
D E L M A G Y A R O R S Z Á G 
í' 

1956 május 19. 

I n « « é g • t 

Gyöayörü hajszál vékony tisztaselyem 

harisnyaujdnnságok P 

« • 6 n 

nm 
ffehércéfvtáblás Borosnál 

ükiszoüiborB apanyiEHosok 
a szegedi ügyészség 

fogházában 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette 

a Délmagyarország, hogy szombaton délelőtt ke-
gyetlen apa gyilkosság történt Kiszomborban. Két 
legény, Szabd Sándor ós Szabó Jó/.ief, megölte 
édesapját, az 52 esztendős Sznbó Józsefet, a köz-
ség egyik tekintélyes gazdálkodóját. A gyillv® 
fiuk a kamrában támadtak rá apjukra, ütlegel-
ték, majd amikor az öreg védekezett, késsel ha-
lálraszurkállák. Hogy a gyilk > -ág gyanúját el-
tereljék magukról, a halott esnbert felkelői lék) 
a gerendára, a kamraajtót belülről becsukták és 
kimásztak az ablakon. Ezután kimentek a me-
zőre, majd munkájuk \égpe*lé*el elmentet. a csend-
őrségre és bejelentették, hogy «kiesapjuk öngyil-
kos.̂ ágot követett el. Nem volt nehéz azonban 
megállapítani, hogy nem öngyilkosság, haiwm 
gyilkosság történt, a legények rövidesen be ia 
vallották, hogy fik ölték meg apjukat. Elmondot-« 
ták, hogy az öreg gazda nagyon szigorúan bánt 
velük, a gyilkosságot megelőzőleg is bántalmazta 
Őket, ezért önvédelemből bántalmazták. A nyo-
mozás azonban egészen mást állapított meg. Ki-
derült, hogy a két fiúnak régóta útjában volt a 
keménykezű apa és ezért szeretteik volna minden-
áron megszabadulni tőle. Sokat töprengtek azon, 
hogy miképen maradhatnának egyedül a birtokon 
és végül is azt határozták el, hogy ha legközelebb 
apjukkal nézeteltérésük támad, végeznek vele. Az 
alkalom nem sokáig késett és a két fiu ez előre 
megbeszélt terv szerint megölte apját. A csendőrök 
Szábó Józsefet és Szabó Sándort hétfőn délután 
beszállították a szegedi ügyészség fogházába. 

Hétfőn délután ujabb fordulat történt az apa-
gvilkossítáff ügyében. A gyilkos fiuk bevallották, 
hogy már napokkal előbb elkészítették a kamra 
gerendáján a hurkot apjuk riizére és amikor ap-
juk gyanutlanul bement a kamrába, hátulról le-
fogták és fejét a hurokba dugták. Az öregnek 
Lés volt. a kezében és halálvergMésében sebesí-
tette meg magát. 

Szabó Józsefet hétfőn délután temették ei Ma-
kón óriási részvét mellett. A Kossuth Párt, amely-
nek Szabó érdemes tagja volt, hatalmas nemzeti 
szinü koszorút helyezett a koporsóra és a párt 
nevében H. Szabó Imre mondott huosuztatót. A 
testületileg megjelent 4-es huszárok nevében Is-
sekutz Béla vármegyei főszolgabíró búcsúztatta) 
az elhunytat. 

KERTÉSZ IRMfBFT 
Kozmetikai intezete 

Teljesen modern felsrerelés. 

A kozme t i ka m i n d e n ága . 

H i g i é n i k u s k e z e i é i . 

I n gqen t anácsadás leve lező lapon is. 
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Tlzezerpengüs fotaieKper 
eg® nemslherait blrfokp&rceltózás etán 
(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 

pert tárgyalt hétfőn délelőtt a szegedi törvény-
széken dr. László Adolf táblabíró. A per hát-
tere egy nagyszabású parcellázási ügylet, amelyet 
szegediek bonyolítottak la a Dunántulon. Márkus 
József és Kenyeres Izsó QFB-válíalkozók, akik-
nek Szegeden parcellázó vállalatuk van, többek 
között nemrégiben parcellázták gróf Apponyi Re-
zső Dunántulou fekvő 700 holdas ingatlanát. 
A parcellázás nagyszerű anyagi sikert jelentett a 
vállalkozóknak s miután ez igy bevált és sike-
rült, szerették volna hasonló célokra megszerezni 
gróf Apponyi Károlynak ugyancsak a Dunántúlon 
lévő 650 holdas birtokát is. Megtudták, hegy 
Schönstein Dezső szekszárdi gabonakereskedő öez-
eieköttetésben áll a gróffal, ezért felkeresték 
Schönstein t és arra az esetre, ha megszerzi ré-
szükre 4 parcellázást, tízezer pengő közvetítési 
dijat ajánlottak fel részére. A szekszárdi keres, 
kedő elfogadta az ajánlatot ós erről írásbeli szer-
ződést kötöttek. Schönstein akciója sikerrel járt, 
Márkus és Kenyeres megkapta a grófi uradalom 
parcellázását, azt el is végezték, azonban Schön-
steint nem fizették ki. <\ szekszárdi kereskedő 
erre dr. Lusztig István szegedi ügyvéd utján 
a szegedi törvényszék előtt pert indított a két 

