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A drágaság 
a ianuári közgyűlés 
napirendjén 

Megérkezett Miskolc körirata a drágaság letöréséről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nagy 

tömegek legfontosabb problémája ma: a drága-
ság. Az elsőrendű közszükségleti cikkek, a hus. 
zsir és a liszt nap-nap után drágul Szegeden is, 
ujabban már az iparcikkek beszerzési ára is 
emelkedett és horribilis mértékben megdrágult a 
cipő. Amig Szegeden csuk panaszkodnak a drá-
gaságra és semmi érdemi intézkedés ezen a té-
ren nem történik, addig más városban konkrét 
kezdeményezéssel igyekeznek megtalálni a drá-
gaság letörésének módját. 

A kezdeményezésért Miskolcot illeti az elis-
merés. Legutóbbi közgyűlésén foglalkoztak a drá-
gasággal és a törvényhatósági bizottság elhatá-
rozta, hogy felir a kormányhoz és a további drá-
gulás megakadályozását kéri. A felirat másolatát 
Miskolc városa hasonló ál'ásfoglalás végett el-
küldte a társtörvényhatóságokhoz, igy Szeged-
re is. 

A felirat megállapítja, hogy Magyarországon 
u dsőrendü közszükségleti cikkek nagyarányú 
drágulása már a kevésbé szegény néprétegek meg-
élhetését veszélyezteti. Elmondja feliratában Mis-
kolc városa azt, hogy a felirat elküldése előtt ' 
a társadalom minden foglalkozási ágából érte-

(A Délmagyzrorszó'j munkatársától.) A rendőr-

ség vasárnapi krónikája meglehetősen élénk volt. 
Mindenekelőtt nyomozást folytattak egy négyéves 
gyermek halála ügyében. Az illető gyermekeit, 

Farkas Szilvesztert, holtan találták szülei átok-
házai tanyája mellett. Amikor az orvos meg-
vizsgálta a holttestet, nyomban feltűnt, hogy a 
szerencsétlen gyermek csontig-bőrig le volt sová-

nyodva. A halál okát azonban az orvos nem tudta 
megállapítani. Az esetet jelentette a rendőrség-
nek és közölte azt is, hogy valószínűleg bűn-
cselekmény húzódik meg a gyermek halála mö-

gött. A nyomozás eddigi adatai igazolták ezt a 
feltevést. A tanuk elmondották, hogy a gyermek 
apja, Farkas József rosszul bánt a kis Szilvesz-
terrel, mert nem hitte, hogy az tőle származik, 
hanem azt gyanította, hogy Imre nevű öccse az 
igazi apja. A szerencsétlen gyermeket — a ta-
nuk szerint — ketrecbezárva tartotta, télen a nyári 

konyhában adott neki szállást, ennivalót nem 

ndott neki és a gyermek a kegyetlen bánásmód 

kezletet hivtak egybe, amelyen megállapították, 
hogy a liszt, hus és a zsir megdrágtdásénak egyik 
oka a mezőgazdasági termények áremelkedése, 
ez utóbbinál azonban nem oly mérvű az áremel-
kedés, amely a liszt, zsir és hus drágaságát egé-
szen indokolttá tenné. Az egyes ipari cikkeknél 
is indokolatlanul magas árakat lehet tapasztalni 
és ennek főoka, hogy egyes iparágak túlzott vám-
védelemben részesülnek. 

— Mindezek mellett — mondja a Szegedre 
küldött átirat — a drágaság terheit és a meg-
élhetés nehézségeit fokozza adórendszerünk sok 
hibája is, amit arányos adórendszer bevezetésé-

vel kellene kiküszöbölni. Erre való tekintettel azt 
kéri a felirat, gondoskodjon a. kormányzat az 
ipari és mezőgazdasági munkabérek, valamint a 

tisztviselői fizetések emeléséről, egye« ipari áru-

cikkek kalkulációjának ellenőrzésével olyan mél-
tányos adózási rendszer bevezetéséről, amely a 
nagyobb jövedelmeket von ja progresszív adó a^. 

Mi kolc városának a drágaságra vonatkozó át-

irata a januári közgyűlés napirendjére kerül és 
tekintettel arra, hogy Szeged lakossága is súlyo-
san érzi a drágaság terhét, bizonyosnak látszik, 

I hogy az átirathoz hasonló fe'terjesztést intéz 
Szeged közgyűlése i- a kormányzathoz. 

miatt pusztult el. Hétfőin délelőtt kiszállott a hely-
színére a vizsgálóbíró és a törvényszéki orvos-
szakértő a vizsgálat, illetve a boncolás megejtése 
végett. Farkas József tagadja, hogy kegyetlen-
kedett volna gyermekével. — Vakmerő oetörést 

követett el vasárnap délelőtt ismeretlen tettes a 
Bercsényi-ucca 18. szám alatt lévő szatócsüzlet-
ben. Az üzlet gazdája, Rusz Tivadar kereskedő, 
a reggeli órákban nem tartózkodott odahaza. 
Ezt az alkalmat használta fel ismeretlen valaki 
a betörés elkövetésére. Álkulccsal hatolt be és sok 
értékes holmit szedeti össze, elk>|>ott többek kő-
zött 2000 pengőről szóló takarékkönyvet is. A 

rendőrség keresi a betörőt. — Papp József 6 éves 
kisfiút vasárnap a mentők bevitték súlyos égési 
sebekkel a klinikára. A gyermek forró keményí-
tővel forrázta le magát. Megindult az eljárás an-

