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Az Olvasó írja 
Baleset ellen védekezz ! 

Igón tisztelt Szerkesztőség! Az 
Jríóbta években mindenfelé lebet látni 
uz OTi szines plakátjait, amelyeken 
szemtéltetöen mutatja be, bogy mio-
denféíe balessti lehetőségek ellen mi-
iként kell védekezni. ÍSn most egy 
Ujabb speciális szegedi baleseti leht-
ftőségtje btvotn fel az OTI és az ille-
(t-ékes hatóságok figyelmét és kérem 
Jiogy oktassanak kí bennünket a véde-
kezés módjáról. 

Arról van ugyanis szó, hogy a 
iftid melletti tiszai lejáró vaslépcsője 
pjyan rozoga állapotban van, hogy 
icsodával határos, hogy ott még sú-
lyosabb baleset nem történt. Hangsú-
lyozom, hogy súlyosabb balesetről 
Tan szó, mert könnyebb baleset min-
dennapos azon a veszedelmes helyen. 
IVasórnap is saját szemeimmel láttam, 
tímint egy kisleányka gyanutlanul 
igyekezett lefelé a lépcsőn és megin-
gott alatta a rozoga alkotmány és ő 
egyensúlyát vesztve legurult. Apró 
horzsolásokon kivül nem történt ba-
ja, viszont az ott foglalatoskodók sze-
jtrint az ijlycsmi mindennapos dolog. 

Az a lépcső vezet le ugyanis p ha-
lászbárkákboz, amely mindig látoga-
tott hely wilt, de tavaly óta az egyik 
Uszodához is ezen" a lépcsőn kell le-
j á r n i , ami annyit jelent, hogy a sze-
5:on kezdetével naponta tőbbszáz em-
ber megv le és fel a lépcsőkön, ame-
lyek már évek óta pusztulnak a rozs-
dától és amelyeket soha semmiféle 
lvivatalos szerv nem méltatott figye-
lemre és nem javíttatott. 

Jó lenne igen tisztelt Szerkesz'ő-
5«g, ha a város valamelyik oszlopos 
Lisztvisqlőjje, esetleg egy városi mér-
üök csak egyszer is le- és felmenne 
ezen a lépcsőn, bogy lássa, mennyire 
tarthatatlan ez a helyzet. Ámde ezek-
ttok az uraknak errefelé ugy látszik 
minősen dolguk, miután a regattához 
!» másik oldalon kell lejárni, ahol 
igen jó szilárd kőlépcső áll rendelke-
zésükre a járókelőknek. Azonban a 
lakosság többsége nem regatta tag és 
kénytelen megelégedni nyáron a ke-
vésbé exkluziv uszodával, amely meg 
is felelne minden tekintetben, ha tisz-
tességes lejárati lépcsője lenne. 

Nagyon kérem azonban Szerkesztő 
irr, no adjop helyet annak a mostaná-
bnn szokásos kifogásnak, amellyel 
igen sok jobbsorsra érdemes ügyet 
intéznek el, hogy háboru van, bogy 
nincs vns és hasonlóknak, mert egy-
általán , nem ragaszkodunk a vaslép-
csöhöz, hanem megelégszünk egysze-
rű kő- vagy mükőlépcsövel is, csak 
éppen a testi épségünket szeretném 
biztosítani. A jó lépcső ugyanis nem-
csak ezt biztosítaná, hanem a város 
te az esetleges kártérítési perektől és 
költségektől, nemkülönben az OTI-t, 
mert végeredményben a lépcsőn leg-
inkább egyszerű munkásemberek vagy 
alkalmazottak járnak le-fel, akiknek 
halesetéért az OTI-nak kell helyt-
állni. 

Soraim szives közléséi megköszön-
ve vagyok Szerkesztő urnák kész híve: 

Egy félénk olvasó. 

R ó k u s o n a 
Konzervgyárban 
termelési szerződéseket lehe 
kötni 

paradicsomra 
paradicsom paprikára 
zöldbabra 

(Vetőmagot a gyár ad. Jelentkezni le-
het a gyár irodáiéban, vagy a paradi-
csompaprikára a Paprika Szövetség 
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H I R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi • könyvtárban éa az 
egyetemi könyvtárban vasárnap é» 
ünnepnap kivételévet könyvtárszol-
gálat 

A városi muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak; Bor-
bély Jórsel Tisza Lajos-körut 20, 
Mnldován Lajos Újszeged, Vedres-
utca 1, Selmeczi Béla Somogvitelep 
IX. u. 489, Nagy Gy. örök. k. Hanga.v 
I/evente dr. Roldogasszony-sugárut 
31, /akar S. örök. k. Máthé Valéria-
tér 1. 

