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\ korntánii az idén nem ad allamscgélijt 
a léi! Ínség enyhítéséhez? 

Nyugtalanság a varosházán — Kft építkezést kezdenek az Ősszel 

(A Dé'magyarország munkatársától.) Lassankint 
elmúlik a nyár és a közeledő össze! együtt köze-
lednek a közigazgatás uj gondjai is, elsősorban az 
inségmunkák kérdése. Az uj szezon szükscgmun-
káinak programját a város hatósága már ideje-
korán összeállította, de ezzel a'.után meg is akad-
tak az előkészületek. A következő lépés az lett 
volna, h3 a belügyminisztérium felkéri" a progra-
mot átvizsgálás, letárgyalás és jóváhagyás céljá-
ból és aztán megállapítja, hogy ebben az évben 
mennyi á'lamséyéhjt kap a város a munkanélkü-
liek foglalkoztatására és az ínségesek támogatá-
sára. Az előző években ilyenkor már régen meg-
történt a program jóváhagyása, sőt a megálla-
pított államsegély e'sö részletét ilyenkor már ki 
is utalták a városnak. Az idén a belügyminisz-
tériumból még semmiféle értesítés -nem érkezett, 
ami nagy nyugtalanságot okoz a városházán. So-
kan arra következtetnek belőle, hogy a kormány 
ebben az évben '— nem szándékozik államsegélyt 
folyósítani az inségel'eni küzdelemhez, már pe-
dig ebben az esetben a probléma megoldásának 
minden terhe, súlya kizárólag a városra hárul-
na, a város viszont ezt a nagy terhet nem bír-
ná el. 

Érdeklődtünk a helyzet iránt dr. Pálfy József 
polgármesternél, aki a következőket mondotta: 

— Magam is egyre nagyobb nyugtalansággal 
látom, hogy a kormány semmiféle olyan szándé-
kot nem árul el, olyan intézkedést nem tesz, ami-
ből arra köve.kezteíhetnénk, hogy az előző évek 
gyakorlatához hasonlóan az idén is támogatni kí-
vánná a vidéki városokat az ínsége'leni küzde-
lemben. A kérdést pedig ál'amsegély nélkül nem 
oldhatjuk meg. Igaz, hogy a helyzet az elmúlt 
évben lényegesen enyhült, kevesebb volt a munka-
nélküli, többször megtörtént, hogy a szükségmun-
kák elvégeztetéséhez szükséges munkáslétszámot 
csak nehezen sikerült összetoborozni, ez a/ónban 
nem jelenti azt, mintha megszűnt volna az ín-
ség. A helyzet javulására lehet kövelkezletni ah-
ból is, hogy az elmúlt évben a városi földek bér-

„A rák és a cukorbaj 
az elvénhedt európai vér 
folyománya.. 

A „csodaszeres" Kunczi bácsit megint elitélték kuruzslásért — A csodaszer : 
tömény sósav, méreg 

(A Dé'magyarország munkatársától.) Ráday 
László járásbiró csütörtökön tárgyalta Kunczi Jó-
zsef »csodadoktor« kuruzslási ügyét. Kunczi bácsira' 
mostanában nagyon rájár a rud, hol itt, hol ott 
állítják biróság e!é kuruzslás miatt. A csütörtöki 
tárgyaláson Bclovai Mária algyői asszonnyal együtt 
került a biróság elé, mert Belovai Mária, mint 
Kunczi bácsi megbízottja, mintegy ötven embert 
oltott bc a »geofizikai csodaszerrel«. A csend-
őrség a dologról tudomást szerzett és megindí-
totta a nyomozást. 

A csütörtöki tárgyaláson Kunczi bácsi nem je-
lent meg, mert kihágási ügyben nem kötelező a 
személyes megjelenés, de azért ott volt a bíró-
sági épületben több hívével együtt. Még a tár-
gyalás előtt írásban benyújtotta terjedelmes vé-
dekezését, amelyet felolvastak. 

