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DÉLMAGYARORSZÁG

MODELL KALAPOK

25 ezer pengő készpénzt
és 50 pengő értékű közmüveket
ad a város

megérkeztek-

K N I T T E L K A R Á S Z U. 5.
Alakításokat modellek után vállalunk.

rdstól és ütődéstől származó sebeket fedeztek fel.
Zavart, érthetetlen beszédéről és viselkedéséről
látszott, hogy erősen ittas. Amikor faggatni kezdték, artikulátlan hangon kiáltozott, majd hirtelenül, mielőtt bárki is megakadályozhatta volna
— egy nyitoti bicskát kapott elő s az életlen
pengével szaggatni kezdte a mellét, aztán ájultan zuhant az őt körülvevő emberek elé.

az uiszegedi védőnőképző intézet
átaiakitására
A

polgármester

tárgyalása! Johann

(A Délmagyarorszdg
munkatársától.)
Dr. Pálfy
József polgármester hétfőn reggel Scultéty Sándor
íőszámvevővel Budapestre utazott, hogy az ujszegedi védőnöképző intézet ügyében megbeszéléseket folytasson dr. Johann Béla államtitkárral.
A kisgyűlés annakidején huszonötezer
pengő városi hozzájárulást
ajánlott fel a kormánynak a
szerb internátus épületének
mintegy
négyszázezer pengős átalakítási költségeihez. A kormány
a felajánlott hozzájár uláson kivül különböző
közmüvi
berendezéseket
igényelt és erről a város
hatóságát csak utólag értesítette. Ebben az ügyben tárgyaltak Johann államtitkárral a város képviselői.
A polgármester, aki szerdán megjelent hivatalában, tárgyalásairól a következőket mondotta
a Délmaqyarorszáq
munkatársának:
— Egvelőre nem adtam
határozott
választ.
Azt mondottam, hogv idehaza alaposan meg fogjuk vizsgálni a kérdést és a város elhatározásáról a W r ö v i d e b b időn belül
értesitíük
Johann
államtitkárt. A kormány által igényelt
közmüvi
berendezések
költsége
minteffv harmincból ezer
prnnő lenne. Ma délelőtt
már
hozzávetőleges
költségvetést készíttettem a mérnöki
hivatallal,
amelynek számadataihói kiderült, hogv ezt
az
összege' mintegy huszonkilencezer
pengőre csökkenthették.
— Mlve' az igénveit közmüvek között a csatorna is szerepel és mivel ennek a csatornának
az elkészítése nemcsak a létesítendő
védőnőképző intézet érdeke, hanem érdeke egész Ú j szegednek tehát magának a városnak is, a csatornaépítés költségéből körülbelül nyolcezer pengőt a csatornázási alap terhére írhatunk.
Igy
21—22.000 ezer pengő az az összeg, amelynek fedezetéről gondoskodnunk kell a már felajánlott
huszonö'ezer pengőn kivül. Ezt az összeget vagy
pótlólag felvesszük a jövő évi költségvetésbe, vagy
pedig a városrendezési alapból hasítjuk ki, ebben az esetben hasonló
értékű
városrendezési
munkát ki kell iktatnunk a jövő évi városrende-

zési programból
halasztanunk.

államtitkárral
és elvégzését

egy

évvel

el

kell

— Véleményem szerint a kért póthozzájárulást meg kell adnunk, mert enélkül Szeged nem
kaphatja
meg ezt a nagyarányú
intézményt,
ez
pedig súlyos vesztesége lenne a városnak és a
város közgazdasági életének is. Az ujszegedi internátus
átalakítására
kiirt
versenytárgyalás
eredményét már megállapították. Minden munkanemre szegedi iparosok ajánlata
bizonyult
a
legkedvezőbbnek,
igy az egész munkát a szegedi
ipar kapja meg. Ha a város megtagadná a hozzájárulás kiegészítését, a kormány másutt helyezné
el a védőnőképző intézetet és igy a szegedi ipar
elesne ettől a négyszázezer pengős munkalehetőségtől. Ez a szempont az, amely az elhatározást
megérlelte bennem, h o « v meg kell adnunk a kért
hozzájárulást
Még csak
bizonyos
számításokat
végzünk, de valósztéüle" már holnan telefonon
értesítem Johann államtitkárt, hogy megadjuk
a
kért közmüveket.
Ebben az esetben a munkálatokat falán mén ebben a hónanhan megkezdik és
az uj intézményt a jövő év februárjában átadják
rendeltetésének.
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HIPNOTIKUS ALOM?
Rejtélyes események egy Ittas fiatalember különös autóvezetése
kerül — Megmagyarázhatatlan autózás után kutbaugrott és összeszurkálta magát — A szegedi törvényszék 3 napi elzárásra ítélte
(A Délmagyarorszdg
munkatársától)
Csak filléres regényekben
fordulnak elő
olyan
szinte
fantasztikus részletek, melyek egy tegnap a bíróságon befejezést nyert bűnügy anyagát képezik.
Szénássi
Imre Béla asztalossegéd a történet
főszereplője. Vasárnap Hódmezővásárhelyre ment,
bogy átadjon egyik megrendelőjének. egy
elkészített mandolint.
A vásár
után a
fiatalember
betért
Kocsis
Illés kocsmájába, hogy
áldomást
igyék. Az ivószobában néhány
ismerősével találkozott, borozgatni kezdtek, egyre több üveg és
pohár került az asztalra, aztán . . .
Aztán másnap reggel egy fehér kórházi
ágyon
ébredt. Kezén és mellkasán vastag
gézkötések'
takarták a sebeket; bogy hol sebesült meg. mi
történt vele, arról nem tudott számot
adni.
A
hozzá intézett kérdésekre nem válaszolt,
egvre
nyugtalanabbu 1 viselkedett, uffv, hogv zárt szobában helvezték el, ahol uira mély, deliriumos álomba merült.

