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Oklralhamisltásérl háromévi fegyházra 
ilélfék a zsellért, 

egy Jugoszláviában lakó gazda földiéi és 12 ezer pengői 
velí íel egy bankban 

aki „eladta 

(A Délmagyarország munkatársától) Három vá-
frostanyai zsellér állott pénteken a szegedi tör-
vényszék Ví/d-tanácsa előtt. Császár Ferenc, Kö-
teles János és Kolonics Mihály ellen az volt a 
vád, hogy furfangos és körülményes módon meg-
károsítottak többezer pengővel egy előkelő sze-
gcdi bankot. 

A mult év októberében Császár és Kolonics 
bejöttek Szegedre. Útközben szó esett arról, hogy 
kenés a pénz, szerezni kellene valahogyan. Csá-
szár ekkor felvetette az ötletet, hogy el kellene 
adni valamelyik szomszéd gazda földjét és erre 
pénzt felvenni. Császár azt ajánlotta, hogy a szom-
széd Horváth-tanyát kellene igy eladni, amelynek 
gazdája Jugoszláviában él. Kolonics azt tanácsolta, 
hogy inkább a Körmöczy-féle tanyát adják el, 
mert annak a gazdái, Körmöczy Ferenc és neje, 
Sohasem szoktak átjönni Magyarországra. 

A két ember aztán felment a telekkönyvi hiva-
lalba és kivette Körmöczyék lapját. Á telek-
könyvi lappal aztán Császár egyedül felment dr. 
Lévag Ferenc ügyvédhez és bemutatkozott, mint 
Németh Antal. Felmutatta a telekkönyvi kivonatot 
'és előadta, hogy a tanyát megvette Körraöczyék-
töl, 8000 pengőt előlegként le is fizetett. Árra 
kérte Lévayt, hogy készitsen a vételről adás-
vételi* szerzödíst, pár nap múlva ismét bejön a 
.városba és aláírják a szerződést 

Németh—Császár egy-két nap elteltével meg-
jelent az ügyvédnél cs magával vitte Körmöczy 
Ferencet is, aki nem volt más, mint szomszédja, 
<Köteles János. Körmöczy—Köteles elismerte Lévay 

előtt, hogy eladta földjét Némelh—Császárnak. 
Felmutatott egy levelet, amelyben felesége is, aki 
társa a vagyonban, felhatalmazza a szerződés alá-
írására. A két ember aztán aláirta a szerző-
dést, az ügyvéd pedig a telekkönyvi hivatalban 
elvégeztette az átírásokat 

Az ityen szépen előkészitett részletek után kö-
vetkezett a pénzszerzés. 

Császár Ferenc egy-két nap múlva ismét beállí-
tott az ügyvédhez. Előadta, hogy Körmöczy kö-
veteli a vételárat, pénz kellene. Szerezzen az 
ügyvéd 12 ezer pengőt az ingatlanra. Lévay vállal-
kozott erre és sikerült is az egyik banktól 12 
ezer pengő kölcsönt kieszuözölnie. Császár, mi-
után mint Németh Antal, aláirta a váltóbiztosi-
téki okiratot, felvette a pénzt 

A telekkönyvi hivatal, miután elvégezte az át-
írást, értesítette erről a Jugoszláviában lakó Kör-
möczyt is, aki természetesen a legnagyobb meg-
döbbenéssel olvasta, hogy eladta földjét. így de-
rült ki a csalás. A három gazdát a rendőrség 
elfogta és többrendbeli magán- és lcözokirathami-
sitás miatt megindult ellenük az eljárás. 

A pénteki főtárgyaláson a vádlottak elismerték 
bűnösségüket. Dr. Tompa Mihály ügyész vád^ 
beszéde után Császár Ferencet háromévi fegy-
házra, Köteles Jánost egy és félévi, Kolonics 
Mihályt ugyancsak másfélévre ilélte a törvény-
szék. 