nak a megállapítására, hogy terhel-e valakit fe-
lelősség a gondatlanság miatt. — Seress Rozál 
19 éves tanyai leány vasárnap délelőtt öngyi'kos-
sági szándékból htgkőoldátol ivott. Tettét szerel-
mi bánata miatt követte el. Állapota éVtveszé-
lyes. — A rendőrség elfogta Rádai l'erenc és 
Lévai Sándor napszámosokat, akik a napokban 
Lévai Henrik kereskedőtől szövetet loptak. Mind-
kettőjüket őrizetbevették. — Feldmann Ica Szé-
chenyi-tér 8. szám alatti lakos felje'^ntést tett a 
rendőrségen, mert több ruhái, fahé' ;nn üt ellop-
tak tőle. A rendőrség keresi a tetteseket. 

Hideg van... 
vásároljon 
meleg kötöttárut 
meleg harisnyát 
meleg kezytüt 
meleg alsó ruhákat 

iampe! és Hegyinél 
Tina Lajos körút 

Meghalt 
Dobay Gyula 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szomba-

ton reggel hosszas szenvedés után meghalt dr. 
Dobay Gyula volt kormánybiztos-főispán, ügy-
véd.' Halálának hirére a városháza tornyára a 
gyász jeléül kitűzték a fekete lobogót. Dobay 
Gyula egyik legérdekesebb szereplője volt Sze-
ged közéletének. Alacsony alakját, jellegzetes fejét 
mindenütt látni lehetett. Működése Igen sokrétű 
volt. Pillich Ká'mánnak, a hírneves szegedi ügy-
védnek volt irodatársa, majd Pillich Kálmán ha-
lála után egyedül vezette tovább az irodát, amely 
betegségéig egyike volt a legnagyobb forgalmú 
irodáknak. A politikai pályán is erős tevékeny-
séget fejtett ki. Régebben a 48-as függetlenségi 

pártnak volt a tagja, a Bánffy-párt megalakulá-

sakor ebbe a pártba lépett be, majd újra a 
48-as párt tagja lett. Élénk részi vett a város köz-
életében és egyike volt a törvényhatósági bizott-
ság legrégibb tagjainak. Közéleti tevékenységét 
súlyos betegsége ellenére is folytatta. A decc 1-
beri jelölőbizottsági ülésre súlyos betgen is el-
ment és kedvóért az ülést a földszinten, a fő-
kapilányheiyettes szobájában tartották meg. Ek-
kor már olyan rossz állapotban volt, hogy a 
mentőknek kellett az ülésre vinniök és onnan 
hazaszáJlitanmk. 

• 

1919-ben a szegedi nemzeti kormány a város 

kormánybiztosává nevezts ki és ezt a tisztségét 

két hónapig viselte. Élénk részt vett az antibolae» 
vista megmozdulásokban és az ellenforradalmi, 
mozgalmakban is. A szegedi katolikus megmoz-
dulásokban vezető és irányító szerepel játszóit, 
az utóbbi években ő volt az elnöke a felsővárosi 
katolikus egyházközségnek és igen élénk tevékeny-
séget fejtett ki ebben a minőségében, az egyház-
község felvirágoztatása körül el nem muló ér-
demeket szerzett. Egyidőben irányitója, főszer-
kesztőjó volt a Szegedi Uj Nemzedéknek, amely-
nek hasábjain élénk publicisztikai tevékenysé-
get lejtett ki. Amellett az irodalommal is so-
kat. foglalkozott- Tárcákat, verseket, v indarabo-
ka t irt, egyik darabját, a Nikoláj-t, .1 szegedi 
színház mutatta be annakidején. II..' "ísége ré-
gebbi keletű volt. Ez a betegség az utóbbi idő-
ben rohamosan elhatalmasodott rajta. Ak'k az 
utóbbi hetekben látták, alig ismertek már rá. 
Szívósan küzdött azonban, de végül is a beteg-
ség leverte a lábáról és hétfőn reggel végzttt 
vele. 

Halálhíre hamarosan elterjedt az egész város-
ban és mindenütt mély részvétet ke'tott. Sokan 
ismerték, hiszen egész életét a város falai közölt 
töltötte és a város szolgálatába állította. Halá-
lával a város egyik érdekes egyénisége dőlt ki 
az élők sorából. Értesülésünk szerint szerdán te-
metik és temetésén a váios, a katolikus társada-
lom, az ügyvédi kamara és a felsővárosi egyház-
község is képviselteti magát. VIP. EDMURD 

óta esemény még nem kavarta fel 
az egész világ közvéleményét ugy, 
mint két ember 

t i t k o s h á ^ a i f á g a 
Szerelem vagy érdek? 
A rendkívüli kényes problémát ked-
den Róbert Taylor és Loretta Jourg 
bemutatja nekünk a Belvárosiban. 

Belvárost! Moxt Kedden utoljára. 

T O M I 
báró Eitvös József örökszép költeménye ntáa, 

CSORTOS, Sxlhlat. P é c g y C l x t 

S í é c f i e n y l Most Uteljftr* 

S t u a r t M á r i a 
KatharSne Hepburit grandiózus litmje.. 

Afecfüöbbeniö 
gyermelciragéáift 

MoU&áxán 
Halálra é f i e « / e / / e k egy négyéves Kisfiúi — A rendőr~ 

ség vasárnapi Krónihája 