Kedden délben ül össze 
a tanítói internátus 
építési bizottsága 

(A Dél magyar ország munkatársától.) A ta-
nítói internátus építési bizottsága kedden dél-
ben az építkezés helyszínén ülést tart az épü-
let és a Hősök Kapuja terveivel kapcsolatos 
műszaki és művészi kérdések letárgyalása cél-
jából. Ezen a nagyfontosságú ülésen képvisel-
teti magát ugy a kultusz-, mint az iparügyi 
minisztérium. A budapesti résztvevők kedden 
délelőtt érkeznek Szegedre dr. Szöllőssy Aurél 
miniszteri tanácsos és a kultuszminisztériu-
mot képviselő Ottó László vezetésével. A 
megbeszélésen résztvesz Pogány Móric, az 
internátus tervezője és Bánó László, a fűtési 
munkák tervezője, valamint a város, az ál-
lamépitészeti hivatal, a kereskedelmi és ipar-
kamara képviselője is. 

Az építési bizottság ülése után nagy erővel 
folytatják a munkálatokat, miután Hóman 
Bálint kultuszminiszter Olattfelder Gyula 
megyéspüspök jubileumi ünnepsége alkalmából 
Szegeden kijelentette, hogy föltétlenül ragasz-
kodik a munkálatok junius végiig való befe-
jezéséhez. 

Frigyes királyi herceg 
ünneplése 

Magyaróvár, május 18. Frigyes királyi her-

cegnél 80. születésnapja alkalmából Sós Károly 

nyugalmazott gyalogsági tábornok és Klrmpa 

Kálmán tábornok vezetésével a volt 19. ós 26. 

gyalogezred, a 11. és 19. vadászzászlóalj, a 9. 

huszárezred és a 31-eh volt honvédgyalogezred' 

tisztikarának és legénységének küldöttsége tisztel-

gett. Klempa tábornok meleg wa vakkal üdvö-

zölte a jubiláló királyi hercegei, aki m jhalettan 

mondott köszönetet a megemlékezésért. 

vállalkozó ellen és keresetében arra kérte a biró« 
ságot, hogy itélje meg részére a szerződésben! 
kikötött tízezer pengőt. 

Az alperes vállalkozók a kereset elutasítását 
kérték. Védekezésükben elismertlék, hogy a 
szerződést Schönsteinnel csakugyan megkötöttékl 
és e szerint Schönstein tízezer pengő közvetítési 
dijat kapott volna, azonban a parcellázás nem si-
került és igy ők sem fizethették ki a magas ösz-
szegü dijat." Előadták, hogy amíg az első parcel-
lázás nagyon jól sikerült, addig a második, ame^ 
lyet a szekszárdi kereskedő közvetített, egyáltalán 
nem váltotta be a hozzája fűzött reményeket, ré-
szint azért, mert a föld is silány volt, meg azért 
sem, mert a gróf is sokat kért, 

A felperes viszont ki jelentette, hogy őt mii 1 2 
nem érdekli, ő arra nem vállalt garanciát, hogy 
az üzlet jó lesz, neki a feladata az volt, hogy 
az üzletei megszerezze. Ezt a feladatát elvégebe, 
igy tehát a szerződésben kikötött tízezer pengő 
jogosan megilleti. 

A hétfői tárgyaláson a bíróság személyesen la 
kihallgatta a feleket, majd a tárgyalást elnapolta, 
miután kilátás van arra, hogy a perben magán-
egyezség jön létre. 

n nagybaracskai petíció 
Budapest, május 18. A közigazgatási bírósá-

gon hétfőn is folytatták a nagybaracskai petíció 
tárgyalását. 

Az egész tárgyalási nap azzal telt el, hogy az 
ellenpetició tárgyában lefolytatandó bizonyítási 
anyagból Brückler Elemér választásvédő tette meg 
folytatólagos előterjesztéseit. 

Az idö 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hftmérö legmagasabb állá-
sa 192, a legalacsonyabb 11.2 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 765.5, este 764.3 mm. A levegd páratar-
talma reggel 82, délben 65 százalék A szél 
iránya délkeleti, erőssége 2—3. A lehullott csa-
padék mennyisége 1.1 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Mérsékelt, keleti, délke-
leti szél, változó felhőzet, helyenkint, fő-
leg nyugaton, záporeső, esetleg zivatar, a 
hőmérséklet lassan emelkedik. 

Mindazoknak a jóba rá toknak és isme-
rősöknek, akik a szeretett hüsége,s feleség, 
anya és testvér, 

Murka Istvánná 
halála alkalmából részvétüket nyilvání-
tották és a temetésen résztvettek, ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 
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Vass László ugy a maga, mint a rokon-
ság nevében fájdalomtól megtörten tn. 
datja, hogy drága jé édesapja, 

Vass Endre 
kereskedő. 

hosszú szenvedés után meghalt. 

Temetése e hó 19-én délut4a féű ? 
órakor 3 asidó temető cjfltermé^ől. 

Jtészvétl4togat*sol; ipellSzéaét kérjük. 


