Csak zsirjegyre lehet mától kezdve
zsirt kapni
r

(A Délmagyarörszág
munkatársától)
Fodof,
Jenő nyugalmazott h. polgármester, a szegedi
közellátási hivatal vezetője, pénteken délelőtt
közölte, hogy
augusztus 23-fól, szombattól kezdve
Csak zsírjegyre lehet zsírt vásárolni.
A Ssírjegyeket m á r korábban kiosztották a lakosság között, de a jegy mellett fel kell mutatni a vásárlási könyvet is, amelynek 28. oldalára a húsipar.os bejegyzi és aláírja a vásárlást,,

A rendelet szerint minden vásárló tartozik
a családtagok számát vásárlási könyvecskéjével igazolni és a húsiparos augusztus 23. és 31.
között személyenként husz deka zsírt köteles
kiszolgáltatni hatvanhat filléres árban.
A közellátási hivatal felhívja a város közönségét, hogy zsírt Csak az vásároljon, akinek nincs otthon készlete, mert ellenesetben kihágási eljárást indítanak ellene. A zsír kiszolgáltatását húsvásárlási feltételhez kötni szigorúan tilos.

3ZOMBAT, 1941. augusztus 23.
aki édesapjának Arva-utcai lakásán tartózkodott
a kettős tragédia idején. Az adóellenőr, amikpr
tudomást szerzett feleségének és fiának elvesztő*
séröl,
öngyilkosságot akart megkísérelni,
A detektívek, hogy kárt ne tehessen magában, a
rendőrségre kisérték s csak a kora délutáni órákban engedték el, amikor már valamennyire megnyugodott. A férj előadásából közben kiderült,
hogy a fiatalasszony tragédiájában László fia elvesztése mellett nyilván az is közrejátszott, hogy
már a második gyermekét veszítette ei
hasonló módon a szerencsétlen anya.

Kisgyermeke tragikus halála miatt

Négy esztendővel ezelőtt Audrásfiéknak hasonló
körülmények között halt meg néhányhónapos csecsemőjük, akinek halála után később született kéf
gyermekükre fokozottabb gonddal ügyeltek. Andrásfit első gyermekének halála annyir a megtörte,
hogy az életvidám adóellenőr búskomor lett s állandóan első gyermekét emlegette. Olvannvira sze^
rette elhunyt első gyermekét Andrásfi, hogy verseket irt hozzá s a kötetre menő költeményt Íróasztalának fiókjában őrzi.

Andrásfi adóhivatali ellenőr felesége

A második gyermeknek az elsőhöz
hasonfó
módon való elvesztése az oka minden valószínűség szerint, hogy kétségbeesésében öngyillaossággal követte gyermekét a halálba a tragikus sorsa
anya.
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leugrott a második emeletről
és halálra zúzta magát
(A Délmagyarország munkatársától) Megreniitő tragédia történt pénteken a Kossuth Lajossugárut 43. szám alatti városi bérházban. A n d r á s f i (Androviczki) Sándor városi adóellenőr
34 éves felesége a városi bérház lépcsőházának
második emeleti Ablakából az udvarra
vetette
magát A szerencsétlen úriasszony a kórházba
ízállitás után délelőtt 10 órakor sérüléseibe belehalt

Halálugrás a második emeletről
Pénteken reggel valamivel 8 óra előtt egy jól
öltözött izgatottan viselkedő fiatal nő sietett be
a Kossuth Lajos-sugáruti városi bérház kapuján. Egyenesen a második emeletre tartott ahol
N á d o r i Géza városi irodaigazgató lakása előtt
kinyitotta a lépcsőház ablakát szürke átmeneti
kabátját ledobta magáról,
az ablakpárkányra állt és még mielőtt megakadályozhatták volna, hatalmas lendülettel a második emeleti
ablakból a kikövezett udvarra vetette
magát
X szerencsétlen asszony összetört végtagokkal
eszméletlenül terült e! a bérház udvarán. A zuhanásra figyelmesek lettek a házbeliek s a szerencsétlen asszony segítségére siettek. Értesítették
a házban lakó dr. N a g y József OTI-orvost, aki
nyomban elsősegélyben részesitette az eszméletlen
nőt s amig a mentők megérkeztek, több injekciót
adott neki A mentők ezután az asszonyt a közkórházba szállították.
Délelőtt 10 órákor a kőzkórház értesítette a
rendőrséget hogy a szerencsétlen asszony a műtőasztalon, még mielőtt eszméletre tért volna,
meghalt

fl kisgyermek meghal anvla karfa? fcőzStt
A rendőrség a közkórház jelentése alapján
nyomban megindította a nyomozást a megrendilő
öngyilkosság hátterének tisztázására. Megállapították, hogv az öngyilkos úriasszony Andrásfi
(Androviczki) Sándor városi adóellenőr 34 éves

Belvárosi Mozi
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Szombat vasárnap, hétfő
l e g s z e l l e s e b b magyar filmi

