
ÜÍX.HAGIARORaZÁG 1928 aoveiuuer ül. 

Tóth Kálmán, Korom László.. Gubritzkv Jenő, 
'Vlősy Ferenc. 

Egy irodatiszti állásra: Lagcr Rudolf, Dani 
József. Bodor Pál, Kolozsvár.y Sándor, Lantos 
Ferenc, Kolozsváry Dezső, Úgi Lajos, Juhász 
Gyula, Prágcr József, Láng Ferenc, Szűcs 
Gyula, Kovács Ernő, Gyólay Ferenc, Stachó 
Szevér, Kopasz Ferenc, Kovács István, id. 
Androviczkv Sándor, Vadász István, Tar Ernő, 
Varga Gyula. 

Egy üresedésben levő és a választás során 
esetleg megüresedő még egy, tehát összesen 
Ic«ttő irodasegedtiszti állásra: Moldoványi An-
dor, Jambrik István, Kurucz József, Lantos , 

szépség és ienlasztikus 
fényjátékok és n 

Ferenc, Halasi Lajos, Szabó Mária, Madarász 
Mária. Schiller Bcla, Juhász Gyula, Simon 
József, Rietly Cornclia, P. Megyeri Erzsébet, 
Skultétv Sándor, Fenyvessy Bcia, Simon Fe-
renc, Sajtos Ferenc, Völgyessy Pál, Gáspár 
Antal, Stachó Szevér, Kopasz Ferenc, Ko-
vács István, Kazi Gáspár, Major Ákos, Czibula 
Béla, Kispéter István, ifj. Mihályffy László, 
Tar Ernő, Gubritzky Jenő, Zsótér János, 
örlősy Ferenc. 

A jelölő bizottság dr. Aigncr Károly főispán 
elnökletével a jövő héten, esetleg csak a köz-
gyűlés napján, szerdán ül össze, hogy meg-
ejtse a jelöléseket 

A napysáéfesósl Mcsfeapárbaf 
éleiben maradi bősét egyévi és íizhónapi 

börtönre ítélték 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A szokott, sablonos háromszög: Két legény és egy 
lány. A lány személye mellékes, szürke, egyszerű 
tanyai lány, még csak nem is szép, nem is tehet 
róla, hogy beleszerettek, hogy két férfi élet-halál 
harcot vivott érte. Ncmeth Antal halott. Egy forró 
nyári éjszakán robbant ki a tragédia: a két Ie-
tjény leszámolt egymással. 

— Döntsön a lány — mondotta Pintér — és 
rfönftM a bicska. 

Zsúfolt terem előtt kezdi meg a törvényszék 
(jöniBry-tanácsa a főtárgyalást. A vád: szándékos 
emberölés büntette, amelyet azáltal követett cl 
Pintér Szilveszter, hogy 1928 junius 29-én éjjel 
10 óra felé, Nagyszéksóson Ncmeth Antalt szán-
dékosan, de nem előre megfontolt -szándékkal meg-
ölte oly módon, hogy zsebkésével nyakonszurta. 
Ennek a szúrásnak a következtébe Németh Antal 
elvérzet!. 

Pintér Szilveszter okosan beszélő, jóvágású le-
gény. Szinte kiabálva felel az elnök kérdéseire. 
A személyi adatok felvételénél kiderül, hogy bics-
kázás miatt 1927-Iifn már büntetve volt. így mondja 
el a szerencsétlen éjszaka lefolyását: 

— Nem érzem magam bűnösnek! 
— Azon az éjszakán mulatság volt Fekete György 

vendéglőjében. 10 óra felé a rendőrség szétosz-
latta a társaságot, de mi később visszatértünk a 
'ányokkal és folytattuk a táncot. 

— Először arról beszéljen, hogy maguk ketten 
udvaroltak egy lánynak, — szól közbe az elnök. 

— Igen, Magda Ételnek. Én a lánnyal táncol-
tam, az nem tetszett Némethnek. Duhajkodott, 
lökdösődött, mert féltékeny volt. El is kérte a 
lányt, én visszakértem, aztán megint elkérte. Kö-
tekedett. Tánc után egy asztalhoz ültünk. Ekkor 
"íondottam Némethnek: 

— Nem jól van az, ha ketten egy lánynak 
udvarolunk. Majd megkérdem a Magdát: ki jár-
jon hozzá. 