Előbb azonban tanukat hallgattak ki, igy első-
nek Po'gár Jánosnét, aki elmondotta, hogy 15 
év óta szenvedett fejfájásban és husz esztendeje 
asztmában. »Három Kunczi-féle kura után« meg-
gyógyult — mondta. Hasonló vallomást tett Kis 
Sándor szegedi kőműves is, aki elmondotta, hogy 
éveken át feküdt betegen cs »két kura után makk-
egészségesen kelt fe l . . . « 

A tanuk kihallgatása után került sor Kunczi 

lői a költségvetésben előirt béreket mind meg-
fizették, sőt valamivel nagyobb összeg is befolyt . 
a hátralékok törlesztésére. Kétségtelen, hogy a j 
most következő télen kevesebb lesz azoknak a • 
száma, akik százszázalékosan rá lesznek utalva 
a város támogatására, de azért olyan méretű ja-
vulásról nem lehet beszélni, amely feleslegessé j 
tenné a szükségmunkákat. Mindenesetre el fogok j 
járni a belügyminisztériumban, hogy a város az 
idén is kapjon megfelelő államsegélyt. 

Elmondotta még a polgármester, hogy a mun-
kapiac helyzetén sokat javítottak azok az épít-
kezési munkálatok, főként átalakítások és tataro-
zások, amelyek ezen a nyáron történtek Szegeden 
és lényegesen javítani fog a helyzeten az a két 
nagyobba.ányu munka is, amelyre rövidesen sor 
kerül. Az egyik az ujszegedi internátus átalakítá-
sának több, mint háromszázezer pengős munkája, 
azután az Országos Vasutas Takarék- és Segéy-
cgy'et tervezett bérházépiiés". 

A magyar vasutasságnak ez a szociális intéz-
ménye már régebben elhatározta, hogy nagyebb-
arányu, két- vagy háromemeletes bérházat épít-
tet Szegeden. Most már odáig fejlődtek a dol-
gok, hogy a várostól megfelelő telek átengedését 
kérték. Az egylet megbízottja csütörtökön meg-
látogatta a polgármestert és közölte az elnökség 
végérvényes határozatát, kérve az alkalmas telek 
kijelölését. A polgármester két városi telket tart 
a kivánt célra megfelelőnek, az egyik az a So-
mogyi-uccai telek, amelyen ezelőtt az Erdélyi 
Ignác-féle alapítvány egyik épülete állott, dc azt 
lebontották és a helyét parkírozták, a másik pe-
dig a régi Onozó-féte csárda üres tiszaparti telke. 
Közölte a polgármester azt is, hogy a város elvi 
okok miatt ingyen ven engedheti át eg-Lik tel-
két sem, de tekintettel arra a fontos érdekre,; 
amely ehhez a nagyobbszabásu bérházépítkezéshez 
fűződik, a telekért csupán szimbolikus jelentőségű 
ellenértéket fog kívánni az építtető egylettől. 

Állítólag még ezen az őszön megkezdik az uj | 
vasuíasbérház építését. 
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József terjedelmes beadványának ismertetésére. A 
Kossuth-szakállas csodadoktor beadványában hi-
vatkozik Alex Corel/ amerikai Nobel-dijas orvos-
tanárra, aki ve'e teljesen azonos nézeteket vall 
a betegségekről és azoknak gyógyítására vonatko-
zólag. A betegségeket csak a véren keresztül 
lehet gyógyítani, »a salakot el kell távolítani a 
vérből* és a vérkeringési zavarokat meg kell 
szüntetni. Igaza van Carellnek — mondja védeke-
zésében — , ha valakinek a füle fáj, annak egész 
szervezete beteg és ezt meg kell gyógyítani. Le-
írja ezután ^gyógymódjának* lényegét és kifejti, 
hogy módszerével reménytelennek látszó tüdőket 
is meggyógyított... Hivatkozott Bier berlini pro-
fesszorra, aki az »el vénhedt európai vérű néme-
teket* ugy kezeli, hogy a gerinc mellől tenyérnyi 
bőrlebernyeget vág ki, belül tüzes vassal kiégeti 
és visszanyomja a testre... a beteg néhány hét 
múlva visszanyeri egészségét. A rák, a cukorbaj 
is az Del vénhedt európai vér folyománya...* 

Kunczi bácsi leveleket t£ csatolt beadványához. 
Egy tanitó feleségének husz év után gyermeke, j 
szü'etett a szer használata után, N. K. müegye- ; 
temi tanár azért ir hálálkodó levelet, mert ér-
elmeszesedéséből gyógyult ki, de a legérdekesebb 
egy kanonok levele, aki azt eredetilég a gyulai i 

törvényszékhez intézte, amikor Kunczit ott von-
ták felelősségre. A kanonok, levelében elmondja, 
hogy kötelességének tartja Kunczi- mellé állni. 

