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A város 70 millió koronával 
járul hozzá a női iparostanonciskola feláliitásához. 
Megírtuk már, hogy a különböző ipari érde-

keltségek közös intervenciójára, a város haj-
landónak mutatkozott arra, hogy a meglévő 
fiu-iparostanonciskolával párhuzamosan, fel-
állit!a a szegedi női iparoitaaonctskotát Is. 
Az iparoslanonciskolák felügyelőbizottsága ez 
ügy ben dr. Toaelll Sándor kamarai főtitkár 
elnöklete alatt népes irtekezletet tartott, ame-
lyen a város részéről dr. Gaál Endre kultur-
tanácsnok jelent meg Gaál Endre a város 
hatósága nevében bejelentette, hogy a város a 
mai gazdasági viszonyok kirótt, nem ¡árulhat 
hozzá egy önálló női ipariskola felállításához 
és ctak a fiuipariskolával párhuzamos női osz-
tályok tervéi pár fogolhatja, amelyhez 70 millió 
koronával hozzá is járul. 

Az értekezleten ismertették a kultuszminiszter 
rendeleté*, amely a női iparostanonciskolának 
délutáni oktatásra átengedte a Margit-uccal 
polgári leányiskola épületét, amellyel az elhe-
lyezkedési kérdés is a megoldás stádiumába 
jutott. A női iskolában, csak női tanerők tanít-
hatnak és elsősorban polgári tanári diplomával 
rendelkezők, míg másodsorban szakképzettség-
gel és tanítói oklevéllel rendelkezők jöhetnek 

figyelembe. Az iskolának ideiglenes vezetője 
Antal Dénes jelenlegi fiu-iparostanoncískolai 
igazgató lesz s véglegesen csak később fogják 
betölteni az igazgitói állást. 

AT értekezleten felmerült és vita tárgya volt 
több iparostanonc érdekeket érintő ügy. így 
Körmendi Mályás azt indítványozta, hogy a 
négy középiskolát végző tanoncoknak ne kelljen 
Iparostanonciskolát végeznie. Magának az ipar-
nak érd:ke, hogy minél több képzett ifjú jöjjön 
az iparf pályára, mert a kötelező iparostanonc-
oktatással ezeket a középiskolásokat valósággal 
elriasztják az ipari pályáról. 

A szakértekezlet bebató tárgyalásra bocsáj-
totta az indítványt és elvetette azzal, hogy az 
ipsrostanonciskolákban szakdo'gokat, technoló-
giát és rajzot tanitanak, amire a középiskolát 
végzetteknek feltétlen síükségük van. 

Elfogad'a végül a bizottság, hogy az ács-
és kőmtvestanoncok csak november 15 tői 
március l-le járjanak iparostanoaciskolába, 
mivel más időkben e szakmák annyira el van-
nak foglalva, hogy a folytonos munka nem 
engedi meg az iskolába járást. 

Regdon Geyza halálának epilógusa a törvényszék előtt. 
Dr. Singer kórházi orvos lágalmazási pöre. — A főtárgyaiéit ai kellett 

halasztani, mert a rágalmazással vádolt egyik újságíró nem jelent meg. 

A szegedi törvényszék elé a szerdai napon 
a szegedi kurzuslap két munkatársa került egy 
súlyos rágalmazási pör kapcsán. Ez a pör 
szoros összefüggésben van Regdon Geyza mű-
szaki főtanácsos tragikus halálával. Mint még 
emlékezetes, a tragikus sorsú Regdon Geyza a 
rókusi templomban egy esküvőn akart részt-
venni és abban a percben, amikor a meny-
asszony kiszállott kocsijából és a tömeg ün-
neplése közben be akart lépni a templomba, 
a főtanácsos összeesett és agyvérzés követ-
keztében, még mlelőít segíteni lehetett volna 
rajta, meghalt. 

A szegedi kurzuslap két cikkben is foglal-
kozott az üggyel és súlyosan megrágalmazta 
dr. Sláger László közkórházi szolgálatol telje-
sítő orvost. nA zsidó orvos felől nyugodtan meg-
halhat a keresztény beteg", szólt az egyik cikk 
és ebben a lap botrányos közönbösséggel vá-
dolta meg dr. Singért, mert szerinte példátlan 
hanyagságot követett el Regdon eseténél és ez 
az orvosi hivatással nem egyeztethető össze. 
A zsidó orvos kötelességmulasztást követett el 
akkor, amikor a keresztény főtanácsos meg-
mentéséről volt szó. 

Ezt a cikket másnap egy másik követte nMl 
a hazugság ?" címen. Ebben az állott, hogy 
dr. Singer nem teljesítette esküvel fogadott 
kötelességét. Ha más orvos lett volna szolgá-
latban, hangoztatta a cikk, akkor ez nem tör-
ténhetett volna. 

