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A szerencsétlenségek sorozata után 
— öngyilkossági kísérlet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dára virradó éjszaka egy izgatottan viselkedő 

férfire lett figyc'mcs a közúti hidon az ujsze-
gedi hídfőnél |kosztoló Nagv Mátyás 6136. számú 
őrszemes rendőr. A rendőr nyomába szegő-
dött és kísérni kezdte. A szinte magánkívül 
lévő férfi egyszer csak elkezdett szaladni, a 
liid korlátjához ugr0tt és át &karta vet"i 
magát, a korláton. A rendőr azonl>an az uto'só 
pillanatban lefogta és megakadályozta öngyil-
kossági szándékában. 

Nagy Mátyás rcndőr le akar(a beszélni az 
öngyilkosságról a továbbra i8 izgatottan vi-
selkedő férfit, «kj azonban kijelentette, hogy 
nem mond le öngyilkossági tervéről. A rendőr 
bekísérte a rendőrség központi ügye'etére, 
ahol dr. Mátyás Samu rendőrkapitány kihaü-
ratta. Kitűnt, hogy Varga Pál szőregi kétes, 
krdővpl azonos. Azt mondta, azért akar meg-
hatni. mert elhányta a felesége. Minthogy 
továbbra in mogmaradf elhatározása mellett, 
a rendőrré? saját érdekében őizefhe vette. 

Varga Pál az éjszakát a rendőreégen töltöt-
te. reggel «Z életvédelmi ©szfálv v°tt,e párt-
Fogásba Dr. fíndnár József rendérfoen'rnazó 
Nmét kihallgatta, de alig tudott beszélni, 

egész testében remegett", ugy, hogy szüksé-
gesnek bizonyult rendőrorvossal vajé megvizs-
gáltatá&a. Az orv0si vizsgálat idegsokkot ál-
lapított meg, mire a rendőrég beutalta a kli-
nikára. 

Varga Pál öngyilkossági tervének hátteré-
ben a szerencsétlenségek egész sorozata húzó-
dik meg. A 33 éves kereskedőnek fü&zerüzlete 
volt Szőregen. Üzletét évekkel ezelőtt kényte-
len volt átadni és ő maga pincér lett a SzUE 
uszodájában. Egy alkalommal egy iégszekrényt 
akartak elhelyezni az uszodában, Varga mpg. 
csúszott ée a neliéz jégszekrény rdesett. Sú-
lyos sérülései következtében dolgozni is alig 
judot,t. Ehhez még egy ujabb baleset is járult, 
leesett a kerékpárjáról é6 a fején csontrepe-
dést szenvedett. 

A szerencsétlenségek az idegzetét; Is megvi-
selték, sulyoe fáidalmai voltak, a beteg ember 
terhére tef* családjának, vénül elhányta a fe-
lesége. Mostanában mondta ki a birőcág a vá-
lást. ami még jobban plkeSe-ite>tte, ugv. hogv 
a halá]l>a akart menekülni. Mró r> szerdaj nan 
folvefrján piezáFifották az idegklinikára, ahol 
ápolás alá Vették. 

Csütörtök", 1958. funins 23. 

játékok előmunkálatainak megkezdését, késlel-
tetni, azonban le koll szögeznünk, hogy 

a közszállitási szabályzat értel-
mében nz inségmúnka keretében 
képesítéshez kötött ipart végezni 

nem szabad. 

Az iparosságnak az lenne az érdeke, liogy 
minden imunka vállalatba kerüljön. 

• nségmunkn keretében ne legyen 
elvégezhető közmunka. 

Az iparosság nem azért fizeti  az '"eégádH, 

hogij abból a város konkurrenciát csináljon 

neki. Az iparosságnak teljesen ogyrcmcnne( 

liogy milyen cimen fjzetne az adót, szüntes-
sék meg az iii6égadót és emeljék fel a Pótadót, 
de minden munkát a rcndes költségvetés ke-
rőtében vállalati uton végeztessenek el. Meg 
vagyok győződve ró]a, hogy 

nem kerülne többe a városnak. Ha 
iparosvállalkozónak adná ki a 

munkát. 

Végül beszéltünk Vlasit* Istvánnal, ®H 
ipartestület ácsipari szakosztályának elnöké-

vel, aki kijelentette, hogv kgvesgbbe kerülne 
a. városnak, ha vállalatba "áná a munkálata* 
kat. Az ácsiparban c hó 13-án életbelépett 
legkisebb munkabéreket az inségmunkásoknak 
is meg ke]l fizetni. Ezt a dolgot, nem hagy* 
juk annyiban. Évről-cvro ezt, csinálja a vároBt 

A csütörtök esti ertekezletünkön tiltakozni 
fogunk az ellen a határozat ellen »z A csipa-
rosok Országos Szövetségénél, amelynek utján 
a miniszterhez fordulunk panaszunkkal. A 
Dóm-téri építkezéseknél 28 ember dolgozik' 
körülbelül négv héten át. Sajnos, a szegedi 
ácsmesterek éppen ugy rá vannak szorulva 
minden munkára, mint a munkaközvetítőbe* 
nyilvántartói,t ínségesek, 

majdnem minden ácsmester mun-
ka nélkül van, munka után fut-
kosnak egész nnnokon át. vagy a 

korzón lézengenek. 

