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ezer pengő értékű házában lakik. Hogy in-

nen hová ment és mit csinált, azt a szombati 

nyomozás fogja megállapítani . M inden való-

színűség szerint a rendőrség szombaton be-

fejezi a nyomozást és átküldi Keszég Józse-

fet az ügyészségre. 

„Elvesztettem lányomat, 
egyetlen támaszomat.. 

'A Délmagyarország munkatársa kinl járt a 
gyilkosság színhelyén, a Szántó-ucra 4. szá-
mú házban. Szűk kis konvha, sarkában • gy 
szék Ott ült az áldozat, ott fngvasztotta tíz-
órai ját : szólót kenyérrel. Mellette a szoba, 
földes, véletlen ágyak. Ma még nem takarí-
tott a Mari. piacon volt ecetért és túróért . . . 

Hatvanhét éves ember az apa. Kcszétr Fe-
renc. Kopott szegénv földmives, aki a város-
tól bérel két hold földet. 

— Szegénv Mi r i leányom művelte a kis 
földet, főzött, takarítóit, mindent ö dolgozott. 
Most elveszítelteni egyetlen támaszomat. Jó-
zsi kicsi gvermekkora óta rosszindulatú, csa-
vargó vérű. Nem bírtunk vele . . . Addig 
volt csnk nyugtunk, amig n tömlöcben, vnfiy 
a katonsisáfnál volt. Most is nyolc. Tinóig tá-
vol volt. Megjött és már a legnagyobb baj 
szakadt a nyakunkba. Miért lette, miért 
lette? 

Az öreg szemeit ellepik a könnyek", hango-
san felzokofr. 

— Nem hiszem. líogv véletlenül lőtte le 
reányomat! Folyton szipolyozta, pénzt kért 
tőle és hn nem kapott, nagyon goromba volt 
vele. dc hozzám is . . . Egvszer mojrfedleni, 
kaoát fotfott rám és te akart ütni. A szom^zc-
d"k mentetlek meg és én rendőrt hoztam, be-
vitte a kap í innvs 'Wa. Tessék elhinni, ha egv 
apa feljelenti a fiát. az na ivon rossz överek 
lehel Apukor a rendőr elvitte, visszakiabált: 

— Ha kiszabadulok, ugvis agyonverem! 
— llyei] szerencsétlen apa vagvok, — fe-

jezte be. az öreg Keszég Ferenc, aki ma örök-
re elvesztette leányát cs családfenntartóját. 

Benedek András. 

A szegénységi bizonyítványon kivitt 

minden okirat 
bélyegköteles 

A szegedi pénzUgyigazgalóság rendelete 

A szegedi pénzügyigazgatóság néhány 

nappal ezelőtt « szentesi polgármesterhez a 

következő átiratot intézte: 

— A szegénységi bizonyítvány csatolásával 

ibcnyujlott kérelmek alapján kiállított okiratok 

közül csnpán u szegénységi bizonyítvány illeték-

mentes. Minden egyéb okirat szegénységi bizo-

nyítvány bemutatása rsetén is csak megfelelő il-

leték lerovása után adható ki. 

— A jövőben minden egyes hatósági igazolás, 

vagy bizonyítvány — a szegénységi bizonyítvány 

kivételével — niég abban ar esetben is bélyegkö-

telcscn adandó ki, amikor ezt a hatósági igazo-

lást, vagy bizonyítványt u fél bélyegmentességét 

igazoló szegénységi bizonyítvány csatolása mel-

lett benyújtott beadvány alapján kéri. Tehát bc-

lypgkötelesen adható ki hatósági bizonyítvány is. 

Az idevonatkozó pénzügyminiszteri rendelet alap-

ján egyedül csak maga a szegénységi bizonyítvány 

adható ki illetékmentesen — a szegénységi bizo-

nyítvánnyal kapcsolatban benyújtott beadvány 

alapján. 

A szegedi penzügyigazgatóságnak ez az 

átirata, min t nekünk Szentesről írják, nagy 

kavarodást idézett elő az ottani városházán. 