Igen vagy nem...?
Két órás boldog, bufelejtő nevettető film!
Főszereplők:
J á v o r , M u r á t ! L i l i és P á j e e r
Ezt
meglőzi:
A legújabb UFA HÍRADÓ:
Az orosz front elsöprő események Hitler kancellár és vezér az orosz front fölött. Felhőszakadás és sártenger mindenütt. Ember és
gép harca a bolsevistákkal és az elemekkel.
Magyar-német és orosz csapatok összecsapása.
A modern hadviselés ujabb meglepetése: a roham ágyuk. Pétervár és Smolenszk veszély
övezetbén. Ujabb olasz hadosztályok indulása
a bolsevisták ellen.
5, 7, 9

feleségével azonos. Kiderült az is, hogy az öngyilkosságot Andrásfiék tizennégyhónapos
fiúgyermekének halála idézte elő.
Andrásfi Sándoréknak a Kossuth-utca 25. szám
alatti házban van háromszobás lakásuk, itt élt
a házaspár két és féléves István és a tizennégyhónapos László nevű kisfiával. A családi élet
harmóniáját Szent István napján tragikus szerencsétlenség borította fel. A tizennégyhónapos kis
Andrásfi László, amig édesanyja mással foglalatoskodott, a tűzhely körül játszadozott s
egy óvatlan pillanatban magára rántotta a forró tejjel telt lábast.
A szerencsétlenül járt kisfiút édesanyja súlyos,
másod- és harmadfokú égési sebekkel vitte a
városi gyermekkórházba, ahol a gyermeket kezelés alá vették. Kezelés után Andrásfiné hazavitte
a gyermeket és lakásán ápolta. A kisfiú sebei szépen gyógyultak, mig pénteken a kora reggeli
órákban a kis László állapota váratlanul válságosra fordult, úgyhogy Andrásfiné ölbe kapta
fiát és elindult vele a közkórházba. A súlyos
égési sérüléseket szenvedett kisfiú azonban még
mielőtt anyja a kórházba érhetett volna vele,
Andrásfiné karj a i között a rókusi
templom előtt meghalt.
A szerencsétlen anya fiának halálát csak akkor
vette észre, amikor a kórházban fel akarta vétetni. Megüvegesedett szemekkel nézett halott fiára, majd a következő percben od aa dta az egyik
ápolónak a halott gyermeket s elrohant a kórházból.
— Ezt nem élem tul —• mondotta még mielőtt
a kórház kapuján kilépett volna. •
A feldúlt lelkiállapotai anva egyenesen a közkórháztól néhányszáz méternyire fekvő városi
bérházba sietett, felrohant a második emeletre,
ahol feltépte a lépcsőház ablakát, a párkányra
állott és még mielőtt a tragédiát megakadályozhatták volna, leugrott az udvarra. Andrásfiné az
esés következtében koponya a Iapi törést, agyrázkódást és belső zuzódásokat szenvedett. Az eszméletlen uriasszonyt, aki ekkor már menthetetlen
volt, a közkórházba vitték, itt az öngyilkosság
után két órával, délelőtt 10 órakor a műtőasztalon meghalt

Második gyermekük halt meg
flndrásfiélfnak égési sebekben
Fiának haláláról és feleségének megrendítő
öngyilkosságáról a rendőrség még a délelőtt folyamán értesítette Andrásfi Sándor adóellenőrt,
K O R T Ó F R A N

FOLYTATÓDIK AZ OSTROM
A PÉNZTÁRUNK ELLENI

Iflfzow sason
A német légihaderő hőskölteménye
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Bocsánatkéréssel végződött
Szendrey volt csongrádi főlsoán
rágalmazói ellen indított per
(A Délmagyarország
munkatársától)
'& tör"
vényszék Ungváry-tanácsa. elött pénteken bo*
Ssánatkéróssel ért véget
®vek óta húző«
dó rágalmazási bűnügy, amely vitéz dr. Szén*
drey László volt csongrádvármegyei
főispán
feljelentésére indult Piroska György bőrke<
reskedő, Oláh Imre gazdálkodó és Oláh József
gazdálkodó, csongrádi lakosok ellen.
Piroska György és társai még két esíteú*
dővel ezelőtt Szendrey László főispánról valót*
lan rágalmakat terjesztettek. A feljelentésre
megindult felhatalmazásra üldözendő rágalmazási ügy folyamán a vádlottak a bizonyítás le*
ketőségével éltek, a törvényszék által kihallgat
tott tanuk azonban nem igazolták a főispán-'
nal szemben felhozott állításokat.
A törvény*
szék ekkor Piroska Györgyöt hatliónapi. CNáH
Imrét egyhónapi, míg Oláh Józsefet nyolcnapi
fogházbüntetéssel sújtotta rágalmazás
miatt.
Az ügy fellebbezés folytán a táblához Se*
rült. A tábla megsemmisítette a törvényszéli
ítéletét és új eljárásra utasította az elsőfokii
bíróságot. Ebben az ügyben fűzte ki péntekié
a főtárgyalás^ a törvényszék Ungvár yvtaná*
csa. A tárgyalása megkezdése előtt a vádlót*
tak kijelentették, hogy hajlandók
bocsánatot
kérni a magrágalmazott
főispántól,
tekintettet
arra, hogy állításuk valótlanságáról
meggyőződtek. A bocsánatkérési nyilatkozaitot Szendrey volt főispán elfogadta s így a vádat képviselő ügyész as iratokat visszakérte a tör*
vényszéktől..
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TRENKER
nagyszabású alkotása Tirol szabadságharcának
nagyszerű fejezeteiről

FEGYVERRE!

Tiz izgalmas fejezet a szabadság és szerelem
époszából. — A napóleoni idők dübörgő történelme elevenedik meg egy szerelmi regény
képeiben.
LUIS TRENKER, LUISE ULLRICK,
VARKONYI MIHÁLY
Szenzációs nj U F A-H1R A D Ó I
Páratlan felvételek a keleti harctérről, Hitler
repülőgépen Minszk felett, páncélos közelharcok Szmolenszknéi, a magyar honvédek hőstettei Ukrajnában.

