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haladt az utcán, mikor az öt megtámadta, su 
lyosan szidalmazta, majd egy löoscsel többször 
fej be vágta. Az árokba estem — mond; a a vád 
lott — mikor magamhoz tértem elővettem a 
revolvert és rálőttem. Nem akar arra sem visz 
szaemlékezni, liogy hányszor sütötte el a re 
velvert, pedig határozottan tagadta, bogy leste 
az utcán az öreg asszonyt. 

Tandari Jánosné előadta, liogy alig ismerte 
a leányt, egyszer látta a vasútnál, nem tudta 
ufiért akarta megölni. 

Kihallgatta a bíróság Kuszira János cson-
grádi csendőrőrs vezetőt, alki Kocsis Magdolná-
ról ugy nyilatkozott, bogy az egész községben 
mint erkölcstelen életet élő leányt ismerik. 

Tini Franciska, Kajtár Gizella, Kiss Mi-
hály és Kiss Mihály né tanuk kihallgatása után 
kinos jelenet játszódott le a 'biróság előtt. Ko-
csis Magdának három tanújáról kiderült, hogy 
bár nem voltak ott az esetnél, mégis vallomást 
akarnak -tenni. A jelenlevő csendőr ekkor je-
lentkezett és tudatta az elnökkel, hogy ezt a 
három tanút Csongrádon ugy ismerik, mint a 
lik pénzért szoktak tanuknak ajánlkozni. Mi 
után eleddig ilyen ügyből kifolyólag a tanuk 
büntetve nem voltak, amennyire a bíróság-
nak ezt módjában állt konstatálni, — a- tör-
vényszák ezektől is kivette az esküt. 

Blaskovics Andrásné nővére a vádlottnak, 
vallomást kiván tenni. Elmondta, hogy Tan-
darkié üldözte a nővérét, egyszer a vasútnál 
meg is verte, ezért volt a leány annyira elte 
sered ve, hogy fegyvert fogott élete megroutó-
jára. A huszárról csak annyit mondott, hogy 
az éppen akkor akart elmenni, mikor a csend-
őrök érte jöttek. Kijelentette, hogy nem lakolt 
nála a huszár, csak meglátogatta, különben se 
tudta, bogy szökevény. 

Kajtár Lajosné tanti igy vallott: Kocsis 
Magda felkeresett engem és elbeszélte, liogy le-
lőtte Tandar-inét. Kérdezte, hogy már most mit 
csináljon. Azt is mondta, hogy főbelövi magát. 
Én lebeszéltem, ekkor arra kért, hogy legyek 
a tanúja és mondjam meg, hogy Tandari né el 
akarta őt tenni láb alól. Nem ismertem Tanda-
nnét, nem -js vállalkoztam erre. A huszárról ón 
m tudtam, Magda mondta nekem, hogy van 
nálunk egy fess szabadságos huszár. 

Farsang Lajos, Rácz Róza és Túri Mariska 
tanuk kihallgatása után -a törvényszék befeje-
zettnek nyilvánította a bizonyítási eljárást és 
az összes kihallgatott tanukat megeskette val-
lomásukra. 

Az ügyész vád beszéde után dr. Fülöp Zsig-
mond védő tartalmas beszédben fejtette ki ál-
láspontját. Vitatta, hogy a vádlott szándékát 
előre megfonolta és rámutatott arra, bog? 
csak a bántalmazás után lőtt rá a vádlott Tan-
dari néra. Fölmentést kért, 

A biróság szándékos emberölés bűntettének 

kísérteiében mondta ki a vádlottat bűnösnek és 
egy évi börtönre itélte. Az ügyész súlyosbítás-
ért és a vádtól eltérő minősités miatt felébbe-
ze-tt, a vádlott és védője pedig a bűnösség meg-
állapítása miatt jelentett be felöbbezést 

Mikor a törvényszékről távoztak, Tandari 
Jánosné félve húzódott félre és reszkető han-
gon szólt a börtönőrnek: 

— Meglátja, még ennek az áldozata leszek! 

A Délmagyarország telefonja? 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 
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A török Vörös Félhold képeslevelező-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi 
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

A Gyermektanulmányi Társaság 
nyilvános értekezlete. 

Igen nagy érdeklődés mellett tartotta 
meg szeidán a Szegedi Gyermektanulmányi 
Társaság eziclei első nyilváníts értekezletét. 
A városháza közgyűlési termét zsúfolásig 
meg töltő ttok a-z érdeklődők. IAZ értekezletet 
dr. Szele Róbert elnök nyitotta meg, miaijü 
dr. í'álfy.-József, árvaszéki elnök -a háborús 
gyeim.eíkve'ii;elemi öl értekezett, oly,nagy ha-
tással, hegy a hallgatóságot ismételten tet-
széf iyikérltásra ragul tg, -nafri meg köny-
nyekiie fakasztotta. A gyönyörű és érdekes 
előadás közlését lapunk más helyén meg-
kezdjük. 

