
T e r v e k 

a tflzlfaellátás nehézségeinek 
megszüntetésére 

Egyenletesen kell elosztani a vásárlók kőzött a Szegedre 
érkező tüzifamennyiséget 

( X Délmagyarorszag mnnkatársá . 

tói) Nagy megelégedést keltett clr. 

R S f f y 'József polgármesternek az 

a legutóbbi bejelentése, amelyben 

Sózölte, Hogy a város tüzifaellátá-

sának biztosítása érdekében fontos 

intézkedések történtek. Ebben az 

agybea dr. S z i l á g y i Ferenc, a 

M Á V szegedi üzletvezetőségének 

igazgatója személyesen járt közbe 

és sikerült neki biztosítani, Bogy a 

tűzifa Szegedre szállitásáKoz meg-

telelő vasa ti kocsi á l l jon rendelke-

zésre. X közigazgatási bizottság 

ezért a közbenjárásért, amin t azt 

annak ídfejetf megírtuk, köszönetét 

lejezte k i Szilányi igazgatónak. 

X polgármester bejelentésével 

egyidejűleg meg is indul t a tűzifa 

érkezése s n'ébány napon belül any-

ny i tűzifa érkezett Szegedre, hogy 

agy a pi l lanatnyi szükségletet —• 

éppen ekkor kezdődött a néhány 

napog tartó Hideg idő — Hielégit-

Hetíe, m in t lehetővé tette a nagyobb 

tételekben vaiő tűzifabeszerzést is. 

Közben azonban u jabb helyzet ál-

lott elő egyrészt azáltal, hogy a 

kormány megállapította, hogy 

mekkora maximál is mennyiséget 

szolgáltathatnak ki a tüzifanagyke-

reskedők és mennyit a kiskereske-

dők. X szabályozás szerint a nagy-

kereskedő egy vásárlónak legfeljebb 

20 mázsa tűzifát szolgáltathat ki , 

a kiskereskedő pedig 2 mázsát. En-

nek' az intézkedésnek az volt a cél-

ja, Hogy az egy Helyre érkező tűzi-

famennyiség egyenletes és igazsá-

gos elosztását biztosithassák. Ez a 

körülmény véget vetett a nagyobb 

tételekben való vásárlásnak s igy 

minél több vásárló kiszolgálása vált 

lehetővé. 

De egy idő óta csökkentek a Sze-

gedre érkező tüzifamennyiségek is. 

Megállapítható, hogy változatlanul 

és naponta érkeznek nagyobb 

mennyiségek Szegedre azonban 

ezek a mennyiségek még nem ele-

gendők ahhoz, Hogy az Összes vá-

sárlók igényeit k i lehessen elégí-

teni a jelenlegi 20 és 2 mázsás ki-

szolgálási korlátozás szerint. Éppen 

ezért értesülésünk szerint annak 

biztosítására, Hogy lehetőleg min-

denki tudjon tűzifát vásárolni, a j 

intézkedés készül. X miniszter ren-

delete lehetőséget ad a polgármes-

ternek, hogy amennyiben a szük-

séghelyzet ugy Hozná magával , a 

20 'és 2 mázsás kiszolgálási korlá-

tozást saját Hatáskörében tovább 

szűkítheti s elrendelheti, Hogy egy-

egy kereskedő egy-egy vevőnek 

ezeknél is kisebb maximál is téte-

lekben adhat ja csak el a tűzifát. 

Ezzel az inntézkedéssel azt kíván-

ják eíémi, Hogy a Szegedre érkező 

tűzifa a mostaninál is egyenlete-

sebben és igazságosabban legyen 

elosztva s ne legyen senki, aki az 

elosztás előbbi szabályozása miatt 

ne tudjon tűzifához jutn i . 