— Aztán barátságosan beszélgettünk tovább, 
majd elbúcsúztam a társaságtól és Magda Etellel 
hazafelé indultam. A kocsma kertjének kapujánál 
voltunk, mikor 

egy üveg röpült el a fülem mellett 

és nekivágódott a kapufélfának. Nem láttam sen-
kit először, csak később vettem észre, hogy Né-
meth több legénnyel künn áll az udvaron. Meg-
ijedtem, hogy most utánam jönnek és az elhagyott 
uton elvernek, hát visszamentem. Az volt a szán-
dékom, hogy kibékítem Némethet, bort fiz t;k 
neki. A kertben találkoztam Némethtel, aki mellett 
Császár Ferenc és IJata Lajos állottak. 

— Gyere bo Antal komám a kocsmába, oda-
bon elintézzük az ügyünket, — hivtam barát-
aágosan. 

— Talán először megkérdezte, hogy ki dobott 
maga után? — szól Gömőry elnök. 

— Kérdeztem, de mindegyik tagadta. Húzni 
kezdtem Néinethet, de barátságosan. Nem is mer-
tem volna beléjük kötni, mert sokan voltak. Ekkor 
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a kedvezményes, füzet- és szabadjegyek 

é r v é n y e s e k . 

történt, hogy Németh bicskát rántott és combon 
szúrt. Rémséges nagyon megijedtem, ellöktem ma-
gamtól. A sötétben ugy hallottam, hogy bicskák 
csattannak, hogy a többiek nyitogatják a késüket. 

Én is bicskát rántottam és visszájáról 
hátracsaptam. 

Elnök: Nem igy történt az. hanem maga srurí 
előbb. 

özv. Németh Jánosné, az elhunyt anyja, mikor 
a fia nevét hallja említeni, hangosan felsír, oly 
hangosan, hogy az elnök rá is szól. 

— A szúrás után beszaladtam az ivóba. Németh 
rohanva szaladt utánnam, a táncterem ajtajá-
nál utolért és a hátamba vágta a bicskáját. Cn 
botért szaladtam, hogy legyen mivel védekezni. 
Mire visszatértem, láttam, hogy 

Némethet sokan támogatják, aztán össze-
esik. 

De én is annyi vert vesztettem, hogy meHérogy-
tam a földre. 

A tanúkihallgatások következnek, mely megle-
hetősen izgalmas modorban folyik le. Az elnök 
és a védő, dr. Burger Béla párharca dominálja 
a következő órát. Gömöry elnök a tanúkihallga-
tások során többször utasitja rendre a védőt kü-
lönböző okok miatt. 

Papdi Mihály az első tanu. Ott volt ő is a 
kocsmába, de a megelőző vetélkedést nem látta. 
Vallomásában a következő a lényeges: 

— Pistánál még az udvaron láttam bicskát, 
Némethnél csak benn az ivóban. De lehet, hogy 
künn is volt nála. Azt láttam, hogy 

hangtalanul, szótlanul csapkodták egy« 
mást 

és hogy Pintér beszaladt a terembe. 
Elmondja, hogy Németh kiabált: 
— Kössetek be, mert megszúrtak. 

Nyakából három lépésnyire lövell a"ver. 

Abrosszal kötöttük be a fejét és vittük befelé. 
Mikor benn meglátta Pintért, kitépte magát és 
utána rohant. Látta, hogy Pintér vérzett. 

Csiszár Ferenc azt állitja, hogy 

Pintér fenyegetöleg invitálta az Ivóba 
Némethet. 

Németh csapott rá Pintérre először, aki vissza-
ütött. így kezdődött a párbaj. Elmondja, hogy 

mind a két legény igazi falurossza volt, 

Bata Lajos tanúvallomásánál már harmadszor 
utasitja rendre az elnök dr. Burgert, aki az ügyész-
szel vitatkozik. Utána jön a legérdekesebb tanu: 
Magda Etel, »leányzó«. Barna kabátban és test-
sainü harisnyában. Szürke nő. Még csak azt az 
örömet sem szerzi meg a vádlottnak, hogy okosan 
felelgetne. 

— Jegyese I'intérnck? 
— Nem. 
Elmondja, hogy inkább Pintérrel láncolt, az 

ügyről keveset tud. Mikor Kódé Etel megsúgta, 
neki, hogy ki dobta a poharat utánuk, 

ö visszamondta Pintérnek, 

— Látja, ha akkor magának nem jár a szája, 
ma élne mind a két legény, — mondja az elnök. 

Burger védő kérdésére elmondja, hogy Németh 
régs>n kerülgette Pintért. 

