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itgiionlőitc magát 
a PaHavichinMiccai házmcstcriaftasban 

egij szabómester 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ilétfön 

reggel Jövés dördült el a Pallavíchini-ucca 3. s/ám 
alatt lévő ház házmesteri lakásában. Pető Lajos 53 
esztendős endrődi születésű, szegedi lakos szabó-
mester, aki n Pallaviehini-ueea 3. számú házban 
iiint házmester volt alkalmazva. forgópisztoly-
nál mellbelőtte magát. 

A lövés zajára a házbeliek tüstént berohantak 
lakásába és ott találták a szerencsétlen embert 
hatalmas vértócsa közepén. Melléből erősen öm-
löt» a vér. Nemsokára kiszenvedett. Rendőri bi-
zotság szállott ki a helyszínre, amely megállapí-

totta, liogy Pi'lö teljesen egyedül lakolt a bázmes-
teri lakásban, hozátnrlozója nem volt. Már 
régebbi idő óta betegeskedett és ismerőseinek nem 
egyszer említette, hogy öngyilkosságot fog elkö-
vetni, mert ugy látja, hogy betegsége gyógyítha-
tatlan. Fenyegetését hétfőn reggel beváltotta. Ön-
gyilkossága elölt elvégezte a ház körül munkáját 
majd visszavonult szobájába és elkövette az ön-
gyilkosságot. .t gyilkos golyó a szivét járta ke-
resztül és perceken belül végzeit vele. Búcsúleve-
let sem hagyott maga után. Holttestet a törvény-
széki orvostani intézetbe vitték. 

A Szegedi Tanárképző Főiskola 
Kamara*Kórusának 
hangversenye ?2 én este fél 0 ('rakor a Tiszában. 

JEGYEK a 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
jegyirodájában (llradí-u 8.) 

Rövidesen megkezdik 
a Tisza Lajos~köruti ivócsarnok 

építését 
é t Déhnagyarország munkatársától.1 A ; legu-

tóbbi kisgyűlés, mint emlékezetes, a szakbizottságok 
és a polgármester javaslata alapján elég hossza 
vita után egyhangúlag elhatározta, hogy bérbe-
adja a mélykutat, illetve szerződést köt a kut 

• gyógyvizének forgalombahozatalára. A kisgyűlés 
elfogadta Patzaucr Sándor ismeretes ajánlatát és 
felhatalmazta a polgármestert, hogv a víz forga-
lombahozatalára vonatkozó huszonötévcs szerző-
dést kösse meg az ajánlatottevő vállalkozóval, aki 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a mélykút fölé, 
Phol most az az ormótlan fabódé éktelenkedik, 
modern, művészi kivitelű ivócsarnokot építtet, a 
vizet két formában hozza forgalomba, mint gyógv -
vizet és mint szénsavval telitett üditővizet . 

A kisgvülési határozat fellebbezési határideje 

FÉRFI IHV.VrCIKKEKi 
érfi tavaszi kalap P 3.9S 

Férfi divat sapka —.98 
Divat férfi bőröv —.68 
Divat színes férfi ina, végig eav anyatí-

bót " P 2.78 
Műselyem csikós krepdesin nyakkendő —.78 
Férfi divat cérna keztyü 1 pár —.08 
Férfi nadráglartó bör résszel —.88 

HL' Fí OK. A LKATR I S/ K-K • 
Acél E hegedühur 12 drb .21 
Bernhard' A. hegedühur 10 
G hegedühur - 1 ~> 
Cselló A.'-hur -.SS 
Hrácsa A.-hur —.28 
Mandolln G he- —.10 
Citera hur 3 drb —.2! 
Cimbalom har 1 tekercs \ —.98 

KERTI TÖRPÉK. VI RÁGKARÓK 
Fekvő kerti törpe 16 cm — 18 
i l ló kerli törpe 27 cm —.IS 
Mló kerli gólya 55 cin .08 
Gombát) ülő törpe 55 cm P 1 !W 
Festett rózsafakaró 150 cm —.18 
Festett rózsafakaró 100 em 2 drb —.21 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
IXCOEO. CSBKONICS é l KtSS UCCA SABOK | 

most járt le. A határozat ellen benyújtottak egy 
fellebbezést, a felebbező azonban. Dobó János, 
utólag bejelentette a polgármesternek, hogy fel-
lebbezését visszavonja. A határozat jogerőre emel-
kedett és a polgármester most már a legrövi-
debb időn belül megköti a szerződést, a vállalko-
zó azonnal megkezdi az ivócsarnok építését és 

gyógyvíz palackozásának előkészítését. 
A mélykút vizét már hivatalosan is gyógyvízzé 

nyilvánították és igy a mélykút" neve a jövőben 
Szegedi Thermái Gyógyforrás '.esz. 

