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10-20 pengős havi segélyt kap 
kilencven szellemi munkanélküli 

(A Délmagyarország raunkalársától.) Április 
elején min t ismeretes — a város beszüntet-
te a szellemi munkanélkül iek foglalkoztatását és 
ezzel együtt ha rminc pengős hav i munkad i juk -
nak folyósítását. Azokból a városi és állami 
hivatalokból, amelyekben a téli hónapok alat t 
foglalkoztatták a szellemi munkanélkülieket , 
elsején kivonultak az elhelyezkedés legkisebb 
reménye nélkül. Megirta a Délmagyarország, 
hogy az érdekeltek küldöttsége meg jelent a vá-
rosházán és kérte, hogy a város a nyári hóna -
pok alat t is talál jon valamilyen módot a fog-
lalkoztatásukra. vagy segélyezésükre, mert igen 
sokan itt ál lnak egyetlen fillér kereset nélkül, 
képtelenek arra , hogy magukat eltartsák, a r ra 
még kevésbé képesek, hogy családjuk eltartá-
sáról gondoskodjanak. 

A varos hatósága a kívánságot jogosnak ítél-
te .mivel azonban szellemi munkanélkül iek 
foglalkoztatására szánt fedezet teljesen k ime-
rült. a téli foglalkoztatáshoz hasonló mértékű 
és díjazású továbbfoglalkoztatásra nem gon-

doltak a városházán. A népjóléti ügyosztály 
ugy határozott, hogy a minden segitseg, min-
den támasz nélkül álló szellemi munkané lkü-
lieket, csak azokat, akik sem családjukat , sem 
önmagukat nem tud ják eltartani, kisebb havi 
segélyben részesiti bizonyos munkate l jes í t -
mény ellenében. Elhatározták, hogy átvizsgál-
ják a szellemi munkanélkül iek névsorát és ki-
válogat ják azokat, akik leginkább rászorulnak 
a segítségre. A népjóléti ügyosztály most fe-
jezte be a kivizsgálás munká já t . Legutóbb 270 
szellemi inségmunkást foglalkoztatott a város 
havi ha rminc pengős fizetéssel. Ezek között 92 
olyant találtak, aki föltétlenül segélyezésre szo-
rul. Ezek havi 10—15—20 pengő segélyt fog-
nak kapni, de kötelesek a segélyért munkáva l 
megszolgálni, havonta legfeljebb tizenőt napig 
kell dolgozniuk. 

Az igy kiválogatott szellemi munkané lkü-
lieket a különböző hivatalokba osztják be és 
segélyüket a népjóléti ügyosztály utalványoz-
za ki. 

Jogos védelem miatt felmentették a legényt, 
aki revolverrel agyonlőtte támadófát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sebők 
Jenő 20 esztendős szegedi tanyai földműves a 
mult év december 3-án este agyonlőtte vereke-
dés közben Zöldi János 17 éves legényt. Sebőköt 
letartóztatták és kedden délelőtt szándékos em-
berölés büntette miatt bíróság elé állították. 

Sebők beismerte, hogy Zöldire revolveréből 
rálőtt, hogy a golyó Zöldit a szivén találta és 
etnnek következtében a legény a helyszínen meg-
halt. Tagadta azonban a bűnösségét és azt állí-
totta, hogy jogos védelemből ölte meg Zöldit. 
Elmondotta, hogy december 3-án a tanvai tánc-
iskolán vett részt többedmagával. Zöldi is ba-
rátaival volt ott. Kettejük között soha nem volt 
semmiféle ellentét, a lelőtt legényt azelőtt jó-
formán nem ismerte. A tánciskola befejezése után 
hazafelé ballagtak. Társával, Szűcs Jánossal elől 
mentek és egyszerre csak hátul verekedés kez-
dődött. Még mielőtt tudta volna, hogy ml tör-
tént, ©lőtte termett egy legény. Zöldi János, dur-

ván szidalmazni kezdte és feléie vágott egy üve-
get. Elhajolt a repülő üveg elői és futásnak vette 
a dolgot. A legények azonban botokkal és ké-
jekkel utána eredtek. Szorongatott helyzetében 
elővette pisztolvát ós ijesztésiil a földbe lőtt. A 
legények nem Ijedtek meg. hanem tovább üldöz-
ték, el is fogták, sőt meg is ütötték. Ekkor még 
kétszer sütötte el a pisztolyát és egyik golyó 
Zöldit szíven találta. A pisztolyát eldobva me-
neküléshez látott, de a legények méc ekkor !s 
üldözték és bántalmazták. 

Sebők Jenő vallomását a kihalgatott tanuk 
megerősítették. A bíróság ezek alapján Sebők 
Jenőt jogos védelem cimén felmentette és 
elrendelte azonnali szabadlábra helyezését, a 
pisztolyt azonban — amelyet a legény a gyil-
kosság előtti napokban talált az uccán — elko-
bozta. Az ügyész az ítéletben nem nyugodott 
meg. 

A csizmás menyecske 
rablótámadása az országúton 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 
délelőtt az algyői csendőrség egy furcsa fiatal 
menyecskét szállított be a szegedi ügyészség 
fogházába. A menyecske kackiás bajuszt viselt 
és az állán is többnapos szakáll éktelenkedett. 
Rablás kísérletéért fogták el — a sértettek. Az 
egyik orosházi cég két alkalmazottja hétfőn ko-
csin Szedredre igyekezett. A kocsin tekintélyes 
összegű pénzt és értékes árut vittek. Estefelé 
Vásárhelyt elhagyva. Kishomok táján csizmás 
menyecske kérezkedett fel a kocsira. Szivesen 
felvették és invitálták, hogy üljön kettőjük közé. 
a menyecske azonban hátul foglalt helyet. Mint-
egy négykilométeres ut után a kocsikísérő, aki 
szemmel tartotta a menyecskét, észrevette, 
hogy a menyecsk" a csizmaszárba nvul és ha-

talmas kési huz elő onnan. Az volt a szándéka, 
hogy előbb az erősebb kocsissal végez. A kisé-
rő azonbam hangos kiáltással figyelmeztette a 
kocsist. 

