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Nyolcnapi államfogház egy közbeszöláséri 
Izgatásért elítéllek egy épltőmunkásl 

(A Dilmagyarország munkatársától.) A mult év 
végén a szarvasi szociáldemokrata párthoz tartozó 
építőmunkások gyűlést tartottak. A gyűlés izzó han-
gulatban folyt le. A tárgysorozatnak egyik fontos 
pontja volt a munkanélküliség problémájának meg-
vitatása. A gyűlésen résztvevő építőmunkások ál-
landó, elkeseredett közbeszólásokkal kisérték a szó-
nok szavait Amikor a szónok erről a témáról be-
szélve odaért, hogy a szervezetlen munkások meny-
nyire ártanak a munkások törekvéseinek, az egyik 
épitőmunkás, Kesjár János olyasfélét kiáltott köz-
be, hogy »agyon kellene ütni a szervezetlen mun-
kásokat«. A gyűlésen ügyeletet tartó rendőrtiszt-
viselő feljelentette Kesjár Jánost, aki ellen az 
ügyészség izgatás vétsége miatt vádiratot adott ki. 
Kesjár a törvényszéki tárgyaláson azzal védeke-

zett, hogy nem is emlékszik, mit kiáltott közbe, 
ha kiáltott is valamit, az véletlenül történt A 
gyűlésen résztvevő munkások legtöbbje állásnél-
küli volt, nagyon el voltak keseredve és ha mon-
dott is valamit, az ebből az elkeseredésből szár-
mazott. A törvényszék nem találta bűnösnek Kes-
jár Jánost az Izgatásban és a vád alól felmen-
tette. Az ügyész felebbezése folytán szerdán tár-
gyalta Kesjár ügyét a szegedi ítélőtábla Skul-
/¿/{/-tanácsa. Az iratok ismertetése után a bíró-
ság meghozta Ítéletét, amelyben tévesnek mondja 
a tőrvényszék felmentő Ítéletét és Kesjár Jánost 
izgatás oétséoe miatt nyolcnapi államfogházra 
Ítélte. 

Kesjár védője az ítélet ellen semmiségi panaszt 
jelentett be a Kúriához. 

Betörésért vádat emeltek 
egy gyümölcskereskedő ellen, egyiptomi 

cigaretták miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

törvényszék Hdbermann-tanácsz szerdán érdekes 
lopási ügyet tárgyalt Csala János szentesi köz-
jegyző az elmúlt év januárjában feljelentést tett 
a szentesi államrendőrségen, hogy ismeretlen tol-
vaj több mint egy éve dézsmálja lakását Az 
ügyes tolvaj a feljelentés napjáig körülbelül 190 
pengő készpénzt és nagymennyiségű egyiptomi ciga-
rettát vitt magával. A nyomozás során megállapí-
tották, hogy a tolvaj álkulcs segítségével hatolt 
be a lakásba és igy követte el a lopásokat A 
nyomozó detektiveknek feltűnt, hogy a közjegy-
zővel egy házban lakó Lugosi Endre gyümölcs-
kereskedő, aki egyébként földhözragadt szegény-
ember, állandóan a legfinomabb egyiptomi ciga-
rettákat szívja és osztogatja ismerősei között. A 
detektívek megállapították, hogy Lugosi cigaret-
tájának a márkája egyezik a közjegyzőtől ello-
pott cigaretták márkájával. A rendőrségen kihall-
gatták Lugosit, aki védekezésében előadta, hogy 
a cigarettákat utazásai alkalmával a vasúti pálya-
udvarokon vásárolta. A rendőrség megkeresésére 

azután az az értesités érkezett a különlegességi 
trafikot árusitó részvénytársaságtól, hogy olyan 
márkájú egyiptomi cigarettát, amilyent Csala Já-
nostól elloptak, Magyarországon nem lehet kap-
ni. Az ügyészség folytatólagosan elkövetett lopás 
bűntettével vádolta meg Lugosi Endrét, aki a fő-
tárgyaláson is megmaradt amellett, hogy a ciga-
rettákat vásárolta. Elmondotta, hogy bár szegény 
ember, a cigarettáira mégis sokat áldoz és néha 
külföldről szokta hozatni őket. 

Dr. Balázs Sándor ügyész kérte a bizonyítás 
kiegészítésének elrendelését. Két tanút jelentett 
be, akik kózúl az egyiknek Lugosi egyiptomi ciga-
rettát kínált eladásra és biztatta, hogy van ott 
még, ahol ez volt A másik tanú arra vonatkozólag 
fog vallomást tenni, hogy Lugosi a lopásokat 
az időközben elhalt közjegyzői dijnokkal együtt 
követte el. 

A tőrvényszék elrendelte a i ügyész által beje-
lentett tanuk kihallgatását és a tárgyalást el-
napolta. 