Kegyetlen gyilkosság 
a budapesti régi 
lóversenytéren 

Buáapcst, április 12. Hétfőre virradóra szörnyű 
kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság történt a 

'régi lóversenytéren. Az áldozat Simon Éva 18 
éves rendőri felügyelet alatt álló nö. A rendőrség 
feltevése szerint a gyilkos leteperte áldozatát, 
akivel hosszasan dulakodott. Simon Éván több 
szúrás és több vágás helye volt, amelyet valószí-
nűleg bicskával ejtettek a szerencsétlen nőn. Az a 
feltevés, hogy kejgv tikosság történt. A nő minden 
valószínűség szerint ittas volt. A rendőrség a 
helyszínen több (amit hallgatott ki. Figyelemre-
méltó vallomást telt Győri Albert sofőr, aki látta, 
bogy a szerencsétlen nő egy sovány, magas 30 
év körüli rosszul öltözölt férfival beszélget. Azt 
is látra, hogy valamin vitatkoztak, a nő szabad-
kozott, a férfi nieg húzogatta a rét felé. A rendőr-
ség erélyesen nyomoz a gyilkos után. 

i endii angol uri divat és egyenruha-
szabóság Podvenné l . 
özeg'cfl. Feketesas ueea 15. ez. lelefou 14—23. 

Megvizsgálják 
a vásárhelyi asszony 

elmeállapotát, 
aki bűnpártolással vádol-
ta a szegedi ügyészséget 

(.1 Déhnagyarország munkatársától.) Különös 
ügyet tárgyalt hétfőn a szegedi törvényszék ílácz-
tanácsa. Gombos Józseíné vásárhelyi asszony ke-
rült a vádlottak padjára felhatalmazásra üIdő-
zendő rágalmazással vádolva mert bűnpártolással 
rágalmazta a szegedi ügyészséget és annak egyik-
tagját, dr. Kleit.sch Imre ügyészt. Gombosné ellen 
a vádat a gyulai ügyészség képviselte. Gombos-
né a tárgyaláson védő nélkül jelent meg. a biró-
ság nyomban védőt rendelt ki részére dr. Duschák 
László személyében. Gombosné a szegedi ügyész-
séghez és a vásárhelyi rendőrkapitánysághoz in-
tézett több beadványában bűn pártolással vádolta 
meg a szegedi ügyészséget és dr. Kleitsch Imrét, 
mert általa folyamatban tett ügyben a hivatko-
zol iratokat nem szerezte be. 

A hétfői tárgyaláson az asszony elismerte, 
hogv a beadványt ő irta, kijelentette azonban, 

j hogy bizonyítani kiváltja állításait. A tárgyaláson 
kiderült a kővetkező tényállás: Gontbosné Vásár-
helyen polgári pert indított évekkel ezelőtt és ezt 
a pert elvesztette. A perben négyizben is perújí-
tás! kérelmet terjesztet elő, de ezeket a kérelme-
ket, mint alaptalanokat, sorban elutasította a 

biróság. Kérelmének csak ugv adtak helyet, ba 
igazolni tudja, hogy valamelyik tanú hamisan 
vallóit a perében. Az ügyészség lefolytatta a nyo-
mozást és megszüntette az eljárást. Az ügyészség-
nek ezt a végzését Gombosné felfolyamodta a fő-
ügyészséghez, de olt sem járt sikerrel, mire át-
vette a pótmagánvádat, panaszát azonban teljesen 
alaptalant, elutasították. Gombosné az eljárás 
alatt Írogatta beadványait az ügyészség ellen, sőt 
a vásárhelyi rendőrséget is megvádolta, a sze-
gedi ügyészséget pedig a koronaügyészséggel fe-
nyegette meg. 

A hétfői tárgyaláson ismertettek egy vásárhe-
lyi orvosi bizonyítványt, amely szerint Gombosné 
elmeállapota gyanúra ad okot, Errevon.atkozólag 
is kihallgatta a biróság a vádlott asszonyt, aki 
azonban kijelentette, ho-gy ő teljesen épelméjű, 
mindössze egy baj van, még pedig az. hogy egy 
daganat van a gyomrában, ezt is ugy szerezte, 
hogy az apja meg akarta őt mérgezni. Apja ellen 
feljelentést is tett gyilkosság kísérlete .címén . . . 
Kijelentette, hogy teljesen épelméjű, a beadványt 
épésszel irta és vállalja'érte a felelősséget. 

Vz ügyész indítványozta ezután, hogy a bíró-
ság rendelje el az asszony elmeállapotának meg-
vizsgálását, közérdek is — mondottig —, hogy 
Gombosné elmeállapota megvizsgáltassék, mert 
az asszony a feljelentések és beadványuk tömke-
legével árasztja el a hatóságokat. Dr. Duschák 
László védő hozzájárult az indítványhoz, a biróság 
elrendelte, hogy Gombosné elmeállapotát törvény-
széki orvosszakérlők vizsgálják meg. 

Ha eou his s z e r e i m van 
oengőért 
nyaralhat a 
B a l a t o n n á l 
kaphat vitorlás 
vagv turacsónakot 
VEGYEN 

BALATONI 
SORSJEGYET 
Kapható a D é l m a g y a r 
ország kiadóh;vaftaiában. 


