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Az újvidéki ügyészség volt vezetője 
felakasztotta magát a szegedi államfogházban. 

Dr. Karácsonyi István tragédiája. 
Hétfőre virradó hajnalban öngyilkossággal 

végxődötl be dr. Karácsonyi l i tván volt ügyész, 
Jelenleg ixegedi ügyvéd tragikus élete. A negy-
venkilenc éves ember, aki már régóta gyógyít-
hatatlan betegségben szenvedett, az államfog-
hátban lévő lakásán fölakasztotta magát. Még 
mielöit észrevették volna végzetes teltét, meg-
halt. 

Dr. Karácsonyi István egyetemi tsnuimányai-
nak elvégzése után biztató jövőjű, tehetséges jo-
gisznak Ígérkezett. Rövid gyakorlati évek után 
ügyésznek nevezték kt az újvidéki ügyészség-
hez, majd aránylag egész fiatalon szép karriert 
futott be. Nem volt még harmincöt éves, ami-
kor az igazságügyminiszter az újvidéki ügyész-
ség vezetőjévé nevezte kt. Dr. Ksrácsonyit min-
denki szimpstikus embernek Ismerte, aki flgyétzi 
hivatását az Igazság keresésében látta. Az új-
vidéki Ogyészség vezetőjének székében találta 
az összeomlás. 

Amikor a szerbek bevonultak Ujtidékre, még 
néhány hónapig ottmaradt, tekintettel családi 
összeköttetéseire, azonban amikor a szerbek az 
eskfl letételét kövelelték, kénytelen volt menekülni 
Újvidékről. Dr. Kirácsonyi ekkor Ssegedre jött, 
gondolta innen közelebb van szülővárosához, az 
igazságügyi kormány pedig a szegedi ügyész-
jéghez osztotta be. 

Alig vette át azonban hivatalát, amikor egész 
magatartása, viselkedése teljesen megváltozott. 
Először magábazárkózott lett, alig érintkezett 
ismerőseivel, majd fellQaöen és hangosan ide-
geskedni kezdett. A szerbek bevonulása, a hir-
telen menekülés annyira megviselték Idegeit, 
hogy súlyos tdedbaj tünetei Jelentkeztek rajta. 
Dr. Karácsonyi ekkor hosszabb betegszabad-
ságra ment, hónapokig tartózkodott az egyik 
tdeggyógylntézetben. Amikor elhagyta a kór-
házat, ismét jelentkezett szolgálattételre. 

Dr. Karácsonyi ekkor ismét elfoglalta ügyészi 
székét, alig képviselte a közvádat azonban a 
szegedi törvényszék tárgyalóterémben néhány-
szor, amikor ismét hangos kellemetlenségei tá-
madtak. Egy alkalommal, erösebb rohama után 
kiszaladt az alsó Tiszapattra, el akarta vágni 
nyakát, majd belevetette magát a folyóba. Ön-
gyilkossága azonban nem sikerült, a környéken 
dolgozó halászok kimentették. 

Ismét ideggyógyintézetbe kerflit, azonban 
hosszabb kezelés után sem sikerült kigyógyí-
tani. A szegedi ügyészségen most már nem 
engedték tovább dolgozni, hanem hosszabb 
szabadságra küldték. Dr. Karácsonyi ezt nem 
akarta tudomtsul venni, elkeseredetten járkált 
föl az ügyészségre, inig hónapokkal előbb 
egészségi állapotára való tekintettel véglegesen 
nyugdíjazták. 

A volt ügyészséii vezető állapota ekkor még 
rosszabbodott, nem akart belenyugodni abba, 
hogy nem jelenhet meg többé az ügyészi emel-
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vényen. Végül azu'án hónapokkal előbb Jelent-
kezett az ügyvédi kamaránál, ahol fiatal korában 
lelett ügyvédi vizsgájára hivatkozva kérte, hogy 
vegyék tel a szegedi ügyvédek sorába. A kamara 

ismét megjelent néhányszor a törvény széki tár-
gyalótermekben, most már a védői emelvényen. 
Idegállapota azonban hétről-hétre rosszabbodott, 
hé f?n hajnalban ismét nagyobb rohama után, 
mlg családja aludt, egy félreeső helyen Jel-
akasztotta magái az államjogházban, ahol 
menekülése után ideiglenes lakást kapott 
Családja csak a reggeli órákban vette észre az 
öngyilkosságot akkor, amikor a tragikus sorsú 
emberen már nem leheteti segíteni. Holttestét a 

nemrégen teljesítette kéréséi. Dr . Karácsonyi j bonctani in ézetbe vitték. 

