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Hét letartóztatás 

a dorozsmai hamistanuzási ügyben 
(A Délmngyarors:ág munkatársától.) Napok-

kal ezelőtt jelentette a Délmagyarország, hogy 
a dorozsmai csendőrség a szegedi ügvészség 
utasítására okirathamisitás, csalás, hamis eskü 
és hamis tanuzásra való rábírás gyanúja miatt 
letartóztatta Maróthy S. István dorozsmai gaz-
dálkodót, feleségét és Sándor nevü fiát, vala-
mint Molnár Mihály és Polyák József nevü 
dorozsmai lakosokat. Az öt ember ellen egy 
polgári perből kifolyólag indult mee a nyo-
mozás. 

A csendőrségi nyomozás érdekes eredménye-
ket produkált. A már emiitett öt emberen 
kivül a nyomozás során letartóztatták id. Po-
lyák Lajost és Törzsmagi István dorozsmai la-

(A DélmagyarorszAtf munkatársától.) Csütör-
tök délelőtt a Hétvezér-uccában járó-kelők bor-
zalmas állapotban lévő emberre akadtak. Az 50— 
60 év körüli férfinek alig volt emberi külseje, 
testét fantasztikus rongyok burkolták. Beszélni 
alig tudott, a nevét sem volt képes megmondani. 
Valaki talpraállitotta és elindult vele a Tavasz-
uccai menhely felé, hogy ott elhelyezze. A sze-
rencsétlen ember útközben ötször rogyott össze, 
végül Is kísérőjének tigy kellett bevinnie a men-
helyre. 

A szerencsétlent ismerősként és nemi épen nagy 
örömmel fogadták a menhelyen. Kiderült, hogy 
az illetőt Gyuris Kálmánnak hivják, 51 esztendős 
dorozsmai lakos, aki néhány nap alatt valóságos 
kálváriát járt Szegeden. 

Gyuris Kálmánt, aki nemrégen a közkórház-
ban ápoltak, beutalták a Tavasz-uccai menhelyre 
azzal, hogy egy nap múlva intézkednek a beteg 
sorsáról. A menhely a beteget befogadta, majd, 

(A Délmagyarország miinkat'jrsá'ól.) Meg-
írta a Délmagyarors-ág, hogv a honvédelmi 
miniszter kiutalta a városnak a szegedi lakta-
nyák ké'n^gvedévi bérét azzal a félté.cl'el, ha 
a város soronhivül elvégezteti a l igákon 
a szükséges tatarozást munkálatokat. A város 
hatósága örömmel hozzájárult ehez a feltétel-
hez. most azonban kiderült, hogy baj van a 
laktanyatatarozások körül; a kiutalt laktanya-
bér nem használható fel a tataixnási munkála-
'ok költségeire, mert ez a bér a város rendes 
bevételei között szereoel a költségvetésben, a 
kiadások között viszont n^m szerepel akko-a 
összeg a lakíanyatatarojásra, m'nt amennyire 
szükség lenne, — igy pedig a kiutalt laktanya-
bér nem használható fel tel;'es egészében a 
tatarozási munkák költségeinek fedezésére. 

A csütörtöki tanácsülésen tett je^ntést erről 
a felfedezésről dr. Pává Ferenc tb. tanácsnok 
a polgármesterhelyettesnek és ismertette a 
számvevőség je'entését, amely szerint a költ-
ségvetésben nlnrs előirt fedezet a tatarozási 
munl:áhtukra. illetve nincs annyi fedezet, 
amennyire szükség lenne, amennyit a vegyes-
bizottság szükségletként megállapított. A fő-
számvevő azt javasolta, hogv a város a gáz-
gyári szerződés jóváhagyásával e:e-¿késsé 
váló 1,400.000 pengőből jelöljön ki fedeze'et. 
Ehez a megol 'áshoz hozzá is járult a tanács. 

De van más baj is a laktanyatatarozások kö-
rül. Ezt a munkát a város még a mult évben 
kiadta szabályszerű versenytárgyalás eredmé-
nyeképen a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
szegedi iparosoknak. A vállalkozók el is vé-
gezték a munka egyrészét, mivel azonban a 

kosokat is, Golbovits Károly és Kiss István 
ellen pedig ugyancsak bűnvádi eljárás indult. 
A csendőrség a két letartóztatott embert csü-
törtökön átadta a szegedi ügyészségnek. 

A nyomozás szerint M róthy S. István tanúi 
segítségével évek óta pe eket folytat. A csend-
őri eljárás szerint társaival együtt, Farkas 
Antal, Czékns Ferenc, özv. dr. Magyar Jánosné, 
özv. Fodor Imréné, Palotai Józ9ef, Tajtt Fe-
renc, Bass József, Dudás Imréné örökösei, Gyu-
ris István sérelmére követte el a bűncselekmé-
nyeket. A nyomozás folyamán az egyik tanú 
lakásán előre elkészített "allom ''8t találtak, 
melyet az illetőnek az egyik perben kellett vol-
na vallania. 

miután két nap múlva még nem történt ujabb in-
tézkedés, visszavitték a kórházba. Most már a 
rendőrség vette kezébe az ügyét és Gyurist njból 
a Tavaaz-ncoai menhelyTe vitték. A menhely 
azonban nem volt hajlandó Gyurist ott tartani; 
csütörtökön újból az uocára került 

Gyuris Kálmán jelenleg a menhelyen van, 
mert nem tudnak veie mihez kezdeni. Ügyében 
pénteken döntenek a városnál. 