Az ítélet ellen ucy a vád, Qjint a védelem 
felebbezett 

Kosoczicv Lafos müfselymiíaikás 
munkaképeseik találtatott, másnap összeesett 

a nlühelyben és inegSiaif 
'(A Délmagyarország munkatársától.) Pap 

Lajos szomorú tragédiája, amelyről a Dél-
magijarország nemrégen számolt be — a jelek 

szerint csak zsilip volt, amely, felnyílt most 

és rajta keresztül valóságos panaszáradal in-
tinit meg. Nem múl ik cl nap, hogy ne hozna 

a szerkesztőségi posta síró panasszal, fájda-

lommal teleirt levelet egyszerű szavú mttn-

kásasszonyoktól, özvegyektől, árváktól és va-

lamennyi valami vélt, vagy valódi igazságta-

*anságról, méltánytalanságról számolt be. 

Ezek között a levelek kőzött egyike a leg-

Tígyelemreméltóbbaknak az a levél, amelyet 

egy nemrégen elhunyt vasuli mühe lymunkás 

sógornője irt. Adatokat sorol fel ez a levél, 

érthetetleneket, furcsákat és az adatokból ki-

rajzolódik egy tragédiás munkásélet, 

így szól a levél: 

Kedves Szerkesztő url B. lapjában nemré-
gen Pap Lajos szomorú haláláról, illetve kál-
váriájáról számolt be. Kedves Szerkesztő ur, 
nem egyedül álló eset ez. Csak nem hozzák 
nyilvánosságra a többit. Hasouló, de kimene-
telében még gyorsabb eset fordult elő sze-
gény rokonommal, Kosóczky Lajos '13 éves 
rókusi mühelyniunkással is, aki egyfolytában 
tizenhét évig dolgozott a műhelyben. Soha 
nem panaszkodott baja miatt, de most, augusz-
tus végefelé szívfájdalmakról beszélt. Augusz-
tus 30-án elment dr. Bukoviuszky kerületi or-
voshoz, aki megvizsgálta, betegnek találta és 
orvosságot is irt neki. Azt is megmondotta 
neki, hogy kezdődő szívbajt állapított meg. 

Másnap sógorom nagyon levert volt, rosszul 
érezte magát, a következő napon, szeptember 
2-án pedig elment dr. Zoltán vasuli orvoshoz. 
Dr. Zoltán, sógoromat egészségesnek és mun-
kaképesnek találta. A vizsgálat eredménye az 
volt, hogy nincs semmi baja, mehet nyugod-
tan dolgozni. Kedden reggel hét órakor mun-
kába is állt, nyolc órakor hirtelen összeesett. 
Munkástársai jelentették az esetet a főnök-
nek, akinek az utasítására azután bevitték az 
irodába. Valamivel később jobban érezte ma-
gát és villamoson hazament családéihoz a 

Igen rosszul érezte magát és orvost kért. Dr. 
Bukovinszkvt hívták, »ki azonban nem jöhe-
tett, mert rendelése volt. A beteg egyre sür-
getőbben kért segítséget, mire átszaladtak a 
szomszédban lakó orvoshoz, akinek a nevére 
pontosan nem emlékszem, aki azonnal átjött, 
de segíteni már nem tudott. Negyedtiz óra-
kor sógorom az ő kezei között halt meg. Arai-
kor Zoltán doktornak a halálesetet bejelen-
tették, nem hitte el. Azt mondotta, hogy az 
nem létezik, majd ki megy személyesen. Az-
után elkészült a látlelet, amely szerint a ha-
lát oka szervi szívbaj volt. Szívszélhűdés. 

Meghalt és nem részesült gyógykezelésben, 
pedig egy nappal hamarabb betegként jelent-
kezett, de egészségesnek, munkaképesnek ta-
lálták. 

A levélíró ezután arról ir, hogy. Kosóczky 

Lajos hirtelen halála milyen nagy izgalmat 

keltett munkástársai körében. A munkások le-

írhatatlan részvétet éreztek az özvegy iránt, 

aki két gyermekkel, az egyik 6, a. másik S 

éves, kenyérkereső nélkül maradt . 

A levél egyszerű szavakkal tár ja föl ezt a 

szomorú munkástragédiát, amely, má r ho-

mályba is veszett volna, ha fel nepi eleveníti 

emlékét Pap Lajos hasonló tragédiája. 

