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Saszentj-iiarainiák 
Szerencsés Fekete Vera, 

a jogtudós, a cinkostársa, 

a behálózott tanyavilág. 

hei ~encsés Fekete Veron szövevé-
Jfes bűnügyében nia szenzációs for-
gat állott be. A szegedi rendőrség 
® károsultak Írásbeli följelentése 
Lpján letartóztatta Fekete Veron 

kostársát, Mészáros Erzsébetet, 
'ki tagadja ugyan a bünrészességét, 
Mert Szerencsés Fekete Veron már 
kelőre kitanította. A letartóztatás-
ul egyidőben érkezett egy uj följe-
e®tés is, mely részletesen beszámol 
' két asszony üzelmeiről. 
Mészáros" Erzsébet volt a fölhajtó, 
részt kapott a haszonból. Az sem 

'hetetlen, hogy az aszony-haramiá-
5|)k egész ilyen felhajtó-gárda állott 
^tdelkezésére. Szerenesés Fekete 
®ron mindent tagad és nagyon bi-

!'k a szerencséjében. Kijelentette 
rendőrségen, hogy ha arra kerül a 

s°r, fiskálist sem fogad. 

Jobban tudom én a paragrafu-
sát, mint akárhány fiskális! Tanú 
t l (m lesz, akkor nem itél el a tör-
Wnyszék. 
Még mindig folynak a kihallgatá-

">k a szegedi rendőrségen. Mind 
'ágabb és tágabb perspektívát nyújt 
nyomozás a szövevényes bünügy-

''en. Az egész tanyavilágot behálózta 
az aszony. 

H U L A T S Á G O K . 

Szombaton este két kedves 

Wgulatunak ígérkező mulatság 

fesz Szegeden. 

1. Hangversennyel egybekötött 

'kncmulatság lesz a Tisza-szálló 

fehértermében. Félkilenc órakor 

kezdődik a hangverseny és egy 
vig.iátékot is előadnak, Hang ver-

^r-- után tánc lesz reggelig. 

2. Deák Ferenc-bálat Újszege-

i n , a Vigadóban tartanak. A 

belvárosi iparos ifjak mulatsága 

fesz ez. A rendezőség mindent 

•hegtett a siker érdekében. Kilenc 

i á k o r kezdődik éz a báli est. 

NÉPÜNNEPÉLYEK 
a Kállay-Iigetben, 

a Gedóban és Szatymazon. 

A szociáldemokrata párt vasárnap 
9 szegedi Kállay-ligetben népünne-

pélyt tart. Reggel nyolc órakor 

Vz a felvonulás. A Mikszáth Kál-

mán-utcában gyülekeznek és a Lau-

Kárász-, Jókai- és Iskola-ut-

^n át vonulnak ki a Kállay-

'•getbe. 

Népünnepélyt tart a szegedi tűz 

-testület is a Gedó kerthelyisé-

KÉBEU. 
A függetlenségi és negyvennyol-

e®s párt pedig a szatymazi bucsu al-

kalmából Szatymazon tart népgyü-

'és(, népünnepélylyel egybekapcsol-

a. A népgyűlésen Kelemen Béla dr 

ú''szággyiilési képviselő mond poli-

ÜKNI 
beszédet. 

ASSAK A TEMETŐT. 
Újból ekszhumáItak Kisteleken. 

Lázban a község népe. 

Gerzsány Mária, a méregkeverő 

kisteleki bábaasszony bünügyében 

ma uj fejezethez ért a nyomozás. 

Ma reggel újból ekszhumáltak 

Kisteleken. Sisak György és öz-

vegy Farkas Károlyné holtteste 

került a boncasztalra. 

Sisák György 1909. március ha-

vában hunyt el váratlanul. Már 

akkor is azt suttogták a község-

ben, hogy Gerzsány Mari meg-

mérgezte — Sisák feleségének kí-

vánságára. Rossz egyetértésben 

éltek, napirenden volt közöttük 

a pörlekedés. Amikor Sisák 

György ágyba esett. Felesége 

Gerzsány Máriát, az abban az 

időben hires kuruzsló asszonyt 

hivta hozzá. Néhány napi kezelés 

után Sisák váratlanul meghalt. A 

csendőrség nyomozni is kezdett 
abban az időben, de annak nem 

volt semmi pozitiv eredménye. 

