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Biesopoviosiiási ierveh 
a városházán 

Felcserelik az ügyosztályok vezefőií és előadóit 

(A magyarorggdg munkatársától.) A vá-
rosházán hónapok ó(a beszélnek arról, hogy 
rövidesen átcsoportosítások lesznek a' tKSzt-

visolöi státusában. Az átcsoportosítást idő-
szerűvé tettek a legutóbbi választások. Mint 
ismeretes, pbbon évben választotta meg a 

közgyűlés tanácsnokká dr Pálfy Györgvöt a 
nyuga]ombavonult Renkey kiiltur'tanácsnok 
állasára és néhány héttel ezelőtt nverte el a i 
itanócpnoki állást dr. Kemenesy Tíbor, aki 
tb. tanácsnokként már a népjóléti ügyosz-
tályt vpzetto- Dr. Kpmenpsy Tibor megvá-
lasztására » belügyminiszter nyújtott lehe-
tőséget. amikor engedélyt, adott a városnak 
az ötödik tanácsnoki álíás betöltésére. 

Dr. Pálfy György, aki aljegyző korában a 
ímlfurügv 'Osrtájy holvettes előadója volt. mint, 
uj tanácsnok, ennek az ügyosztálynak az 
élére került, dr. Kemenesy Tibor pedig to-
vábbra ie a népjóléti ügyogztily élén maradt-

Dr. Pá'fy József polgármesternek elhatá-
rozott szándéka, hogy megváltoztatja a tiszt-
viselők eddigi beosztását. A polgármestert az 
a cél irányítja, hogy a fiatalabb tisztviselők-
nek alkalmat, adjon a közigazgatás minden 
ágazatának megismerésére, ezért, azt tervezi, 
hogy időnkint jele se/éli az ügyosztályok ve-
zetőit» bizonyo8 ídöközókben megváltoztatja a 

fogalmazói kar tagjafoak beosztását is. A ta-
pasztalatok szerint ugyanis s°k hátrány 

származik abból, ha egy-egy tisztviselő tul-
hoggzu ideig marad ugyanabban a beosztás-
ban. mert igy nincs ajkalma szélescbbkörü 
közigazgatása gyakorlat megszerzésére. 

Értesülésünk szerint a polgármestor nyári 
szabs drágáról történt visszaérkezése után 
nagyjából már kidolgoz^ az átcsoportosítás 
tervezetét, és rövidesen sor kerül annak végre-
hajtására. 

Suluos fegifltártttntetésre ilellch 
a három icslvcrf, akik karókkal és 

késekkel halálraverlek kei sógorukat 
(A Dclmagyarorezág munkatársától.) A sze-

gedi törvényszék Uny/mary-tanácsa szerdán 
érdekes bűnügyet tárgyalt. Három fiver, a 
dorozgmaj Maróthy István, Maróthy Nándor 
és Marófhy Márton került a bíróság elé ha-
la h okozó súlyos testisértés büntette cimén. 
A három fivér a mul t év szeptember kilence-
dikén. rgy kocsmai mulatozás után megölte 
két sógorát: Tajthy Gergelyt és Dudás La-
jost. Tatjhyt ég Dudást karókkal t késekkel 
felfegyverkezve, támadták m c g és mindkét«ö 
fején halálosi sérülést ejtettek- Tajthy fején 
az orvosok* a kórházban kilenc haiáigs sérü-
lést olvagfak össze, do a l apo s an ellátták a 
magik sóg<>r baját is1. Tajthvt és Dudást a 
szegedi közkórházba szállították a mentők, 
•segiteni nzonbaji ncm lehetett rajtok. Mind-
kettőn két, héttel később, ugyanazon a n apon 
hajtak nirg a kórházi ágyon. Tajthy halálát 
koponyatörés okozta. Dudásét pedig agyburki 
vérzés következtében előállott agynyomás. 

A három Maróthy-tcstvért annak idején a 

dornzsmi csendőrség letartóztatta, később 
szabadlabra helyezte őket., ugy, hogy a szer-
dai főtárgyaláson is szabadlábon védekeztek. 
A szerdaj főtárgyalást polgári per előzte meg, 
,i két, özvegy kártérítésért perelte a Marófhv-
fiukat, ez a per kiegyezéssel végződött. ameny-
"yibon Maróthyék iöbbezer pmgöf. fizettek a 
kft özvegynek. 

