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(2 Délmagyarország munkatársától) A jövő
Hónapban megkezdődik a városi közigazgatás
ú j költségvetési éve és a költségvetés jóváhagyása még nem érkezett meg a minisztériumból. Dékány Sándor számvevőségi főtanácsos,
a városi számvevőség vezetője két nappal ezelőtt Budapestre utazott, hogy a költségvetés
jóváhagyását megsürgesse- A főtanácsos tegnap tért vissza Szegedre, amint értesülünk,
azzal az ígérettel, hogy a jóváhagyott költségvetést most már napokon belül leküldik. Szeged
költségvetése jelenleg Sass Elemér miniszteri
osztálytanácsosnál fekszik aláírás végett.
Dékány főtanácsos eljárt a rendőrségi székház építéséhez felveendő MABI-kölcsön ügyében is. 'A kölcsön átutalása rövidesen meatörlénik.

Gyermeke fogai
egészségesek maradhatnak
egész életén át egy kevés
ODOL-fogpép haeználat|
folytán. Már a gyermek,
évektól kezdve ápolni kelt
• fogat meg kell ekad£
lyozni a togek edvasodását
kmi sok fájdalmat okoz át
gy a szulfik ie megóvják
magukat sok kínos naptél
és éjszakától. Az ODOté
fogpép dús habja • gyaA
meknek élvezetet szerdfc
erősít, gyenge főghwát m
Jókedvre deríti.

Zs?r- és pefroSeumdrágifásií
iinvek a törvényszék előtt
(2 Délmagyar ország munkatársától) Árdrágitási bűnügyekben ítélkezett Csütörtökön a
szegedi törvényszék uzsorabírésága dr. Nóvák
Jenő törvényszéki tanácselnök vezetése mellett. A vádlottak zsír- és petróleumdrágításért
kerültek a vádlottak padjára.
Kispétef Miklós szegedi gazdálkodó decemberben a Mars-téri piacon hízott zsírsertéseket
árult. A sertés kilogramját a megállapított
I pengő 42 filléres ár Helyett 1 pengő 51 fillérért árusította. Az árdrágítással vádolt gazdálkodó a csütörtöki tárgyaláson előadta, Hogy
nem tudta az élő zsírsertés kilögramjának
á r á t A törvényszék megállapította bűnösségét
és 30 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Árdrágítás miatt került a vádlottak padjSra Szönyi Pál hódmezővásárhelyi kereskedő
Is. Szőnyi februárban és márciusban a könyvre vásárlóknak 51 fillér helyett 56 fillérért
mérte a petróleum literjét. A kereskedő védelmére előadta, hogy a vádbeli időben nem pontosan maximálva a petróleum ára. A vádat
képviselő ügyész tekintettel arra. hogy a vádlott fontos közszükségleti cikk árusításánál követte el az árdrágítást, példás büntetést kért.
A törvényszék 30 pengő pénzbüntetést szabott kiVitéz Albert
Ferenc hódmezővásárhelyi
Eentes- és mészárosmester ellen azért emelt
vádat az ügyészség, mert márciusban a szalonnát a megállapított 2 pengő 28 filléres ár helyett 2 pengő 60 fillérért árusította. A hentesmester ártatlanságát hangoztatva védekezett a
.törvényszék előtt. Elmondotta, hogy nem követett el árdrágítást, csupán bosszú müve Volt
a féljelentés. Több tanú terbelően vallott, a
törvényszék vitéz Albert Ferencet 150 pengő
Pénzbüntetéssel sújtotta.

Letartóztatták
a vo 1 berlini román követet
Bukarest, május 15. Grc®eanu volt berlini
tornán követet szerdán ismét
letartóztatták.
Azzal vádolják, hogy több olyan légionista külföldre való szöktetésében segédkezett, akiket a
hatóságok kerestek, vagy vizsgálati fogságból
szöktek meg. (MTI)