Kódé Etel utan Lázár Imre '.-uuskodik. a..i be-

Ufa-sttrakció. Az optika és technika leoutabb 
oodái péntektől n K o r z ó M o z i b a n 

kötötte Németh sebét. Pintér is neki panaszko-
dott, hogy megszurkállák. Szélpál Imre azt vallja, 
hogy Németh ütött először. 

tízzel a tanúvallomások véget is érnek, az el-
nök délután 3 órakor nyitja mcjr újra a tár-
gyalást. 

Dr. Aes Sándor orvosszakértö beszél a sérü-
lésekről. Mindkét legényen több sérülést találtak. 
A serülések arra engednek következtetni, hogy 

szemben állhattak egymással a verekedők. 

Dr. Tompa Gyula ügyész mondja el azután 
vádbeszédét. Egy tény: hogy Ncmeth halóit. Gon-
dolja, hogy a védelem a jogos önvédelemmel 
fog előhozakodni, megállapitja, hogy ezt nem si-
került felfedeznie. A pohárdobás nem volt provo. 
kálás. Kétségtelen, hogy Pintér szúrt előbb. Leg-
rosszabb esetben is egyenlő mértékkel kell mérni, 
mindkettő egyformán szurkált, a jogos önvédelem 
tehát önmagától elesik. Mivel kézzelfoghátólag nem 
tudja azt bizonyítani, hogy Pintér tényleg ölni 
akart, a vádat minősiti és halált okozó súlyos 
testi sértés büntette miatt kéri Pintért elitélni. 

Dr. Burger Béla védőbeszédében fejtegeti az 
esetet. Az első szúrást a vádlóit kapta, ezt a 
tényt a főtárgyaláson senki sem cáfolta meg. Pin-
térnek passzív szerepe van az előzményekben. 
Jogos önvédelmet lát fenforogni és ezt nem si-
került eddig megdönteni. Kéri. a vádlott fel-
mentését. 

A törvényszöK ötperces tanácskozás után hirdeti 
ki az ítéletet: 

Pintér Szilvesztert halált okozó súlyos testi sér. 
tés miatt 1 évi és 10 havi börtönre ItéH. 

Az ítélet indokolása után kimondja a törvény* 
szék, hogy nem látta a jogos önvédelmet fenfo-
rogni, legfeljebb is a kezdeményezésben egyenlő 
volt a két legény. A büntetésből 4 hónapot kitöl-
töttnek vettek. Az ügyész is, a védő is felebbezett 
az Ítélet ellen, igy a táblához tették át az ira-
tokat, Pintér továbbra is vizsgálati fogságban 
marad. 

Fiu- és leinykaruhákl 
elsőrendű kivitelben 2801 

P®BMSi T e s f r é r e f t i t ó l Csekontcs ucca. 

R a d l c s g y i l k o s á t élteitek 
(.Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Belgrádból jelentik: A radikális párt néhány 
tagja népgyűlést fartolt Pakrac községben. A 
népgyűlés alatt Punisa Racsicsot, a szhup• 
stinai gyilkost is éltették. A község horvát 
lakossága most azzal válaszolt a gyilkos élte-
tésére, hogy az elmúlt éjszaka ismeretlen tet-
tesek bombát dobtak a pakraci radikális párt 
elnökének háza elé. A robbanás következté-
ben a ház súlyosan megsérült, sebeslilés 
azonban nem történt. A csendőrség most az 
ismeretlen merénylő után nyomoz. 

Fegyverszünet 
a kenderfonőgyári sztrájkban 
(A Dclmagyarország munkatársától.) A 

Szegedi Kendergyár sztrájkoló vasmunkásai 
kedden délelőtt bizalmas értekezletet tartot-
tak, amelyen a következő határozatot hozták: 

— A sztrájkoló kendergyári vasmunkások' 
a kendergyári gépdefekt ügyével kapcsolatban 
elhatározták, hogy a gyár üzemképességének 
helyreállítási munkálataiban részlvesznek. A 
gépjavítást tehát elvégzik annak ellenére, hogy. 
a több mint négy hete tartó sztrájkot tovább 
folytatják. A vasmunkások ezen tettükkel loja-
litásukat igyekeznek bizonyítani, hogy a gyár 
igazgatóságát veszély eseten segitik. 

A gyár igazgatósága a sztrájkoló vasmun-
kások ajánlatát őrömmel vette tudomásul és 
a vasmunkások megkezdték a gép javítási mun-
kálatokat. 

Gyapjú harisnyák 
óriási választékban legolcsóbban 454 

Hodmfinn Hezsönél. Csefconics ucca 4. szám. 


