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Egy ismeretlen »jugoszláv« állampolgár 
agyonlőtte magát az egyik tiszai gőzhajón 

(A Délmagyaro rszág munkatársától.) A 
Csongrádról Szegedre érkező személyszállitó-
hajó utasai megrázó öngyilkosságról számol-
nak be, amely Szeged és Csongrád között a 
gőzhajón történt. 

Pénteken este nyolc órakor, amikor a hajó 
fedélzetén már senki sem tartózkodott, egy 
idősebb férfi 

kötéllel súlyos téglanehezékeket akasz-
tott a nyakába és a hajó rácsához 
támaszkodva, revolverével főbelötte 

mayát. 

A lövés után az öngyilkos teste nem esett a 
vizbe, hanem a hajóra zuhant vissza, a re-
volver pedig beleesett a Tiszába. Az ismeretlen 
öngyilkos néhány perc múlva kiszenvedett. 

A hajó utasainak elbeszélése szerinfaz élet-

unt gyógyíthatatlan betegsége miatt vált meg 
az élettől. 

Megszállott jugoszláv terülelröl azért 
jött Szegedre, hogy gyógyíttassa ma-
gát. A szegedi közkórházba azonban 
mint »jugoszláv« állampolgárt nem 

vették fel, 
emiatt nagyon elkeseredett és elhatározta, hogy 
megválik életétől. 

Az ismeretlen öngyilkos zsebeiben semmi 
olyan igazoló iratot nem találtak, amiből sze-
mélyazonosságát megállapíthatták volna. 

A csongrádi rendőrség az öngyilkos holt-
testét lefényképeztette és szombaton megküldte 
a szegedi rendőrségnek is, mert remélik, 
hogy a szegedi rendőrség a fénykép alapján 
megállapítja az ismeretlen öngyilkos személy-
azonosságát. 

A n. é. közönséget ezúton vagyok bátor figyelmez-

SJJ foolti monká! nem Készítek. 
A nem közvetlenül tőlom átvott munkák csak az esotben tőlem valók, ha véd-
jegyemmel vannak ellátva. — Az általam átvett mértókutáni munkák 
után teljes fololőssóget férfl fohérnemü készitő 
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Letartóztatták Beöthy László fiát 
Csekkhamisiíásérí és kokalncsempészésérl kerüli a rendőrségre a budapeslf szín-

házigazgató elzOlldíl fia 
Bécs, november 24. A bécsi társasági életben 

kinos feltűnést keltett egy kalandos mullu ma-
gyar fiatalember letartóztatása és a hátterében 
álló bűnügyi botrány, melynek áldozata egy köz-
ismert bécsi uricsalád egyik tagja. A rendőrség 

csekkhamisitás, kokain nal, morfiummal 
és egyéb narkótikumokkal való üzérke-
dés miatt őrizetbe vette Beöthy Zoltánt. 
Beöthy László budapesti szinigazlaó fiát. 

A rossz utra tévedt, liányt-vctett fiatalember so-
rozatos botrányairól annakidején sok szó cselt 
Budapesten. Néhány évvel ezelőtt hosszabb időt 
töltött Szegeden is. Az egyik szegedi szállóban 
lakott, ahol költekező életmódjával, nagyúri allűr-
jeivel mindenkinek feltűnt. Az első komolyabb 
csinnytcvése után édesapja Délamerikába küldte, 
dc ott nem volt maradása és nemsokára hazatért 
Európába. Korán megismerkedett a fehér méreg-
gel, morfiummal és kokainnal és a narkótikumok 
fizikai és lelki hatása alatt teljesen elzüllött. 