Edd ig ugyanis az volt a rend, hogy a városi 

hatóságok szegénységi b izonyítvány alapján 

bélyegmentesen szolgáltatták ki a kért ok-

iratokat. A polgármester az átiratnak meg-

felelő rendelkezést adott ki a városi ügyosz-

tályok vezetőinek, de egyúttal magyarázatot 

kért a pénzügyminisztér ium illetékies osztá-

lyától az átiratban közölt rendciTcezcsekm 

vonatkozóan. A z a vé lemény ugyanis a vá-

rosházán, hogy a pénzügyigazgatoság állás-

foglalása a törvény téves értelmezésén alap-

szik és nem helytál ló. 

& J 6 K O R D f l - R ü H f l 

Elsőrangú uriszabóság 
Divafhülönlegességek 
Széchenyi-tér. 

Divat- és sportöltönyök 
Bőrkabátok — Felöltök 

Gumiköpeny — Naelrúg 
intézeti rubök — Sapkök 
Ing — Kalap — Nyakkendő 
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Páris 
a béke mámorában 

(Párisi levél) 

(Páris, október). Milyen csodálatos napok a bi-

zonytalanság, a kétségbeesés fájdalmas két szo-

morú hete után . . . Az örökké táncoló, mosoly-

gó, fényáradatban uszú Páris az elmúlt két bét 

alatt, úgyszólván egyik óráról a másikra, sira-

lomházzá változott. A nagy fényár adatban uszó 

boulvárdok elsötétültek, a kirakatok kialudtak, 

helyettük egv éjszaka átalakították a fényes víl-

lanylámpákat kis kékfényü világítássá. A" hatal-

mas állomásokon hömpölygött a - nép,- mindenki 

kézében kis csomagokkal vonalot keresett. Mind-

egy volt, hogy hová, melyik részébe az ország-

nak, csak .,el Parisból" vjalt a jelszó. Másutt bú-

csúzkodó katonavonatok végcllálhatatlan sora. 

A nagy autóforgalom -a felérc csökkent. Cket 

is besorozták. Előkerültek a régen ócskavasnak 

számító ősrégi taxik, bogy valamiképen a forgal-

mat lebonyolíthassák. Az uccákon, az ujsógok ki-

adóhivatalai előtt állandóan ezerekre menő tö-

meg várta a percenként érkező híreket. Az üzle-

tek üresek, sokan bezártak . . . Láttunk férfiakat, 

asszonyokat, gyermekeket eltorzult arcokkal, 

menekülni azok felé, akik egy-egy reménykedő 

szóval vigasztalták. 

A müncheni akkord hírére, amelv még a haj-

nali órákban elterjedt, valóságos üdvrivalgás 

visszhangzott egész Parison keresztül. 

„La Paix" a béke — ez a rövid szó, minden 

ajakon és hatalmas reménység született a szivek-

ben. Ifusz éve a vérontás után, az emberek újra 

kezdték átérezni a borzalmakat. 

Dc most mindez egy rossz álomnak tűnik és a 

Béke, ami a legdrágább 3 földön — visszajött 

számunkra. A már-már elsiratott apák, férjek, 

fiak visszatérnek munkájukhoz, az emberek arcá-

ra visszajött a niosolv. A fényreklámok kigyúl-

tak. Az uccákon egymást csókolgatják az embe-

rek . . . 

Páris örül, láncol, dalol és nz, ezrekre menő 

tömeg ünnepli a békét és azokat, íkik bátor ki-

állásukkal kiharcolták a békét. 

Most pedig még, h-ogy a végleges béke megle-

gyen Európában, a rövid elkövetkezendő pár hét 

keil, bogy a mi Magyarországunk igazságával 

pontot tegyenek erre a korszakra, bogy ezzel va-

lóban egy uj, igazi Béke áldásos munkás élete 

kezdődjön cl. Páris érzi ezt és Páris kívánja ezt. 

Nincs ma gondolat Parisban, amelv ne óhajtaná 

a magyar igazság gyors érvényesülését és ezzel 

a béke munkáját mindenki szamára. 

F TToffmann Magda. 

CSONGRÁD VARMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁ-
GI BIZOTTSÁGÁT október 13-ra rendes közgyű-
lésre összehívták. A közgyűlés tárgysorozata •ló 
pontból áll. 

A SZENTEST SERTÉSPIACOT újra lezárták. 
Szentestől t kilóméterre ugyanis megjelent a száj-
és körömfájás. 

A R ÉK ÉSVAR MEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍ-
TÓT EGYESÜLET október 15-én tartja Bckéscsa-
bán rendes őszi közgyűlését. 

