
1926 március 27. D B L M A Q Y A R O R S Z A Q 9 

Semmiféle hatalmi szempont nem vezeti fit és 
az elleméfeet a frankügyben, teljesen mindegy 
voli előttünk, ki emelkedik fölül. Egyáltalán 
konspiráltak a kormány ugyne?ezéiS liberális 
ssárnyá val és csupán azt kívánták, hogy olyan 

kormány vegye kezébe a vizsgálatot, amely 
alatt a frankhamisítás nem történt. (Az ellenzés 
és a kormánypárt között személyes vita fej'ő-
dik ki, amelyet az elnök csak nagy nehezen tud 
lecsendesíteni.) 

— Csodálatosnak tartja, hogy a rendőrség 
politikai eiháriió osztálya, amely mindenről 
azonnal értesül, éveken át mit sem tudott a 
frankhamisításról. (Folytonos szóharcok fejlőd 
nek M a jobboldal és az ellenzék között.) Ki-
tűnik a többségi Jelentésből, hogy 

Nádosy vtlt a titkos társaságok vezetője. 

(Ellentmondás a jobboldalom: N i n c s e n e k és 
nem ts veitak titkos társaságok. Mindegyiknek 
a l a p s z a b á l y a volt, sahát nem iikos.) 

Váztoeyi: A kettős vérszövetség is a titkos 
alakulatok közé tartozott és aunak voltak 
tagjai a Kovács-testvérek is, akik a fantasztikus 
pénzhamisítás, irredenta és egyes politikusok 
elíem me?ény>ettervekkel foglalkoztak. Ismerteti 
a kettőskereszt vérszövetség eskü-formáját, mely 
szerint fegyveresen szervezkedő alakulat voít 
és tagjai elismerték a szövetség vérbiróságát. 
Amikor annakidején Rassayval követelték a mi-
niszterelnöktől az egyesület föoszlatását, a 
miniszterelnök azt kérdezte, mi az a kettős-
kereszt vérszövetség? Rassay azt válaszolta, hogy 
f o r d u l j o n Nádosyhoz, az megmondja. 

Daoati Hüiasz: A szs&adnő,mívesektől ta-
nultak I 

Vázsonyi: Tizenöt é* óta kiléptem a szabad-
kőművesedtől, de ások nem voltak titkos tár-
sasig, akiknek c upá«i szertartásaik voltak, azok 

A rendőrség csodája. 

nem tnrio^ak dinamitot és nem hamisítottak 
f r a n k o t . (Éljenzés a baloldalon.) 

Vázsomi: Az ellenzék megfontolás tár-
gyává f o g j a tenni, ne vessék e föl a kor-
mány politikai felelőssége mellett a jogi fe-

lelősséget. 

Vázsonyi Vilmos: A kormány helytelenül járt 
el, amikor a szokolhamisilás ellen megszüntette 
az eljárást. Semmi ok nem volt arra, hogy a 
terheseikkel szemben igy járjon el a kormány, 
a terheltek szabadulásuk mán tovább folytatták 
a frankhamisítást. Majd Teleli szerepéről azt 
mondja, hofy Tilekl nagyon komplikált módon 
járt el, amikor a herctget le akarta beszélni. A 
miniszterelnöknek nem tett volna sxabad a herctget 
fogadnia, aki pén^bsmisüád tervekxei foglalkozik. 
A francia delek ivfölűgyelő nyilatkozatára hivat-
kozik, amelyet a 1 pok egész terjedelmében 
nem közétek le, mehben »* illető azt mondja, 
hogy föllépésinek köszönhető sok minden. A 
kormányt felelősség terheli azért is, mert a 
terheltek egymással megbeszél éfc a védekezés 
módját. Ug> fcülpoiukw, mint gazdasági érde-
kek szempontjából n?m kivánatos, sőt akidály 
a mai kormány a nemzet életében. (Elénk éljen-
zés a baloldalon.) 

Az ülés háromnegyed 7 f'rakor véget ért. 

Több mini három évvel ezelőtt történt, 1923 
januárjában, hogy Kraszkó Qyörgy ismert gazda 
gerendás! tanyáján rgy nagy konyhakéssel meg-
ölte öreg béreset, Vtczidn Jánost. A gjiikosaag 
a ga%dft nsveeapján történt, amikor majdnem 
tökrésiegte itta le magát Kraszkó Qyörgy és a 
bor, a spriccerek, a pezsgők mámorában először 
ssegölésssl fenyegette mef bétese feleségét, 
végül a konyhakést bekmártotta az öreg béres 
meltébe. Amikor pedig látta a mozdulatlan 
halottat, egy szé nélkül fölvette a kafspjáí, 
teábe vette botját, nyakába vette tarisznyáját 
és elindult. Eimentkült. 