A kurzuslapnak ezekután a támadásai után 
dr. Singer azonnal vizsgálatot kért maga ellen. 
A vizsgálat, amelyet még dr. Boross József 

főorvos folytatott le, teljesen tisztázta a fiatal 
orvost. Dr. Singer erre rágalmazás mialt pört 
indított a kurzuslap ellen, mindkét cikk miatt. 
Akkor derült ki, hogy a cikkeket Iván Mihály 
és Bogyal Kálmán irták. 

A szegedi törvényszék Vlld- tanácsa szerda 
délelölt akarta megtartani ebben az ügyben a 
fölárgyalást, azonban ez nem sikerült, mert 
Bogyai Kálmán nem jelent meg. Az elnök 
megállapitotti, hogy az idézőt nem lehetett ki-
kéxbesiteni, mert Ismeretlen helyen tartózkodik. 

Dr. Elsner Manó, dr. Singer jogi képvise-
lője kérte eiután, hogy válasszák külön a két 
újságíró ügyét, mert a su'yosan megrágalmazott 
dr. Singernek méltán» landó érdeke az, hogy 
egy év után a biróaág elölt igazolódjon be 
igazaága és a bíróság torolja meg a lelkiisme-
retlen rágalmazást. 

Iván Mihály eziel szemben kérte, hogy ne 
válasszák szét az flgyet, ő bejelenti Bogyai 
lakhelyét. 

Az elnök ezután, mielőtt a határozatot kihir-
dette volna, megkérdezte, hogy nem békülnek-e 
ki a felek. Dr. Elsner kijelentette, hogy haj-
landó lennr, ha Iván megfelelő bocsánatkérő 
reklifikáclót tesz közzé a lapokban és megfizeti 
a költségeket. Iván erre igy felelt: 

— Erre nem vagyok hajlandói 
Vlld elnök ezután kihirdette, hogy i törvény-

szék egyelőre nem választja szét az Ogyet, 
ellenben felszólítja Ivánt, hogy 15 nap alatt 
jelentse be Bogyai pontos lakcímét, amennyi 
ben ezt nem tenné meg, ugy különválaszt ja az 

, ügyet, külön tárgyalja le Iván bünügyét. Bo-
I gyai elleti pedig nyomozólevelet ad ki. 

Két hónapi fogházra Ítélték Kurz Gyulát, 
aki világgá kürtölte a szentesi szappanfőzéses gyilkosság 

rémregényét. 
Meggyilkolták Dombi Sándort, elégették, holttestéből szappant főztek és 

néhány nap múlva kiderült, hogy Dombi Sándor — él. 

Emlékezetes még a nyilvánosság előtt az az 
egész világot bejárt rémregény, amely arról szólt, 
hogy Szentesen egy özvegyasszony meggyilkolta 
gyöngeelméjü testvérét és annak holttestét először 
elégette, majd szappant főzött belőle. A 3zentesi 
újságok napokon át óriási szenzációt fújtak az 
esetből, amely után nemcsak a fővárosi lapok 
foglalkoztak széles keretek között az üggyel, 
hanem a német, francia és angol laook is részle-
tesen foglalkoztak a rémregénnyel. És néhány nap 
múlva kiderült, hogy az az ember, akit meggyil-
kollak, elégettek és holttestéből szappant főztek — 
a vásárhelyi városi kórházban él. 

Ez az ügy most a biróság elé került, felelősségre 
vonták azt az újságírót, aki a rémregényt világgá 
röppentette. A Szentesi Hirlap január 13 iki szá-
maoan irt először erről az ügyről Kurz Gyula 
széles keretek között. Szappant főztek a Kereszt 
uccában egy elmebeteg ember holttestiből, kezdő-

dött a cikk és ebben Kurz elmondotta, hogy özv. 
Borbély Jánosné lakásán meggyilkolta gyönge-
elméjü testvérét, Dombi Szűcs Sándort, aki egy 
év óta eltűnt Szentesről. A rendőrségi nyomozás 
is megindult, mondotta a cikk tovább és az a 
gyanú, hogy Borbélyné személyesen tette el láb 
alól testvérét. 

A Kereszt uccai ház kemencéjében három napig 
fűtöttek és itt főzték meg a holttestet szappannak 
Szilárd Ferencné segítségével. Amikor a szom-
szédok érdeklődtek — mondotta tovább a cikk —, 
hogy mit főznek annyira a kemencében, azt felel-
ték, hogy disznót vágnak. 

A következő napokban ujabb és ujabb cikkek 
jelenlek meg és ezekben Kurz Gyula már ujabb 
részletekről számolt be. Elmondotta, hogy Borbélyné 
kamrájában elásva megtalálták a holttest egyes 
csontjait. A kamra falán pedig vérfoltokat fedeztek 
fel, amelyről azt irta Kurz, hogy többszöri be-

mrsznléssei akarták eltüntetni a falról, de a vér 
mindig átütött. l , . 