Egy autó eltűnik és megkerül
Ezalatt Vásárhelyen különös ügyben
nyomozott a tanyai esendői járőr. Vasárnap délután öt
órakor dr. Draskovics
I'ál városi orvos jelentést

tett a csendőrségen, hogy egy ismeretlen barnaruhás fiatalember ellopta az autóját. Egy kocsma
előtt hagyta s egy kis fiut bizott meg a
kocsi
őrizetével. A gyerek előadása szerint öt óra tájban egy ittas fiatalember tántorgott ki a kocsmából, beült a gépbe, az autó elindult, mintegy száz
métert haladt előre, aztán megállt, majd viszszament előbbi helyére. A
fiatalember
kiszállt,
újra bement a kocsmába, rövid idő múlva újra
megjelent az autó mellett, érthetetlen
szavakat
morogva
ismét beült és hatalmas puffogással elrobogott Szeged
felé.
A csendőrök estére megtalálták az eltűnt gépkocsit egy környékbeli tanva mellett, hat kilométerre a kocsmától. Megindult a nyomozás, hogv
ki vitte el az autót Kocsis Illés kocsmája elől...?

E m b e r a kutvödörben
Mialatt a csendőrök az ellopott autó után kutattak. a környékbeli tanyák lakói különös leletre bukkantak a dülőut mellett egy régi
rozoga
kútban. Testével félig a vízbe lógva két
véres
kezével görcsösen
kapaszkodva
a merilőlába,
egy
barnarnhás fiatalember
függőit
a
vödörláncon.
Azonnal kihúzták és ekkor kezén és mellén szu-

Egyik tanyalakó lovon a mentőkért vágtatott,
akik először Vásárhelyre, majd a szegedi
közkórházba
szállították
a titokzatos sebesültet.
Az esetet jelentették a csendőrségnek és ekkor
futottak össze a kétügy szálai, igy lett az ismeretlen fiatalember az autólopás
gyanúsítottja.
Amikor délután bosszú alvás után nyugodtan
kijózanodva felébredt, már ágya mellett vártak
a csendőrőrs emberei . , ,

„Nem tudok autót vezetni T . . . "
„Én voüam .- .
— igv kezdte vallomását a
csendőrök előtt a fiatalember,
akiről
kiderült,
bogy Szénássi Imre Béla szegedi
asztalossegéddel azonos Sorjában elmondotta, hogy
mulatni
ment, aztán beült egv autóba, valami
megmagyarázhatatlan
szédülést
érzett,
mintha
minden
eszeveszetten rohanna mellette . . . Végre újra
csönd lett, ekkor körülnézett: nem tudta hol van,
mi történt vele . . . rettenetes félelem fogta cl,
nvn érez/", menekülnie
kell, dc nem
tudta
mi
elől . . . elővette a bicskáját, mellébe szúrt, maid
egv közeli kúthoz vánszorgott, felhúzta a vödröt,
kiöntötte a vizet, a vödörbe
lépett és
leereszkeJett 0 vízbe . . .
Mindezt zokogva, el-elrsukló hangon mondotta
el a csendőröknek, mnirí később a rendőrségen
és a vizsgálóbíró előtt is ilven értelemben vallott. U g y látszott, hogv ezzel véget is ér
egy
egyszerű autólopási történet — megkerült az autó,
megkerült a tolvaj —, a meglepetés
azonban
csak ezután jött. Szénássi Imre ugyanis bekötözött kezeit széttárva, hangosan,
kétségbeesett
hangon a következőket jelentette ki:
— Nem tudom miért tettem, nem tudom hogyan tetten1, én nem akartam lopni, nekem nem
kellett az autó, é 1 k A rem soha nem ültem
autóban, soha nem vezettem aulót . » .1

Hipnotikus

álom...?

Ez a kijelentés, bármennyire rejtélyes és hihetetlen volt is — nem változtatott az ügy lényegén. Lopás miatt vádat emelt ellene az ügyészség s bűnügyét tegnap tárgyalta dr. Molnár
István törvényszéki biró. A tárgyaláson a szívbajos,
halálsápadt fiatalember epileptikus
rohamot
kapott, zokogva védekezett, hogy nem akart semmi rosszat; beismeri, hogy elvitte az autót, de
nem akaita
ellopni, ugy érezte, hogy neki bele
kell üln'e a gépbe, pedig nem ért a motorhoz.
A birö enunciálta, hogy ezzel a kijelentéssel
a vádlott láthatólag nem védeni akarja magát —
hiszen beismeri a lopást — s igy ezt esetleg igaznak lehet elfogadni. Ebben az esetben pedig csak
ugy magyarázható a különös eset, hogv Szénássi
Imre Béla hipnotikus
álomban
hajtotta
végre
feltét.
Bűnösnek' mondotta ki a biróság a vádlottét
tulajdon
elleni
kihágásban
s
ezért
háromnapi
elzárásra
Ítélte, amit az előzetes letartóztatással
kitöltöttnek vett s elrendelte a vádlott azonnali
szabadlábra helyezését.
Az Ítélet jogerős lett, a különös ügy tehát befejezést nvert, de, hogv eöv fiatalember, aki nem
tud autót vezetni, ittas fejjel előre-hátra rohanjon egv hatalmas túrakocsival a dülőntak zegzugos kanyarodóiban is, — ez a talány
titok
marad.

G y ő r es Győr v d é k é n elsőrangúan bevezetett egyén,

vállalna. Megkeresések Holler
Kálmán cimére (Gvőr-Révfalul
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