Az első stáció Románia volt, hiszen csak át 
kellett lépnie Gerendásnál a hatirt, majd Cseh-
ország, Lengyelország, Szovjet-Oroszország kö 
vetkezett. Két évig dolgozott igy szinte hetee-
kini más helyen különböző munkái, seholsem 
tudoii nyugtot találni, á lilkiismereifurdalás 
egyre torább vitte. A Kaukái-us, Ssibéria után 
lejutott Törökországba, de oli sem nyugodott 
még mef. Egy napon azután lelkiismeret 
annyira kínost , hogy több mint két év után 
elhatározta: jelentkezni fog itthon az Ügyész-
ségen. 

Hadifogolynak adta ki magát, igy került hass, 
állundóitn üave-ftajiva lelkiisraeralétől. Nem is 
ment tanyájára, Gerendásra. Gyulára ra«nt és 
jelentfeszett. Amikor padig a gju ai ügyészség 
fogházában meglátogatta fédője, ezek voltak 
első sisvai: v 

— Két év óta most aludtam először keresz-
tül az éjszakát, itt a börtönben l 

Lelkiismerete azóta ssm nyugodott meg, 
veliásl és üldözési mánia tört ki r a j t a , amiért 

három éve, nevenapján megölte öreg béresét. 
A napokban fogják a börtönből beszállítani a 
— tébolydába. 

A gyulai törvényszék ítélete u?án pénteken 
déleiött a szegedi ítélőtábla e.é került a béres-
gyilkosság ügye. Az iratok ismertetéséinél ki-
derült, hogy az ügyészség Kraszkót jelentke-
zése ulán szándékos emberölés bűntettével vá-
dolta msg. A gyulai törvényszék azonban az 
elmúlt év októberében megtartott fő árgyaláson 
csak huláliokozé íeslMrtés bűntettében mon-
dotta ki bűnösnek és négyévi f e g y h á z r a M i k . 

Kraszkó György védekezése a törvényszék 
előtt igen rövid volt. Névnapja volt akkor. 
Egy barátjával kocsmáról-kocsmára járt és 
ahogy emlékezik, vagy 3 liter bort ihatott 
meg. Aztán elvesz'eite öntudatát, nem tud 
semmitől semmit, csak akkor tért eszméletre, 
amikor már román megszállott területen járt. 
Azt is vallotta, hogy béresével mindig a leg-
jobb viszonyban volt, csak annak öreg felesé-
gével pörlekedett néha. 

A szerencséilen béres egyik gyermeke azon-
ban másképp adta elő a tényállást. Amikor 
ittasan hazaiért, először rákiáltott az öreg 
Vicziárméra: 

— Mit csinálsz, te vén boszorkány l 
Lelökte a kemence padkájáról, ütni-verni 

kezdte. Az öreg béresné az istáiliba menekült 
előle. Vicziánné is tgy mondta el a történteket 
és hozzáfűzne még, hogy amikor előbújt az 
í's áílöbal, f é r j s már átszűri mellel feküdt a 
j ö l d ö n holtan. Az egész háznépe sírt. Amikor 
Krasxkö meglátta a halottat, vette tarisznyáját, 
botját, egy szé nélkül elment. 

Hőviich Henrik él 
és egy német szanatóriumban tartózkodik. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Néh*ny hirek, fcogy Hönichet különböző helyeken látták, 
héttel ezelőtt ifi n nagy föltűnést kelttti Höntch A rendörs g ma azután pozitív formábzn arról 
Henriknek, a Conco dia m lom vezérigazgató- értesüli, ho$y Hönich Németországban Edlach-
jának eltűnése. A cialád ö^gyilkoss igának való- ban egy szanatóriumban tartózkodik. A tény-
szinüaágét hangoztatta. Kssőbb kiderült, hogy állás pontos megállapítása végett a rendőrség 
a Concordia suyos anyigi ve*z eséget szenve- s szükséges intézkedéseket megtette, 
dett és egyre gyakrabbm bukkantak föl olyan ; 

II gazda névnapi mámorban megölte 
öreg béresét; 2 évig bolyongott Európában, 
majd önként jelentkezett az ügyészségen. 

Négyévi fegyházra Ítélték Kraszkó Györgyöí, aki a fegyházból a tébo ydába kerül, 

A szerencséilen Víczián egyik ismerőse azt 
adta elő, hogy rárontott az öreg béresre, egyik 
kezével galléron ragadta, másik kezével a nagy 
konyhakést tartotta. Rárivallt: 

— Intézd el, vén gazember, hogy feleséged 
ne p l t t y k á l j o n rám, mert ha nem, akkor Igy 
szarom keresztüli 

A tanú nem látta a kés lendfilését, csak 
néhány perc múlva ott volt a halott béres a 
földön. 