— Kneipp, Pasteur, Semmelweis esete is azt 
bizonyítja — irta a kanonok — , hogy nem egye-
temi tudásból, hanem Isten sugallatából nyerték 
felfedezéseiket és ezeket az embérékjét is ugy 
üldözték, mint ma Kunczi Józsefet... aki szintén 
ezt, az Iátcnhez közelebb álló iskolát járhatta ki... 
A kanonok befejezésül előadja, hogy öt is Kunczi 
szere állította talpra hosszu betegségéből, 

Kunczi bácsi megállapítja, hogy Carell és az 8 
elmélete azonos elveken nyugszik és ezzel a ke-
serű akkorddal zárja beadványát: 

— Care l Nobel-dijat kapott, én pedig naponta 
bírósági idézőket... 

A biróság ismertette ezután a Közegészségügyi 
Intézet szakvéleményét, amely szerint a csodaszer 
tömény sósavból áll és ennek forgalombahozatala 
tilos, miután méreg. 

A járásbíróság Kunczi Józsefet 100 pengő, Be-
lovai Máriát pedig 40 pengő pénzbüntetésre Lélte. 
Az ítélet nem jogerős. 

Öt őrizetbevétel 
a budapesti házbeoailás 

ügyében 
Budapest, szeptember 2. Jelentette a Délma-

gyarország, hogy szerdán délután beomlott a Da-
róezy-ucca 34. szám alatt épülő háromemeletes 
vijlaház. A katasztrófának egy halottja és 7 sú-
lyos sebesültje van. 

A házbeomlás ügyében csütörtökön öt őrizetbe-l 
vétel történt. A rendőrség őrizetbevette Trault-
mann Rezső műszaki tisztviselőt, Szécsi Dezső 
mérnököt, Czeik Sándor vasbetonszerelőt, Hub-
bauer Fülöp mérnököt és Gresó József pallért. 

'Hubbauer és Gresó szintén a sebesültek között 
volt és még mindig kórházi ápolásra szorul. 

A kihallgatások során kiderült, hogy a kataszt-
rófát a 2>körülzsaluzás« okozta. Az épitke réseknél 
az a szabály, hogy amikor egy épületet körül-
zsaluznak és aládúcolják, a betonkeverék megszi-
lárdulása érdekében 21 napig kell várni a továb-
bi munkálatokkal. A Daróczy-ut 34. számú háznál 
cz nem történt meg és a keverés utáni ötödik 
napon már hozzákezdtek a kizsaluzáshoz. Hub-
bauer és Gresó a kórházi ágyön azt vallotta, hogy 
a kizsaluzásra Traatmann Rezső adta ki az uta-
sítást szerdán délután. Ezt az állítást Trautniarn 
megcáfolta, általában valamennyi terhelt azzal vé-
dekezett, hogy a szerencsétlenségért nem őt ter-
heli a felelősség. 

Csütörtökön délelőtt tartot/lák meg a beom-
lott háznál a helyszíni szemlét. Olyan nagy volt 
a kíváncsiak tömege, hogy rendőrkordont kellett 
vonni az épülő ház körül. A vizsgálatnál az őri-
zetbevett Trautmann Rezsőt és Szécsi Dezsőt Re-
dős Kornél mérnök képviselte. A bizottság először 
jegyzökönyvet vett fel, majd kihallgatta Palásti 
Ferenc kőművesmestert, aki szemtanuja volt a 
katasztrófának. « 

Belvárosi Hoxi Ma és mindennap 
A legizgalmasabb detektív regény 

SHERLOCK HOLMES 
Főszereplők Hans BjhersésHsinz Mi limaira 5, T, 9 
Széchenyi Mozi Ma és mindennap/! 

A' legnagyobb közönség siker 

HOTEL KIKELET 
Tíkés, Turav, Urav, Kabos, Komár, Palló, Páuer 5,7,9 