A szerdai főtárgyaláson mind a három fin 
tagadta bűnösséget és azt adták elő, hogy 
önvédelemből cselekedtek. amikor leverték 
Taitbyékat. Szeptember 19-éu mind az öten 
a Lajkó-féle kocsmában szórakoztak. 12 óra 
u t án agyul) igyekeztek hazafelé. Mindannyian 
horopak voltak. Útközben azután parázs ve-
rekedés kezdődött' még pedig olyanformán, 
hogy Maróthv Márton rálépett Dudás Lajos 
mezítelen lábára- Dudás emiatt meglökte 
Mártont, majd Tajthv iH beleavatkozott a lök-
dösésbe, még pedig Dudás oldalárt. A vereke-
dés ázz*] végződött, hogy Tajthy megszúrta 
a karján Marófhy Mdrt°nf. A másik két Ma-
róthy ckkn r ezétválasztotta a verekedőket. 
Inne.n kezdve a Maró<hy-fiuk külön útnak 
igyekeztek haza, de körülbelül egv kilomé-
ternyire at. első verekedés színhelyétől, a két, 
tárfiaeág ismét összot8,álkozo|t. 

A vádirat szerint a Maróthy-fiuk időköz-
i en felfegyverkeztek karókkal és amikor 

összeakadtak Ta jthv ókkal, egyeticsm rájok 
támadtak és ütötték, szurkálták őket ott, 
ahol értek A három fin eCvkertőre leverte 
Tajlbyckat. amikor Pedig látták, hogv azok 

eszméletlenül, véresen összer0gyn
ak, eltávoz-

i k a verekedés színhelyéről. Tajthyékat csak 
jóval később találták meg a járókelők. 

A három fivér a szcrdai főtárgyaláson azt, 
adta elő, hogy az első verekedés következté-
ben fel voltak indulva. Amikor másodszor 
összetalálkoztak a sógorokkal, önvédelemből 
használták a karókat és a késeket, mert azok 
is megtámadták őket. Marófhy István kijelen-
tette, hogy egyszerre csaptak össze- Elmon-
dották, hogy nagyon féltek különösen Tajthy-
fól. aki rendkívül erős- testes ember yn\t, 
hogy öt emborrd ig elbirt volna,. ezért igye-
keztek ártalmatlanná fonni, de ncm volt szán-
dékukban megölni egyikőjüket sem. 

A bíróság több tanút hallgatott ki, majd 
az orvosszakértők .ter jesztették elő véleményü-
ket. Dr Illyés Tivadar ügyé6z vádbeszédében 
módosított8 a vádat és n0m halált okozó sú-
lyos teetisértés bűntettében. hancm kétrend-
beli szándékos rmher6\és bűntettében kérte 
bűnösnek kimondani a fivéreket,. Az ügyész 
szerint egy pillanatig Sem lehe< kétséges, 
hogv h három fiu szándéka határozottan 
arra irányult,, hogy Tajthyékat megölje, erre 
mutat a z fo, hogy az áldozatok fejét bánta), 
mázták- tehát olyan testrészüket, amelynél 
az ütések halálosak lehetnek. 

A védők a vád módosítása miatt kérték a 
főtárgyalás elhalasztását, am i f azonban a 
törvényszék nem rendelt el. Maróthv István 
védehnéboni dr. Türr Aladár. a két, másik Ma-
róthv-fiu védelmében dr Turmayer Gusztáv 
szólalt fel. A törvényszék ezután ítéletet ho-
zott. amelyben mindhármukat, bűnösnek mon-
dotta ki szándékos emberölés bűntettében és 
ezért Ma róth II Istvánt 10 esztendei, a másik 
két Maróthy.fiut pedig 8-8 esztendei fegy-
házra iullc-

A.z ítélet nem jogerős. A biróság mind • 
három Maróthyt szabadlábon hagyta. Az ügy 
rövidesen az ité]őtábla elé kerül. 

Negyven évig 
a csempészek 
nyomában 

(Beszélgetés a kitüntetett pénzügyőri fel-
ügyelővel) 

(A Dólmagysrország munkatársától.) Jelen* 

tettük, hogy a kormányzó Signura Laudis-szal tiín-

tetto ki D é r Fábián nyugalmazott pénzügyőri 

felügyelőt, a .szegedi pénzügyőri szakasz volt ve-

zetőjét. Dér Fábián negyven évi szolgálat u'ád 

vonult nyugalomba s ebböi az alkalombol érte a 

Kitüntetés. 

Felkerestük a nyugalomba vonult pénzügyőri 

felügyelöt. 

