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Este ttetől másnap délután kettőig feküdt az árokban 
a félholtra vert legény. 

Beszámolt tegnapi számiban a Dilmagyar-
orszdg arról, bogy Alsótanyán, a Zákány felé 
vezető ut egvik félreeső árkában egy eszmé-
letlen vérbefagyott tanyai fiatalembert találtak 
a járókelők. Az első pillanatban semmi tám-
pont nem volt arra, bogy hogyan került a 
fiatalember félholtra verve, vérbefagyva az 
árokba, az energikus rendőri nyomozás azon-
ban nemsokára tisztázta a bűnügy minden 
részletét és a tettesek már a szegedi ügyész-
ség fogházának lakói. 

A rendőri nyomozás adatai szerint Zámbó 
István 20 éves fiatalember is résztvett azon a 
báion, amelyet vasárnap este tartottak ax egyik 
zákányi kocsmában. Vig táncolás közben ne-
vetve mulatozott az egyik tanyai szOke szép-
séggel és a szőke szépség nem is igen akart 
mással táncolni. Tix őra felé azután hazafelé 
indultak a bálból. Zimbő István hazakisérte a 
a leányt. Két tanyai legény ingerülten és a 
bortól izgatottan látta a jelenetat és dühösen 
megfenyegette Ztmbőt, aki miatt még beszél-
getni sem tudtak a szőke szépséggel. 

A két leiény, Deák Vince és Szidi Antal as 
éjszakai sötétségben utána lopódzott a vigan 
hazafelé induló párnak. A sötét uíon elrejtőzve 
követték Zámbőékat, akik nevetgélve, karba-

fonva tartottak a tanyák felé. ZSmbő érzékeny 
buc<ui veit a tanyai szépségtől, majd vigBn 
fütyörészve ő is hazafé indult. Alig lépett azon-
ban néhányat, amikor hirtelen elébe állott Deák 
Vince és Síidi Antal. Izgatott vita indult meg, 
néhány máiodpercig tartott a felelösségrevonái, 
ma|d a vak sötétben a két legény hirtelen fel-
emelte furkösbotjdt és nagy erővel rásújtott 
Zdmbóra. Zánbónsk védekezésre sem volt 
ideje, hangtalanul, vérbeborultan összeesett. 

Es néhány perccsl ti* óra u'án történt és 
n még mindig eszméletlen legényre csak hét-
főn délután találtak rá. Zámbó István igy 
tizenhat órán keresztül feküdt eszméletlenül az 
árokban. Igen súlyos állapotban vitték be ez-
után a közkőrhátba, ahol azonban még kedden 
sem lehetett kihallgatni. 

A rendőrség nyomozása csak néhány óráig 
tartott. A két lámádé legényt előállították, akik 
azonban kijelentették, hogy olyan ittasak vol-
tak, hogy nem emlékeznek a részielekre, csu-
pán annyit tudnak, hogy összesióialkoztik a 
tanyai szőke szépaég miatt. A házkutatás során 
azonban megtalálták a véres furkósbotokat, 
mire Deákot és Sxidit behották a szegedi 
ögyésztégre. Az orvosok remélik egyébként, 
hogy Zámbót sikerül megmenteni az életnek. 

Ötvenegy tisztviselőt választ a juniusi közgyűlés. 
Minden vonalon megkeulfidött a korteskedéa. 

A juniusi közgyűlés választó közgyfilés lesz. 
A belügyminiszter legutóbbi rendelete értelmé-
ben ugyanis véglegesen betöltheti a város azo-
kat az állásokat, amelyek az uj létszám kereté-
ben bstölthetők, de amelyek csaknem kivétel 
nélkül behelyettesített tisztviselőkkel évek óla 
betöltöttek. Ötvenegy ilyen helyeiiesiel betöltött 
állás végleges bitiltésére kerül a juniusi köz-
gyűlésen sor, tehát a közgyűlés előre'áthatólsg 
nagyon isgalmas lesz és jénéhány nap'g el 
fog tartani. 

A polgármesteri hivatalban kiddsn már el is 
készítették a pályázati felhívást, aaely néhány 
nap múlva mejjelenik a város Hivatalos Ltpjá-
ban. Ez a felhívás részletezi, bogy milyen állá-
sok kerülnek be öltésre és közli az érdekeltek-
kel, bogy a pályázatok benyújtásának a határ-
ideje nyolc nap. Az érdekeltek természetesei 
megtudták, hagy készül a pályásat kiírása és 
igy érthető izgalom támadt a városházán. Kü-
lönösen azokat a tisztviselőket ériníi nagyon 
közelről ez a választás, akik állásukat hosszú 
évek óta behelyettesített tisztviselőkként töltik 
be és akik abban as esetben, bt a választás 
nem öket véglegesítené, banem a szavazatok 
többségét más pályázó kapná meg, esetleg vég-
legesen elvesztik állásukat, vagy visszakerülnek 
abba az alacsonyabb fizetési osztályba, amely-