Talpbőrt
kérnek a szegedi cipésziparosok
KiildBttség kérte a főispánt, járfon közbe Varga miniszternél a cipész,
iparosok nehéz helyzetének megjavítása érdekében — Havonta fejenkínt
4 kiló miitalpat ktrnek
. (A Délmagyarország munkatársától) A szegedi cipészipari szakosztály 450 tagja jelent
meg csütörtökön délelőtt az ipartestület székházában, hogy küldöttségileg kérje a lábbelikészítő iparosság helyzetének javítását. Az
ipartestületben kisebb küldöttséget alakítottak,
amely Szögi Zoltán szakosztályi elnök vezetésével a városházára mept, ahol dr. Tukats
Sándor főispánt kereste feL
A küldöttség előadta a főispán előtt, Hogy
a szegedi cipésziparosob a mult év novemberéig 7 kg talpb&rt kapták fejenként
minden
hónapban, decemberben semmit sem utaltak ki
a számukra. Varga miniszter közbenjárására
utólag megkapták a decemberi mennyiséget,
januárban, februárban és márciusban azonban
ismét semmit sem kaptak. Ez a három hónapos
kiesés igen érzékenyen érinti a cipésziparosokat, akik akik három forgalmas hónapban éleslek a munkától és a keresettől. Áprilisban
ismét jött talpbőr Szegedre, de Olyan kevés,
mindössze 2700 kg, hogy ebből alig pár kiló
juthatott egy-egy kisiparosra. Májusra
még
kevesebbet, 1785 kg-ot utalt ki a közellátási
miniszter, ami a legsúlyosabb helyzetiéi fenyegeti az amúgyis küzdő cipészipart. Kérték
a főispánt, eszközölje lő illetékes helyen, hogy
fejenként és havonként legalább 4 kg mütalpat
utaljanak ki minden szegedi cipésziparos számára és ezt a mennyiséget az elmaradt hónapokra is adják meg, különben » cipészek nem
tudnak raktárra dolgozni. A legtöbb raktárra
dolgozó kisiparos ilyenkor készíti el azokat a
lábbeliket, amelyeket az őszi főszezonban visz
a piacra. Kérte továbbá, járjon közbe a főispán, hogy zöldszínü utalvány ellenében is lehessen a kisiparosoknál cipőt vásárolni, vagy
pedig szaporítsák a piros vásárlási, illetőleg
csináltatási utalványok számát, mert lehetetlen helyzet, hogy
8—10 'cipőkereskedőnek
ugyanannyi
utalvány
álljon rendelkezésére,
mint többszáz kisiparosnak.
Tukats főispán a küldöttségnek adott válaszában kijelentette: tisztában van vele, hogy
a cipésziparosság exieztencldUs érdekeiről van
szó, éppen ezért a lehető legrövidebb Idő alatt
érintkezésbe lép Varga József iparügyi miniszterrel és megkéri, hogy a lehetőség hatá-

rain belül élégítse ki a szegedi cipésziparosok
árúellátási
kívánságait.
A küldöttség tagjai a főispán válaszáról beszámoltak az ipartestületben várakozó társaiknak.

Ujabb borzalmas robbanást
okozott a »gyerekjá!ékszer«
Hét suiyos sebesült
Budapest, május 15. Borzalmas robbanás történt csütörtökön Sashalmon özvegy
Komlos
Gyuláné gyermekjátékórugyárában. A robbanásnak hét súlyos sebesültje van, akiket részben a
Magdolna-, részben a Horthy Miklós-kórházba
szállítottak. A reggel meginduló munka után a
gyár egyik műhelyében dolgozott K o m l ó s Károly és H e g e d ű s Edit 16 éves munkásleány,
akik három láda robbanó gyerekjátékot akartak
kicsomagolni. Komlós alig szorította be a láda
teteje alá a feszitővasat, amikor robbanás történt.
Az első detonációt második követte és a gyermekjátékárugyár a következő percekben kártyavárként omlott össze. A tűzoltók elsőnek Koml ó s Károlyt szedték ki a romok alól, majd előkerült a halálteremből H e g e d ű s Edit munkásleány borzalmasan összeégett állapotban. A szerencsétlen leánynak a robbanás kiütötte az egyik
szemét és testén is több égési sérülést szenvedett,
A robbanás következtében súlyosan és könnyebben megsérült még N a g y Julianna, Sonneub e r g Katalin, C s o m o r Magdolna, G a n c a
Klára és B a k ó Ilona,
A robbanás ügyében megindult vizsgálat megállapította. hogy a felrobbant gyermekjátékot
Husztról küldték vissza Komlósék cimére, amely
még május 6-án érkezett a cinkotai állomásra, de
a gyár csak 10-én vette át a szállítmányt. Megállapították, hogy a veszedelmes gyermekjátékszereket a csomagolástól számitva csak 3—4 napon belül lehet robbanás veszélye nélkül szállítani, az előírásokat nem tartották be és ezért következett be a szerencsétlenség.
Amint ismeretes, a sashalmi játék árugvárból
kerültek ki azok a robbanószerek is, amelyek néhány héttel ezelőtt a Véesey-utcai halálos robbanást idézték elő. Ekkor a gvár vezetőit. Komlós
Gyulánét. valamint Komlós Károlyt és még több
vezetőt letartóztattak, a vádtanács Komlós Károlyt szabadlábra helyezte. A borzalmas robbanás ügyében a rendőrség széleskörű nyomozást
rendelt eL