Most azonban olyan súlyos gyanú 

merült föl, amely a nyomozás ér-

dekében szükségessé teszi az 

ekszhumálást. 

ö zvegv Farkas Károlyné 1910. 

március havában halt meg. Azt 

beszélték, hogy az örökösöknek 

állott útjában és szintén Gerzsány 

Máriával tették el láb alól. A 

csendőrség ebben az ügyben is 

nyomozott, de eredménytelenül. 

Á mostani nyomozás során azon-

ban olyan bizonyítékok kerültek a 

csendőrség birtokába, amelyek 

föltétlenül szükségessé tették öz-

vegv. Farkas Károlyné sírjának 

ekszhumálását. 

A nyomozás alapján Márton 

József dr helyettes vizsgálóbíró 

ma reggelre rendelte el a két sir 

ekszhuinálasát. A szegedi tör-

vényszék részéről Márton József 

dr vizsgálóbíró és Hubay László 

dr ügyész jelentek meg az ekszliu-

máláson. A boncolást Berger Mór 

dr és Gyuritza Sándor dr tör-

vényszéki orvosok végezték ma is. 

M e g é r k e z é s a k ö z s é g b e 
Félhétkor érkeztünk meg Kiste-

lekre. A nép íuegtudta, hogy ma új-
ból ekszhumálás lesz és elözönlötte 
a temető környékét.Az egész útvona-
lon kivánesi tömeg kisért bennün-
ket és mohón lestek minden sza-
vunkra. 

— Ugyan mi lesz már ezzel a Ger-

zsáuy Marival — mondogatták az 

uton. 

A község népe különben lázban 
van. Már az első ekszhumálásnál is 

nagyon izgatottak voltak. A kiste-

leki nép nagyon vallásos és isten-
telen cselekedetnek tartják a Birok 
felbontását. Izgatottan tárgyalják, 

hogy talán az egész temetőt ekszhu-
málják . . . 

Attól is fél a nép, hogy a széles-
körű nyomozás következtében sok 
száz emberre gyanú támadhat, 
mert Gerzsány Máriával nagyon so-
kan állottak összeköttetésben. Kere-
sett kuruzslóasszony volt, mindenki 
bízott benne.. 

Az e k s z h u m á l á s . 
Fél nyolckor kezdődött ma az 

ekszhumálás. Az azonossági tanuk 
megállapították, hogy melyik Sisák 
György és özvegy Farkas Károlyné 
sirja. Gerzsány Marit most nem hoz-
ták ki. Nagy tömeg állotta körül a 
sirokat, a csendőrök alig tudták 
fentartani a rendet. 

Először Sisák György sirját bon-
tották föl, aztán Farkas Károlynéra 
került a sor. A két koporsót bevit-
ték a hullaházba, ahol Berger Mór 
dr és Gyuritza Sándor dr orvosok 
hozzáláttak a boncoláshoz. Felosz-
lásnak indult, borzalmasan roha-
dnak voltak a hullák. A belső részek-
ből kivágtak darabokat és leolmoz-
va küldik Budapestre, Felletár or-
szágos vegyésznek. 

Boncolás után a hullákat újra el-
temették. 

J ö n a t ö b b i h a l o t t . . . 

Eddig négy hullát ástak föl. 

Hogy mérgező gyilkosság áldoza-

tai voltak-e, eddig nincs határo-

zottan megállapítva. Minden jel 

arra vall, hogy az ekszhumálást 

újra megkezdik néhány hét múlva 

és következnek más halottak, más 

megölt lelkek. Mert ez a bünügy 

nagyobbnak Ígérkezik, mint ami-

lyen a hódmezővásárhelyi mérge-

zési sorozat volt. Kisteleken való-

színűleg fölássák a féltemetőt, ti-

zével hivják tanúságra a megölt 

tetemeket. 

DRÁMA 
a fonográf miatt. 

