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— Közellátási értekezlet Kedden 

délelőtt dr, Pálfy József polgármes-

ter elnökletével közellátási értekez-

let volt a városházán. Az értekezle-

ten megjelentek a város közellátás; 

neveit intéző összes hatósági és 

közhivatali szervek vezetői, akik az 

•aktuális kérdéseket beszélték meg. 

ívül ön ősiképpen a város fa- és zsir-

e Hátasáról, mint jelenleg a legfon-

tosabb ügyekről tárgyaltak. A vá-

ros hatósága a tiizifakérdé*ben, 

mint ismeretes, a földművelésügyi 

miniszterhez fordul azzal a kérés-

sel, hogy intézkedjék a Szeged ré-

szére szükséges tűzifámén nyiség 

mielőbbi leszállítására. A közellá-

lá«i miniszter néhány nappal ez-

előtt körirattal fordult az összes 

törvényhatóságok és városok, veze-

tőihez s felhívta a figyelmet arra, 

hogy a mai időkben fokozott mér-

tekben szükséges, hogy a közellátá-

si hivatalok állandóan a Lakosság 

rendelkezésére álljanak. Éppen ezért 

közli a miniszter, hogy fontosnak 

tartja a délutáni hivatalos órák be-

vezetését a közellátási hivatalok-

ban. A miniszter rendeletének meg-

felelően a polgármester megbeszél-

te a dolgot dr. Fodor Jenő nyugat 

utazott helyettes polgármesterrel, a 

közellátási hivatal, vezetőjével s 

olyan intézkedés történt hogy a sze-

a dél 

Véres családi dráma 
egy szentesi tanyán 

F e j n é y c l i r t t v e r t e térje fejét , aztán felakasztott® magát 
egy Háromgyermekes családanya 

gedi közellátási hivatalban. 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Véres családi drámáról tettek 

jelentest kedden telefonon Szentes-

ről a szegedi ügyészségnek. A je-

lentés szerint Szentesnek Veres-

egyháza elnevezésű tanyarészén la-

kott Rúzs Molnár Imre jómódú 

gazdálkodó feleségével és három 

gyermekével. Rúzs Molnár Imrének 

42 hold földje volt, arain gond ítél 

küí, szépen megéltek. A békés csa-

lád1 életet kezdetben semmi sem za-

varta. mostanában azonban napi-

renden voltak a veszekedések a férj 

és a feleség között. Az asszony 

ugyanis észrevette, hogy férje el-

hidegül tőle és egy fiatal lány 

iránt érdeklődik, akit el akat venni 

feleségül, Rúzs Molnára* igyeke-

zett lebeszélni férjét, hivatkozott 

21 éves és 15 éves leánygyermekük-

re és 14 éves fiukra, akiknek ér-

dekben a családi békét fenn akarta 

tartani, a gazdálkodó azonban hajt-

hatatlan volt és mindenáron el 

akart válni feleségétől, hogy a fia-

tal lányt feleségül vehesse. 

A vasárnapról hétfőre virradó 

éjjelen is ezen veszekedtek a házas-

társak. A veszekedés után a férj 

lefeküdt, és elaludt, az asszony 

azonban nem tudott aludni s az a 

gor.dolat érlelődött meg benne, 

hogy végez férjével. A konyhában 

volt, egy balta, amivel a gyűjtést 

szokták hasogatni. Rúzs Molnárné 

bevitte a szobába a ballát és alvó 
férjére támadt, vele. A nagyobbik 

lár.y, Rúzs Molnár Jolán fölébredt 

a zajra és rémülten látta, hogy 

édesanyja apja fejét összevissza 
veri a balta élével. A lány sikolto-

zására a másik két gyermek is fel-

ébredt. s közös erővel, hárman 

akarták anyjukat megfékezni, de 

az őrjöngő anya magából kikelve 
gyermekeire is rátámadt, Úgyhogy 
azok alig tudtak megmenekülni. A 

szomszéd tanyába menekültek, 

ahonnan a tanyatulajdonos motor-

kerékpáron bement a városba a 

mentőkért. 

Amikor a mentők megérkeztek. 

Rúzs Molnár Imrét szétroncsolt 
fejjel, haldokolva találták ágyában. 
Felesége eltűnt. Hosszas keresés 

után a kamrába akadtak rá. Rúzs 

Molnárné tettének elkövetése után; 

az éléskamrába menekült és ott fel-1 
akasztotta magát. Mire rátaláltak, 

halott volt. 

A szentesi csendőrség az ügyész-

ség utasítására tovább folytatja a 

nyomozást a borzalmas családi 

dráma ügyében a dráma hátterének 

teljes tisztázásáig. 

Rúzs Molnár Imre a szentesi kór-

házban fekszik, állapota olyan sú-

lyos, hogy egyelőre nem tudták ki-

hallgatni. 

