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A Korzó Mozi tegnapi bemutató előadásán Pethes és Dénes, ez a két kitűnő fiatal művész nagy 
sikerrel mutatkozott be humoros-parodisztikus műsorával. Ez az egészen újszerű kabaréjátszás, 
amely ennek a két kitűnő, elválhatatlan színésznek a specialitása, Szegeden is nagy sikert ara-
tott, mint mindenfitt, ahol csak fellépnek. Szinház, rádió, film, a varieté paródia a műsor ki-
emelkedő számai, mely egy órán át szüntelen kacagásban tartotta a közönséget Nagy és meg-

érdemelt sikerűk volt Vasárnapig játszanak a Korzó műsorán. 

A kútba akarta ölni magát 
egy fiatal tanyai lány 

(A Délmaggarország munkatársától.) Egy rösz-
kel tanya udvarán nem mindennapi öngyilkossági 
kísérlet játszódott le csütörtök este. Egy 17 esz-
tendős tanyai leány kisérelt meg öngyilkosságot, 
még pedig olymódon, hogy leereszkedett a kútba 
és bele akarta fojtani magát a kut vizébe. 

A leány szülei az esti órákban arra lettek figyel-
mesek, hogy a gémeskút felől kétségbeesett segély-
kiáltás hallatszik. A kiáltozásokban felismerték a 
17 éves leány hangját. Azonnal a kúthoz siettek, 
majd lámpákat hoztak és hozzáláttak a leány meg-
mentéséhez. Az apa mászott le a kútba és hozta 
fel a félig elalélt leányt a vödörre kötözve. Alig 
tették le a leányt a földre, ujabb meglepetés 
érte a családot. A leány néhány perc múlva egy 
egészséges gyermeknek adott életet. 

A 17 éves leány még a télen megismerkedett * 

egy legénnyel, aki hevesen udvarolni kezdett. A 
legény be is jelentette szándékát a leány szüleinek, 
elmondotta, hogy szeretné elvenni feleségül a 
leányt A szülők azonban hallani se akartak a 
dologról és eltiltották leányukat a barátkozástól. 
A fiatalok azonban titokban jnégis találkoztak és 
a szerelemnek következményei lettek. Az utóbbi 
napokban heves fájdalmak vették elő a fiatal 
leányt. Rettegve gondolt arra, ha szülei megtudják 
a valót, ezért elhatározta, hogy mielőtt gyermeke 
megszületne, a kútba öli magát. Csütörtök este, 
amig a család a nyári konyhában vacsorázott, 
kilopakodott az udvarra és a kut vödrébe kapasz-
kodva, lebocsájtkozott a vizbe. Itt azonban el-
vesztette bátorságát és segítségért kiáltozott. A 
beteg leányt pénteken beszállították a szegedi kli-
nikára. 

Kőizigi Oszkár levélben számolt be 
plóbánostestvórónek a gyilkosságról 

Könyveket kér az ujszegedi gyilkos 

(A Délmaggarország munkatársától.) Az ujsze-
gedi gyilkos, Kőszegi Oszkár, pénteken reggel an-
nak a kívánságának adott kifejezést, hogy szeretne 
valakit megbízni a védelmével. Közölte, hogy védő-
jéül dr. Kőváry Ottót választja. Az ügyvéd még 
a délelőtt folyamán felkereste a gyilkost a fog-
házban és hosszabb ideig tárgyalt vele. 

A gyilkos egyébként nagyon unatkozhatik a 
fogházban, mert az volt védőjéhez az első kérése, 
hogy küldjön be számára valami könngü olvasni-
valót, mert — amint mondotta — majd megőrül 
Kőszegin azonban egyáltalán nem látszik meg, 

hogy feldúlt lelkiállapotban lenne. Nagyszerű ét-
vággyal eszik, jól alszik és csak néha panasz-
kodik. 

Pénteken Kőszegi Oszkár tollat, tintát^ levélpapírt 
kért Elmondottá, hogy Erdélyben él egy plébá-
nos bátyja, aki valószínűleg semmit sem tud azok-
ról a dolgokról, amelyek vele történtek. Szeretné 
testvérét részletesen informálni, megirni neki, hogy 
milyen bűnt követett el. Kőszegi kívánságát tel-
jesítették, a levél már el is ment az érdélvi plé-
bánoshoz, aki valószínűleg nem kapott ennél meg-
rendítőbb levelet 

F e l m e u í e f í é k a s s e ö r e g i l e g é n y t , 

a lei m e g ö l t e i d e á l j a t e s t v é r é i 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa pénteken 

egy. falusi szerelmi tragédia ügyét tárgyalta. 

A vádlott Gyorgyevícs János 21 éves szőregi 

legény volt, aki ellen az volt a vád, hogy 

1928 márc iusában több késszurással megölte 

Miletin Pantót. Az ügyészség Gyorgyevícs el-, 

len halált okozó súlyos testi sértés, büntette 

miatt adott ki vádiratot. 