— Saját tudósitónktól. — 

A németországi Charlottenburg-

ban Rudolf nevü postatiszt folytono-

san féltékenységi jelenetekkel kí-

nozta a feleségét. Az volt a rögesz-

méje, hogy a felesége az egyik roko-

nával megcsalja. Szerdán este ez a 

férfirokon meglátogatta a családot 

és egypár fonográf-lemezt hozott 

magával ajándékba. Rudolfné mind-

járt ráhelyezte a fonográfra az 

egyik lemezt és megindította a gé-

pezetet. A következő pillanatban egy 

esengő női hang éneke szállott ki a 

tölcsérből: 

— Szeretlek, nagyon szeretlek... 

— énekelte a fonográf, de a követke-

ző pillanatban Rudolf féltékeny-

ségi rohamában rálőtt a feleségére, 

mert azt hitte, hogy célzatosan he-

lyezte ezt a lemezt a fonográfra és 

igy akart szerelmi vallomást tenni a 

kedvesének. A postatiszt rieje haldo-

kolva esett össze, az állítólagos sze-

retője pedig elmenekült. A dühöngő 

férjet, aki az egyik gyermekét is 

megsebesítette, a szomszédok fogták 

le. Rudolfot letartóztatta a rend-

őrség. 

Ferrer-kör Szegeden. 
Magántisztviselőkből, kereskedel-

mi alkalmazottakból, munkásokból 

és progresszív gondolkodású latei-

nerekből alakul meg Szegeden a 

szabadgondolkodók Ferter-köre. A 

megalakulás munkálatai már folynak. 

A megalakult előkészitő bizottság 

legközelebbi ülését hétfőn este 9 

órakor tartja a Mikszáth Kálmán-

utcai Munkásotthonban. 

A Ferrer-kör megalakítását a sze-

gedi szabadgondolkodó ifjúság ter-

vezi, akik a Szabadgondolkodók 

Magyarországi Egyesületének tagjai. 

Valószínű, hogy az egységes veze-

tés nélkül működött kis szabadgon-

dolkodó tábor a Ferrer-körben alkal-

mas keretet talál, ahol értékes mun-

kásságot fejthetnek ki [az előitéle-

tektül ment, tudományos terjesztése 

érdekében. 

Szamarak 
a kulisszák mögött! 

Adva van a Vigszinpad kabaré, 
egy hozzá való habitüé és egy 
sehonnan nem hiányzó ujságiró. A 
habitüé egy közismert fiatal mece-
nás, különösebb ismertető jele, hogy 
a papájának a fia. Az ujságiró! na 
ő a maga nemében még közismer-
tebb. Ezek az eset szereplői eddig, 
majd később megismerkedünk egy 
harmadikkal is, bár nem oly közel-
ről, mint történetünk hőse, a közis-
mert i f jú mecenásunk. 

— Te, jö j j csak kérlek egy percre, 
— szólította ki páholyából a papa 
fiát az ujságiró s aztán fontoskodva 
közli vele, hogy: egy szép, i f jú ka-
baré-miivésznő akar vele megismer-
kedni és hogy ezért be akarja mu-
tatni neki. 

— Kérlek, szívesen, hogyne, — na-
gyon fogok örülni neki. De szép az 
az hölgy? — Persze, hogy szép, de 
majd meglátod. Ezzel a szinfalak 
mögé vezeti a közismert ifjút. — Itt 
várj egy percre, mert benn van az 
öltözőben, addig előkészítem a láto-
gatásra. A mi if júnk feszelgett, il-
legette, igazgatta magát, köhécselt, 
miglen jött a másik közismert és a 
fordulónál, ahol betérnek a női öl-
tözőbe, mély meghajlással és illő 
tisztelettel bemutatja: 

— Habitüé barátom — Miss Don-
key, a primadonna — s hódolattal 
mutatott a Black aud White zene-
bohócok négylábú, füles, szürke és 
fess — szamarára. 

Tabló! 

Felelős szerkesztő l'dsstor .József. 
Lapkiadó-tulajdonos a Délmagyarorsság hir 

lap- és ttytmulavállalat. 

Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és 

nyomdavállalat Szegeden, Korona-ntea 15. 

asszonyok vagy emberek azonnal 

fölvétetnek a „DÉLMAGYAROR-

SZÁG" kiadóhivatalában. 

= K o r o n a - u t c a 15 . sz . 


