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27 bezúzott ablak 
a vendéglői csatatéren 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szándé-
kos emberölés bűntettének kisérlete cimcn került 
tegnap a szegedi törvényszék S á r a y-tanácsa 
elé öt szentesi lakos: B o r b é l y László, B o r -
b é l y Lajos, K o v á c s Istvánnc, B o r b é l y 
Lászlóné és egy fiatalkorú. A két Borbély mint 
lettes szerepelt az ügyben, a másik három vádlott 
ptdig mint bűnsegéd. A mult év decemberében 
Borbély László bement P a t a k i Imre vendéglő-
jébe. ahonnan azonban a vendéglős kidobta. Más-
nap leikereste a vendéglőst és kártérítést köve-
telt a kidobásért. A vendéglős ismét kidobta, ami-
ért azután Borbély László társaival együtt bosz-
szut forralt. 

Megbeszélték, hogy ellátják a vendéglős baját 
és december 30-án a két nő és a gyerek betért Pa-
takihoz, amikor prdlg látták, bogy a vendéglős 
egyedül van, behivatták a Borbélyokat is. A két 
Borbély azután berohant a vendéglőbe és kala-
páccsal, bottal támadtak a vondéslösro. Néhány 
perc alatt csatatérré változott a vendéglő cs a 
téren vérbefagyva maradt Pataki. 

A Borbély-fivérek látogatását 27 bezúzott ab-
lak jelezte. A nagy tumultusban eltűnt egv csomó 
holmi is. pohár, abrosz, likőr, bor és más apró-
ság amit az egyik nö, Kovácsné tüntetett el a 
nagv verekedésben. 

— A törvényszék előtt a vádlottak azzal véde-
keztek. hogv nem akarták megölni a vendéglőst, 
aki rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, nem 
is bántolták volna, dc szerintük Pataki kezdte 
ismét a verekedést. A biróság dr. Márton József, 
dr G'várfás Zoltán védők felszólalása után sulvos 
teslisértés címén 3 hónapi és 3 heii fogházra 
itéJle Borbély Lászlót. Borbélr Lajosra 2 hónapot 
szabott ki. a fiatalkorul megdorgálta. Kováesnót 
lopás miatt 30 pengővel sújtotta. Borbélynét pe-
dig felmentette a vád alól. 
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Betörtek a cukrászdába, 
összetörték a süteményeket 
földreszóríák a cukorkákat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Teg-
napra virradó éjszakán betörők jártak a 
Kossuth Lajos-sugárut 51. szám alatt lévő 
Elekes-fél© cukrászdában. Az ismeretlen tettc-
sek föltörték az üzlet uecára nyiló ajtaját és 
azon keresztül behatoltak a boltba. Mindösz-
sze 15—20 pengő értékű holmit vittek ma-
gukkal, de jóval nagyobb összegű kárt okoz-
tak, mórt, a sötétben összetörték a süteménye-
ket. földreszórták a cukorkákat. szétszórták 
ii mignonokat ás a földön, eltapostak min-
dent. A vandál pusztítást reggel fedezte fel a 
tulajdonos, amikor ki akarta nyitni az üzle-
tet. A rendőrség megindította a nyomozást.. A 
betörést valósznüleg a helyszínnel ismerős 
egyének követtek el, akik dus zsákmányt szi-
matoltak a cukrászdában. 

PÁRISI UGY ÁRUHÁZ RT. 
|ZMIG>. CHKONICS és KISS UCCA SAROK 

Májusi Jkölíözködésekhez 
PA-FER fémtisztitó folyadék, 1 doboz -.14 
Vitrage rud rezezve, 35 cm-es —.16 
Surolókefe —.20 
Padlóviasz sárga, vagy fehér, 1 drb -.20 
Vitrage rud fehérre zománcozva. 40 cm-cs — 22 
Papirszó'nyeg szép mintákban, 1 m -.24 
Tol liporoló -.24 
Padlósársitó. 3 levél -.24 
VEZOL kályhapaszla. ! doboz - 24 
Fürdőkádpaszta. 1 doboz -.24 
Molygáz, 1 doboz - 3 8 
Porruha -.48 
Zöld organtüll, 1 méter —.52 
Csikós etamin függöny anyag. 1 méter — 58 

Parkett paszla. 1 doboz —.68 

Fürdőszoba gyékény, 1 méteres —.68 

Padlófelmosó ruha —.68 

Nyeles surolókefe —.78 
Előnyomott konybaszék" takaró —.78 

Parkett kefe P 1.18 
Előnyomott falvédő -.88 
Toilelte kefe gyökérből, vagy fibriszből —.08 

Kitűnő nádporolö -.08 

Cipőt ELIT-nél v e g y e n 
Kombinált és tiszta fehér cipők, 
s z a n d á l cipők minden színben 
nagy választékban. 

Széchenyi-iér 16. 

Unió könyvre Is. 

Almom édesanyámról. 
Egy 19 éves lány megmérgezte magát, 

mert nem tudta árvaságát elviselni 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tra-
gikus öngyilkosság történt péntekre virradó 
éjszakán a Iióka-ucca 2. szám alatti házban, 
Gimes Kálmán postafelügyelő lakásában. Gi-
mesék alkalmazásában állott Hegedűs Mária 
19 esztendős sándorfalvi születésű leány. He-
gedűs Mária többizben panaszkodott, hogy 
árván nőtt ftl és nem birja árvaságát elvisel-
ni. Állandóan. búskomor volt és nemrégiben 
egyizben öngyilkosságot kísérelt meg. de ak-
kor sikerült megmenteni az életnek. Pénteken 
reggel feltűnt a postafelügvelő családjának, 
hogy Hcgediis Mária szobája felől nem hal-
latszik semmi mozgolódás. Amikor benyitot-
tak hozzá, holton találták az ágyon. 

