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Őrizetbe vették m húsvéti átokházai csata 
három szereplőjét. 

Harmincan vttfek részt az apák és fiuk c s a t á j á b a n . S ú l y o s b o d i k a sebe-
süllek állapota. 

Részletesen beszámolt a Délmagyarorszdg 
szerdai s iámában arról a szokatlan, véres és 
haláfosvégű h u s i é i csatáról, amely az önlöz-
ködés nfán játszódott le Átokházán és amely 
alkalommal a fiatal Bezzeg Antal megverése 
miatt, az öreg Bezzeg Mátyás föllármázta a 
szomszédokat és as apa serege megütközött a 
nyílt országúton a locsolkodó és verekedő 

'egények seregével. A csatának első áldozata 
az öreg Beszeg, aki szivensiurva holtan maradt 
a porondon, de ezenkívül hét-nyolcsn a csatázok 
közül igen súlyos sérüléseket szenvedtek. 

Az áiokbáttsi húsvéti csata figvében szerdán 
délelőtt kiszállott a helyszínre Ztmboiy János 
vizsgálóbíró és a törvényszéki orvos fölDoncolta 
a szerencsétlen öreg Bezzeg holttestét. A nyo-
mozás egyébként határozott i ránybm folyik 
lankadatlan energiával. Sikerült összeállítani 
azoknak a névsorát, akik mindkét oldalon 
résztveiiek a csatában és ekkor kiderült, hogy 

húsvét hitjöjin Bezzeg Antal megverése miait 
körülbelül harmincan veitek részt a halálai 
ütközetben. A véres és halált okozó kés tulaj* 
donosát eddig még nem sikerült kétségtelenül 
megállapítani, de az eddigi adaték alapján 
szmdiu a csatázó legények kisül hármat őrizetbe 
vsttek. 

A vizsgálóbíró a legközelebbi n ipokb in be* 
idézi a csata összes harminc szereplőjét é t 
részletesen ki fogja mindnyájukat hallgatni. Azt 
remélik, hogy ez alkalommal ki fog derülni, 
különösen a szembesítések során, ho>v ki voit 
Bezzeg Mátyás halálának okozéji . Efyébként 
sz sem leheíe'leo, hogy eljárás isdul meg ax 
isszis szereplők elleu, mert hiszen nem tehet 
pontosan megállapítani, hogy ki melyik sérülést 
okozta. 

A nyolc súlyosan sebesült köiüi egyébként 
kettőnek igen válságosra fordult az állapota, 
az orvosok komplikációktól tartanak. 

A Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 

Egy beteg ember hisztériájában műtétéit meg 
a Tisza Lajos-körmi rablótámadás meséje. 

Tegnapelőtt reggel megriadva Jelentették a 
rendörségnek, hogy a múltkori Széchenyi-téri 
rablótámadáshoz hasonló rablás történt egy 
Tisza Lijos-iörut i drogériában, Szillner János 
drogériájában. A helyszínre azonnal rendőri bi-
zottság szállt ki és ott találta az üzletben a 
tulajdonost összekötözött kézzel, betömött száj-
jal, eszméletlenül. Amikor eszméletre térítették, 
elmondotté, hogy kedden reggel valamivel ko-
rábban ment el hazulról és nyitotta föl üzletét. 
Néhány p « c múlva egy ismeretlen fiatalember 
érkezett ax üzletbe és telefonálásra kért enge-
délyi. A telefonálás után megtámadta a mit 
sem sejtő drogéristát, valami maró folyadékai 
öntött arcába, amitől elkábult és már csukatta 
emlékszik, hogy a támadó egy másik ismeret-
len fiatalemberrel összerugdosta, majd gúzsba 
kötötte és a száját kloroformos zsebkendővel 
tömte be. Igy talált rá öccse, SzUíaer István, 
aki néhány perc múlva érkezett meg az 
Hzletbe. 

