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Állandó párttá alakul 
a Nagyszeged Pár! 

"A főispáni hivatal közli: 

>A törvényhatósági választásokon megválasztott 
tanyai gazdaképviselők szerdán délelőtt értekez-
letet tartottak dr. Aigner Károly főispán, mint 
a Szegedi Gazdasági Egyesület elnökének vezeté-
sével. Az értekezleten a tanyai gazdaképviselők, 
akik teljes számban jelentek meg, megbeszélték 
további magatartásukat, megvitatták álláspontju-
kat a gazdasági érdekek és a város általános 
érdekeinek leghathatósabb védelmére vonatkozólag. 
A tanyai képviselők, akiknek nagyrésze már a vá-
lasztáson is a Nagyszeged Párt zászlója alatt 
indult a küzdelembe, egyöntetüleg arra az elha-
tározásra jutottak az 'értekezleten, hogy vala-
mennyien belépnek az állandó városi párttá újjá-
szervezett Nagyszeged Pártba, amelynek programja 
és célkitűzése minden tekintetben megfelel a ta-
nyai lakosság érdekeinek éppen ugy, amint hogy 
a körtöltésen belül élő testvérlakosság is a Nagy-
szeged Párt programjában látja a város fejlő-
désének helyes irányát A tanyai gazdaképviselők' 
megállapították, hogy a Nagyszeged Párt a válasz-
tások alkalmával bölcs iránymutatója volt a város 
egész lakosságának s ezt az irányt tovább kell 
követni minden szegedi polgárnak, aki önzetlenül 
kívánja szolgálni a város előrehaladását lako-
sainak boldogulását. A tanyai gazdaképviselők egy-
hangú lelkesedéssel határozták el az újjászervezett 
Nagyszeged Pártba való belépésüket és erről ér-
tesíteni fogják a párt elnökségét A szerda dél-
előtti értekezleten a következő tanyai gazdakép-
viselők vettek részt: 

Nyáry György, dr. Thuróczy Mihály, Bagáry 
László, László Mihály (Alsótanya), Dobó Imre 
(Alsótanya), Báló István, Papp József (Röszke), 
Guczi József (Röszke), Tanács Sándor (Rösz-
ke), ifj. Ábrahám Imre (Szentmlhálytelek), 
vitéz Horváth István, Masa Miklós, Szél-
pál Benő (Domaszék). Fodor István, Csá-
szár Rudolf (Feketeszél). Ábrahám Ferenc, Balogh 
Tibor (Alsótanya, Mórahalom), Pálfy Ferenc (Al-
sótanya, Mórahalom), Hegedűs Bité János, Tauács 
Vendel, Wagner Adolf (Szatymaz), Csányi Sándor 
(Szatymaz), dr. Fajka Lajos, Kovács Ferenc, Papp 
János (Csengele), Németh József«. 

Gyilkosság a D-vonatSian 
Párisból jelentik: A párisi esküdtszék a napok-

ban kezdi meg egy misztikus bűnügy tárgyalását 
amely egy D-vonat postakocsijában játszódott le. 
Olyan különleges tragédia utolsó felvonása fog 
az esküdtbíróság előtt lejátszódni, amelynek rej-
télye csak pszichológiai okokkal magyarázható. 
Március 12-én Páris és Saint-Die között a D-vonat 
egyik kalauza Epernay állomás közelében borzal-
mas felfedezést tett. Amikor ellenőrző utján be-
lépett a postakocsiba, ott vértócsában találta Jules 
Perrin vonatvezetőt. .4 kocsi teljesen fel volt 
dúlva, az Íróasztalokat kifosztották. Azonnal értesí-
tették a rendőrséget, amely a postakocsit lekap-
csolta és megkezdte a nyomozást. Az orvosi vizs-
gálat megállapította, hogy az áldozatot öt revol-
verlóvéssel ölték meg és a tettes az első lövést 
hátulról valamely rejtekhelgről adta le. Az első 
lövést még négy másik követte, a gyorsvonat kere-
keinek kattogása következtében azonban senki sem 
hallotta a lövések zaját. 

A nyomozás csakhamar meglepő eredménnyel 
Járt. A meggyilkoltnál megtalálták aranyóráját és 
pénztárcáját és csupán akták és levelek tűntek 
el. A látszat tehát az volt, hogy nem rablógyilkos-
ság történt, hanem a tettes egy bizonyos aktát 
akart megszerezni. A kocsiban megtalálták a tet-
tes egyik kézelőjét és egy bőr-aktatáskát, amely 
rem a meggyilkolt Perrin tulajdona volt. 

