egv vagonba körül-
belül száz sertés fér. a szegedi, makói és a 
medgyesegvházai husíparosok, valamint a Han-
gya mintegy 1300 sertést vásárol össze a gaz-
dáktól ezen a héten. 

A szegedi húsiparban igv végre valamennyi-
re megelevenedik az élet. amire nagy szükség 
van, mert az utóbbi időben egyre szaporodott a 
munkanélküli húsipari munkások száma., ép-
pen kedden délelőtt történt, hogy a husipari 
inunkások nagyobb küldöttsége ie%it meg a 
városházán és kereste fel dr. Tóth Béla polgár 
mesterhelyettest. A küldöttség elpanaszolta, 
hogy a vágóhídon alig van munka, nem igen 
tudnak munkát adni a husinarosok sem. viszont 
a szalámigyár idegen munkásokat is fog^lkoz-
tat. A város hatóságát kérte fel inVrvencióra 
a küldöttség. 

A polgármesterhelvettes azonnal érintkezésbe 
lépett a Pick-szalámievár vezetőségével. amelv 
közöHe vele. hogv a gvárhan nem dolaoznak 
ideaenből hozatott munkások. A gvár munká-
sai között csak néhánv idegen ílletősésü vezető 
szakmunkás van. de ezeknek a szaktudására 
az üzemnek nélkülözhetetlen szüksége van. Kö-
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miatt a avár kénytelen volt ötven százalékkal 
csökkenteni üzemét. — ha ez a hiánv megszű-
nik, amire megvan a reménység, ismét teljes 

j üzemmel fog dolaozni és ebben az esetben rög-
I tön alkalmazni fogják a kipróbált szegedi mun-

kásokat. 
A polgármesterhelvettes utasította a vágóhid 

igazgatóságát, hogv a munka megindulása ese-
tén elsősorban és kizárólaa a szegedi husipari 
EMMg2^LJogklkoM.ag_&a_a_vágóhídon.^^ 

GSSIETZKY NOBEL-DIJA 
Három éves internátlság ulfn a 
legnagyobb békéd.ujai íüniet-
fék ki a v»lá<t!h rü német írót 

Stockholm, november 24. A Nobel-békebizott-
ság végre meghozta döntését az 1935. és az 
193G. évi békedij ügyében. A döntés szerint a 

I mult évi békedijat Ossietzkv Károly német iró. • 
i az ideit pedig Savedra Lamas. Argentína kill- . 

ügyminisztere kapta meg. 
A döntés általános feltűnést keltett az j 

egész viláaon. Ossietzkv ugyanis a Harmadik 
Birodalom internálótáborának lakója volt Hit- | 
ler uralomrajutása óta. csak nemrégiben ke- ; 

i rült szabadlábra, jelenleg egy kórházban ápol-
ják. Fanatikus híve volt a békének, követelte 
Németország lefegyverzését és emiatt súlyos 
konfliktusba keveredett a weínmari német köz-
társasággal is. Letartóztatták, kiszabadulása ] 
után tovább folytatta éles agitációját a lefeav- • 
vérzésért. Amikor aztán meateremtették a Har-
madik Birodalmat, az elsők között volt. ak'kct ' 
internáltok. Ossietzkvt egy héttel ezelőtt bo-
csáifnfták cl ar irferválótáborlrl 

Öl évig 
kifogástalan gallért visel, mert ha a mosatás 
vagy viselés következtében a legkisebb sérülést 

szenvedi a 

Főn ix gal lér 
ugy a Hungária Gőzmosógvár képviselője és 
fcvüjtője utján folytatólagosan ui Főnix gal-

lérra cseréljük. 
Tflrvénvesen védett enveddlállA rendszer. 

Kérjen diimentes bővebb ismertetést. 

F Ő N I X GaiifirresKeneun! fis Kaiwariasi Kit. 
Budapest V.. Náda-u. 20. Telefon 11-9^-79 

Kizárólagos helvi mosoda gyűjtőnk 
Be lvá ros i Gőzmosoda 

(BRDÁRITY GUSZTÁV) 
Szeged, Somogyi-ucca 21. szám. 

Értékesítés előtt 
megfeketedett a 
hamis pénz 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Csorw 
grádi pénzhamisítók kerültek kedden a sze-
gedi ítélőtábla elé. Csenki János órás és Kádár 
Andrásné voltak a vádlottak, akik a vád eze-
rint hamis pénzt készítettek és egy kisfiú ut-
ján hozták azokat foraalomba. Csenki Jánoa 
Kádárnénál lakott albérletben. Az órás ée az 
asszony gyakran beszélt arról, hogv miiven ner 
héz az élet. Az asszonv javaslatára ugv akar 
tak segíteni az életen, hogv hamis pénzt kezd-
tek gyártani. Az órás előbb eaypenaősöket ée 
ötvenfilléreseket gvártott. maid amikor ezek 
nem sikerültek, huszfilléreseket készített. Fel-
fogadott egv pengő napszám ellenében egv kis^ 
fiut, hogv a piacon vásároljon a hamis pénzért. 
Miután ez sikerült. Csenki felbátorodva, a 
gyerekkel együtt, elment Tömörkénybe és ott 
akarta a többi pénzt, elsütni. 

Az egyik éppen fizetni készült a hamis pénz-
zel és amint benyúlt a tárcájába, megdöbbenve 
tapasztal'», hogv a huszfilléresek mind meg-
feketedtek. Hazautazott Csongrádra és elhatá-
rozta, hogv véget vet a dolognak. Kérte a eve* 
reket, hogv adja vissza a hamisítványokat, 
hogy azokat megsemmisíthesse. A gyerek azt 
hazudta neki. hogv a hamisítványokat bele-
dobta egv Iratba. A gverek azonban nem mon-
dott iVazat, mert a pénzt megtartotta ée saját 
szakállára járt ki ezután a piacra, természe-
tesen rövidesen elfogták. A gyerek vallomása 
derített fénvt azután az ügvre. 

A törvénvsizék Csenki Jánost hathavi. Ká-
damét kéthavi fogházra ítélte. A tábla a ked-
di tárgyaláson ezt az ítéletet helybenhagyta. 

A Szegedi Leányegylet 
jótékonycélu 

teadélutánja 
december 6-án délután 5 órakor • 

Tisza-szálló 
nagytermében. 

Jegyek a T>élma£ryaior«zág kinrfAbivat>i?4fctw. 


