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Súlyos betegsége miatt 
sziyenlőtte magát Szabó Sándor 

kéményseprőmesíer 
YA Délmagyarorszig munkatársétól.) Ked-

den reggel nyolc órakor revolver dörrent a 
Szentháromság-ucca 51. szárau házban, Szabó 
Sándor 'kéményseprőmester lakásában. A ház-
beliek a revolverdörrenésre berohantak a 

lakásba és ott találták vérző mellel, holtan, 
Szabó Sándor kéményseprőmestort. A golyó 
pontosan a szivet fúrta keresztül és azonnali 
halált okozott. Az előhívott orvos már csak 
a beállott halált konstatálhatta. 

A megindult nyomozás során tisztázódott 
Szabó Sándor tragédiájának háttere. A ké-

ménygepi őmester esztendők óta sulvos beteg-

ségben szenvedett, betegsége rendkivül elke-
serítette. Tisztában volt vele. liogv bárhol is 
keresne segitsegot, meggyógyítani ncm tudják. 
Az utóbbi időben betegsége elhatalmasodott 
rajta, rettenetes fájdalmak kínozták és emiatt 
határozta el magát az öngyilkosság elköveté-
sére. Felhasználta azt a rövid időt, amig 
egyedül lehetett és ezalatt követte el tettét. 
Öngyilkosságának hire hamarosan elterjedt a 
városban és mindenütt őszinte részvetet kel-
tett. Miután kétségtelenül öngyilkosság tör-
tént, az ügyészség a boncolás mellőzésével ki-
adta a temetési engedélyt. 

Ma nyilik meg az Olasz söröző és vendéglő 
u j a b b u c c a i h e l y i s é g e . 

Ebből az alkalomból B a t l a K á l m á n és cigányzenekara 

D A N K ó-ESTET rendez a vendégében 

Az áprilisi közgyűlés tárgyalja 
a központi temető Ügyét 

30 év mulya szünfefnék meg a hét kisebb lemetőt 

'(A Délmagyarország munkatársától.) Évek 
' óta súlyosan nehezedik a város hatóságára a 
köztemető cs ravatolozó megoldatlan problé-
mája. Minthogy elsősorban közegészségügyi 
szempontokból szükséges a köztemető megva-
lósitása, a polgármester dr. Sajó Lajos tiszti-
főorvost kérte fel az uj köztemetői szabálv-
rendelet, tervezetének elkészítésére. 

SzegedcD jelenleg hét helyen van temető, 
ami egészségtelen állapot, ha tekintetbe vesz-
szük, hogv milyen magas a talajvíz állása. 
A mult évben például a magas talajvíz miatt 
a tiszti-főorvos kénytelen volt a. rókusi teme-
tőben egy időre beszüntetni a temetkezése-

ket, mert a sirgödrökben olyan magasan ál-
lott a viz, bogy a lehelyezett koporsót is fel-
vetette. A talajvíz a város alatt vonul cl ós 
ömlik a Tiszába., a temetők bomlási termékei 
a talajvíz szennyeződóst idéznek elő, ami a la-
kosságra nczvo súlyos veszéllyel járhat. 

A tisztifőorvos szabályrendelet tervezetében 
ezeket a szempontokat figyelembevevő cs a 
város lakosságának az érdekeit is szem előtt 
tartva a belvárosi temetőt és n mellette lévő 

különböző felekezetek temetőit jelölte meg 
az uj köztemető létesítésére legalkalmasabb 
területnek. Az ideális állapot, az lenne, ha a 
városon kívül olyan helyen lehetne a közte-
metői megvalósítani, hogv a talajvíz elkerül-
te a város területét, a belvárosi temetőnél al-
kalraasbh ős könnyebben megközelíthető he-
lyet azonban nem lehetett találni. 

A szabályrendelettervezet szerint a többi 
temetőket nem szüntetnék meg azonnal. A 
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központi temetőn kívül máshová nem lehetne 
temetkezni többé, 39 év múlva azután meg-
szüntetnék az elszórtan fekvő temetőket, a 
hozzátartozóknak azonban módjában lesz át-
telepíteni a sírokat a köztemetőbe. 

Az uj szabályrendelet tervezet az áprilisi 
közgyűlés elé kerül, amelynek határozatától 
függően esetleg azonnal hozzákezdenek a hi-
giénia követelményeinek megfelelő központi 
ravatalozó felépítéséhez. 

Kerékpárosok ! 
Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár-
ban részletre adom. Gnmikst és alkatrészeke 