Csekkhamisilók közé kcvcredcLt és mind mélyebb-
re sülyedt. Ausztriából kitiltották, dc a közel-
múlt hetekben mégis visszatért s azóta Bécs-
ben bujkált. Egy morfinista klubban ismerkedett 
meg már régebben egy jócsaládból váló fiatal 
bécsi asszonnyal, aki az 6 befolyása alatt szintén 
morfinistává vált. Az asszony családja igyekezett 
a fiatal teremtést kimenteni a fehér méreg halálra 
szorító karjaiból. Két öngyilkossági kísérlet után 
sikerült az asszonyt megállítani a lejtőn, szana-
tóriumba szállították és ott kísérelték meg leszok-
tatni a gyilkos hatású kábítószerek élvezéséről. 
Beöthy azonban nyomában maradt az asszony-
nak és 

levelekben morfiumot csempészett hozzá. 
A tragikus sorsú fiatalasszony visszaesett és most 

| már menthetetlen. A család feljelentésére a rend-

I őrség kinyomozta Beöthy tartózkodási* helyét és 
a fiatalembert letartóztatta. Beöthy Zoltán ellen 

1 csekkhamisitás miatt is eljárás indult. 

Alulról kezdték a házbontást: 6 súlyos sebesült 
Csodálatos kőművesek a törvény előtt 

(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 ) 
Nem mindennapi ügyet tárgyalt szombaton a tör-
vényszék Gömöry-tanácsa. Két mczőkovácsházai 
főldmives-napszámos a vádlott, akiket a nagy-
agy igyekezet juttatott ide. így történt: 

Purgly ' János mczőkovácsházai földbirtokos 
t92(> decemberében elhatározta, hogy lebontatja 
kétemeletes magtárát. Mikor Szabadat Péter cs 
Páti Imre ezt megtudták, beállítottak a földbir-
tokoshoz és ajánlkoztak ^ a munkára. Szakértel-
mük ugyan ucm volt, de azt hitték, az nem is 
fontos. A földbirtokos megkérdezte, hogy végez-
lek-c már hasonló munkát, mire azt válaszolták, 
hogv viskót már máskor is bontottak. Olcsó volt 
a két szegény ember ajánlata, a dúsgazdag föld-
birtokos kapott az alkalmon és megegyezett ve-
lük tizenhat mázsa búzában. A két ember nagy 
buzgósággal esett a segítők toborzásának. Osz-
szc is fogtak még nyolc hasonszőrű embert és 
december elején megkezdték a munkát. Szépen 
leszedték a tetőről a cserepet, a gerendákat is 
bontogatni kezdték. Dc ugy találták, hogy lassan 
megy a munka. Elhatározták, hogy minden ed-
digi, házlebontás körül kialakult gyakorlatot félre-
dobva, nem a ház tetejéről lefelé haladva bon-
tanak, hanem kikezdik a tűzfal alját. így gyor-
sabban halad a munka, nem kell minden téglát 
külön leverni: hanem kirángatják az alapzatot 
és kész. Az egyik tűzfalnál kezdték el így a mun-

kát. A fal tövéből kiütögették a téglákat, azután 
nekiestek kampókkal a falnak és rángatni kezd-
ték. A hosszú, makacs rángatás eredménnyel is 
járt. 

A tetőzet korhadt gerendái, a tűzfal fel-
sőrésze lezuhant és hat munkást súlyo-

san megsebcsilclt. 
Fodor Mátyásnak a lábát kellett amputálni, D. 

Szabó Pál agyrázkódást szenvedett, Páll István 
csuklyóját törte, Páll Mihálynak bordája törött 
be, Páll Lajosnak a keze zúzódott össze. Bakos 
Péter meg bokatörést szerzett. 

Az ügyészség hatrendbeli gondatlanságból oko-
zott súlyos lestisértés büntette miatt emelt vádat 
a két »vállalkozó« ellen. A főtárgyaláson mind-
ketten azzal védekeztek, hogy akkoriban sehol 
sem sikerült munkát kapniok. Jókor jött cz a mun-
ka, p üz#"nhat mázsa búzával kihúzták volna ta-
vaszig. Igaz, hogy szakértelem nélkül fogtak a 
munkához, de a földbirtokosnak nem is mond-
ták azt, hogy értenek hozzá. 

A sértettek valamennyien kijelentették, hogy 
semmiféle kártérítési igényt nem támasztanak 
a vádlottakkal szemben. 