Az Olvasó 
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_ Táborba ntalják Románjában a 
rágalmazókat. Bukarestből jelenti a 

Bud. Tud.: Az itteni hatóságok rend-

kívül sok névtelen vagy aláírással 

ellátott jelentést kapnak rágalmazó 

tartalommal, amely akadályozza a 

munkát. A belügyminisztérium leg-

újabb intézkedése értelmében az 

ilyen feljelentőket táborba, vagy 

fogházba utalják, ha kiderül, hogy 

a feljelentésen foglallak nem felel-

nek meg a valóságnak. 

— Halálozás. Molnár Józscfné 60 

lőtti hivatalos órákon kívül, dél- éves korában hosszú betegség után a 
. . . , .. IU őrházban médiait. Molnárné a Dél-

után inspekciót tartanak. Teljes hi-
vatali szolgálat bevezetését nem tar-
tották szükségesnek a délutáni 

órákban, mert az a vélemény, hogy 

minden ügyet el tudnak intézni a 

délelőtti hivatalos órák alatt isi ezt 

mutatja az eddigi tapasztalat s a 

délutáni inspekcióra, is csak azért 

vau szükség, hogy az esetleg felme-

rülő sürgős és gyors ügyeket cl 

tudják intézni. 

— 'Apponyi Albertné halála. Buda-
pestről jelentik: özv. Apponyi Aibeit-
né kedden délután 4 órakor meghalt. 
Temetése, csütörtökön délután 4 óra-
kor a Farkasréti temetőben. 

— Megjelent a vöröskeresztes bé 

lyegsorozat. A bélyeggyűjtők széles 

lábora hetek óta izgatottan várta a 

már révebben bejelentett négy ér-

tékből álló vöröskeresztes bélyegso* 

rozatot. A vöröskeresztes bélyegek 

kedden jelentek meg s a kora reg-

geli óráktól kezdve egész napon át 

tömegesen vásárolták az ifj bélye-

geket a postahivatalban. Az uj so 

mzat tekintettel arra, hogy 300 ezer 

példányban jelent meg, nem annyi-

ra a filateüsták szempontjait, mint 

a jótékony célt szolgálja. A bélye-

gek felárait ugyanis a Vöröskereszt 

javára fordítja a posta. 

I kórházban meghalt. Molnárné a Dél-
" triagyarország hűséges munkatársa 
volt, tíz éven keresztül kézbesítette 
a lapot minden reggel, pontosan, lel-
kiismeretesen. A Délmagyarország 
népes családja szomorúan áll Molnár 
Józsefné koporsója körül és szerdán 
délután 6 órakor a Gyevi-temetöben 
mond utolsó istenbozzádot az elhunyt 
dolgozótársnak. 

— Velencei tilmverseny. Velencé-

ből jetentik: A velencei nemzetközi 

müvószestek között a filmverse-

nyek örvendenek a legnagyobb nép-

szerűségnek Európa szerte. Ezévben 

körülbelül 1300 külföldi szakember 

.jött össze Velencében. Magyaror-

szág méltóan vesz részt ezen a nagy 

nemzetközi felvonuláson. A velen-

cei film versenyekre ide érkezett 

Göbbels német birodalmi miniszter 

s hétfőn meglátogatta a Rienalle 

képzőművészeti kiállítást. Pavoliní 

olasz népművelési miniszter elő-

ször a német pavillont- majd a had-

sereg, a repülés és a tengerészet ki-

állításait s ezután a magyar mű-

csarnokot tekintette meg. A ma-

gyar műcsarnok előtt vitéz dr. 

Baász Aladár miniszteri osztály-

főnök, a magvar—német fegyver-

barátság szellemében köszöntötte 

j Göbbels birodalmi minisztert, 

A hét végén megjelenik 
a stromanrendelet 

végrehajtási utasítása 
Budapest, szeptember 1. Amint is-

meretes, a 42-es országos bizottság 

tudomásul vette a kereskedelmi mi-

niszternek a színleges iparüzők el-

lenőrzésére vonatkozó rendeletét. A 

tudomásulvétel után dr. Varga Jó-

zsef kereskedelmi miniszter a na-

pokban adja ki a rendelet végre-

hajtási utasítását, A végrehatásiul! 

a miniszternek az a törekvése, hogy 

rendet teremtsen a színleges ipar 
űzök és a tényleges iparüzők közölt. 
A végrehajtási utasításban az a tö-

rekvés nyilvánul meg, hogy véget 
vessenek az úgynevezett stróman 
rendszernek és akj iparigazolványt 

vált ki, az az ipart csakugyan űzze 

is. Azokat az áliparüzőket, akik 

teák nevüket adták oda. de valóban 

nem vesznek részt az üzem. a ke-

reskedés, a műhely munkájában, el 

fogják távolítani a gazdasági élet-

ből, hogy helyet kapjanak azok. 

akik nem Csupán könnyű pénzszer 

zési alkalmat, munkanélküli jöve-

delmet, hanem hivatást látnak a 

gazdasági életben való közreműkö-

désükben. 