X'n wul, Szántó SándornM 
Szexed. Kin* D. oa'ott tlss t . 1 

Ittasan halászott, 
befulladt a tóba 

(A Délmagyarország munka társától.) Kü-
lönös halálesetről tett jelentést kedden reg-
gel a felsőközponti rendőrség a szegedi ka-
pitányságnak. A hajnali órákban az egyik 

sz'kes tóban haha találták Gazsovits János 
:>í esztendős földművest, aki a jásztizentlász-
lói tanya 481. szám alatt lakott. gazda, 
ahogy az orvos megállapította, belefulladt a 
tó vizébe. A megindult nyomozás a következő 
tényállást állapította meg. Gazsovits keddre 
virradó éjszakán ittasan igyekezett hazafelé. 
Alaposan felöntött a garatra, de nem felej-
tette el. hogy a szomszédjában lévő gazda a 
földjéhez tartozó szikes tavat hétfőn reggel 
elkezdte kihalászni. Éjszakára vai-sákat ha-

gyott a tóban. Gazsovits ittas fővel arra 
gondolt, hogv majd ő szedi ki a halakat a 
varsából, ezért belegázolt a tó vizébe és a 
varsákat kereste. Ezenközben történhetett 

vele, hogy elveszthette az egyensúlyát, és 
bet/fordult, a tő vizébe, ereje pedig nem volt. 
ahhoz, hogy feltápászkodjék és kimenküljön, 
ott érte a bal.il a varsa mellett. A rendőrség a 
holttestet felborroltat ja a halál okának 
uontns megállapítása Vegeit. 

ügyeljen a írunkhahn szövet Msgyftre! 
Ismételten tudomásunkra jutott, hogy lelkiisme-

retlen ügynökök silány ruhaszöveteket miut 
rruakhahn szövetet adnak el. Fel-
hívjuk a t. közönség nb. figyélmét 
arra, hogy a mi színtiszta gyap-
jából készült szöveteink fonák ol-
dalán minden három méterre al 
törvényesen bejegyzett védjegyünk 
látható aranyszínű nyomással. Az 
ügynökök vagy más közvetítők ál-
tal „Tt unkhahn"-szövet gyaiánt szállított, vagy 
átadott olyan szövet, amelynek a fonák olda'áo ez 
a törvényes védjegyünk nem látható; nem a mi 
gyártmányunk és a közönség félrevezetését céloz-
za! Kérjük az illetőt ilyen esetben a rendőrségnek 
átadói. 

II polgármester buda-
pesti utja 

Tárgyalások a gázgyári köN 
csön konvertálásáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Pálfy József polgármester szerdán reggel 
Budapestre utazik. Útjára elkiséri dr. Szc-
kerke Lajos t. főügyész és dr. vitéz Szabó 
Géza pénzügyi tanácsnok. A polgámo6tor vál-
tozatos programot állított összo az uira. 
Szerdán réeztvesz a Vajda János Társaság 
„Szegcdi Est*'-jén és ahhoz bevozető elő-
adást tart., eljár több minisztériumban, hogv 
megsürgesse a város függőben lévő ügyeinek 
elintézését és tárgyalni fog a gázgyár köz-
ponti igazgatóságával a hárommillió pengős 
függőkölcsön konvertálása ügyében. Utjának 
ez lesz a legfontosabb állomása és azért ki-
séri el a főügyész és a pénzügyi tanácsnok ia. 

A polgármester a gázgyár központi igaz-
gatóságával közölni fogja a szombati rend-
kívüli közgyűlés ismeretes határozatát. Ezen 

' a megbeszélésen dől el, hogv sikerül-e a kér-
dést békésen elintézni. A közgyűlés határo-
zata az utolsó szó, amit a régon húzódó tár-
gyalások eredményeképen a város ' hatósága 

! kimondott. Ha a gázgyár központi igazgató-
sága nem járul hozzá azokhoz a módod'ősök-
höz, amelyekhez a legutóbbi ajánlattal kap-
csolatban a közgyűlés ragaszkod;k, okkor 
megszakadnak a tárgyalások, mert a város 
nem mehet, tovább az engedékenység utján. 

A polgármester értesülésünk szerint szom-
baton tér vissza Budapestről. 

—oOo— 

Szabadlábra helyezték 
a sofőrt a hétfői 

autógázolás ügyében 
Javult Bodrogi próbarendőr 

állapota 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen, 
tette a Délmagyar ország, hogv hétfőn délben 
a szinház sarkán a, Lőwy-fürészgyár autója 
elütötte Bodrogi József próbarendőrt., aki ke-
rékpáron igyekezett a Stefánia felé. Az autó 
sofőrje, Temkó Gézn a rendőrt azonnal kocsi-
ra tette cs a közkórházba vitte, ahol megálla-
pították. hogy a szerencsétlen ember súlyos 
sérüléseket, szenvedett. A sofőr kihallgatása, 
során azzal védekezett, hogv a szerenrsitlen-
ségért csakis a rcodőr okolható, aki hirtelen 
vissz® akart fordulni kerékpárján és valóság-
gal belehajtott az autóba. A sofőrt a rendőr-
ség kihallgatása után őrizetbe vette, meri; 
az elütött, rendőr állapota súlyosnak látszott. 
A rendőrség a, lefolytatott nyomozás során 
azt, állapította meg, bogv a sofőrt, valószínű-
leg gondatlanság terheli, mert. túlságosan 
nagy sebességgel haladt, holott nccasaroknál, 
keresztezéseknél csupán hat kilóméteres se-
bességgel baladhatnak a kocsik. A helyszíni 
szemle során azt, is megállapította a rendőr-
ség, hogv nz elütés színhelyétől csak körül-
belül öt-hat méternyire tudott megállni. 

A rendőr állapota kedden délélőtt lénye-
gesen javult és igv Temkót szabadon enged-
tek, az eljárás tovább folyik. 