— Tizennyolc éves korom óta vigyok állami 

alkalmazásban — mondotta —, julius 1-én telt le 

a. negyven éri szolgálatom. Negyven év alatt ö*z-

szcjártani az egész országot. Nyolcszor költözköd-

tem, utoljára öt évvel ezelőtt Szegedre. Eperjesed, 

laktam a családommal, amikor a cseh niegszállá3 

jött. Nem akartam felesküdni a cseh impériumra, 

letartóztattak. Menekülésünk után egy évig vol-

tunk vagonlakók. Még most is rossz rágondolni... 

Azóta is tettünk látogatást Eperjesen, engem 

éber szemekkel figyeltek a hatóságok és naponta 

kellett jelentkeznem a csendörségen és engedélyt 

kérnem valahányszor elhagytam a várost. 

A kistisztviselőt ritkán éri kitüntetés, elisme-

rés. Mint a gépben a csavart, sokszor csak ak-

kor veszik észre, ha a gépezet felmondja a szol-

gálatot. Dér Fábián azok közé a kevesek közö 

tartozik, akiket észre véltek az érdemeiért és el-

ismerésre méltónak találtak. 

— Sokat kell dolgozni annak, aki valóban dol-

gozni akar — folytatta — és gyakran bizony ál-

dozatot is kell hozni. A pénzügyőrségnél ninc® 

különbség ünnep és hétköznap, jóido és v iharoa 

idö között, a csempész urak nem tartják be na 

ünnepnapokat és menni kell, ha a kötelesség 

szólít . . . Voltak napok, hogy 30 kilométert is 

megtettem gyalog télvíz idején. Ezt o munkát 

csak szeretettel és odaadással lehet negyven évig 

eliátni és én szerettem a pályámat. A hónap 30 

napjából '20t.it ilegtöbbször távol töatöttem, da 

azt hiszem, meg is volt az értelme: az eltitkolt 

adókból és kihágási büntetéspénzekböl évente 25—< 

"0 ezer pengőt juttattam a kincstárnak. Ezen al 

vidéken kiilonösképen sok a esempész. Közel va-

gyunk a határhoz és i dolgozni nem szerető nép-

ség könnyen ráadja magát a csempészetre. 

Elmondta ezután Dér felügyelő, hogy egyszer 

ö is csempészett. F.pcrjcsen lakott a forradalom 

alalt, tejet nem volt szabad a házba bevinni és 

mialatt a vörösök nz uccán verekedtek, ö a pénz-

ügyőri zubbonya alatt tejet csempészett haza a 

gyermekeinek. 

— M\"i aka'r foglalkozni ezután? 

— Az első itthon töltölt hét nagyon lassan 

telt cl — válaszolt. Egy hétig ugy éreztem ma-

gam, mint aki keres valamit . . . Hiányzott a ni-

valiik.,-. a mega/'-kott munkám. Nehéz vo t bele-

illeszkedni az "uj helyzetbe, beleszokni a kénye-

lembe, de azután kerestem magámnak munkál a 

J ház körüí 

Dér Fábián a második pénzűgyőr az ország 
| ban, aki kormányzói kitüntetést krpolt. 

Vakmerő betörő kifosztott 
eoy uiszeqedi villát 

Mcgt acsorázott az éléskamrában és menekülés 
közben lekvárt evett 

(A Déimagyarország munkatársától) Szer-
dán reggel Fischöf Samu nyugalmazott, gyár-
igazgató bejelentotte a rendőrségen, hogy az 

elmúlt éjszaka vakmefő betörést, követett, e' 
ismeretien tettes Újszegeden, a Székely sor 8. 
szám alatt lévő villában A betörő az ablakon 
•ccívfZlül hatolt be a lakásba cs ott, mindent 

összeszedett, ami kezoügyébe esett". "Elvi+j} 
többek között két gartjitura ágyneműt, 6 le-
pedőt.. 8 törülközőt,. 6 hálóinget. 2 kétszemé. 
lyes damaszt abroszt mintegy 4M po"gő ér* 
tékben. A betörő hosezabb időt töltött a vil-
lában, megdézsmálta az éléskmarát, megevett 
egy csomó nyerst°jdsf„ azonkívül egy üvrff 
baracklekvárt- Még 8 z 'uccán, menekülés köz* 
ben Is lekvárt evett éfi az üres üveget a .szóm* 
szódos kertbe hajította, aiifoly Terstyánszktf 
rendőrfőfönárgos tulajdona. 

A rendőrség nyomozást indit°rt a betörő 
kézrpke'itésére- remélik, hogy sikerül hama-1 

rogan elfogni. 