Véres farsang Királyhalmán 
f.i Délmaggarország munkatársától.) Szerdai 

számunkban megírtuk, hogy Királyhalmán hét-
főn este egy kocsmai farsangi mulatságon László 
.liínos 21 éves parasztlegényt három ismeretlen 
tettes összeszurkálta és elverte. Szerdán már 
ujabb véres verekedést jelentett a királyhalmi 
rendőrség a szegedi kapitányságnak, amely kedd-

li elvűrost Mozi Máro. e, 7, 8, »-én, péntektől vasárnapig 
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ről szerdára virradóra ugyancsak farsangi mu-
latságon történt egy másik királyhalmi kocsmá-
ban. Ennek a verekedésnek az áldozata életveszé-
lyes állapotban fekszik a seLészeti klinikán. 

lÁ-Ar Antal 21 éves királyhalmi legény több 
barátjával résztveit egy farsangvégi mulatságon. 
Csendesen iszogattak, majd valamin összeszólal-
koztak. Lázár látva az emelkedő hangulatot, abba-
hagyta a vitatkozást és ivott tovább. Egyszerre 
minden további vita nélkül Szabó Szilveszter és 
Mayda Lajos Lázárra támadtak, az egyik — még 
nincsen megállapítva, hogy melyik — előkapta 
bicskáját és teljes erővel Lázár mellébe döfte, 
aki lefordult a székről és véresen, eszméletlenül 
terült el a földön. 

A nagy zűrzavarban a két támadó elmenekült, 
Lázárt pedig kocsira tették és beszállították a 
sebészeti klinikára, ahol szerdán reggel meg-
operálták. Az orvosok megállapitották, hogy a 
kés Lázár tüdejét járta ál. A délelőtt folyamán 
rövid időre magához tért és megnevezte támadóit 
a fenntebb emiitett legények személyében, aki-
ket a szegedi kapitányság telefonutasitására a ki-
rályhalmi rendőrség letartóztatott. 
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Kapható részletfizetésre Is 
a Délmagyarország kiadóhivatalában 

A mészáros meggyilkolta 
konkurrensél 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n-

t é se ) Nagykanizsáról jelentik: Juhász András 

zalaszentlászlói mészáros néhány nap óta eltűnt 

a kőzségből. A csendőrség most az eltűnt mészá-

ros összeroncsolt holttestét megtalálta egy kő-

bányában. A gyilkosság gyanúja Márton Gyula 

zalaszentlászIói mészáros ellen irányult, aki azon-

ban a tetemrehivásnál is tagadta bűnösségét. Szer-

dán reggel azután beismerte, hogy 5 gyilkolta 

meg konkurrensét, azt azonban tagadta, hogy Ju-

hász Andrásnak eltűnt 8000 pengőjét ő rabolta 

volna el. 

A v i l á g h í r ű 

Mercedes-Benz 
személy- 6s teherautón 

és a 

M. klr. áll. Vas-, Acél- és Gépgyárai 

á l t a l g y á r t o t t 

teherautók. autóbuszok Os 
különleges autók 

vezérképviselete te eladási központja: 

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R.-T, 
Rndapes t , IV . , V á c i neca 24. H. 2: 

Kflrzetképvlse'et: Fabrltzkv István automobil- j 
: kereskedő, Szeged, Kossuth Lajos sggáral 5. sz. » 

Hirelc 
WWW Csütörtök. Róm. kath. Perp, Fel. 
MMM v . Protestáns Gottlieb. Nap kél 6 óra 
33 perckor, nyugszik 5 óra 51 perckor. 

A Somogyl-kdnvvtár nyitva délelőtt Í0-l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—1/, l-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8-t-ig, délután 3-7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
1. (Tel. 846.) Nyilassy A. béri., Kis Lajos, Római 
kőrút 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér t. 
(Tel. 793.) Zakár S. örökösök. Valéria tér 1. (TeL 
695. szám.) v 

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem tőid-

rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je-

lenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legmaga-

sabb állása 13.4 fok Celsius, legalacsonyabb 14 

fok Celsius, a barometer adata 0 fokra és tenger-

színre redukálva reggel 766 2 mm., este 765.4 mm , 

a levegő relatív páratartalma reggel 90 százalék, 

délben 40 százalék volt. A szél iránya reggel dél-

nyugati, este nyugati, erőssége 2—5. . 

— A szegedi egyelem uj díszdoktora. Budapest-
ről jelentik: A kormányzó a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, 
hogy dr. Louis Craig Cornish urat, az amerikai 
unitárius társulat elnökét, a magyar ügy külföldi 
védelme terén szerzett érdemei elismeréseül, a 
szegedi Ferenc József Tudományegyetem az ál-
lamtudományok tiszteletbeli doktorává avassa és 
részére a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgál-
tathassa. 

— Kinevezés. A kormányzó a vallás- és közok-

tatásügyi miniszter előterjesztésére dr. C s e s z k ó 

Gyula szegedi harmadik kerületi állami polgári 

fiúiskolái rendes tanárt a VI. fizetési osztályba ki-

nevezte. — Ma jelent meg a hivatalos lapban 

H e g e d ű s Ferenc, az 1. számú postahivatal fő-

nökének kinevezése is, akit igazgatóvá neveztek 

ki. Hegedűs azok közé a köztisztviselők közé tar-

tozik, akik mindig a közönség érdekeit tartják 

szem előtt 

— Előad«« « Munkásotthonban. A szokásos heti 
előadások keretében csütörtök este pontosan 7 
órakor a Munkásotthonban dr. V a l e n t i n y Ágos-
ton tart előadást »Társadalombiztosítási törvé-
nyek« címmel. 

x Autótaxi telefonszáma 30«. 798 

— A Délmagyarország jegyirodája nyitva reggel 

9-12, délután 3—7. Színházjegyet kívánságra hát-

hoz k ü l d i k . Telefon •«№. 