ben behelyettesítésük előtt voltak. 
Így aztán érthető, bogy a korteskedis már 

megkezdődött az egész vonaloa. A pályázók régi 
recept szerint sorra látogatták a városatyá-
kat, hogy miníl több szavazatot biztosít-
sanak maguknak. A városatyák legnagyobb 
része pedig felhasználva a tilkos sza-
vasás előnyét, raiaden látogatónak készsége in 
megígéri az áhított voksot, hiszen az Ígéret be-
váltását senkise® ellenőrizheti. Kellemetlen és 
igazságtalan ez a módszer, nem az érdem, a 
rátermettség jutalmazásit eredményezi, hmem 
igen gyakran azok kapják meg a választó köz-
gyűléseken a többséget, akiknek nagyobb a 
rokonságuk, betolyásosabbak a protektoralk és 
körleteik. Kellemetlen azért, mert a körte ske-
dés egy kis túlzással szavazat-koldulásnak is 
nevezhető és a szavazatkolduló tisztviselő köny-
nyen lekötelezettnek érezheti magát egyik-másik 
befalyásosibb városatyával szemben, hiszen 
mndenki tovább akar baladni a ranglétrán és 

szüksége van a következő választásokon is a 
szavazatokra. Kellemetlen ez a szavazaikoldulás 
a kényesebb iilésű városatyák szempontjából 
is, meri nem minden ember játszik könnyen 
adott szavával és igy inkább kitérő választ ad, 
mert a rideg elutasítás kellemetlen annak is, 
aki adja, de annak még inkább, aki kapja. 

ön'ött a garatra és olyan energikusan követelte 
sikttnémák részére a t önyöradományok»t, 

hogy a Petőtl Sándor sugárut lakói a közeli 
őrszobáról rendőri segítségei kértek. Miután ax 
igazoltatás a helyszínen eredménytelen maradi; 
kél rendőr előállította Kovácsot, aki » ö r j 
siobában annyira nekidühödött, bocv — a 
prcdukált orvcsi látlelet szerint — nyolc manón 
belül gyógyuló térilésekel okozott a rendőrökön« 

A fárgyaláson Kovács ener«ikua»n tagadta, 
hogv bántalmazta volna a rendőröket et 
szerinte nem it volt lehetséges, mert lelje«ti 
részeg volt, másrétit azonban. am|n» >z ör-
szobábi beérlek vele, ugv megkötözték a rend-
őrök, hogy mozdulni sem tudott. Igv össze-
kötözve azután tjoy összeverték, hogy ő nen-
vedeti sérüléseket. Ezt azonban ezért nem tudla 
igazolni, mert kél hét ulán k*rfllt csak orvos elé,1 

Letartóztatása ut*n megtalálták nála azt a 
könyvet, amelvbe ** *dako*ők a* xdománvo-
zott össjeg-t Mrlák. de a könyv lao'ein-k fe-
lét Kov*cs kilépte, ugy hoffv a eyöHM 

nem állapíthat*. Megállapították azonbitl 
a z ' i*» hogy a slkeiné*"* o'th^nb*! kapót* iga-
zolványt meghamisilotl*, ugy hogv • céges 
fevélDapjf felsQ «zövegét lp»ágf* a «zöve»böl n 
siketnéms 8XIm kivtkart* és helyibe a Vakok 
fizőt iria. a kBrbétvegzőt oedta leragasztotta.! 

»*utár* at ok'ra'nak olyan színezhet arfoM, 
mintha a Vakok Intézetének megbízásából gyűj-
teti*. 

Enpek a bamiai'átnak a*» a magy»r<z^áC 
adla, hoPv lapasxfa'tta szerint at emkerrk * 
slketnémdkkal szemben icw oly k*tiyöriM«sek. 
és odakötök, mini a vakokkal szembet'. Miti'ánl 
Pedig reá nízve ax volt a fontot, hnov minél 
tftbhet gyűjtsön, megváltoztatta a levélpapír fel-
írá«át. 

A legérdekesebb mozzena'a n tárpvalásnatc 
az volt, amikor a vád rgveHen t»nuj», effv 
"•uvatmazo't yasutl tisztviselő a Slke»n*mák 
Otthona egvik állítólagos »1«oitő1a és gyöl'éti 
biztosa Budapestről lö1' a tárgyaltra, de aká»-
ce«k a vádlóit — mnoblliacselw. A tanu ogv*"is 
But,"'t>"s'en «ikka«ztívért vizsgálati foggí*ban 
ül. ő bízta -*er» Ko^cno* a »völ'#*tel. akinek 
a ovüttöit pénzből 25 nrltolék járt volna, de 
soha egv fillérrel sem tzámolt el. 