Moziban vo!t az ideáljával, 
utána a Tiszába ölte magát 

egy textiláruházi üzletvezető 
(A Délmagyarország munkatársától) 

A kettős ünnep rendőri krónikájának 
egyik eseménye a maga megrázóan 
tragikus mivoltában túlnő a szokott 
rendőri hir keretein. A rendőrségi saj-
lónapló szűkszavú bejegyzése szerint 
P á s z t o r Lajos 33 éves cipőkeres-
kedő szombaton este öngyilkossági 
szándékból a TlsZahidról a vizbe ve-
tette magát és elmerült, holttestét ed-
dig nem sikerült kifogni. 

Az öngyilkosság mögött sötét lelki 
tragédia húzódik meg, amelynek rész-
leteire talán soha sem fog tudni vilá-
gosságot deríteni a nyomozás. Az is-
merősök is értetlenül állanak a rej-
téllyel szemben és ba vannak is felté-
telezések. ezek esak kombinációk és 

találgatások, bizonyosat azonban sen-
ki nem tud. 

Az kétségtelen, hogy anyagi okai 
nemigen lehettek Pásztor Lajosnak 
arra, hogy eldobja magától az életet. 
Aránylag igen szép vezető pozíciót 
töltött be: a Kelemen-utcai Hódi-féle 
cipő- és textiláruháznak volt az üzlet-
vezetője. Fizetése nyugodt megélhetést 
biztosított, anyagi gondjai nem vol-
tak. Szolid életet élt, főnöke és mun-
katársai megbízható, szakmáját értő, 
kötelességtudó embernek ismerték, aki 
jó kedélyével környezetét is felvidí-
totta. Azok, akik közelebbi ismeretség-
ben voltak vele, azt gyanítják, hogy 
valami lelki meghasonulás okozhatta 
a tragédiát. Pásztor félig-meddig vő-

GIBRALTÁR SEM 
SEBEZHETETLEN! 

Egy esztendeje annak, hogy az olasz 
rohamnaszádok először hatoltak a 
híres fellegvár védelmében megbúvó 
és a modern technika minden védelmi 
eszközével ellátott brit haditengeré-
szeti bázis vizeibe. Ez már az ötödik 
eset, hogy olasz rohamnaszádok angol 
hadikikötőben horgonyzó haditenge-
részeti egységeket támadtak eredmé-

nyesen 

Erről és még számos rendkívül 
aktuális eseményről számol be 

a magyar nyelvű 

T E M P Ó 
16. legújabb száma 

He a: 60 fillér 

K a n A a i é m i n d e n ujságáeusiiőnál 

legény volt: az üzlet egyik alkalma-
zottjának, egy feltűnően csinos, eláru-
sító leánynak udvarolt. Pásztor nem 
titkolta mások előtt sem, hogy szerel-
mes a csinos, fiatal leányba és bizal-
masabb barátai ugy tudták, hogy az 
udvarlást rövidesen heppiend fogja 
lezárni; Pásztor feleségül veszi szive 
választottját. 

Ez az ismeretség már régibb keletű 
lehetett, mert amikor ez év tavaszán a 
Ha-Ha cipőáruház helyén megnyilt a 
Hódi-féle üzlet és a textilosztály vezc-

A rendőrség most azt kutatja, hogy 
élete utolsó órájában hol járt és kik-
kel beszélt Pásztor Lajos. Ennek tisz-
tázásával remélnek fényt deríteni ax 
öngyilkosság rejtélyére. 

Letartóztatták a csongrádi 
közellátási hivatal vezetőjét 

Csongrád, november 2. A csongrá-

di közellátási hivatal munká j a 

tésére a tulajdonos Pásztort szerződ- \ iránt az utóbbi időben egyre több 

Winternitz Márton fájdalomtól megtörten jelenti, hogy imá-

dott felesége 

Winternitz Mértenné 
szül. Berger Franciska 

46 évi boldog házasság után 67 éves korában elhunyt. Lelkét 

megbékélten adta vissz;. Teremtőjének. 

Isten Veled Drágám, nyugodjál békében! 