Az előadást követő nagy tetszés lecsil-
lapodása után Gallér Kristóf, pápai kama-
rás, t a n i'tók'i'p ző-i n t é ze t i igazgató 'tartotta 
meg nagy érdeklődéssel várt előadását Há-
ború cs verdes, cinén. Előadó kiin-
dulva a napi saijtöban és közönség körében 
ismételten felhangzott panaszokból, hogy t. 
i. az ifjúság a háboru folyamán ós a háborús 
szellemtől mennyire ehosszult, megállapít-
ja, heigy ilyen esetek ,a múltban is voltak, a 
háhoru-s szellemet nem az iskola terjeszti, 
hanem benne va-ni a gyermekek lelkületében. 
Az iskola a békés szellemet terjeszti, de fe-
lett© fontos, hogy az iskolát a nevelésiben 
minden felnőtt eirlber támogassa ugy a csa-
ládban, mint mindéi)' nyilvános helye® s ek-
kor megszűnnek azok a rakoncátlankcdások, 
melyek panaszra okot adtak. A nemzetre 
nézve azonban igen fontos életkérdési, hegy 
a blábotru tanulságain elsősorban az iskolák 
okuljanak. Igen fontosnak tartja ennélfog-
va, Ihogy a ,jövőben a testi nevelés fokozot-
toíbb gendf z'ásbr 11 résr/e-ailiiön. Különb* en 
ajánlja a 'cserkészetnek nagyobibinérviii ki-
terjesztését. amely az ifjúság felesleges 
energiájának legegészségesebb levezetője s 
ennélfogva azt sck botlástól visszatartja. 
Továbbá v'issz'a, kell tartani az ifjúságot -nz 
alkohol élvezésétől, a szivarozástnl, erkiilesi 
és nemi kieaapongásoktói. Különös gondot 
kell fordítani az értelem, az akarat, a jellem 
ilielyes irányú fejlesztésére. A katonát a hősi 
b'hetet le il ha tcirsag ra és terőki.fejtésre leg-
tölthször a kötelességtudás és lelkiisni-eretes-
?ég készteti. Tanitöuk meg tehát ez ©rt'nyak-
ie már a gyermekeket is. Nagyon fontos to-
iviákíbá, ihegy már kis korban isi Jiozzászok-
tassuk a gyermekekét a pontosságra, lemon-
dani tudásra-, hűségre, áldozatkészségre!, egy-
más li-ránt-i tneleg. testvéri szeretetre. Nö-
veljük bennük az önz-ritionséget, szilárdítsuk 
meg bennük az otthon és a) haza szeretetét, 
s mindezek alapját: a mély vallásosságot, 
mely harctéren küzdő katonáink lelkét ép-
igy, mint a vezérekét bdtölti. 

IA nagy szakértelemmel megirt és .ha-
onlóké'Tipen élénk 'tetszéssel fogadóit elő-

adás után a1 fiókkör megtartófta a közeyiil 
sét, melyem Klug Péter ügyvezető alelnök 
felolvasta !a társaság munkásságáról szóló 
titkári jelentést. Utána megválasztották a 
fiókkör tisztikarát. Az egyes tisztségekre 
mégválasztották a következőket: Elnök: dr. 
Szele (Róbert, társelnökök: dr. Orkonvi Ede 
és dr. Turcsányi Imre. Ügyvezető alelnök: 
í lt ig Péter. Titkár: V i r W . Aladár. Pénztá-
ros: Áhralbáím -János, ideiglenes Pliciliter 
Béla. iFllerőr: BOam Ármins ideielm, 
v'áles József. Szakosztályi elnökök: Peda-
gógiai: Gallér Kristóf, adatgyűjtő: Já-
rossy (Gyula, jogi: Zsoldos Benő. Jegyzők: 
Kádasa György érs Mayer Rezső, utóbbi Im-
yett ideiglenese® Pogány Margit. ÍA vá-

lasztmány törliri l< fltek-: Back Bernát líar.a-
nylai Gyula, Bödőné Triuks® Paula, Biró 