á lörvénvtzík — miután «ik*a»vfág miatt 
feljelentést sem tf'tek — nem is fnw|»l%o*batotf 
ezzel a* flvgvel. c'upán annvit Állapított mew, 
hogv *z okozott Vár né*vmi1H*nál több el-
é l t e a vádlottat hitháfopl börtönre és kétner 
500 »zer koron* pénzbüntetésre. Az ügyész sú-
lyosbításért felebhezett. 

A könyöradománygyüjiő, aki elsikkasztja az 
adományokat éa nakitámad m rendőreiknek. 

R e n d ő r i s e g í t s é g a „ g y ű j t é s * k ö z b e n . 

Igen érdekes betekintést nyújtott a jótékony-
ság bivatásos berkeibe az a törvényszéki tár* 
gyslás, amely a szegedi törvényszék fuhisz-
tanácsa előtt folyt le kedden délelőtt. A vádlóit 
Kovács Qézi állástalan hsntessegéd volf, aki 
ellen az ügyész hatóság elleni erőszak, könnyi 
testisértés vétsége és magánoklral hamisítás miatt 
emelt vádat. 

Ezt a fiatalembert, aki egyébként hatóság 
elleni erőszakért és csavargásért ismételten 
büntetve volt, tavaly szeptemberben as Országos I 

Sikelnéma Olthon kőnyöradománygyűjtőnek al-
kalmazta. ateképes igazolvánnyal, gyfljtőivekkel 
szerelte fel és útnak indította vidékre. Hogy 
Kovács Qéza az öt húnap alatt mennyit gyüjíöti, 
az őrök titok marad, mívei a gyűjtött könyör-
adományokkal soha senkinek el ntm számolt 
és ha történetesen január 28-ikán le nem issza 
magát és nem garázdálkodik, még ma is gyüjt-
hetné valamely jó vidéki városban a könyör-
adományokat és élhetne uri életet. 

Január 28-ikán azonban Kovács Qésa fel-
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Spanyol-francia konferencia dönt 
Abd al Krim sorairól 

Páris, jun'us 1. A McHp fezi tudősiiőlának 
jelentése szerin* Abd *i Krímet Taránbon *zl-
gotu őrizet ahti tartják ét senki' srm bocsá-
tanak hozz*. Spanvol körökben arrf betzéinekj 
hogy tev frmcin-sp*nyol konferencia ül ösne 
és ez dönt majd Abd el Krim tortáról. 

Szerdán délelőtt ité'et Léde">r«6 bűn-
ügyében. Budspestről leientik: Kedden dél-
előtt a Táblán folytatták a Léderer-bűnügy 
tárgyalásé*. Léderer mégegysrer kilelenlelte. 
hogy csak azért vallót' a hadbíróság előtt 
terbelőleg, hogy minél előbb halálra Ítéljék. 
Nem akasztottak fel. most megmondja a valót 
Semmit sem tud Kodelka feldarabolásáról. 4 t 
ögyész vádbeszédében Lideremé halálbünteté-
sének jóváhagyását kérte. A védőbeszéd u'árt 
Lideremé kijelentette, b"gv nem kiván többet 
semmit mondani. A Tábla szerdán délelőtt 
11 kor hirdeti ki az Ítéletei. ^ f p 

"elifon: 
pénztári 5—82. 

Junius 2, 3-én, szerdán és csütörtökön 

Amerikai történet 7 fel-
vonisban. 

I 
I 

Telefon ü - 8 5 . K O R Z Ó MOZI Telefon 11—85. I 
! 

Főscereplö: 

Azonkívül: p t n g u | i n > a s z f a l t b e t y á r . 

• t . 
Anerikai burlesik 

onásban. 
Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor, ünnepen 3, 5, 7 és 9 órakor 

Jóidö esetén az esti 9 óiai előadást a Horváth Mihály uca i nyári helyiségünkben' tartjuk 

^ Junius 2, 3-án, szerdán és csütörtökön 

I Gyorsabb, mint a szélvész!...} 
® Vadnyugati fcalandortörlénet fi felvonásban Főszerepben : FRED THOMSON. • 

I Azonwvüi: M e g b ő s z ü l t a n y ó s viBi. 2 felv. | 

ÍBJöadások kezdete köznapokon \ 7 éa 9 órakor, ünnepen: 3 5 7'és 9 ó-akor I 
Jó .dö esetén az esti 9 órai előadást a n y & r l h e U l ^ o h ^ 

mm 


