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Ufabb hstyszfni szemlét tartoftek 
a Kossuth Lajos-sugáruti szerencsétlenség ügyében 

Miért járt a tüzérkafona a Fuchs-vendéglö udvarán? 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
Kossuth Lajos-sugáruti rejtélyes szerencsét-
lenség ügyében — mint ismeretes — az 
ügyészség rendelkezésére pófnyomozás indult 
meg. A pólnyomozás során eddig még isme-
retlen körülményeket kívánnak tisztázni. Még 
mindig nincs megnyugtató adat arra, hogy 
a lelőtt Tóth Benjámin tüzér miért mái-
szőtt be Fuchs vendéglős kerítésén. 

A pótnyomozás újbóli helyszíni szemlével 
indult meg. A helvszini szemle alkalmával 
mégegvszer rekonstruálták a véres éjszaka ese. 
menyeit A helyszíni szemlét dr. Vastagh Zol-
tán rendőrkapitány vezette le. A szemle min-
denben igazolta a nyomozás eddigi eredmé-
nyét és azt a megállapítást, hogy Fuchs ven-
déglős vaktában leadott lövése tragikus vé-
letlen folytán a fa tetején gubbaszkodó tüzér-
katcmát találta el. 

Szerdán délután Tóth Benjámin katona-
társait hallgatta ki a rendőrség. A tüzérka-

tonák vallomása alapján félig-meddig tisztá-
zódott Tóth Benjámin élete és azt is megálla-
pították, hogy hol járt a katona a szeren-
csétlenség napján és kikkel érintkezett. 

Egyik katona vallomása szerint Tóth' Ben« 
jámin már délelőtt hangoztatta, hogy az esti 
órákat az egyik Kossuth Lajos-sugáruti ven-
déglőben tölti. Érkezett a rendőrségre egy 
névtelen levél is, amely szerint a szerencsét' 
lenség nem az éjfélutáni órákban, hanem jóval 
éjfél előtt történt és Fuchs Antal a katonát 
nem az uccáról, hanem az udvarban szóváltás 
közben lőtte le. A rendőrség azonban meg-
állapította, hogy a névtelen levél adatai min-
den valószínűséget nélkülöznek, amiért is a 
rendőrség ezt nem is vette figyelembe. 

A nyomozás tovább folyik, a rendőrségen 
remélik, hogy a legközelebbi napokban tel-
jesen tisztázódik a szerencsétlenség minden 
részlete. 

H é t é v i f e g y h á z r a í t é l t é k síz suviyétf 
aki két éves kislányát a kútba ölte 

Kél gyilkossági bűnügy az ítélőtáblán 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi ítélőtábla Skulléty-tanácsa szerdán két 
gyilkossági ügyet tárgyalt. A vádlottak pad-
ján elsőnek Molnár Nagy Imre 20 éves sö-
vényházi legény ült, aki a vád szerint 1928 
november 25-én leszúrta Tóth Jánosné sövény-
házi 68 éves asszonyt. A gyilkosság napján 
Molnár Nagy Imre barátaival a sövényházi 
Balogh-kocsmában poharazgatott. Záróra felé 
járt az idő, amikor a legények hazafelé in-
dultak. A társaság útközben összetalálkozott 
ifj. Tóth Jánossal, akivel Molnár Nagy Imre 
összeszólalkozott. Á szóváltás tettlegességé fa-
jult és már javában folyt a verekedés, ami-
kor a helyszínre megérkezett Tólh Jánosné 
is. Amikor az anya látta, hogy fiát bántal-
mazzák, nekirohant a legénynek. Molnár Nagy 
Imre előkapta zsebkését és mielőtt megaka-
dályozhatták volna, szivenszurta az idős asz-
szotiyt. 

Tóth Jánosné azonnal meghalt A gyilkos 
legényt letartóztatták és ellene szándékos em-

berölés büntette cámén indult meg az eljár 
rás. A szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa 
Molnár Nagy Imrét 10 évi fegyházra ítélte. Az 
itélet ellen a vádlott felebbezést jelentett be. 
A tábla Skultéty-tanácsa a törvényszék ítéletét 
szerdán részben megváltoztatta és a vádlott 
büntetését hétévi fegyházra szállította le. 

Szerdán ítélkezett a tábla Nagy Istvánné 33 
éves csongrádi földmives asszony gyilkossági 
bűnügyében is. Nagy Istvánné kétéves leány-
gyermekét beledobta a kútba Kisleányának 
szemét először ljekötötte bendővel, a derekára 
téglát erősített és á gyermeket beledobta a 
kútba. Nagy Istvánné borzalmas tette ulán 
öngyilkosságot kísérelt meg, de szándékát meg. 
hiúsították. A törvényszék Nagy Istvánnét 
szándékos emberölés büntette címén kétévi 
fegyházra ítélte. A tábla szerdeai felebbviteli 
tárgyalásán a törvényszék Ítéletét indokaival 
együtt helybenhagyta. Az ítélet ellen a vád-
lott semmiség panaszokat jelentett be. 

