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Látta, hogy Antoni elvette a tört és hadonászott 
vele, de, hogy mikor és kit szúrt meg, azt nem 
látta. 

Az elnök emlékezteti, hogy a rendőrségen azt 
valloLta, hogy látta, mikor a tör Csábi testébe ha-
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tolt. Farkas ezt a vallomását most visszavonta. 
Mintegy 30 tanút hallgattak ki ezután, közlük 

Csábi özvegyét, aki 6 árvával maradt özvegy. 
Ezzel befejeződtek a tanúkihallgatások. A tár-

gyalást kedden folytatják. 

ISeíe® asz angol Ikírály, 
a Királyné és György J&erceg 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) | már a királyi családnak három tagja beteg. A 
Londonból jelentik: György herceg erős meg- i királyné az orvosi jelentés szerint jobban 
hülés miatt az ágyat kénytelen őrizni. Most 1 van, a király állapota változatlan. 

Különös mérgezésé bűnügyekben 
nyomoz a kecskeméti vizsgálóbíró 

Tömeges mérgezés — légypapiroldaíía! ? 

(Budapest i t u d ó s í t ó n k te l e fon jelen-
tése.) Kecskemétről jelenlik: A kecskeméti ügyész-
ség és a kecskeméti törvényszék vizsgálóbirója 
néhány nap óta páratlan bűnügyben folytat nyo-
mozási, mert az a gyanú merült fel, hogy 

Ujszász községben egy egcsz sereg embrrt 
tettek el láb alól mérgezés utján. 

A bűnügy kiinduló pontja Varga György gazdag 
ujszászi hentes halála volt. Varga az elmúlt eszten-
dőben, augusztus 25-én halt meg. Nyomban a te-
metés után suttogni kezdtek, hogy az életerős 
hentesmester halála külső beavatkozás folytán kö-
vetkezett be. A suttogó pletyka a csendőrségnek 
Is a fülébe jutott, megindult a nyomozás, amely-
nek alapján a kecskeméti ügyészség október 21-én 
elrendelte Varga György holttestének exhumálását. 

Az exhumálás után lefolytatott boncolás adatai 
megállapították, hogy a'hentesmestert úgynevezett 

milliós légypapirohlattal mérgezték meg. 

A hentesmester özvegyét letartóztatták, aki be-
vallotta, hogy heteken át ftí t a férjét ezzel a 
mérges anyaggal. A gyilkos asszony letartóztatása 
után számos levél érkezett a kecskeméti ügyész-
séghez, amelyek mind arról számoltak be, hogy 
a községben az utóbbi években elhalt emberek 
nagyrészét méreggel tették eT láb alól. 

A hatóságok egy ideig nem tulajdonítottak ezek-
nek a névtelen leveleknek jelentőséget, de amikor 
a névtelen levelekben meg is nevezték azokat 
akiket állítólag méreggel puszlitoítik el, az ügyész-
ség megínditotta a vizsgálatot és elsősorban a 
három évvel ezelőtt elhunyt Gonda Imre 22 éves 
parasztlegény halálának kivizsgálását rendelte el. 
Gonda Imre egy özvegyasszonynak udvarolt, ami-
kor pedig közölte az asszonnyal, hogy mást vesz 
cl feleségül, nemsokára meghalt. Gonda bolttestét 
ma exhumálták és belső részeit Budapestre küld-
tek fel a halál okának megállapítása végett 

tabletták 
a meghűlés első jeleinél ét 
reumatikus fájdalmaknál 

Minden gyógyszertárban kaphatók. 
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A belügyminiszter Jóváhagyta 
a közgyűlés csatornázási határozatát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ami-
bor a csatornázási szakbizottság befejezte mű-
ködését és megállapította a csatornázás leg-
fontosabb irányelveit, a tanács erről rész-
letes jelentésben számolt be a közgyűlés előtt. 
A tanács bejelentését a közgyűlés hossz;- vita 
után elfogadta és felhatalmazta a tanácsot a 
további intézkedések megtételére. A közgyű-
lésnek ezt a határozatát Balogh Lajos meg-
felebbezte a belügyminiszterhez. A fele'obezés 
óta körülbelül egy év telt már el, mig végre 
most megérkezett a miniszter döntése. 

A belügyminiszter leiratában értesítette a 
város hatóságát, hogy a felebbezést elutasítja 
és a közgyűlés határozatát teljes egészében 

jóváhagyja, de felszólítja a város közönségét, 
hogy a csatornázás módjára vonatkozólag szin-
tén hozzon majd közgyűlési határozatot és 
azt terjessze föl jóváhagyás végett. Az álta-
lános csatornázás részletes tervei sem hajt-
hatók végre belügyminiszteri jóváhagyás nél-
kül, 

A tanács a jogerős közgyűlési határozat 
alapján most már megteszi a szükséges lé-
péseket a csatornatervek elkészíttetése érde-
kében. A népjóléti minisztérium csatornázási 
ügyosztályának közreműködésével rövidesen 
felkér egy elismert csatornatervező mérnököt, 
aki a szakbizottság által megállapított irány-
elvek alapján a terveket elkészíti. 

Foch marsall haldoklik 
(Budapes t i t u d ó s í t ó n k t e l e f on jelen-

tése.) Parisból jelentik: Foch marsall, a világ-
háborúban az ánlánt hatalmas generalisszimusa, 
napok óta súlyos beteg. Ma szivgyengeség lépett 
fel, nagy fájdalmai vannak, állapota válságos. 