D „Hangya" vezetőinek 
kitüntetése 

Rudapcst, junius 22. A MTT jelenti: A kor-
mányzó a miniszterelnök előterjesztésére a 
Hangya szövetkezet fennállásának 10-ik év-
fordulója alkalmából né-gengedte, hogy dr. 
D ö m ö t ö r László gazdasági főtanácsosnak, a 
szövetkezet alelnökének, a szövetkezeti élet te-
rén teljesített kiválóan értékes munkásságáért 
elismerését tudtul adják-

A kormányzó a miniszterelnök előtér,josztc-
sérc dr. W ü n s c h e r Frigyes kormányfőin-
nácsos vezérigazgatónak a szövetkezeti élet te-
rén teljesített kiválóan értékes munkássága 
elismeréséül a magyar érdemrend középke-
resztjéhez a csillagot adományozta. 

Dr. Ro l i re Aladár ügyvezető-igazgatónak 
közhasznú érdemes tevékenységének elismeré-
séül, a ni. kir. kormányfőtanácsosi címet ado-
mányozta. 

Ax idö 

A Metcorologlai Intézet jelenti este 10 
órakor. I d ő j ó s l a t : Délnyugati, nyu-
gati szél, változó felhőzet, helyenként 
főleg az északi megyékben záporeső és 
zivatar, a hőmérséklet alig változik-
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Az iparosság tiltakozik a 

Dóm-lérí építkezés rendszere ellen 
„Az iplfkezes hevesebbe kerülne a városnak, ha vállalatba 

adná a munkálatokat" 

(A Délmagyarország munkatársától) Jc-
lcntetlo a Délmagyarország, -hogy a város 
hatósága elutasította az ipartestületnek azt 

a kérését,, hogy a Dóm-téri színpad és néző-
téri tribün építését adja ki a váró® iparos 
vállalkozónak. A szegedi iparosságnak már 
régi sérelnio az in.ségrmunká®okn«k az ipar-

engedéllyel biró iparosok hátrányára vah> 
foglalkoztatása. A mult évben a tüdőbeteg-
gondozó épiilotének inségmunkásokkai történt 
fclépitépc miatt megfelelő lépéseket is tett az 
ipartestület, dc a kórdós csak n0m lett ren-
dezve. Azóta a város Szilveszter-majorjában 
is folyt építkezés az inségmúnka keretében 
és mogit az építkezéseknek máp bosszú ideje 
tartó pangása cll°nére. a Dóm-téri építkezése-
ket is insógmunkúsokkal fogja elvégeztetni a 
váron. A ha tőréig döntése nagv elkeseredést 
váltott, ki az érdekelt ácsiparosok körében, 
ukik máris elhatározták, hogy 

az Aesinarosok Országos Szövet-
sége iii ián az iparügyi miniszter-
nél fogják keresni az őket ért sé-
relem orvoslását és evégből csü-
törtökön estére gviilést hívtak ösz. 

sze. 

Az üggyel kapcsolatosan kérdést intéztünk 
Rainer Ferenchez, az ipartestület és a kc

roS-

kedelmi ós iparkamara elnökéhez, aki ezeket 
mondot ta : 

— Az ipartestülettől távol áll az a szándék, 
hogy a szabadtéri játékok elé bármi tekintet-
ben is akadályokat görditson, azonban véle-
ményem szerint ugyanezt a feladatot a A:'s-
ipa roSság scrclme. nélkül ig meg lehetett volna 

oldani. Az ipartostülct idejébe0 megtette a 
szükséges lépéseket. magam jártam cl a pol-
gármester urnái, hogy adják ki vállalatba a 

tribün- és a szinpadépitési munkát. ígéretet 
kaptam, hogy az évek óta sérelmezőit Ínség-
munkát, az idén ki fogják kapcsolni a Dóm-
téri építkezéseknél és szakmunkásokkal vé-
geztetik el a szinpad és a tribün felépítését. 
Ezzel szemben mégigi mellőzés érte  az ácsipa-
rosságof. ami anná' szomorúbb, m0rt »z ács-
ijXír teljesen munka nélkül áll. Szegeden 

hosszú idő óta teljeson niegálR az épitkezép. 
Az iparosságot, természetesen nem clcgiti ki a 
hatóság döntése és 

az ipartestület jrlentést fog tenni 
a miniszternek, 

Dr. Gyuris István ipartestületi titkár eze-
ket mondotta: 

— Az előrehaladott időre való tekintettel 
nom akarjuk a várost. lehetetlen helyzetbe 
hoz°i és esetlegéé fellebbezéssel a szabadtéri 

A Polgári Sxabaáságpárl 

választójogi kérdésekben 
felvilágosítási aá naponKinl d. e . 11-1. 

Dudolí-lér 9. 1. em. 