A cikkek napokon át egymás után következte« 
és ebben már azokat is megírta Kurz, hogy miért 
került csak most a nvilvAnnsság elé a bestiális 
rímes gyilkosság. Szilárd Ferencné ugyanis, akt 
Kurz szerint segédkezett a megsütésnél Borbély-
nénak. öngyilkosságot követett el, mert mm tudta 
elviselni lelkiismerete háborgását és állandóan 
rettegett attól, hogy a gyilkosságot felfedezik 
mégis és őt felakasztják. Amikor pedig Szllárdné 
elkövette az öngyilkosságot, suttogni kezdtek erről 
a dologról és Kurz szerint ezután meg is indították 
a nyomozást a bestiális gyilkosság rémregénye 
ügvében. 

A rémregény nyilvánosságra kerülése után na-
pokig állandó izgalomban volt az egész város és 
amikor már minden részletet megírtak a szentest 
laook. néhány n«o múlva kiderült, hogy Dombi 
Szfics Sándor él és hónapok óta ápolják a 
vásárhelyi kórházban, özv. Borbély Jánosné már 
a rémregény kezdetén felháborodva tiltakozott a 
rettenetes vád ellen, amikor pedig kiderül», hogy 
öccse él és súlyos rágalmazás miatt bűnvádi felje-
lentést tett Kurz Gyula ellen. 

A rágalmazási pör főtárgyalását szerdán délelőtt 
tartott» meg a szegedi törvényszék Vlld-ianácsa. 
Kurz Gyutáról kiderült, hogy többször volt már 
büntetve rágalmazás miatt. A fiatalember elrtadtp. 
hogy nem érzi magát bűnösnek, mert közérdekből 
irta meg a cikksorozatot. Szerinte neki köszön-
hető. hogy tisztázódott az a rémregény, amelyet 
mindenki suttopott és amelyben a rendőrség Is 
nyomozott. Az ő cikkeinek köszönhető — mon-
dotta —, hogy rájöttek arra. hogy az egy év óta 
eltűnt ember él és Így Borbélyné tisztázódott a 
vádak siói. 

Az elnök Így szólt a vádlotthoz: 
— Miért irta meg ugv az egész dolgot, mintha 

tény és való lenne minden? Miért nem irta meg 
leltételes módon az egészet? ön mindent kiszí-
nezett, minden részletet megkonstruált és végül 
kiderült, hogy Dombi él t 

Azután Iratokat ismertettek, amelyből az derült 
ki, hogy Kurz a rendőrség tekintélyét Is súlyosan 
sértette, mert hiszen az egész világsajtó arról irt, 
hogy a szentesi rendőrség egy évig nem tudott az 
egészről semmit, amiből azt lehet következtetni, 
hogy Szentesen azt lehet elkövetni, amit akarnak. 

Ezután dr. Szenttamdsy Miklós a Mmagán-
vádló képviselője tartotta meg vádbeszédét. Kun 
nem hogy szolgálta volna a közérdeket, de Ma-
gyarország jóhirnevén ejtett ezekkel a cikkekkel 
csorbát, hiszen Zürichben épo ugy foglalkoztak 
az üggyel, mint Párisban. Az ilyen újságírót, — 
mondotta —, a tisztességes sajtónak kell a maga 
köréből kiközösíteni. 

A törvényszék ezután meghozta Ítéletét, amely 
a legsúlyosabb volt évek óta, amit a szegedi tör-
vényszéken kihirdettek a sajtóperekben. Kurz 
Gyulát bűnösnek monáotta ki a súlyos rágal-
mazás vétségében és két hónapi fogházra, egy-
millió pénzbüntetésre Ítélte és kötelezte arra. hogy 
özv. Borbélynénak 15 millió korona pénzbeli elég-
tételt szolgáltasson 15 napon belül. 

A törvényszék Ítéletében súlyosbító körülmény-
nek vette a vádlott többszörös büntetett előéletét, 
valamint azt, hogy Kurz olyan tényékről irt, ame-
lyeknek épen az ellenkezője volt igaz. Dr. Szent-
tamásy megnyugodott az Ítéletben, a vádlott feleb-
bezett. 

D E L L Y É S D E É R táncintézetében 
f. hó 16-in, hétfőn előkelő lörö; részére 

nyilvános 

mondáin tánctanfolyam 
kezdődik. 

Exclusiv csoportok, magánórák. Beiratkozni lehet 
naponta 5—8 óráig a Kasa-szállóban, félemelet. g'5 

AZ I SKOLASGVERMEKNEK 
bőséges és erőteljes táplálkozásra 

van szüksége. Különösen fontos, 

hogy a reggeli kiadós és tápláló 

(egyen. Tápláló, Ízletes és jutá-

nyos áránál fogva mindenki szá-

mára hozzáférhető az évek óta 
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