Lombtalan május elsején az ünneplő 
Újszegeden 

(A Délmagyarorsiág munkatársától.) Május 1. 
Sehol egy lomb, sehol egy virág. Máskor a po-
roszkáló tavacskákon zöld galyacskák hirdették 
a szolidaritás ünnepét, felorgonázott villamosok 
vidáman futkároztak a város két állomása között, 
Újszeged remek ruhába öltözött Most? Annyi 
gyötrődés után itt a tavasz, de április berzen-
kedő szeszélye még borzolgatja a sárga folyó 
habjait a Főfasor platán/ait a rajta maradt ta-
valyi szárakkal zörgeti a szellő, a smaragdszinű 
füvek közül csak a gyermekláncfű kandikál ki 
óvatosan. Alig-alig ébredezik a természet 

K hidon. a kasszabódé előtt azért feltűzött fé-
lénk kis ágacska búvik elő: az egyetlen ünnep-
jelző. A vándorlás órákon át szakadatlanul 
tart Munkában elnyűtt munkásasszonyok két-
három-négy gyerekkel sietnek a zöldbe, a férjek, 
öreg és fáradt munkások nyugodtan baktatnak 
utánuk. E nap után vágytak, amikor az első 
tavaszi napon kiszabadulhattak a robotból. Tün-

tetés? Tüntet a munkás május elsején? Kitárja 
szivét a természet felé és egyszerű emberi mi-
voltában az egész világot magához szeretné ölelni. 

Egyre vonultak, egyre több kosár, egyre több 
asszony és egyre több gyerek. Megtelt velük a 
Kállay-liget a gyermekjátszótér, egész Újszeged. 
Ennivaló ugyan nem volt annyi, mint mondjuk 
valami Garden partyn, de a jókedv visszavará-
zsolódott a sápadt arcokra, vig dalok is járták 
(csupa magyar népdalok), magasra repült a labda, 
fogócska-bujócska, néhány helyen ütötték a blat-
tot is, — no nem baccarafr-t játszottak, se rum-
myt csak amolyan egyszerű durákot, meg máriást 
krajcárba. Persze nem volt semmi baj. Félteke^ 
uyen vigyáztak rájuk, nehogy valami hiba essék. 
Még a kifogástalan elegánciára is volt gond. 

Az öreg munkás — tán már vagy negyven éve 
igy csinálja minden nap — vörös zsebkendővel 
a zsebében jelent meg a helyszínen. Ilyen zseb-
kendöcsücsök csak nem illik május elsején a 
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szürke ruhához? Udvarias közrendészeti kiokta-
tás következett, hogy az ilyen disszonáns ruha-, 
darabok nem fordulnak elő Mangold Béla Kolos 
öltözködési kódexében... Az öreg munkás erre 
elhatározta magában, hogy ezután a legutolsó 
párisi divat szerint fog ruházkodni . 

Azért állt tovább a víg muri, akadt egy kis 
söröcskére való is, bár inkább csak a falmetléki' 
volt a közkedvelt hűsítő. A vén tölgyek alatt 
kacorászó nótáskedvű fiatalok kergették egy-
mást, felettük a tevasz madárkái füttytréninget i 
tartottak, igen keresett volt a hólyagos ember, 
aki sok »lnffbalIon«-t adott el. A sok kis kiflit 
majszoló -¿/'.rskeknek ez volt a legnagyobb öröme, 
és valóságra tragédia játszódott le, amikor az 
egyik kis apró csöppség kezéből kikapti a bal-
lont a pajkos szél és egy-kettőre fölröppentette 
egy tölgyóriás koronájára. Sírásra elhűlt a kis 
szájacska. Tanácstalanul állt az egész famália, 
hiszen uj gömbre már nem futja, a nagybajusza 
konstáber is megilletődötten pislogott a ma-

Közben az apának mentő ötlete támadt Lerúgta 
cipőit és neki a fának. Egyenesen lendült fel-
felé. Emberünk nem tágított Apai szivének min-
den melegségét belevitte a mászásba. Kúszott, 
egyre feljebb, a száraz ágak recsegtek, ropogtak. 
No még egy kicsit 1 — hopp, meg volt a rakon-
cátlan ballon, kieresztette belőle a levegőt és 
ledobta a gyepre. Husz filléres gömbért a testi 
épségét veszélyeztette. Mikor leért a földre, meg-
éljenezték. 

Délután azután a természet tűntetett a májusi 
ünnep ellen. A forgószél szétverte a vigadozó 
tábort De azért őrültek ennek a félnapnak is. 
Talán most már eljön a tavasz. 
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