Imre, Buday Gyula, K. Csapó Róza, Csik 
Máriai, Csikós Gyiula, Csókási Etel, Dózsa 
Jakab, Fekete Ipoly, Füzessy Márton, Fülöp 
József, ÍFüssy Józsefre, Geibardtné Szabó 
Ilona, dr. Gerkiauöer József, Homor Istiván, 
Kárász Józsofwé, Kiss Gyula-, iM'ábr Irén, 
Krauez József dr., Kovács Üdön dr., Kövesi 
Lajos, Lantos Béla .Lováe-s József, Matolcsi 
Ilona, Mayer Márton, dr. Mészáros Károly, 
Móra (Ferenc, Návay Tamás, Pli-dlitia Béla, 
Polgár Lászlómé, Rosenberg Nándor, Rőmer 
Péter, St idegi F. József, dr. Simkó Elemér, 
özv. Szamcssy Györgyué, tSzántóné Ladányi 
Mariska, Széesy Gyöngy, dr. Szele Róbert né, 
özv. Székely Gáborné, dr. Turcsányi Imrémé, 
Tóth Antal. ! ! 

— Pírkner János kitüntetése. Ferenc Sal-
rator főherceg, a monarchia vörös-ker-eszt-
egyleteinek védnökhely-etteee, I'inkner Ja-
ncsiink, a zsombolyai kerület országgyűlési 
képa-iselőjének a bálborus egiésztégügy körül 
szerzett kiváló érdemei elitimeréseül a Vö-
röskereszt hfediékitrnényes tisizti dLsziiel vé-
nyét 'adtimányc-zl®. Pirkrer János kiváló 1 -
vékenysé'gelt fejtett ki a háborúban -a vörös-
kereszt körül s különösen értékeis tanul-
mányt is adott ki ai nyugati fronton -működő 
háborús egészségügyi intézményekről. 

— A képviselőház fifese. Budapestről táv-
iratozza tudósítónk: A képviselőház csütörtöki 
üléséi .háromnegyed tizenegykor nyitotta meg 
Beöthy Pál elnök. Bejelentette a Háznak a tö-
rök trónörökös öngyilkosságát, Beöthy előter-
jesztéséra a képviselőház részv-éttáviraíot intéz 
a török parlamenthez. A Ház Vilmos császár 
születésnapjakor üdvözlő táviratot inté-
zett a német birodalmi gyűléshez. A birodalmi 
gyűlés szívélyes hangú táviratban köszönte 
meg az üdvözlést. — Az elnöki jelentések után 
harmadszori olvasásban elfogadták a hadikár-
pótlásról szóló törvényjavaslatot. Ezután Illés 
.Józsiftf előadó beterjesztette a kormány kivé-
teles hatalmának kiterjesztéséről szóló törvény-
javaslatot. — Ezután Laehne Hugó állott fel 
szólásra; határozati javaslatot nyújt l>e és azt 
megindokolja. — Rakovszky István kéri, hogy 
a Ház egyes esetekiben zárt ülést is tartson. 
Vannak dolgok, amiket helyesebb volna zárt 
üléseken szabadon tárgyalni, igy csak a Ház 
foglalkozna e kérdésekkel és elkerülhető lenné 

a félremagyarázás, Gróf Tisza István nem 
helyeselheti a zárt ülések behozását, azok csak 
károsan hatnának és különben is semmi szük-
ség reájuk, hiszen minden képviselő elmond-
hatja észrevételeit a kormány tagjainak olyan 
kérdésekről, melyeket esetleg uyi.lt ülésen nem 
akar fesezeg-etni. — Gróf Ayponyi Albert csat-
lakozik Rakovszky indítványához. Többen fel-
szólaltak ezután a vita során, igy Eszterbázy 
Móric gróf, Issekutz Győző, utóbbi a javaslat 
mellett. — Az ülés 3 óra-kor végződött. 

— Nem szabad a földeket vetetlen hagyni. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a vá-

rosi gazdasági bizottságot szerdán délelőtt 

11 órára egybehívta, liogy a Szeged határá-

ban bevetetlenül fekvő földekről tanácskoz-

zanak. Megállapodott a bizottság abban, 

hogy a mai súlyos időkben egy talpalattnyi 

főidet sem szabad bevetetlenül hagyni. Kü-

lön szakbizottságot alakítottak u kültelkek-

re. A szakbizottságok fognak eljárni a gaz-

dáknál, liogy azok egymást a földek 'meg-

művelésében segítsék. A város a hiányzó 

munkaerőket hadifoglyokkal tegja pótolni, 

olyanformán, hogy a rendelkezésre álló fog-

íj okai egyes gazdák között elosztja. A ke-

rületi rendőrbiztosokuál a vetőmagszükség-

letet február lü-éig kell 'bejelenteni. 


