
i 
¥ 

i 
mí.-,'^wn 

ÖÉ1/M AGY akol&SZÁÜ. Szeged, 1917. szép uaabeí 'Ü 

zat, rnéiy 232 négyszögöl terjedelmű és 7 
szobát, négy konyhát s egész csomó mel-
lékhelyiséget tartalmaz tágas, kövezett pin-
cével. A ház vételára 50.000 korona, a ta-
nács javasolja a kitűnő állapotban levő ház 
megvételét. A vételár fedezetéin lombard-
uíon felveendő kölcsönt jelöli ki a tanács 
lombardirozás utján s a Vételárat husz év 
alatt fizetné ki a város. 

Dr. Becsey Károlynak csak a fedezet 
ellen van kifogása. Miután törzsvagyon 
szerzéséről van szó, ezt a vételárat kifizet-
heti a város készpénZr-törzsvagyonából. Ha 
ilyen nincs a városnak, elfogadja a tanács-
javaslatát . Balogh Károlv jelzi, hogy a 
város készpénz-törzsvagyonnal nem 'ren-
delkezik. Ezután névszerinti szavazással 
egyhangúlag hozzájárultak a (házvásárlás-
hoz. 

Következett még egy .házvétel, amely-
ről dr. Gaal Endre referált. A közgyűlés 
már. évekkel ezelőtt elhatározta. Miogv a. 
fogadalmi tenplom körüli terét kisajátítás 
utján rendezi. A .belügyniniszter a k isa já-
títási jogot megadta és ennek .alapián már 
egész csomó házat vásárolt meg a város 
a fogadalmi templom körül. Még 1913-hái; 
megindultak » tárgyalások a Révai-utca 
20 szám alatti ház megvételére vonatkozó-
lag, am'ely 111 négyszögöl terjedelmű é's 
amelyet a tulajdonosa 50,000 koronáért 
haj landó átengedni a városnak. A megin 
dult tárgyalások során a vételárat a tulaj 
donos leengedte 32.000 koronára. Mos ; 

ennek a vásárlásnak ,a perfektuálásáró" 
van szó. A közgyűlés ehliez » házvétdhez 
is egyhangúlag járult hozzá névszerinti 
szavazás ut ján. 

Ezután a rendkívüli alap tértié re tör-
tént utalványozások tudomásuhétele kö-
vetkezett, majd uriiány szabadságot enge-
délyezett a közgyűlés, amelv délután há-
romnegyed öt órára véget is érit. 

A szegedi hadbíróság 
halálraítélt egy háromszoros 

gyilkost. 
Ujaidé tudá&bónktól.) A szegedi hon-

védhadosztály-biróság halálos Ítéletei ho-
zott. Kötél 'általi halálra Ítélte Tinán Va 
kán Qyörgy lugosi 8. hcnvédpótzész'úalj-
bei i népfökelőt, , aki az év ekflén három-
szoros gyilkossággal párosu/t rablást kö-
vetett. öl. A'z ügyet még ez év feiruáriúban 
tárgyal ta szegedi 'honvédbatíosziályh ró-
ság, mint rögtönitélő bíróság. Előre elké-
szíted-: az akaszt á v e leérkezett Szegdre 
Balt M M l y állami hóhér is, tót kiadták a 
j c e k e t is az akasztásra . Ugv tervezték, 
tu.'gy az itétlet kltíí-uttése. után egv órával 
ím gtörténik az akasztás. Az utolsó pillá-
mul a n azonban, az ítélet kihirdetése eiőtt, 
kiderült, hogy Tisán V a teán előtt nem hir-
dették ki á statáriumot, mert még azelőtt 
megszökött ezredétől. Igy rendes biról útija 
utalták a háromszoros rab'JÓgviLkos katona 
ügyét. 

A mostani tárgyaláson, 'amelyet két 
nappal .ezelőtt kezdett meg a hadosztály-
bíróság, Gödi Imire alezredes elnökölt. A 
vádat dr. Zsifkovics József századotóhadl 

biró Látta el. A vádirat háromszoffos rabló-
gyilkossággal vád dl t a Tisán Valeán Györ-
gyöt, aki a tárgyaláson teljesen be is ís-

( merte a terhére rótt bűncselekmény elkö-
1 vetését. Kihallgatása (romáin tolmács utján 

•történt. A tárgyal ás vezető elnöknek arra 
a kérdésére, hogy bűnösnek érzi-e magát, 
igy válaszolt: 

— Kefll, hogy bűnös legyek. 
A kérdésekre elmondotta ezután, hogy 

a mult év augusztus óta, mikor megszökött 
ezredétől, mint következtek az események. 
Augusztus 28-án indult el Lúgosról a ha rc -
térre. Nagyváradon két órát vesztegelt a 
vonat és engedélyt kaptok a r ra , hogy rö-
vid időre vásárolni a városba, 'menjenek! 
Mikor a z áilctmásíiia visszatér t . ivdnatiía| 
már elment Nagyváradról . It t matíadt 'egy 
hónapon keresztül. Vendéglőben lakott é s 
megtakaritott 240 koronájából él'dégé't. 
Innen később Lúgosra uéizott, állítólag, 
hogy csapat testénél jelentkezzék. Közben 
azonban az állomáson összetalálkozott 
Kkisáovcú Torna szi/rf.ú gazdálkodóval. a 
•kit már 'régebbről.kimerít. "Megkérte, hogy-
tartson véle és 'együtt igy elmentek egyj 
korcsmába, rhcil lerészegedtek. Krassovan 
ezután megkérte, ihogy .meri jen *vefe Szírt 
fiára, neim lesz semmi baja . Tényleg el Isi 
ment Krasscvanhöz, íaiklnéll m á r az lelőzci 
évben 'is lakott tiz napig. Itt éltek együtá 
négyen, ő. Krassovan, ennek ágyíasa. Pitri 
dea Lcina és az asszony hét éves neveit 
lánya, Gáspár Lena. 