Érdeklődtünk a hónapokkal ezelőtt tőrlént 

eset részielei iránt dr. Zoltán Ferencnél, a 

vasutasok belegpénztári orvosánál, aki a kö-

vetkezőket mondotta: 

— Emlékszem Kosóczky Lajos esetére, 

amely nem egészen ugy történt, ahogyan a 

levélíró előadja. A szerencsétlen ember halála 

előtt hetekkel többször is megfordult ná lam, 

talán háromszor is. Kezeltem, megállapítot-

tam, hogy szívbaja van és szívfájdalmai csil-

lapítására cseppeket is rendeltem neki. Beteg-

sége nem volt olyan stádiumban, hogy annak 

mértékét pontosan meg lehelett volna állapí-

tani. Azt tudom, hogy rendesen dolgozott a 

műhelyben és dolgozott halá la előtti napon 

is, amikor ismét fölkeresett és fá jdalmakról 
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még a régebben rendelt orvosságból. Azt mon-

dotta, hogy van. 

— Akkor csak' szedje ezt az orvosságot 

— mondottam neki —, de a munkaképességről 
szó sem volt közöttünk, ö nem kérte, hogy 

állapítsam meg munkaképességét, egyetlen 

szóval sem mondotta, hogy képtelen dolgozni, 

hogy nagyon betegnek érzi magát. Nyugodtan 

elengedtem, mert ugy láttam, hogy nincs kü-
lönösebb intézkedésre szükség. 

— Amikor másnap értesültem hirtelen ha-

láláról , valóban nem akartam elhinni. Kétség-

telen, hogy hüdés ölte meg. Annakidején szó 

volt arról is, hogy felboncolják a holtlestét 

a halá l okának pontos megállapítása végett, 

de ugy tudom, hogy a boncolásra nem került 

a sor. Az pedig, hogy ugyanavval a baj jal he-

tekig dolgozott, teljes mértékbei) igazolja az 

én orvosi el járásomat. 

Ezeket mondotta érdeklődésünkre dr. Zol-

tán Ferenc. Nyilatkozatát leközöltük a levéllel 

együtt. Nem kommentá l juk egyiket sem. 'Ami 

h iányzik az egyikből, megtalálható a má-

sikban. 

Szikratávirafban segítséget Mú 
egy angol haió, ameiynek fel-

lázadt a legénység® 
London, november 22. A földközi tengeri an*-

gol flottaraj parancsot kapott, hogy kutasson 

a Báron Elchow angol tehergőzös u l án , amely-

nek kapitányát és tisztjeit egy. titokzatos 

szikratávirat szerint életveszedelem fenyegeti. 

A szikratáviralból csak annyit lehetett ki-

venni, hogy a hajó legénysége fellázadt és re-
volverekkel támadt a tisztekre. 

A hajó rádiólisztjét kloroformmal akarták 

elkábítani és meg akarták gyilkolni. A segély-

kérő szikratávirat nem teljes és nem adja 

meg a ha jó pozícióját. Ugy látszik, hogy a 

fellázadt matrózok közben má r lefoghatták a 

rádióstisztet és megakadályozták, hogy befe-

jezze a segélykérő távirat leadását. A Báron 

Elchow 428G tonnás gőzös. 

Londoni hivatalos körökben nem tart ják 

kizártnak, hogy a titokzatos távirat csak tréfa. 
Máltából tegnap négy torpedóromboló futott 
ki, hogy megkeresse az angol ha j ó t A titok-

zatos ügyre a ma i nap folyamán minden bi-

zonnyal fény derül, m iu tán a cirkálók meg 

ma estére az egyiptomi vizekre érnek. 

MERCUR-NYOHPA 
Feketcseis ucca 19. 
Kígyó UCCA sarok, 
szíves pArtlogást kér 
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Kávéház-megnyitás!!! 
Tisztelettel van szerencsém bejelenteni, 

miszerint a 

Woy&hkávéház v e z e t é s é t 
á tve t t em és azt ú jonnan átalakítva 

f . h ó 23-án, s z o m b a t o n 
m e g n y i t o m . 

Mini az egykori Corzó-Kóvéház volt tulajdonom, 
régebb! szegedi működésem alatt sok kpdves ven 
déggel, JA baráttal és ismerőssel dicsekedhettem 
és ez. azt hiszem, garancia arra is, hogy a jövőben 
is csak igen tisztelt vendégeim megelégedésére 
pontos kiszolgálásra és a méltányos kávéházi árokre 
törekszem. 

Szintlázi vacsora. Elsőrendű cigányzene. 
Szíves pártfogást kér 

Kovács Józse f . 221 