Városi Szinház: Ké t nr Szol-
gá j a . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
H u l l ó b i l i n c s e k . Korzó Mozi; 
C s a i á d u n k szégyene, Széchenyi 
M«zi: A n n a-M á r i a , 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTF 
8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOIt 
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— Rcndkivilii közgyűlés lesz már-

eins 31-én. A törvényhatósági bizott-

ságot március 31-ére rendkívüli köz-

gyűlésre hiv'a össze dr. T u k a t s 

Sándor főispán. Március 29-én dél-

után rendkívüli közgyűlést előkészítő 

kisgyűlés lesz, ez a kisgyűlés letár-

gyalja saját márciusi tárgysorozatát 

is. Ugy a kisgyűlés, mint a rendkívüli 

közgyűlés tárgysorozatát a hét végén 

állítják össze. 

— Rendelet a gyapjú forgalmának 
szabályozásáról. Budapestről jelenik: 
A Budapesti Közlöny szerdai száma 
közli az iparügyi miniszternek a gyap-
jú forgalmának szabályozása tárgyá-
ban kiadott rendeletét. A rendelet ál-
talában véve a gyapjú forgalmának 
szabályozása (bejelentése, igénybevé-
tele. stb.) tárgyában a muli évben ki-
adott rendelettel azonos rendelkezé-
seket tartalmaz. Uj rendelkezés a 
rendeletben, hogv a birkáról és a bá-
rányról a gyapjút egy naptári évben 
csak egyszer szabad íenvirni. A mult 
évi rendelkezéstől eltérően határozza 
meg a rendelet az igénvbevétel aló! 
mentes gvapju mennviségét. 

Postacsomagok felvétele a 2-vel 
kezdődő tábori postaszámu tábori 
postákra. A szegedi postahivatal 
közli: A m. kir. postavezérigazgató-
ság engedélyezte, hogy április ÍD-ig 
csak a kettővel kezdődő tábori posta-
számokra egy 5 kilós csomag küld-
hető az uj kék szinü szelvényes (bé-
Ivegjegyes) tábori pos'ai levelezőla-
pok 2. március felirásu első szelvé-
nyének felhasználásával. A kék szinü 
szelvényes tábori levelezőlapot a tá-
borból küldi a csomagot igénylő hoz-
zátartozó. A csomagokban kizárólag 
i uhanemü és az egyéni felszerelés 
pótlásához szükséges tárgyak helyez-
hetők cl. Dohány, élelmiszer és levét 
stb. nem küldhető. A feladó a cim-
irat másolatát és a tartalomjegyzéket 
helyezze el a csomagaban A csomago-
kat nyitva kell feladásra bemutatni. A 
felvevő tisztviselők a tartalmat ellen-
őrzik. A nem 2-vel kezdődő tábori 
postaszámokra a csomagforgalom to-
vábbra is szüne'el. 

— Előadás a vegyesházasságról. 
A Szegedi Katolikus Növédő Egyesü-
let székházában ma, szerdán délután 
6 órakor tartja meg előadását a > Ve-
gyesháza sságról? a nagyböjti előada-
sok alkalmával dr. I'akots Károly ka-
nonok, szaonári püspöki helvnök. Az 
előadás az Aetio Catholica ezidei cél-
kitűzésének megfelelően a Családvé-
delem — nemzetvédelem tárgykörből 
veszi tárgyát. Az egyesület tagjait és 
a katolikus nőtársadalmat minél na-
gyobb számban szívesen iá ja az el-
nökség. 

Csak úgy mondom . . . 

Nem szabad tűrni, bogy impro-
duktív ember, aki életében még sem-
mit sem alkotott, csak a máséban 
turkál pökhendi módon, akár a vi-
lág legrosszabb könyvéről is bírá-
latot merjen mondani, pláne leszid-
va azt. 