A rendőrség azonnal megindította a nyomo-
zást, de már az első pillanatban olyan gyanús 
körülmények merültek föl, amelyek valószínűt-

lenné telték a rablótámadás meséjét. Szitiner 
János ugyanis állandóan megváltoztatta elösdá-
sáaak részleteit. Egyszer feksíeraglános támadó-
ról beszélt, máskor barnakalaposról, először azt 
mondotta, hogy pémtdicijdi is elrabolták és 
abban több billió korona voit, k isőbb csak 
százezer koronáréi beszélt, végül pedig kide-
rült, hogy egyetlen fillér sem tüat el. De nem 
tünt el at üzletből semmi sem. 

Ebből a rendőrség azt a következtetést vonta 
le, hogy sem rablétdmcddsról, sem pedig ön-
bsiörésről nem lehet stó, hanem minden való-
színűség szerint egy beteg ember hisztériájában 
született meg a rablótámadás meséje. A ssegedl 
rendőrségnek az ilyen természetű ügyekben 
ugyanis már van bizonyos prakszisa, amennyi-
ben négy hasonló eset fordult elő az utóbbi 
időben Szegeden. 

A nyomozás további során a rendőrség föl-
tevése valónak bizonyult, mert Szittner János 
minden állítása megdőlt és igy a nyomozás 
befsjeződve, az iratok már átkerültek az ügyész-
séghez. 

A szentesi szappanfőzés rémmeséje 
az Ítélőtábla előtt. 

Élénken emiékezeles még a nyilvánosság 
előtt az a fantasztikus rémregény, amely Szen-
tesről indult ki és bejárta az egész világ sajtó-
ját. Arról volt szó ugyanis az elmúlt év elején, 
hogy egy szentesi gazdálkodó asszony szappant 
főzött meggyilkolt gyöngeelméjü testvére holt-
testéből, majd a bestiális gyilkosság miatt 
halálba kergette a rémmese egyik tanuját. 
ór iás i hasábos és szenzációs tudesitások jelen-
tek meg, különösen Szentesen és néhány nap 
múlva kiderült, hogy az a fiatalember, akinek 
holttestéből szappant főztek, — él. Ennek a 
rémmesének epilógusa került szerdán délelőtt 
a szegedi ítélőtábla elé. 

1925 jsnuár közepán ugyanis Kivet Gyula 
cikksorozatot közölt a Szentesi Hirlap-ban. A 
sorozatos cikkekben részletesen megírta, hogy 
a rendőri nyomozás során alapos a gyanú arra, 
hogy meggyilkolták és szappant főztek a gyen-
geelméjü Dombai Szűcs Sándor holttestéből. 
A cikkek majd kapcsolatba hozták a gyilkos-
sági rémmesét Szilák Ferer caé öngyi kossápávai 
is. Kurcz ezután megírta, bo^y öiv. Borbély 
Jánosné gyanúsítható a rémlett elkövetésével, 
szobainak faiam véres nyomokat fedezte* fal, 
majd a rendőrség emberei főiásták Borbélyné 

házának pincéjét és ott összedarabolt emberi 
csontokat találtak. (A csontokról később kide-
rült, hogy birkák és macskák rég elásott csont-
jai . . . ) A cikkek azt is hozták, «ogy Borbélyné 
halálsápadtan nézte, amint jölásták pincéjét. 
Néhány nap rautva pedig, amikor már az egész 
világ foglalkozott a szentesi szappanfőzéssel, 
a cikkekel olvasva, a hódmezővásárhelyi kórház 
egyik orvosa megállapította, hogy a „meggyil-
kolt" Dombai Szűcs Sándort ott ápolják hosszú 
idő óta a városi közkórházban... 