A LÉGOLTALMI LIGA OROSnAZT CSO-
PORTJA október vi-án, pénteken alakult meg. 

AZ ÖNTÖZÉSI HIVATAL AZ ALFÖLDÖN 
tudvalevőleg hatalmas munkálatokat végez. Bé-
késszentandrásnál baiózási zsilipeket építenek. A 

több, mint egymillió pengőbe kerülő munkálatra 
különböző tervek készültek. Közülük a legalkgl-
niasabbra, amelyet a napokban választanak ki, 
október végén kiírják a versenytárgyalást. 

AZ OROSHÁZI ADÓFELSZÓLAMLÁSI BI-
ZOTTSÁG pénteken kezdte meg munkáját. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN hétfőn kezdődik a 
kisgyűlés. A tárgysorozat legfontosabb pontja a 
jövő évi költségvetéssel való foglalkozás. 

BAJA VAROS KÖZGYŰLÉSE letárgyalta n vá-
ros jövő évi költségvetését. A vagyonszaporulnt 
20 százalékos. A város földbirtoka 4820 kat. hold, 
amely vagyonkimutatásban 2 millió háromszáz-
ezer pengővel szerepel. A város jövedelmező \ts-
gyona 8 millió kilencszázezer, a nem jövedelmező 
vagyon 3- millió ötszázezer pengő, Spever-tarto-
zás 1 millió hároniszáznvolrvnnnégyezcr pengő. 

erékpárosok ! 
E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s ár-
b a n rész le t re a d o m . Hunilkn* és alkatrészekéi 

árban kaphat Szántó Sándornál. 
Szened , flélss D. palota* Kis* u. 7, 

II Hódmezővásárhelyi 
Takarék rágalmazási 

pere egy ügynök ellen 
(A Dclmagyarország munkatársától.) Azt 

egyik vásárhelyi lapban márciusban a Hód-

mezővásárhelyi Takarékpénztárral kapcso-

latosan L a u b J ános cikket irt, amelyben a 

takarékpénztárnak a Gazdasági Egyesülettel 

kapcsolatos eljárását ismertette. Többek kö-

zött azt is állította, hogy a takarékpénztári 

oly váltókat érvényesít a Gazdasági Egyesü-

let ellen, amelyeket jogtalanul töltöttek ki. A! 

takarékpénztár a köz lemény egyes részeit 

vád tárgyává tette, az ügyet pénteken tár-

gyalta a szegedi törvényszék U n g v á r y-

tanácsa. A főtárgyaláson L a u b János bizo-

nyítást ajánlott, amive l szemben a főmagán-

vád ló arra hivatkozott, hogy bírói í téletet 

állapították meg a követelés jogosságát, he-

lyességét, kérte az irutoknak beszerzését. 

Laub ezután azzal folytatta, hogy „min t 

nyilas vizsgálja a bankok ügyét " és azért 

foglalkozott a takarékpénztár dolgaival, mert ( 

neki két részvénye van. Később aztán elis-

merte, hogy a részvényeket, amelyek a taka-

rékpénztárnál voltak letétben, végrehajtói lag 

lefoglalták tartozásai fejében. Dr. B u r g e r 

Béla a f őmagánvád ló képviseletében rámu-

tatott arra, hogy Laub, aki ingatlanközvetítő 

ügynök , m inden indok nélkül foglalkozik a 

dolgokkal, különösen akkor, amikor bírói 

ítéletek már tisztázták n helyzetet és a Gaz-

dasági Egyesület többször is elismerte a 

tartozás fennállását. Azokat a váltókat, ame-

lyeket peresítettek, soha sem javították ki, 

sőt az egyiket a Gazdasági Egyesület kifo-

gással meg sem támadta. Ma jd rámutatott ar-

ra, hogy a vádlott szinte zugirászatszerü mű-

ködést fejt ki és innen származik a sértettel 

való összetűzése. Ellenbizonyítást ojánlott 

fel, hogy a vádlott állításai cs feltevései va-

lótlanok. 

Laub hosszas előterjesztését Ungváry ta-

nácselnök többször szakította meg, mert nem 

az ügyre, tartozó kérdésekkel foglalkozott. ' 

Végü l a pénzügyigazgatósági iratok beszer-

zését és tanuk kihallgatását kérte; A bizo-

nyítási indí tványoknak a biróság részben 

helvt adott és a tárgyalást elnanolta. 