Improduktív mivolta alatt nem 
azt értem, hogy neki ls írnia kel-
lett volna. Isten mentsen! Igy is 
sokkal több lesz maholnap az írás-
sal foglalkozó ember, miDt az ol-
vasó. Nem szólva arról, bogy a leg-
több iró azt affektálja, hogy nem 
szokta elolvasni a kortársai dol-
gait. Legfeljebb pajtásságból meg-
dicséri. Erre mondja posthumus kö-
tetében Hunyadv Sándor, hogy ni::es 
kellemetlenebb, mint mikor az em-
beri rosszul dicsérik meg. 

Az improduktívak saját mester? 
sé.gére gondolok, legven az bármi 
Ahol eltöltótték a rájuk kirótt szol-
gálati időt. reggel feihuzták, akár-
csak a gépet, este lejárt magától 
anélkül, bogy a lelke megrebbent 
volna. Aki a maga foglalkozásában 
sem tünt ki, perspektívája a szem-
közti ház kapuboltózatát sem tud-
ta áttörni s mindenkor kétségbe-
esetten vergődik, hogy mivel üsse 
agyon az idejét. Műveltségét a napi-
lapokból meriti, állandóan szidva a 
sajtót is, ám képtelen megemészte-
ni az olvasmánvát. Senki sem taní-
totta meg olvasni. 

Az ilyennek azt felelném, amikor 
•bírálatot? mond. 

— Nézdd. akáon ilven gyenge 
rossz, értlmctlen az a könyv sok 
hónap gondja, igyekezete, álmatlan 
éjszakája van beletemetve. Szellemt 
és fizikai munka. Hogv nem sike-
rült, az más kérdés, de a fáradsá-
got letagadni nem lehet (A le édes-
anyád is azt remélte, bogy sokkal 
szebb leszel, mint amilyenre sike-
rültél, mégse lett bánatában öngyil-
kos, sőt te sem gondolsz az erő-
szakos halálra.) Aki ezt a könyvet 
megirta, rontotta a szemé', az ideg-
rendszerét, neked van hozzá a leg-
kevesebb közöd, hogv hiába rontot-
ta. Mégis sokkal, összehasonlítha-
tatlanul több. mint te vagv, aki sze-
retnéi szellemi fölényt gyakorolni, 
dé nem ismered az alkotás vaftiöá 
sokon átvergődő, szenvedő gvörrvö-
rüségéi. Hát hallgass, ne légy kel-
lemetlenebb annál a foknál is. amit 
sikerült eddig elérned.. csetteg a 
nálad is műveletlenebbeknél Ak!t 
legutóbb megrágtál, az valóban el-
követett vagy 3—400 oldalnyi rossz 
irást Mu'asd meg. hogy te képes 
vagv egyetlen oldalra. Isten neki 
kíméletes leszek és nem veszem zo-
kon, ha az se lesz jó. Vagv lud"d 
mit? Megelégszem tiz sorral. De 
próbáld meg és azután beszélj. 
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— Engel János temetése. Kedden 

délután fél 3 órakor nagy részvét 
mellett helyezték örök nyugalomra 
Engcl Jánost, a Párisi Nagy Áruház 
'nrsfőnökét, a szegedi kereskedőtár-
sadalpm kiváló tagját. A cintereniben 
megtartott szertartást Frenkel Jewö 
végezte, méltatva a megboldogult fő-
nöki és családfői eréDyeit. Aczél Al-
fréd, az Alföldi Utazó Kereskedők 
Egyesülete főtitkára, mint az, AUKE 
elnökségi tagjától búcsúzott az elköl-
töz.öttől és kiemelte jótékonyságát, va-
lamint azokat az érdemeit, amelyeke' 
mint kereskedő szerzett azzal, hogy 
áruházában a szegényebb népréteg 
számára szükséges közszükségleti 
cikkek árát alacsonyan szabta meg és 
ezzel árszabályozó hatást gyakorolt 
ezeknek a fontos népellátási cikkek-
nek terén. 