Amikor azután ez kiderült és a rendőri nyo-
mozást is beszüntették, Borbélyné rágalmazás 
miatt följelentette Kurcz Gyuiát. Kutcz azzal 
védekezett a törvényszik esőit, hogy közérdek-
ből irta meg a cikkeket, ugyanazokat ir*a, 
amelyeket a rendőri nyomozás végzett és pro-
dukált. Neki kSszönhe'ö, hogy a cikkek kapcsán 
világosság derült a rejtélyre, az ő cikkei nyo-
mán derült ki, hoxy Dombai Szűcs él. 

A törvényszék ezután kéthónapi fogházra, 
egymillióra Ítélte Kurcz Gyulát és ezenkívül 15 
millió kártérítést is megítélt terhére. A törvény-
sz k itéletenek indokolasa kimondotta, hogy a 

1 rendőri nyomozáson tul téves és alaptalan 
következtetéseket vont le, h*mis beállítással, 

ízenzáci híjhászással fajta föl az ügyet. A cik-
kek alkalmasak voUak arr?, hogy a közönséget 
tévútra vezessék és meghurcolják Borbélyné 
egész családját. A 15 millió kártérítést azért 
ítélte meg, mert a rémregén?be illő gyilkossági 
réssmesével anyagilag is tönkrelehette a meg-
hurcolt asszonyt és családját. 

A Tábla az iratok ismertetése, valsmínt d r . 
Cserő és Szenttamássy ügyíédefc pörbesxédei 
után helybenhagyta a törvényszék ítéletét, mert 
a büntetést a bűnösségi fokkal arányban álló-
nak taldlla. A 15 millió némi vagyoni kártérí-
tés is indokolt a súlyos rágalmak után. Az 
ira'ok most a Kúria e é kerülnek. 

A szentesi szappanfőzés rémregénye ezzel 
még nem ért vége', csütörtökön ismét egy ilyen 
cikksorozat bűnügyét tárgyalja a törvényszék, 
ahol a vádolt Szalay Vendel. 
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| Belvárosi üloziban. | 

Özv. Göllei Sámuelné szül. Popper Berta fele-
sége Hechtl Sándorné szül. Galiei Lili leánya, 
Göllei Mihály, Göllei Sándor fiai, Hechtl Sándor 
veji a maguk, valamint a : alulírottak mély 
fájdalommal, m-gtört szívvel tudatjuk, hagy a 
legjobb férj, apa, apfs, fiu, leitvér és rokon 

Göllei Sámuel 
hosszú és kinos szenvedés után e hó 6 án 
életének 42-ik és boldog házasságának 19-ik 
éviben elhunyt. 

Drága halottunkat e hó 8 án délután fél 4 
órakor a zsidé temetó cinterméböl örök nyu-
galomba helyezzük. 

Nyugodjék békében ! 
Özv. Löwy iakabné szül. Neuf-ld Róza édes-
anyja, Hechtl Jakabná szül. Löwy Emma, Löwy 
Ignác. özv. Löwinger Simonná szül. Löwy Berta, 
özv. Pollák Tódorné szül. Löwy, Lina testvérei, 
sógorai és sógornői, valamint az egész 

rokonság. 2 

K ö r ö s i Alber t a maga, valamint családja 
nevében mély fájdalommal jelenti hogy hön 
szeretett hitvese, a legodaadóbb, legjobb anya, 
nagyanya, anyós, testvér és rokon 

Körösi HIberíné 
sz. Weinberger Franciska 
életének 6J-1K, áldásos, boldog házassáfának 
43 ik évében e hó 6-án jobblétre szenderült. 

A magboldogultat gyászolják: 
Férje, gyermekei: Mór, Márton, Géza, 
RóksI férj. Fleischer Deuőné, Z s u z s a férf. 
Feuer Károlyné, Ragint, Panla, Juci férj. 
Müller Józsefné, Lásuló, valamim menyei, 
vejei, unokái, testvére', sógornői és rokonsága. 

Temetése 8-ín délután 3 órakor lesz a 
zsidó temető cinterméböl. 

Külön villamos fél 3 érakor indul a Dugonics 
térről 1009 

VETKEZIK, Szegediek találkozó helye. 


