Hz nj buza megjelenéséig biztosították a szegedi
pékek lisztszükségletét
(A Délmagyarország
munkatársától)
Jelentette a Délmagyarország, hogy Szegeden liszthiány támadt. A szegedi sütőmesterek küldöttsége megjelent Tóth Béla dr. helyettes polgármesternél és előadta., hogy a malmoknak
kifogyott az őrölnivaló hazájuk, ú j őrölnivalót
pedig a Fütura, amely a zárolt búzakészletek
fölött rendelkezik, nem ntal ki a malmoknal
A küldöttség tagjai kérték a polgármestert,
járjon közben illetékes helyen. Kegy a szegedi
malmoknak utaljanak ki őrölnivalót, különben 60 szegedi sütőipaTos kénytelen lenne beszüntetni üzemét
Még egy megoldási módot
ajánlottak a pékek, nevezetcsen azt, eszközöl
je ki a polgármester — ha nem sikerül megfelelő Kiizamennyiséget kiufíalta.nia* — hogy
meglévő 0-ás lisztkészleteiket süthessék föl a
pékek s ezesethen fölemelhessék a. kenyér árát.
A polgármester ehhez a lehetőséghez 'csak
s legvégső esetben akart nyúlni s mindent elkövetett hogy a. malmok számáfa
megfelelő
mennyiségű buza- és rőzskészlétet tudjon biz-

oka:

(A Délmagyafofszág
munkatársától)
Megdöbbentő öngyilkosság történt kedden az Aradi-utcában- Reggel 9 óra után néhány perccel
Müth Mihály, a Budapest-sTÁWő portása bekopogtatott az egyik elsőemeleti szobába, A kopogtatásra nem kapott választ, mire rosszat
sejtve, benyitott a szobába, ahol megdöbbentő
lávány fogadta. Az ajtó mögött a fogason fölakasztva, élettelenül lógott a szálló egyik vendége, Törölt Dezső 45 éves békéscsabai postaellenőr. Muth nyomban levágta a
kötélről,
élesztgetni próbálta, majd értesítette a mentőket. A kihívott mentőknek dolguk máii nem
akadt; Török Dezsőn nem lehetett segíteni.
Az öngyilkosságról értesítették ezután a
rendőrséget, ahonnan Domokos
Ferenc dr.
rendőrfogalmazó vezetésével rendőri bízottság
szállott ki az öngyilkosság színhelyére. A rendőri bizottság Török Dezső Holttestét ott találta
a 6-Os számú szállodai szobában, nyakán még
látszottak a kötél nyomai, amellyel tettet végrehajtotta. A íendőrorvos megállapította, hogy
a halál a fölfedezés előtt körülbelül egy órája
következhetett be.

A szállodai szoba asztalán a rendőri bizottság egy fehér, levélpapírt talált néhány
sor fölirással:

„Portás út, telefonáljon
séanck. 'A telefon düa

a rendőr*
20 filter."
• j
X levélpapír fölött ott feküdt 20 fillér, amcly-
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Különvonatok az aratási szabadságról bevonuló katonák
részére

nem vették föl a kórházba, hogy a harctéren
fülbaját gyógyíttassa

„Portás ur, telefonáljon a rendőrségnek"

•

„Négy évig voltam a harctéren — mindig az
első vonalban küzdöttem — írja levelében Tö| tosítani. Először is a földművelésügyi minisz- rök. A háborúban súlyos fejlövést
kaptam,
tériumba táviratozott a kiutalás kieszküzlése amelyből azután fülbajom keletkezett. Betegiránt, de egyidejűleg mással is megpróbálko- ségemmel több ízben jelentkeztem a külöbnözö
zott. Fáradozásának
21 óra alatt jelentkezett
kórházakban fölvételre, azonban jelentkezésemkor mindig elutasítottak azzal, högy más súaz eredménye, amennyiben
keddte
sikerült
lyosabb betegeknek kell a hely. Voltam Szenmegszereznie a malmok számára az őrölnivaló
tesen. Hódmezővásárhelyen, mindenütt elutasígabonát és így biztosítani lehetett 60 szegedi
tottak- Hétfőn azután Szegedre jöttem, merf
sütöipafös napi 150 mázsa lisztszükségletét.
azt gondoltam, hogy itt sikerül fölvétetnem
Tóth Béla dr. helyettes polgármester az
magam az egyik klinikára. Nem sikerült. Aügyről a következőket mondotta"?
— feI — Sikerült megfelelően megoldani a liszt- mondották, nincs hely a számomra . .
k'éfdést. 'Annyi góbanát biztosítottunk a szege- jezte be levelét az öngyilkos postaellenőr.
di malmok számára, amennyi fedezi a pékek
A szerencsétlen postaellenőr holttestét
a'
törvényszéki orvostani intézetbe szállították".
egységes kenyérliszt szükségletét, arra. az időre, amíg megjelenik a piacon az új búza. A T
látások szerint pedig az ú j búza 10—12 nap
múlva a piaCőn less és ekkor nem lesz többé
gondjuk pékjeinknek az anyagbeszerzést illetően. í g y sikerült elkerülnünk a kenyér árának emelését is és Szeged közönsége meg sem
érzi. Hogy egy napig zavar volt a sütőipar
anyagszolgáltatásában.
A MTI- jelenti? Július 25-én, Csütörtökön,