Néhány órával a gyilkosság után Epernay állo-
más közelében letartóztattak egy fiatalembert, aki 
azzal vált gyanússá, hogy igen gyakran érdeklő, 
dött a vasutasoknál aziránt, hogy mikor indul 
Páris felé a gyorsvonat, holott az illető éppen 
akkor érkezett meg Páris felöl. A fiatalembert a 
rendőrségre vitték, ahol megállapították, hogy az 
illető Steffen Adolf huszonkétéves diák. Steffen 
a leghatározottabban tagadta a terhére rótt gyil-
kosságot. a vasúti kocsiban megtalált kézelő azon-
ban a végzete lett. Letartóztatásakor ugyanis csak 
az egyik kezén volt kézelő és a másiknak az el-

vesztését Steffen M m is vette észre. így a gyilkos 
kézre került, a gyilkosság oka azonban még nem 
volt felderítve. 

Időkőzben megállapították, hogy a meggyilkolt 
Perrin szabad óráiban technikai újításokkal foglal-
kozott és volt egy találmánya, amely a vonat-
összeütközések és hibás váltóállítások kiküszöbölé-
sére irányult. Ennek a találmánynak a terveit 
annak az íróasztalnak a fiókjában tartotta be-
zárva, amelyet feltörve találtak. Felmerült tehát az 
a gyanú, hogy a gyilkos ezeket a terve-
ket akarta megszerezni és ezért gyilkolta 
meg a vonatvezetőt hogy ezeknek az iratoknak 

a birtokába jusson. Ez a feltevés azonban tévesnek 

bizonyult. Néhány heti vizsgálat után ugyanis 
Steffen megtört és beismerő vallomást tett A gyil-
kosság motívumáról a következő különös magya-
rázatot adta: Röviddel a tett elkövetése előtt 
egy regényt olvasott, amely részletesen leirt egy 
D-vonatban elkövetett gyilkosságot. Ez az olvas-
mány olyan mély hatást tett rá és annyira a ha-
talmába kerítette, hogy elhatározta, utánozni fogja 

J a regény hősét. A tett elkövetése után jutott csak 
j az eszébe, hogy a postakocsi íróasztalában való-
{ szinüleg nagyobb pénzösszegek vannak és ezért 
' kutatta át az Íróasztalt. 

Nem renrlr! A lealiatalmnsabb dzsungellllm z Nem repríz! 
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Nólorius betörői fogott el a rendőrség 
Klszabadull a Csillagbörtönből és újra lopott 

(A Délmagyarország munkatársától.) Notó-

rius betörőt fogott el kedden éjszaka a rend-

őrség. Gál Józsefné Pálfy-ucca 100. szám alatti 

lakos még hétfőn feljelentést tett a rendőr-

ségen ismeretlen tettes ellen, aki éjnek ide-
jén lakásába behatolt és onnan különböző ér-
téktárgyakat, gyürüt, láncot, órát, nyakéket 
mintegy 800 pengő értékben ellopott. Miután 

azon a környéken már ilyenfajta lopási eset 

nem az első volt, a rendőrség gyanúja Kéry 
Ferenc többszörösen rovottmultu, foglalkozás- j 

nélkül i egyénre esett, aki hasonló cselekmé- [ 

nyek miatt má r nem egyszer került össze- » 

ütközésbe a rendőrséggel. 

A gyanú alaposnak bizonyult, Kéry Ferenc 

kedden éjszaka kézrekerült és a kapitánysá-

gon töredelmesen bevallotta, hogy Gál Jó-

zsefné lakásán a betörést ő követte el. Azzal 

védekezett, hogy csak néhány nappal előbb 
került ki a Csillagbörtönből, nem tudott mun-

kát kapni, nem volt neki mit enni és ezért 

határozta el, hogy betör Gálnéhoz. A lopott 

ékszereknek csak egy részét találták meg a 

házkutatás alkalmával , a másik részét Kéry 

már értékesítette. Letartóztatták.. 

Félévi bőrtönre iíéliék a íolvaj kuruzsló!, 
a k i á l la tokat é s embereket „gyógy í to t t " 

(A Délmagyarország munkatársától.') Egy, 

öreg. törődött ember fölött Ítélkezett szer-

dán a szegedi törvényszéken dr. Apczy E rnő 

egyesbiró. Török Lajos régi ismerőse a kü-

lönböző fegvházaknak. börtönöknek, csak nem-

régen szabadult a Csillagból, ahol hosszabb 

büntetését töltötte ki. Török Lajos szabadu-

lása után érdekes és jövedelmező formáját 

eszelte k i a pénzszerzésnek. Sorra járta a kör-

nyező falvakat, községeket és egy nagy üveg-

ből orvosságot mért ki a hiszékeny népnek. 