Párbajügy a bíróság előtt, amelyben nem nyilatkoznak 
a szereplők és amelyben újságíró a koronatanú. 

Egy márciusi szép tavaszi napon pisztolypár-
bajt vivott Újszegeden bét szegedi ur. A párbaj 
a legnagyobb csöndben és titkolódzás között folyt 
le, a reggeli lövések zajára azonban még is 
figyelmes lett egy-két környékbeli ember. A Sze-
ged pedig másnap reggelre megírta a titokzatos 
párbajt és megirta azt is, hogy ez alkalommal 
az előbbi jóbarátok. dr. Wolf Ferenc városi 
tiszti főorvos és dr. Nekics Richárd ügyvéd állot-
tak egymással szemben, sebesülés azonban nem 
történt. 

A Szeged közleménye nyomán az ügyészség 
eljárást indított párviadal vétsége elmén a sze-
replők ellen, mig a rendőrség lefolytatta a nyo-
mozást A nyomozás során csupán annyit sikerült 
megállapítani, hogy a vezető segéd Bárdoss Béla 
tb. városi főjegyző volt. A következő napon a két 
főszereplő kihallgatására került a sor, azonban 
agy Wolf, mint Nekics megtagadták a vallomást, 
n»m kívántak semmit sem mondani, de nem cá-
folták meg a párbaj tényét sem. 

Átkerültek az iratok a járásbíróságra, ahol dr. 
Ráday László járásbiró előtt a felek ismét kije-

lentették, hogy nem kívánnak vallomást tenni. 
Ekkor beidézték Bárdoss Bélát is, aki ugyancsak 
megtagadta a tanúvallomást, hivatkozva a bűn-
vádi perrendtartás megfelelő szakaszára, amely 
szerint a tanú nem köteles vallomást tenni akkor, 
ha a vallomásból kár származik reá, azaz, ha 
ellene is meg lehet inditani a bűnvádi eljárást. 
Az ügyészségi megbízott erre kérte, hogy hallgas-
sák ki azt az újságírót, aki a „Szeged" cikkét irta. 
A járásbíróság ennek az inditványnak nem adott 
helyt, hanem a vádlottakat bizonyíték hiányában 
felmentette a vád alól. 

Az ügy hétfőn délelőtt került a törvényszék 
felebbviteli tanácsa elé. A törvényszék helyt 
adott az ügyészség érvelésének, megsemmisítette 
a járásbíróság ité elét és elrendelte, hogy hall-
gassa ki azt az újságírót, aki a párbajról be-
számolt arra vonatkozólag, hogy honnan és kitől 
tudja a párbaj történetét. A törvényszék csak 
ezután hozza meg ítéletét. így most a titokzatos 
párbajügy középpontjában az ujságirő-korona-
tanu vallomása áll. 

A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere 
a függetlenség és szókimondás, hátvédje a közönség 

támogatása. 

A féregirtó Weisz és Kurai 
Budapesten ékszerügynököknek adták ki magukat. 

Egyre gyűlnek a tárgyi bizonyítékok. 