Szegedi szálloda! szobában öngyilkosságot
követett el egy békéscsabai postaellenőr
Öngyilkosságának

D É L M A G Y A R O R S Z X G
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szerzett

lyel a portásnak a rendőrségre kellett volna
telefonálnia. A szálloda portása elmöndotta a
rendőrségi bizottság vezetőjének, hogy Török
Dezső hétfőn este fél 10 óra felé érkezett a
szállodába, ahol a 6-os számú szobát bérelte
ki. Este még eltávozott a szállóból azzal, högy
vacsorázni megy, majd éjjel 1 óra után néhány perccel tért vissza. Megérkezésekor azt
az utasítást adta, högy feggcl Sóra után keltsék
föl, mert kórházba kell mennie. Kedden reggel azután 7 óra felé a folyosón a portás még
találkozott a postaellenőrrel, aki ekkor ismét
arra kérte, hogy 9 óra fitán kopogjon be hozzá.
Kérését teljesítette is, ekkor azonban már az
öngyilkosságot nem lehetett megakadályozni-

26-án, pénteken és 27-én, szombaton az aratási
szabadságról bevonulók részére az alábbi menetrendszerű aratási vonatok indulnak;
Cegléd—Szeged: Cegléd indulási idő: 10 óra
40 perc, Kiskunfélegyháza indulási idő 14 óra,
Szeged indulási idő 16 óra 15 perc.
Szeged—Tótkomlós? Szeged indulási idő 8
óra, Orosháza 10 óra 30 perc, Tótkomlós indulási idő 10 óra 55 perc.
A vonatok természetesen a föl nem sorolt
közbeneső állomásokon és megállóhelyeken is
megállanak. A vonatok a rendes személyvőnatok után különvonatokként
indulnak.
A mellékvonalakról induló szabadságoltak 8 fővonalakon lévő csatlakozó állomásön szállnak át
a vonatokra.
A visszautazás mindenki részére annyi ideig
tart. mint amennyi ideig a hazautazás tartottMindenki tehát úgy indujon el otthonról, hogy
az elrendelt időre beérkezzék. A szabadságról
bevonulók kellő mennyiségű rítiélelemmel lássák el magukat. Az aratási szabadságon lévő
katonák ismerőseiket, valamint az illetékes
közhatóságokat a központi
szállításvezetőség
felkéri, Hogy e hirdetményben foglaltakat közérdekből hozzák tudomására az érdekelteknek.

Búcsúlevél
A portás vallomása után az éjjeli szekrényen megtalálták az öngyilkos pénztárcáját és
egy a rendőrségnek Címzett búcsúlevelet. Török Dezső már jóval tettének végrehajtása
előtt készülhetett az öngyilkosságra, mert annak minden részletét és a rendőrségnek adandó munkát kínos pedantériával rendezte el.
A pénztárcában egy kis cédulát találtak,
amelyen a következő szöveg állott;
„Pénz: d pengő, 34 fillér.'*
Á pénztárca mellett egy feleségének megcímzett távirat állott, azzal a szöveggel, hogy a
4 pengő 34 filléren értesítsék feleségét az öngyilkosságról. A rendőrségnek címzett búcsúlevélből azután megdöbbentő részletekkel bontakozik ki a békéscsabai postaellenőr tragédiája.
Búcsúlevelében megokolja, hogy tettet betegsége miatt követte eh
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Munkások és diákok
tüntetése az Országzászlónál Érdét ért
(A Délmagyarország munkatársától)
Impozáns keretek között folyt le vasárnap Budapesten ezrek és ezrek tüntetése a Szabadsá-téren levő örszágzászlónúl- Éhhez hasonló tüntetésre készül Szegeden a munkásság cs az
egyetemi ifjúság. Csütörtökön este 7 órakor a
Nemzeti Munkaközpont, a MOVE- és a TurulSzövetség föl vonul az országzászlóhoz és hangot ad annak a hő óhajtásnak, ami minden magyar szivét eltölti, hogy az anyaország minél
előbb* keblére ölelhesse Erdéiyt-

zf Tisza-
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370

A rendőrség szegedi révkapitánysága közli: A.
Tisza vízállása julius 23-án reggel 7 órakor 370,
hőmérséklete 22 fok Celsius. A levegő hőmérséklete 20 fok Celsius.

Az aranyos Deanna Durbin
legnapsugarasabb filmje az ifjúságról
és a mosolvról
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