A menyecske ékkor hirtelen leugrott a kocsi-
ról és meneküléshez látott. A szoknyában el-
botolva azonban végigvágódott az uton, a kö-
vetkező pillanatban a kocsis és a kísérő már 
raj ta térdelt és ártalmatlanná tette. Amikor a 
menyecskét alaposabban megvizsgálták, kide-
rül t hogy a női ruhában férfi reitőzik. A pórul-
járt menvecskét megkötözték, feldobták a ko-
csira h folytatták nttakat Algyőig. ott azután a 
rablótiámrdót átadták a csendőröknek. A tá-
madó a nevét nem árulta el, a további nyomo-
zás fogja megállapítani, hogv mi a neve« 
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Egy húszéves fiatalasszony 
halálos tragédiája 

Délmagyarország munkatársától.) Teten-
t i t te a Délmagyarország, hogy a mentők hétfőn 
este Klste lekről a szegedi közkórházba szállí-
tották Vdradi Istvánné 20 éves sövényházai 
asszonyt. Váradiné súlyos lugmérgezést szenve-
dett ós ezért vált szükségessé a beszállítása. A 
fiatalasszonyt az orvosok megvizsgálták és 
megáll ltották, hogy nem lehet rajta segíteni. 
A marólúg teljesen összeroncsolta száját , nye-
lőcsövét és a belső résaeit. Kedden hajnalban 
Váradiné meghalt. 

A rendőrség a nyomozást azonnal megindítot-
ta annak a megállapítása végett, hogy milyen 
körülményiek között történt a mérgezés. Való-
színűnek látszik, hogy nem véletlen baleset, ha-
nem valamilyen bűncselekmény történt. Vára-
dinét nem lehett kihallgatni, mert beszállítása 
után egy percre sem tért eszméletre és meghalt, 
anélkül, hogy vallomást tehetett volna. A rend-
őrség elrendelte a holttest rendőrorvosi felbon-
colását. ame'y talán fényt fog deríteni a sze-
rencsétlein fiatalasszony t r a g é d i á j á r a . . . 

Zugirászat — 
60 íillér éri 

• • 

Otoen pengére itéttéh 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A sze-
gedi ügyvédi kamara ügyésze, dr. Haberl Pál 
zugirászat címén fejjelentette Kiss József volt 
szeged« magántisztviselőt. A kamara elé nemré-
giben egy fegyelmi ügy került, amelyben egy 
Török István nevü tanyai gazda tett feljelentést 
egy ügyvéd ellen. Török a fegyelmi választ-
mány előtt előadta, hogy a panaszos beadvá-
nyát egy Kiss József nevü férfi, egy Valéria-téri 
kocsmában szerkesztette és Kiss juttatta el a be-
adványt a kamarához is, ő nem is ismerte an-
nck tartalmát. Kiss fáradságát 60 fillérrel fizet-
te meg. később két deci bort fizetett még. A 
rendőrség megtalálta Kiss Józsefet, akiről azt 
is megállapították, hogy állandóan zugirászat-
tal foglalkozik. 

Kiss Józsefet kedden vonta felelősségre dr. 
Ráday László járásbiró. A vádlott bevallotta, 
hogy a beadványt 60 fillérért ő szerkesztette. 
Elmondotta, hogv valamikor a vasútnál szolgált, 
de onnan elkerült és akkor magántisztviselő lett. 
A cég leénitette és ő állás, kereset nélkül maradt 
gyermekeivel és feleségével. A nyomor, a nél-
külözés kényiszeritette arra. hogy zugirászattal 
foglalkozzék és ilyen módon néhány fittért, mint 
a jelen esetben is, keressen. Három nyelvet be-
szél, kiváló képesítései vannak, de ezeknek sehol 
sen. veheti hasznát, mert állás nincs. Elismerte, 
hogv i-pró sikkasztásokért és csalásokért már 
többszö- volt büntetve, ezeket a bűncselekmé-
nyeket Is nyomora miatt követte el. 

A bíróság zugirászat által elkövetett kihágás 
miatt 50 pemő pénzbüntetésre ttélte, ha nem 
tudja a pénzbüntetést megfizetni, helyette 10 na-
pot kell ülnie. Kiss Józse* az Ítélet ellen fellebbe-
zést jelentett be. 

Kél fiatalasszony 
lugköves mérgezése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az ö t -
halom-ucca 4. szám alatti házba hívták ked-
den délután a mentőket. Ebben a házban lakik 
Alézer Jánosné 22 esztendős fiatalasszony, aki 
lugkővel megmérgezte magát a kora délutáni 
órákban. A súlyos állapotban lévő asszonyt a 
mentők a közkórházba vitték. Állapota súlyos, 
kihallgatni nem lehetett, egyelőre nem tudják, 
hogy mlér* követte el tettét. 

Délután 6 óra tájban ismét megszólalt a 
mentők telefonja, ismét egy 22 éces fiatalasz-
szonyhoz hivtak segítséget. A Róka-ucca 12. 

alatt lakó " irezner Zoltánné Inzméraezést 
szenvedett, súlyos állapotban a belgyógyászati 
klinikára vitték. A vizsgálat fogja megállapí-
tani, hogy milyen körülmények között történt 
a mérgez éc. 