Tömörkény községben is megjelent és csak-

hamar híre szaladt a jótékony, tudós öregnek, 

aki nagyszerű orvosságot mér a disznók szá-

mára. Török Lajos akkor sem jött zavarba, 

ha emberi fájdalmat kellett csillapítania. Adott 

orvosságot fogfájás, hátfájás, fejfájás ellen, 

külső, belső használatra, ahogy éppen eszébe 

jutóit. Az egyszerű emberek még azt sem 

vették észre, hogy egy üvegből önti a disznók-
nak valót és a fogfájás ellenit is. Az üzlet jól 

A 7000 
kalóriás pécsi tojásszén 

teljesen pótolja a kokszot, porosz-szenet. 241 

Schön és Bajai 

ment és csak akkor bukott meg, amikor Tö-

rök az egyik gazda padlásáról 6—7 ki ló sza-

lonnát ellopott. A kocsmából is elvitt egy. 

kést, amit a nyomozó csendőrök a szalon-

nával együtt megtaláltak nála . 

A szerdai főtárgyalásra a törvényszék sok 

tömörkényi földmivest idézett be, akik el-

mondották, hogy Tőrök Lajos a községben 

Tóth Sándor név alatt szerepelt és azt han-

goztatta, hogy az orvosságok mérésére minisz-
teri engedélye van. A tanuk szégyenkezve is-

merték be, hogy felültek a ravasz öregnek 

és elhitték, hogy az az egyszerű festett viz 
meggyógyít minden nyavalyát. 

A törvényszék kétrendbeli lopás bűntetté-
ben, kétrendbeli közegészség elleni és hétrend-
beli állategészség elleni kihágásban mondotta 

ki bűnösnek Török Lajost és ezért hathavi 
börtönre és 150 pengő pénzbüntetésre ítélte. 
Az ítélet jogerős. 

Véres kardaffér 
egy százados és egy 

között 
Székesfehérvár, november 13. Napok óta kínos 

affér tartja izgalomban Székesfehérvár közönségét. 
Az affér a Magyar Király-szálloda elsőemeleti fo-
lyosóján zajlott le és annak során egy csendőr-
százados kardjával megsebesített egy fiatal szé-
kesfehérvári ügyvédet. 

Perényt Géza csendőrszázados, aki a kardot 
használta, következőképpen adta elő az esetet: 

— A Magyar Király-szálloda első emeletén la-
kik. Gyanutlanul ment a folyosón, amikor dr. 
Csőppenszkv Ernő székesfehérvári ügyvéd, illumi-
nált állapotban ott tartózkodott. Az ügyvéd fixi-
rozni kezdte a századost, majd a hadsereget becs-
mérlő kijelentéseket tett. A százados felelősségre 
vonta ezekért az ügyvédet, majd megkérdezte a 
nevét, mire a következő választ kapta: 

— Dr. Csöppenszky Ernő vagyok, egyéves ön-
kéntes. 

Erre a százados a további botrány elkerülésére 
bazaparancsolta az ügyvédet, aki azonban vona-
kodott a parancsot teljesíteni. A százados erre 
erélyesebben lépett fel és ekkor, előadása sze-
rint, Csöppenszky ütésre emelte a kezét. Ezt ő 
csak karddal tudta parírozni. A kard az ügyvéd 
nyakán ejtett sebet 

Dr. Csöppenszkyék részéről viszont a következő- , 
képpen adják elő 3 történtekéi; , 1 

— A szálló emeletén tánciskola van. Csöppenszky 
bement a tánciskola termébe és ott zongorázott, 
mielőtt az iskola megkezdődött és ezt megelőzően 
a terem előtt állókat behivta a következő sza-
vakkal : 

— Népség, katonaság, gyertek velem! 
— Ekkor — az ügyvéd előadása szerint — előlé-

pett Perényi százados és azt mondotta: 
— Mi baja van magának a katonasággal? 
Csöppenszky azt felelte, hogy neki nem volt 

és nincs semmi baja. A csendőrszázados megkér-
dezte, hogy hivjáli, mire az ügyvéd igy felelt: 

— Csöppenszky ügyvéd és egyéves önkéntes 
szakaszvezető, ön kicsoda? 

Kérdésére nem kapott válaszr, Hanem a százados 
igy szólt: 

— Hátra arc, Indulj! 

Ezzel egyidejűleg — az ügyvéd előadása szerint 
— a százados megragadta és megfordította. Csöp-
penszky majdnem elesett Hogy mikor érte a 
kardsujtás, amelynek következtében összeesett, az 
még nincs tisztázva. Még egyszer fel akart kelni, 
lefogták és újra összeesett. 

A hadbíróság tekintettel arra, hogy mindkét fél 
ellenkező módon adja elő a történteket a portáson 
kivül a jelen volt öt személyt is kihallgatja. 

BabaJavItásokat 
e hóban g-yÁrt árban vállalunk. U36 

Párisi Hagy Áruház RT. Szeged, S S Í 0 ; ^ « * . 