Hétfőn reggel a szegedi rendőrség emberei ismét 
előbbre vitték a legutóbb elfogott betörök töme-
ges bűnügyének tisztázását. Azok a detektívek, 
akiket napokkal ezelőtt vidékre küldtek nyomozni, 
vasárnap visszaérkeztek Szegedre és megállapí-
tották, hogy Weisz Andor és Kurai Sándor a leg-
különbözőbb helyeben értékesítették az ellopott 
tárgyakat. A ruhábat és éb9zereket rendszerint 
Budapestre vitték, mert azt gondoltáb, hogy a fő-
városban kisebb a lehetősége annab, hogy rendör-
bézre kerülnek. A betörök azonban igen óvatosak 
voltak. A lopott aranyat és ezüst tárgyakat beol-
vasztották, a ruhákat, bundákat pedig rendszerint 
széjjelbontották, kifordították. Amit Weisz igen 
könnyen megtehetett, mivel kitanulta a szabó-
mesterséget. Amikor föl- följárlak a fővárosba 
Weiszék ékszerészügynököknek adták ki magukat 
és annyira rendszeresen követték el az ékszerrab-
lásokat, hogy már egész bejáratosak voltak az 
ékszerésztársaságobba, ahol legutóbb már min-
den gyanú nélkül vették meg aranyaikat. 

Hétfőn azután Borbola tanácsos és Véber ka-
pitány ismét elővették a betörőbet, akik még min-
dig nem igen akartak vallani. Sorban elöberültek 
azután a detektívek által beszerzett ékszerek és 
bundák és akkor lassankint bevallották, hogy ezt 
innen, ezt onnan vitték el. Határozottan azonban 
nem tudtak nyilatkozni, hogy melyik óra, vagy 
lánc honnan való, mert a legutolsó időben annyi 
betörést bövettek el, hogy kijelentésüb szerint 
lehetetlen vlsszaemlékezniöic a nevekre és uccákra. 
A detehtiveb azonban bizonyos feljegyzéseket talál-
tak Kurai „féreglrtó vállalatánál", ahol föl volt so-
rolva, hogy mikor kihez kell mennie férget irtani. 
Mivel pedig féregirtás után mindig betörés, vagy 
lopás következett, a detektívek lassan mégis csak 
tisztázzák az egyes ügyeket. 

Annyit már most is megállapítottak, hogy leg-
alább 12—15 bűncselekményt követtek el, rend-
szerint álbulccsal nyitották ki a szekrényebet, de 
sobszor megvárták, mig kinyitották azokat. Számo-
san jelentkeznek a rendőrségen kárvallottak, akik 
egyik-másik tárgyban felismerib tulajdonukat. A 
munka azonban a rengeteg darab és a sok káró • 

sult miatt sokáig tart és igy a betörők valószínű-
leg csáb szerdán kerülnek át az ügyészségre. 

Borbola rendőrt anácsos és Véber rendőrkapitány 
most elsősorban azt abarjáb tisztázni, hogy nem 
ezeb a betöröb bövették-e el a makói tömeges üzlet-
fosztogatást, de Weisz és Kurai egyelőre sem-
mit sem akarnak ezekről tudni Nem akarnak 
tudni arról sem, hogy ők fosztották volna bi Szakáts 
József képviselő egész ruhatárát is. A rendőrségen 
remélik azonban, hogy siberül majd beszerezni 
ezekben az ügyekben is elegendő számú tárgyi 
bizonyítékot. 
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földet, földbérletet, lakást, 
Üzletet, pénzkölcsönt min-
denkor legelőnyösebben köz-
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Möghlvó ! 
Adatik tudtára Szöged város irdemös pógár-

ságának, hogy u e r d á n ¿ a c a f l t & r t ö k f i n 

Mar t sa l y j á n y o m 
a Korzó mozgodában tartja nagy is diszös 

lakodalmát, 
melyre möghijjuk az érdemös lakosságot. 

Mindön épkézláb ögyéniség ott lögyön, mer 
ottan bétyár vígság lösz, amilyen nem vót, de 
nem is lősz ebbe a keserves velágba. 

Mink is idős minyjájan ott löszünk. 
Göre Gábor és egész késérlete. 
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utorraktárkiárusitás! 
Ozletem feloszlása folytán raktáromon lévő összes 
háló, ebédlő és uríszalon bútorokat Jutányosán 

kiárusítom. 123 

Braun Mihály ВЙЙ---. ucca. 

Habig, Gyukits, Mossan (francia), Pichler kalapok 
óriási választékban kaphatók Fischer és Pártosnál Kárász ucca 1. 