Ünnepin ruhájában volt felöltözve, kezében 
rózsafüzért, tartott és a gázvezeték gumicső-
vét. Mellette búcsúlevele feküdt, amelyből ki-
derült, hogy a szerencsétlen leány öngyilkos-

ságot követett el árvasága miatt. Búcsúlevelé-
ben egy verset is közöl, amelynek a cime » 
következő: „Almom édesanyámról..." A 
vers többek között ezeket mondja: 

„Fehér ruhában látom őt. tavasz volt évv. 
a kedves akác virágzott, a ház előtt. A le-
menő nap sugara ott reszketett ajkán, zárt sze-
mén .. 

A vers igy végződik: 
..Akit a sors árván hagyott.. . 
Jó Isten, én nem panaszkodom, 
legyen meg a Te akaratod . . . 

Föl nem panaszlom a. viláimak, 
csak szeretett jó anyámnak: 
milyen kopár volt. ifjúságom 
s niennvi bánat szállt reám.., 

A szerencsétlen leány holttestét a rendőri 
bizottság intézkedésére beszállították a tör* 
vényszéki orvostani intézetbe. 

Több mint félmillió pengő 
utólagos járulékkal sulija az OTI a szegedi 

kereskedőket, Üzemeket és vállalatokat 
Ujabb súlyos összegei vonnak el Szeged gazdasági éleiéből — 

Interpelláció a szerdai közgyűlésen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hetek" 
óta tart Szegeden — mint jelentettük — az OTI 
központja részéről az összes munkaadókra ki-
terjedő vizsgálat, amely 10 évre visszamenő-
leg az egves bejelentések ellenőrzésére irányul. 
A törvány jogot ad az OTI-nak. hogy a beje-
lentett adatok valódiságáról közvetlenül az 
üzemeknél történt vizsgálat utján szerezzen 
meggyőződést. Ezzel a jogával az OTI köz-
pontja 10 éven keresztül nem élt, viszont a he-
lyi pénztárnál a tisztviselők amugv is annyira 
tul vannak halmozva munkával, hogv azokat 
a külső ellenőrzéssel megbízni nem lehetett. 
Az OTI ezérl budapesti tisztviselői karából 
szervezeti külön csoportot, akik végiglátogatják 
a vidéki városokat és olt sorra ellenőrzik a por-
lepte iratcsomókat. Természetesen most 10 év 
után már az édekeltek nem tudják elővenni bi-
zonyítékaikat és a tanúvallomások sem lehet-
nek megnyugtatóak, dc a fő baj ott van, hogv 
a kialakult birói gyakorlat, amelv talán csak 
legutóbb döntött el bizonyos kérdéseket, ez 
szolgál mértékül a 10 év előtt még rendezet-
len kérdésekre is. Főkcp ennek lehet betudni, 
begy csupán Szegeden több. mint félmillió 
pengőt fog kitenni az OTI állal utólag kirótt 
járulékok összege. 

Ebben az ügvben dr. C s e r z y Mihály tör-
vényhatósági bizottsági tag interpellációt 
jegyzett be a polgármesterhez a május 4-1 köz-
gyűlésre, amelyben a következőket mondja: 

,.Van-e tudomása Méltóságodnak arról, bogy 
az OTI budapesti központjából kiküldött tiszt-
viselők az összes szegedi munkaadókat, mintegy 
2000 kis- és nagyipari, valamint kereskedői 
vállalatot 10 évre visszamenőleg ellenőriznek 
az OTI-bejelentések és kirovások tekintetében? 

Van-e tudomása Méltóságodnak arról, hogy 
ennek a 10 évre visszamenő vizsgálatnak során 
olyan hatalmas összegeket rónak ki most utó-

lag az egyes munkaadókra, amelyek azok eg-
zisztenciájának megsemmisítését eredményez-
hetik és ezáital dolgozó munkások és tisztvi-
selők sorát teszik munkanélkülivé? 

Van-e tudomása Méllóságodnak arról, hogy 
a város gazdasági ciciéből az OTI állal eddig 
evenkint kivont hatalmas összegeken felül en-
nek a vizsgálatnak következteben u jabb 5 -Kflfl 
ezer pengőt, esetleg ennél is nagyobb összeget 
fognak ismét kivonni Szeged gazdasági vérke-
ringéséből? 

Hajlandó-e Méltóságod az OTT budapesti 
vezetőségénél és a kormányhatóságnál eljárni 
aziránt, bogy 

1. az OTI hibájából 10 év óta nem tartott 
fizemellenőrzésnek nem 10 évre. hanem legfel-
jebb 5 évre visszamenőleg eszközöltessenek, 

2. az utólagos kirovások következtében fize-
tendő százezreket ne vigye el az OTI Szeged 
város gazdasági éleiéből, hanem családi házak, 
fedett uszoda, vagy más szociális és egészség-
ügyi célú intézmény létcsilcsérc Szegeden 
használja fel." 

Kétségtelen, hogy dr. Cserzv Mihály inter-
pellációjával a közgyűlés egyeteme egyetért és 
az összes illetékes tényezők meg fogják tenni 
a szükséges lépéseket. 

Vendéa ló V f A • 
megnyitás 1 • 

BOLDOGASSZONY SUGÁRUT 33. SZAM 
alatt megnyitom volt Nyárv-félc vendég-
lőt. Figyelmes kiszolgálás. Elsőrendű ita-
lok. Ízletes liázi koszt. Abonenseket válla -
lok kihordásra is. Állandóan frissen csapolt 
Drehcr sör. Szives látogatást kér: 

"viíéz SzánJay János 
az EMKE-kávéház volt főpincére. 

- Szombaton nagy MEGNYITÓ VACSORA! 