Gyászolják testvérei: Winternitz, I ipó* és Tarján FTtés. unoká-

ja: Sonnenwirth Pál és az egész gyászoló család 

Temetése november 3-án délután 3 órakor 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük 

tette, az üzletvezető arra kérte a tulaj 
donost, hogy előbbi munkahelyéről, a 
Püspök-bazárban levő Kovács Károly 
rőfös és divatárukereskedésből szer-
ződtesse át vele együtt a csinos, bar-
na ktszolgálónőt is. A tulajdonos tel-
jesítette ezt a kérést és azóta az üzlet-
vezetőt igen gyakran látták együtt az 
az üzleti órákon tul is a fiatal leány-
nyal. 

P á s z t o r Lajos viselkedésén egé-
szen a legutolsó napig semmi olyast 
nem észleltek, aki okot adhatott vol-
na annak feltételezésére, hogv a fiatal-
ember sötét tervekkel f> utálkozik. 
Igaz, hogy néha bizonyos fokú idpge* 
séget tapasztaltak, ez azonban esak 
mnló jelenség volt és percekkel utóbb 
már megint annak a mosolygó és tré-
fálkozó, vigkedélyü embernek mutat 

kozott, akinek általában ismerték. Ép- zsír-, cukor- és cipőjegyekhez. 

volt a panasz a városban. M o l n á r 

Imre főispán pénteken megjelent a 

csongrádi városházán és hivatal-

vizsgálatot tartott a vármegye köz-

ellátási előadó jának ki söreiében a 

közélelmezési hivatalban. 

A vizsgálat befejezése u tán a, 

rendőrség őrizetbe vette Könyves 

György városi dijnokot, a közellá-

tási hivatal vezetőjét és előállítot-

tak a rendőrségre a közélelmezési 

hivatalból több tisztviselőt. 

A nyomozás tovább folyik. Aa 

ügynek már is többszáz gyanúsí-

tottja van. A közellátási hivatal 

tisztviselői összejátszva többen csa-

lás u t j án jutottak liszt-, kenyér-, 

pen ezért kizártnak tartják, hogv ] 
Pásztor hosszabb idő óta készült vol-
na az öngyilkosságra Valószínűnek] 
látszik, hogy élete utolsó napján, a| 

(MTI ) 

Szeged sz. kir. város közellátási 
hivatala 

szombati ünnepnapon adódhatott va-i 3982—942. k. e. szára. 

látni, ami megzavarta a fiatalember 
le'ki egyensúlyát és végzetes tettének 
elkövetésére késztette. 

A szombati napon Pásztor a főnő-
! kével is hosszabb beszélgetés! folyta-
, tott, de ennek lefolyása sem nvujt 
sr-mmi támpontot arra, hogy a nyomo-
zás a rejtély felderítésénél következ-

• tetéseket vonhasson le belőle. Pásztor 
egyébként szombaton este menyasz-
•.zonyjelöltjével moziba ment, a Belvá-
rosi Moziban az uj Karády-film pre-
mierjét nézték végig és a moziból is 
együtt távoztak. Este 9 óra után vett 
búcsút Pásztor a leánytól, egy óra 
múlva pedig inár ott állt a Tiszát-hidon. 
gyors mozdulattal lerántotta nz átme-
neti kabátját, összehajtva a hid kor 
latjára tette, azután átverette m ;gat a 
korláton és beleugrott a Tiszába. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a közellá-

tásügyi miniszter urnák 111.960—1912. 
K M. sz. rendelete alapján 1912 no-
vember 1-től kezdődően finomliszt 
szelvényekre havonkint és személvrn-
kint 80 dkg sulyu finom lisztet és 80 
dkg kenyérlisztet kell kiszolgáltatni 
olyképpen, hogy az 5. és 7. sz. finom-
liszt szelvényekre csak nullás liszt, a 
6. és 8. sz. finomliszt szelvényekre 
pedig csak kenyérliszt adható ki. A 3. 
és 4. számú finomliszt szelvények el-
számolási határideje 1942 november 7. 

A vendéglátóipari üzemek finom-
liszt ellátása is a fenti rendelkezés-
hez igazodik 

Szeged, 1942. november 2 
, polgármester. 