Ha megállapítják, hogy valamely 

üznmeél stróman van, anngk az ipar-
jogositványát visszovonják, becsuk 
ják a boltot, nem működhet a mű 
hely, az üzem. Kihágási eljárás in-

ezí 

Miért nincs útbaigazító szel" 
gálát a városháza kapuibalt ? 

Kaptuk a következő levelet: 

Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! Art 

hiszem minden ügyesbajos emberi 

akinek valami dolga volt a város-

házán, tapasztalhatta, hogy milyen 

nehéz eligazodni a városháza, d» 

különösen a mellette levő városi 

bérház hivatalainak labirintusai-

ban. A legtöbb városi hivatal eb-

ben a kétemeletes épületben van le-

helyezve, akinek valami városhá-

zi elintézni valója akad, annak leg-

inkább itt van dolga, ilt van a* 

ügyészség, a közigazgatási, a kul-

tur, a gazdasági, a népjóléti ügy-

osztály, az iparhatóság, a mérnöki 

hivatal, az anyakönyvi hivatal, az 

árvaszék, a katonai ügyosztály, a 

piachatóság stb. A tájékozatlan ér-

deklődő azonban a legnagyobb za-

varba kerül, ha valamelyik bivataÚ 

meg kell keresnie a bérházban. Van 

ugyan kifüggesztve egy erre a cél-

ra szolgáló tábla a kapu ralatt. 

azonban ál]ilom, hogy ez nem na-

gyon könnyíti meg a tájékozódást. 

Kérem Szerkesztő urat magam ós 

sorstársaim nevében, hogy adjon 

hangot lapjában anak, hogy segít-

sen ezen a helyzeten a város. Miért 

nincs útbaigazító szolgálat a vá-

rosháza kapuiban? Budapesten és a 

legtöbb vidéki városban már rend-

szeresítve van ez régóta. A kapuk 

aiatt egy altiszt teljesít szolgálatot, 

aki az érdeklődőknek megadja * 

szükséges felvilágosítást. Sokszor 

előfordul az is, hogy az ember ke-

res valakit, a városházán, de az il-

lető szabadságon van, FeJ keli ka-

paszkodui a második emeletre, ki-

lincselni keli, keresgélni kell, áruig 

megtalálja a keresett hivatali he-

lyiséget s itt megtudja, hogy hiába 

fáradt és hiába töltötte az idejét 

Ha volna tájékoztató szolgálat a vá-

rosházán, meg tudhatta volna már 

a kapuban, hogy akit keres, mnqs 

bent a hivatalában. 

Nem hiszem, hogy Szeged város 

ue bírná ki anyagilag ennek a szol-

gálatnak a bevezetését s a köz ér-

dekét szolgálná, ha gondolnának a 

mielőbbi felállítására. 

Vagyok Szerkesztő urnák őszinte 

tisztelője: Aláírás. 
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— Szegeden keresik egy sombor! 
betörés tettesét. A zonibori rendőrség 
sörözésé alapján a szegedi rendőrség 
nyomozást indított egy zombori betö-
rés tettese után, aki a gyanú szeriol 
zsákmányával Szeged felé menekült. A 
betörés íiseber Marion zombori ven-
déglős lakásában történi. A betörő ki-
feszítette a ház egyik ablakát, ugy ha-
toll be a lakásba. A vendéglős éppen 
akkor nyitóit be a szobába, amikor a 
betörő telerakta a nála levő bőröndöt 
különféle értékekkel. Az éjszakai lá-
togató nem vesztette el lélekjelenlétet, 
hanem a bőrönddel kiugrott az abla-
kon. Mire a vendéglős fellármázta a 
bázbeiieket, a betörő eltűnt a sötél 
éjszakában. Mint kiderült, gazdag 
zsákmánnyal sikerült menekülnie,meri 
értékes ruhadarabokat csomagolt kof-
ferjába, ezenkívül ellopott 1100 pengő 
készpénzt. 

" X ^ H Í Í l l S lat-í MnNí* a szenem izr. m m m 
tozik. 

A végrehajtási utasítás előrelát-

hatólag a hét végén jelenik meg, 

—oOo— 
_ Janik-vendéglőben ma flekken 

és vargabéles. 

szeptember I—ó'-a (kedd, szer-
da, csütörtök) naponta 10—12. a hit-
községi székházban. Ugyanakkor Ír-
juk be a gyermekfoglalkoztíjtó növen-
dékeit. Tanévnyitó istentisztelet 5-én 
(szombat) 9 órakor. A tanitás 9-én 8 

óiakor kezdődik. 100 