_ A TISZA VTZALLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága ie-
lentése szerint a Tisza vízállása 
március 23-án reggel 7 órakor — 2% 
cm. a levegő hőmérséklete + 2 fok 
Celzius volt 

Alsóközponton is 

megalakult a munkakőzös' 

ségi mozgalom 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A munkaközösségi mozgalom 
Alsóközponton is nagy sikerrel in-
dult meg. A most megtartott ala-
kuló gyűlésen megjelent az alsóköz-
pouti Gazdasági Egyesület székhá-
zábau dr. Kanyó Bója egyetemi ta-
nár. dr. Csikós-Nagy Józsefné had-
test-főápolónő, Tóth Sándor ezre-
des, a hadigondozó hivatal főnöke, 
Jung Sándor tisztiorvos, miut a 
tisztifőorvos helyottese, valamint 
dr. Bicsay Béla városi tb. tanács-
nak, a népjóléti hivatal vezetője. 

Az alakuló ülésen megjelent ven-
dégeket dr, Balogh Istváu plébáuos 
üdvözölte. Hangoztatta, hogy a 
rendkívüli idők uj feladatokat ró-
nak a társadalomra, ezért van szükség 
a munkaközösség megalakulására. 

Dr. Kauyó Béla professzor ismer-
tette a munkaközösség . célkitjizé-
seit, majd katonai szempontból 
Tóth Sándor ezredes világította 
meg annak feladatait. 

Dr. Biacsy Béla hozzászólása után 
Kanyó professzor indítványozta 
alsóközponti munkaközösségi moz-
galom megalakulását. A résztvevők 
kimondották a megalakulást, amely 
meg is történt, miután nyomban 
megválasztották a helyi bizottsá-
got. A bizottság vezetője dr. Ba-
logh István plébános lett, tagjai 
pedig Wagner Gyula, dr. Matu*>-
vich Leó, Széli József plébános, vi-
téz Bokor Zoltáuné, dr. Árendás 

Györgyné, Varga Mátyás, Kulcsár; 
Szilárd, Kazi Gáspár, Tanács Sán-
dor és Tanács Mihály. A helyi bi-
zottság azonnal megkezdte tevé-
kenységét. A közigazgatási kikül-
döttek két hónap múlva ellenőrző 
szemlét tartanak és biztosítják 
mindazt az anyagi és erkölcsi se-
gítséget, amelyre szüksége van a 
tanyának. 

A gyűlés Csöke József. Szabó Jó-
zsef, Árendás György éa Tanács 
Mihály felszólalásával ért véget 
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„ Megfogta a tolvaját Ábrahám 
Istváu Gyula-púspoltítelepi zsibárus 
kedden délelőtt a zsibpiacon árusítás 
Közben észrevette, hogy egy őszbecsa-
varodott hajú cigányember elemel a 
portékái közút egy nadragoh Nyakon-
kapta a tolvajt, akiről az előhívott 
rendőr megállapította, hogy Kostas 
Tamasnak hívják, 70 éves es a Zsige-
haton lakik. Bekísérték a rendőrség-
re, ahol őrizetbe vették. 

— Kifogták a Tiszából a hat hét 
előtt öngyilkossá lett idegbeteg nő 
holttestét. A révkapitányság kedden 
délelölt telefonon értesítette a szegedi 
kapi ányság bűnügyi osztályát, bogy 
a Takács-féle fürdőház melleit isme-
retlen női hullát fogtak ki a baiá-
szok. A helyszínre kiszállott rendőri 
bizottság megállapította, bogy a női 
holttest, amely már hetek óta lehetett 
a vizben, azonos Bózsó Erzsébet 31) 
éves háztartási alkalmazott hullájá-
val. Bózsó Erzsébet, mint ismeretes, 
február elején öngyilkossági szándék-
ból a déli órákban nekiindult a Tisza 
jegének és annak ellenére, hogy töb-
ben megkísérelték kimenteni, a zajló 
jég közé ve-tette magát és többé nem 
bukkant elő. A rendőrség értesítette 
a holttest megkerüléséről az öngyil-
kos hozzátartozóit. Sógornője, Bozsó 
Jánosné, Kisvó-utca t. szám alatti la-
kos. a bonctani intézetbe beszállított 
hullában felismerte Bózsó Erzsébetet, 
igy a Tiszából kifogott hol'test sze-
mélyazonossága kétségtelen bizonyos-
sággal tisztázódott A rendőrség el-
rendelte Bózsó Erzsébet hplttestéoek 
rendőrorvosi boncolását. 