Szegedi párak 

A 
hétfő esti eredmínyei 

Budapest, január 14. Csehország—Románia 5:4. 

Lettország—Litvánia 5:0, Anglia—Ausztria 5:4, 

Wales—Németország 5:1, Csehország—Litvánia 5:1. 

Éjfél után fejezték be a Magyarország—Csehor-
szág mérkőzést, amelyet a magyarok 5:0-ra nyer-
fek meg. 

Eltesnefték Yégman Ferencet 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vég. 

man Ferencet, az ügyvédi kamara volt elnö-
két hétfő délután három órakor az ügyvédi 
kamara széképülele előtt ravatalozták fel és 
innen kisérték el utolsó útjára. A kamara 
előtti tér már hárem óra előtt megtelt gyá-
szolókkal. A temetésen teljes számban jelentek 
meg a szegedi és vidéki ügyvédek, 
élükön dr. Széli Gyula kamarai elnök, dr. 
Pap Róbert alelnök és dr. Hajnal István tit-
kár. A gyászolók sorai között láttuk dr. 
Hamza Gézát, a tábla elnökét, dr. Koncz-
wald Endrét, a törvényszék elnökét, dr. Ba-
ross József főügyészt, dr. Zombory Jenő 
főügyészhelycltcst és dr. Zobay Ferenc ügyész-
ségi elnököt. A város hatóságát dr. Somogyi 
Szilveszter képviselte. A rendőrség részéről 
dr. Szalay József kerületi főkapitány, dr. 
Buócz Béla főtanácsos és dr. Borbola Jenő 
rendőrtanácsos jelenlek meg. Ott voltak tel-
jes számban a birák és ügyészek is, akiken 
kivül a jóbarálok és tisztelők százai állották 
körül a ravatalt. 

A temetési szertartást és a beszentelést fé-
nyes papi segédlettel Várhelyi József pápai 
prelátus végezte. A szertartás alatt Csornák 
Elemér vezetésével a belvárosi egyházközség 
énekkara gyászdalokat adott elő. A beszentelés 
után dr. Széli Gyula búcsúzott el Végmami 
Ferenctől, akinek halálával a szegedi ügy-
védi kar egyik legértékesebb és legmunká-
sabb tagját vesztette cl. 

— Mindent Neketl köszönhetünk — mon-
dotta dr. Széli Gyula —, a Te fáradhatatlan 
munkásságod eredménye pompás székházunk. 
Egész munkás életedet az ügyvédi kar ja-
vára fordítottad. Nevelted és ápoltad a kari 
összetartás érzetét. Különös szigorral jártál el 
azokkal szemben, akik vétettek az ügyvédi 
rendtartással szemben, de mindig igazságosan 
és emberszerelőn. Istápoltad a szegényeket 
és védelmezted a fiatal kezdőket. Vakon hit-
tél a haza jövőjében és a mai nagy meg-
próbáltatások idején hirdetted az integritás 
eszméjének diadalát. A nagy napot, amelyre 
annyira vágytál, sajnos nem érhetted meg. 
A nagy meleg sziv megszűnt dobogni, Vég-
man Ferenc elment örökre oda. ahol mind-
nyájunk sorsát intézik. 

Dr. Széli Gyula megható búcsúztató beszéde 
után az énekkar bucsudala következett, majd 
a menet megindult a belvárosi temető felé, 
ahol Végman Ferencet örök nyugalomra he-
lyezték. 

a 
(A D él m a gya r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A kereskedelmi és iparkamarában a barcelonai 
világkiállítás ügyében értekezletet tartottak, ame-
lyen Itesofszky Béla muzeumi felügyelő is részt-
velt. A tárgyaláson Bcrzcnezoy Domokos műszaki 
főtanácsos, a Szegedi Kenderfonógyár, a Pick sza-
lámigyár, az ujszegedi Kender- és Lenipar, a 
Wíntcr kefegyár, a Gábor szönyegszövőtelep kikül-
döttei jelentek meg. Ezek a gyárak Barcelonába 
küldik gyártmányaikat, Szeged város pedig a kis-
vasút egyik uj molorosmozdonyát állítja ki. A ki-
állítás, amely május lő-cn nyílik meg és hat 
hónapig marad nyitva, a spanyol és a délamerikai 
export szempontjából bir fontossággal. A kormány 
nagy fuvar- és utazási kedvezményt ad, azonkívül 
a kiállított tárgyak biztosítási költségeit viseli. 

1 cipészipari szakosztály 
a kézsnüves kamara e ta 

(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 ) 
Az ipartestület cipészípari Szakosztálya hétfőn este 
ülést tartott, amelyen élesen tiltakoztak a Frűh-
wirth Mátyás által propagált kézmuveskamara fel-
állítása ellen és kimondották, hogy a meglevő 
kamarákban kézművesipari osztályt kell létesíteni, 
amely tervet már a győri és a debreceni ipar-
testület magáévá tett'.-. Marosán Milán indítvá-
nyára kimondották, hogy a február 3-iki köz-
gyűlésre a legnagyobb agitációt fejtik ki a kéz-
müveskamara ellen, mert az csak arra jó, hogy 
néhány embernek jól dotált állást biztosítson. 

¡Horválh Dretier Eáierme! 
F i n o m z ó n á k 
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minden nap 

halpaprikás fi 
Délelfri és délután 

¡ R & C f t l Ó 

Színházjegyeket a Déimagyarország jegyirodája 
clővc'.eli dij nélkül árusiL 