A törvényszék, rengeteg enyhítő körülmcuyck 
figyelembevételével, núndössze lí—14- napi ¡fog-
házra ítélte a két szerencsétlen dilletlánst, ami-
ben mindenki megnyugodott. 

— A nagy munkahiány mellett érthető, ha a 

vádlottak kapoa-kaptak az alkalmon és igyekez-
tek munkához jutni —, mondotta Gömöry elnök 
— nem akartak mást, csak kenyeret. 

Egyévi börtönre ítélték, 
mert nem létező földet adott 

bérbe 
CA Délmagyarország munlcalársától.) Meg-

rögzött, cinikus ember fölött Ítélkezett szom-
baton Tarajossy törvényszéki egyes birő. , 

Tézsla István deszki földmives régi ismerő-
se a büntetőbiróságoknak. Még a háború alatt 
többizben elitélték a katonai bíróságok, főkép 
csalás, sikkasztás miatt. Jelenleg ís két és 
félévi börtönbüntetését tölti, amit közokirat-
hamisításért kapott. A mai főtárgyaláson csa-
lással vádolva állott a törvényszék előtt 

1926 őszén megállapodott Szegeden Kalmár 
Antallal, hogy bérbeadja neki nyolc Iiold föld-
jét. Be van már ugyan vetve a föld, de ez 
nem baj. A Fodor-kocsmába, ahol ez a meg-
beszélés történt, Kalmár Antal ki is fizetett 
800 pengőt. Kifizette azonkívül a már bevetett 
vetőmagot. Deszk környékén jóminőségü föl-' 
dek vannak, ugy gondolkozott Kalmár, hogy, 
megéri a bérleti összeg. Kért még Tczsla Kal-
mártól többször kölcsön is, ami! az szívesen 
adott. 

Mikor Kalmár kiment Deszkre, kinos meg-
lepetés érbe. Rájött, hogy a bérbevett és ki-
fizetett nyolc hold föld sehol sem létezik, még 
kevésbé lehet bevetve. 

A főtárgyaláson Tézsla mindent tagadott. 
Hiába mondották szemébe a tanuk a vádat, 
konokul megmaradt állítása mellett. A tanuk 
megesketése után a törvényszék a sulyosbitó 
körülmények figyelembevételével egyévi bör-
tönre ítélte Tézsla Istvánt. 

— Megértette az ítéletet? — kérdezte tőle 
a biró. 

— Ölég szomorú az kérem — hangzott a szo-
morú és méltatlankodó válasz 

A vádlott ártatlansága meg nem állapítása 
miatt felcbb.'zelt, dr. Mihályffy István súlyos-
bításért. 

Halálozás. Stumpf Istvánné szül. Hajnal Rózsika 
nyug. Máv. főmozdonyvezető neje szombaton éjjel 
tüdőgyulladásban váratlanul elhunyt. Temetése 
hétfőn délután 3 órakor lesz a belvárosi temető 
csontházából. Az elhunytban id. Hajnal István 
leányát, dr. Hajnal István ügyvéd pedig nővérét 
gyászolja. 

A világhírű 124 

S chilíon és vászon 
különlegességek 

negy vAiaszléltban olcsó Arakon 

Pollák Testvérek 
kelengye üzletében 

C s e k o n l c s u c c a 6 , s z . 

Női télikabátok és ruhák 
készen 6s mérték után, részletre is beszerezhetők 

Láncz Jenő női ruha áruházában 
Szeged, Széchenyl-lér 13. Barnsay-patika mellett. 925 

d u f t i m i S c , a l k a t r é s z e k 
Meglepő olcsón kaphatók kedvező részletfizetésről 

Javításokat olcsón készít 

Kardos István műszerész 
S z e g e d , C s e k o n l c s - u c c n 3. 85 

f j t o f A S P I O N ? sfjgssil a Belváros! Moziban Dina Graila, tíSSSS" a revü ni'gv kiaiitásu revíl film 
szerdán él csflffli1ö*ön 
a K n r z ó b <x n | 