A Délmagy&rország munkatársa kérdést inté-
zett az ügyben a menhely gondnokához, aki a 
következőket mondotta: 

— Nálunk tulajdonképen átmeneti menhely van 
hajléktalanok részére, igy tehát ide elesett bete-
get felvenni nem szabad. Gyurisnak ápolásra van 
szüksége, itt pedig azt nem lehet neki megadni. 
Épen ezért történt, hogv valahányszor idehozták, 
mindég el kellett szállíttatnom. Gyuris egyébként 
is dorozsmai illetőségű és igy Szeged nem tart-
hatja el. 

rendelkezésre álló fedezet elfogyott, a munkát 
félbeszakították. Az ipartestület elöljárósága 
nemrégen beadványt intézett a polgármester-
hez és azt kérte, hogy rendeljen el a további 
munkálatokra uj versen tárgyalást és igy 
nyújtson lehetőséget arra, hogy a munkából 
más iparosok is kapjanak, ne csak azok, akik 
a mult évben már dolgoztak. Az ioartestülef 
kívánsága méltányos volt, a mérnöki hivatal 
azonban csak 50 százalékos teljesítését java-
solta. Negyvennégyezer pengő értékű tataro-
zási munkáról van szó. a mérnöki hivatal 
azt javasolta, hogy a város ezt felezze meg, 
huszonkétezer pengő értékű munka elvégzésé-
vel bizza meg azokat az iparosokat, akik a 
mult évi versenytárgyalás alkalmával elnyer-
ték a megbizást, a másik huszonkétezer pengő 
értékű munkára pedig irjon ki uj versenytár-
gyalást. 

A csütörtöki tanácsülésen ezzel a javaslat-
tal is foglalkoztak, dr. Simkó Elemér főügyész 
azonban bejelentette, hogy az ügyészség ta-
nulmányozta a kérdést és a mult évben kötött 
vállalati szerződések szövegéből azt állapította 
meg, hogy a város nem irhát ki uj versenytár-
gyalást, mert a vállalkozók a mult évben az 
egész munka elvégzésére kaptak a versenytár-
gyalás eredményeképen megbízást és nem raj-
tuk mult, hogy a vállalt munkát nem fejezhet-
ték be, hanem azon, hogy a pénz hamarabb 
elfogyott. Igy tehát a munka folytatását az 
ügyészség véleménye szerint a város hatósága 
csak rájuk bizhatja, mert különben kártérítési 
igényük támadhat. 

A tanács nem hozott egyelőre határozatot az 
ügyben, dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 

elrendelte az iratok alapos áttanulmányozását 
és annak megállapítását, hogy a vállalati szer-
ződések szövege a mérnöki javaslatot igazol-
ja-e, vagy pedig az ügyészi véleményt. 

Egy szegedi trafikos 
öngyilkossága a budapesti 

Császárfiirdőben 
(A Délmagyarország munkatársától.) A bu-

dapesti főkapitányság csütörtökön értesítette a 
szegedi rendőrséget, hogy Balázsi János 57 
éves szegedi trafikos a Császárfürdő vendég-
lőjének egyik helyiségében felakasztotta magát. 
A halott zsebében bejelentőlapot találtak, amely 
Balázsi János Szeged, Rudolf-tér 7. szám alatt 
lakó trafikos részére volt kiállítva. A főkapi-
tányság arra kérte a szegedi rendőrséget, hogy 
folytassa le a nyomozást 

Á Délmagyarország munkatársa megállapí-
totta, hogy a Rudolf-tér 5. szám alatt Balónyi 
Jánosnak trafikja van. Balónyi a Somogyi-
ucca 9. számú házban lakott, zeneoktatással 
is foglalkozott. A trafikos a nyáron elvesz-
tette feleségét, azóta súlyos kedélybeteg volt. 
Valószínű, hogy emiatt követte el tettét, két-
ségtelenül hozzájárultak elhatározásához a ne-
héz gazdasági viszonyok is. 

Halálos szurkálás 
a névnap! fOlhuzás miatt 

(A Délmagvarország munkatársától.) Már-
ton Kanász György csongrádi gazdalegény a 
mult év tavaszán agyonszúrta legjobb oa-
rátját, Urbán Istvánt. A gyilkosság névnapi 
fülhuzás miatt történt. MRárton ss társai több 
leány társaságában ment hazafelé egy mű-
kedvelői előadás után. A társaságnak útköz-
ben eszébe jutott, hogy Mártonnak névnapja 
van. A lányok a fülét kezdték húzogatni, amit 
a legény eltűrt, de mikor a barátai estek ne-
ki, dühös lett és bicskát vett elő. Kijelentette, 
hogy ne bántsák a fülét, abból baj lesz. Ur-
bán kiszakított a kerítésből egy lécdarabot és 
azzal a bicskával fenyegetőző 'barátját elver-
te és elkergette a társaságtól. Később Márton 
Urbán után sietett, mire Urbán a csizmával 
fr jbeverte Mártont, aki erre a kezében lévő 
nyitott zsebkést Urbán mellébe döfte. A le-
gényt bevitték a kórházba, ahol rövidesen 
meghalt. 

Márton Kanász Györgyöt letartóztatták, 
apja azonban 10 ezer pengő óvadékot tett le 
érte és igy szabadlábra helyezték. Csütörtökön 
vonta felelősségre a szegedi törvényszék GS-
möry-tanácsa. A legény jogos védelemre hi-
vatkozott és előadását több tanú támogatta. A 
biróság Márton Kanász Györgyöt jogos véde-
lem címén felmentette a vád alól. Az ügyész 
fellebbezett 
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