Közben Krassovan állítólag rá akarta 
venni ar ra , hogy robbantsák föl a zsabUyai 
vashidat, de ő ebbe nem a k a r t belemenni: 
Majd a r ra akarta rávenni, hogy segítsen 
neki 1600 koronát visszszerezrt bíróság 
előtti hbrmis esküvel. J anuár 26-án délelőtt 
'féltízkor elment Krassovanna! az erdőbe 
fát vágni. Munka közben ismét szóbahozta 
Krassovan a hamis tanuzást. ö megint, 
tiltakozott, erre Krassovan rátáid ad t, hogy 
ezért tar tot ta ő dl /már olyan hosszú ide jé? 
Szóváltás közben, hogy szabaduljon a to-
vábbi zaklatástól, fölkapta a fejszét, arreiy-
lyel fát vágtak és azzal" fejbevágta Krasso-
ivánt. Hogy másodszor Is ütött volna, arra' 
r,em emlékszik, mer t nagyon izgatott volt: 
Tulajdonképpen nem. akar ta megölni, csak 
jól megverni. Miikor Krassovan összeesett, 
kihullt zsebéből a pénztárca, melyben 5040 
korona volt. ő felvette a pénztárcát, de 
imog sem nézte, mert neim akart rabolni. 
A holttestet a gyilkosság után az erdőben 
hagyta és a két baltával és néhány fa-
darabbal visszaindult Krassovan házába. 
Az asszony és a kislány voltak odahaza, 
az asztal előtt ültek. Leült közéjük ő is, és 
most már az asszony kérte, 'hogy tanús-
kodjék ágyasa pőrében mellettük; Szó szót 
követett, tiíközben fölkapta fejszéjét és az 
asszony felé sújtott . A balta azonban a 
kislány nyakát találta, aki nyomban holton 
esett össre az ütéstch Azután az asszony 
felé fordult, akinek szintén széthasította a 
fejét fejszéjével. , 1 

A vádlott vallomásával szemben a 
csendőrök ugy vallottak, hogy Tisan Va-
leán György elfogatása után beismerte, 
hogy előre készült a gyilkosságra. Tudta 
azt is, hegy Krassovannál sok pénz van. 
Fölhasználta az ajkaimat, hegy a szeren-

csétlen ember magával hivta a? erdőbe fá t 
vágni: végzett vele. Az asszony és. la lányt-
azért gyilkolta meg, hogy kü le derüljön 
a gyilkossága. A gyilkosság uán elmene-
kült ÖHóságra, ahol egy fiatal özvegynél 
töltötte, az éj szakát. Az asszon mak házas- ' 
ságot Ígért és hogy biztosítsa kímoily szán- ' 
dókáiról, 1000 koronát adott íeki a ,rab-
lott pénzbőL 

A tanúkihallgatások befejeése után a, 
bíróság tanácskozásra vonult vissza. Több 
óráiig tartó tanácskozás után kihirdették 
az Ítéletet, mely egy rendbeli rablógyilkos-
sá g, két Rendbeli gyilkosság, szökések é s 
lopások bűntettében mondja li bűnösnek 
Tisan Valeánt, és ezért a howédség köte-
lékéből vétó kicsapdti remett kötél dfaili 
kilóira itéUe. A hadbíróság a Halálos i tétet 
után kegyelni tanáccsá a.l-aksít át. 
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P O L I T I K A I H Í R E K . 
— Budapesti tudósítónk teleionfelentése. — 

(liir Sz; erényi miniszterségéről.) A 
„8 ó r a i Újság" ir ja: Értesülésünk szerint 
Wekeiríe felkérte Szteréinyit, hogy vállal-
jon tárcát kabinetjében, Szterényi hajlan-
dónak mutatkozott erre. A megállapodás 
már meg is történt. Még nem tudni, hogy 
Szterényi a kereskedelmi, vagy a ..földmű-
velési tárcát fogja-e megtartani. , Harttos 
Elemér kinevezése pénzügyi jáKaintitkárrá 
megtörtént. ; A kinevezés a hivatalos lap 
egyik legközelebbi számában fog megjelen-
ni. Nem tartják kizárt dolognak, ' hogy 
Szterényi pénzügyminiszter lesz. 

(A román tanitóképzö-intézetek .meg-
nyitása.) A román tanítóképző-intézetek 
megnyitása ügyében a döntés megtörtént. 
A román tanítóképzőket meg fogják nyitni 
és mindegyik mellé egy állandó miniszteri 
biztost rendelnek ki. A miniszter Jnztosok 
áJandóán az intézetekben fognak ; lakni1, 
joguk és kötelességük lesz, /hogy az inté-
zett iszfeljefmét a legszigorúbban: ellenőriz-

zék. A kultuszminiszter már ki -is nevezte 
a hat román tanítóképzőhöz a miniszteri 
biztosokat é s ezek az iskolánk megnyitásá-
val egy időben, október elsején kezdik 
meg működésüket. , 

.Élénk harci tevékenység 
a Csernánál. 

BERLIN, szeptember 20. A nagy fő-
hadiszállás jelenti: Macedón arcvonal. Csak 
a Cserna-hajlásban élénk a harci tevé-
kenység. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, szeptember 20. (Közli a 
miniszterelnöki sajtóosztály,) A délkeleti 
harctéilen a helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 