Néhány kocsmáros elmondotta, hogy Kraszkó 
névnapján négy liter bort, vagy nyolc fröccsöt 
ivott, majd egyik barátjával három üveg pezs-
gőt ts bontatott. 

A gyulai törvényszék a tanuk vallomása 
alapján nem fogadta el, hogy Kraszkó öntu-
datlan részegségben követte volna el tettét, de 
a büacselekménft csak halált okozó testisértés-
nek minCsitette. A négyévi fegyházbüntetés 
kiszabásánál súlyosbító körülménynek vette, 
bogy az öreg béres megölésével öl gyermekei 
fosztott meg édesapjától. 

Dr. Boross Dezső főügyész mondotta el ez-
után pörbesíédát, amelyben kiemelte azokat a 
jeleneteket, amelyek szetiat kizárt dolog, hogy 
öntudatlan leti volna a vádlott. 

Dr. Kreszt Zoltán védő elsősorban vázolta 
Kraszkó káváriás vándorlását egész Európán 
keresztül, ismertette lelkiállapotát, üldözést má-
n i á j a már olyan, hogy emlati mm is lehetett 
ma a biróság eli áliitant. Kérte az iratok föl-
küldését az Országos Igazságügyi Orvosi Ta-
nácshoz, annak rmgállapiiásfira, hogy Kraszkó 
öntudatlanul résteg voli. 

A Tábla azonban ezt az indítványt elveiette 
és helybenhagyta a törvényszik iiétatéi, mivel 
mindenben magáévá tette az első biróság meg-
állapításait. Az iratok most a Kúriához kerül-
nek. Krasakónak azonban már mindegy, hogy 
mi az ítélet, hiszen a börtönből a tébolydába 
viszik. 

MIMMMAMMMMAMMAMMAMMtMMMMMB 

Tóth József kereskedelmi 
iskolai igazgató meghalt. 

Koeslzáson érte a hirtelen halál. 

Tóth József, az állami fölsőkereskedelmi is-
kola ügy buzgó és nagyérdemű igazgatója pén-
tek délelőtt a királyhalmi szőlők között, ahová 
leányának látogatására utazott ki, váratlanul el-
hunyt. Halálának híre a városban csak a déli 
órákban (erjedt el és mindenütt nagy meg-
döbbenést és részvétet kellett. Az elhunyt 
markáns alakja volt a szegedi közoktatásnak, 
emberszereteténél, kedves, előzékeny modorá-
nál fogva kedveit embere a városnak. A sze-
gedi állami fölsőkereskedelmi iskolának több 
mint két évtizeden át volt igazgatója. Alatta 
lejlődö t az iskola mintaintézménnyé, az iskola 
pedig modern haladó szelleművé. Puritán élei-
fölfogása növendékeiben csak az embert látta 
és nevelt szerelettel, odaadással nemzedé-
kelet. 

Vágatlan halálának megható körülményei vol-
tak. Királyhalmára mintegy öt nappal ezelőtt 
rándutf kí, hogy oitlakó vejét és leányát meg-
látogassa. A teljesen életerős, hatvan éves 
ember virulónak látszó egészségben pihent és 
nagy örömmel vette, amidőn iskolájának két 
növendéke a péntek kora reggeli órákban ki-
gyalogolt hozzá, hogy névnapja alkalmából 
üdvözöljék igazgatójukat. Tóth Józsefet nagyon 
kellemesen lepte meg növendékeinek szerető 
megemlékezése és könnyes szemekkel mondott 
hálát és köszönetet. Ekkor jutott eszébe József 
fiának névnapja és azonnal elhatározta, hogy a 
királyhaimi postáról telefonon üdvözli fiát. 
Gyengéden gondos felesége nem engedte, hogy 
a hosszú négy-öt kilométeres utat gyalog tegye 
meg és általában féltette az ut fáradalmaitól. 
Tóth József azonban, aki minden valószínűség 
szerint előzetesen sem érezhette egészen (ól 
magát, kocsira üli és igy igyekezett eljutni a 
postára. 

A kocsin érte utói halála. Az ut f o l y a m á n 
kísérőinek rosszullétről panaszkodott. Az án anél-
kül, hogy segíteni tudtak volna rajia, eszméletét 
vesztttts és kiszenvedett. 

Holttestét pénteken délben hoz'ák be a vá-

APOSTOLOK „Nikolson 
Sörcsarnok és Étterem 
Kossuth Lajos sugárut 4. szám. 

íé excentrikus zeneművész minden este 
külföldi válogatott műsorral lép fel. 

Szabad bemenet. 
S z o k o t t r e n d e s á r a k . 
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