A halálosvégü verekedés előzménye az 

volt, hogy Gyorgyevícs• szerelmes volt Mile-

tin Pantó fiatal húgába, Zörikába. A szerel-

met Miletin Pantó és legénytársai nem jó 

szemmel nézték és á l landóan üldözték Gyor-

gyevicset. Március 31-én este Gyorgyevícs Mi-

letinék kapu j ában ál lva beszélgetett a leány-

nyal. A leány bátyja éppen akkor jött ha-

zafelé Mendcbaba Obrád nevü barát jával . A 

két legény egyideig figyelte a szerelmeseket, 

azután Miletin odasietett a párhoz és Györ-
gyevicset teljes erővél arculütötte. 

Az ütés u t án a két legény, között vad vere-

kedés kezdődött. Miletin a földre rántotta 

Gyorgyevicset, aki ekkor előhúzta a harisnya-

szárba elrejtett kését és kétszer oldalbaszurta 

támadóját. Miletin a szúrás következtében 

mel lhártyagyul ladást kapott és néhány nap 

mú l va meghalt. 

A pénteki tárgyaiásón Gyorgyevícs beis-

merte, hogy megszúrta Miletin Pantót. Vé-

delmére azt adta elő, hogy azért, mert Mile-

t in Zór íkának udvarolt, a legény és barát ja i 

á l landóan üldözték őt és fenyegették életét is. 

Többször megtörtént, hogy karókkal támad-

tak rá. A verekedés a lka lmával attól tartott, 

hogy Miletin és Mendebaba végeznek vele. 

Ezért rántotta elő a kését. A tanuk igazolták 

Gyorgyevícs védekezését, egyedül Mendebaba 

vallotta azt, hogy Gyorgyevícs sohse szokott 

kést hordani magával és most azért volt nála, 

hogy végezzen Miletinnel. 

A biróság ítéletében felmentette a legényt, 

mert beigazoltnak látta a jogos önvédelmet, 

bár az túllépte a határt , viszont a támadás 

súlyos és veszélyes volt. A felmentő ítélet el-

len az ügyész fellebbezést jelentett be. 

55 ezer pengőt sikkasztott 
és Amerikába szökött egy pesti 

mérnök 
Budapest, augusztus 22. A budapesti főkapitány-

ság nyomozást indított Szalag István budapesti 
mérnök kézrekeritésére, aki a feljelentés szerint 
55 ezer pengőt sikkasztott, azután külföldre szö-
kött. Az egyik feljelentést a debreceni mükőgyár 
tette meg 38 ezer pengő erejéig, a másikat Lovas 
Géza budapesti vállalkozó 12 ezer pengő elsik-
kasztása miatt. A többi feljelentések kisebb ősz-
szegről szólnak. 

A főkapitányság megállapította, hogy Szalay Ist-
ván néhány nappal ezelőtt Amérikába szóló hajó. 
jegyet váltott egy olyan hajóra, amely tegnap éjjel 
hagyta el a plgmouthi kikötőt. A főkapitányság 
Párisba és Londonba rádió utján továbbította az 
elfogatási parancsot, amélyet továbbítanak az óceá-
non üsző haióra is. 

ffiibekSsáza fiatárában 
a szerb batáririfk lelőttek 

egy rieszki NMmivest 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kü-j 

bekháza határában Csehok Antal dcszki lakos 

az országhatárt átlépte és szerb területre 

ment azzal, hogy Rábén lakó ismerőseit meg-

látogatja. Csehokot a szerb határőrök elfog-

ták és az ókereszturi parancsnokságra akar-; 

ták kisérni. Útközben Csehok szökési szándék-

ból az ut melletti kukoricásba futott, m i re a\ 

határőrök utánalőttek. A golyó talált és Csehok 

azonnal meghalt. Holttestét Gyá la községben 

a szerb hatóságok temettették el. 

Öngyilkosságot követett el 
egy tiatal klinikai szülésznő 
(.A Délmagyarország munkatársától.) Zsíros 

Erzsébet 23 esztendős szülésznő a szegedi szü-

lészeti k l in ikán volt alkalmazásban. Zsíros 

Erzsébeten napok óta a búskomorság jelei 

mutatkoztak. Csütörtök este társnői hörgést 

hallottak szobájából. Amikor besiettek hozzá, 

eszméletlen á l lapotban találták. Az orvosok' 

megvizsgálták a leányt és megállapították, 

hogy nagymennyiségű szublimátpasztillát, 

vett be. 

Zsíros Erzsébetet még nem lehetett kihall-

gatni, búcsúlevelet nem hagyott hátra, öngyil-

kosságának oka ismeretlen. Felgyógyulásához 

kevés a remény. 

A Somogyi- és Klebelsberg-
telepek útépítései 

(A Délmaggarország munkatársától.) Az útügyi 
bizottság pénteken délelőtt Ordögh Lajos tb. ta-
nácsnok elnöklésével ülést tartott, amelyen dön-
tött a Somogyi- és Klebelsberg-telephez vezető 
utak munkálatainak vállalatba adásáról. A két út-
építésre ÍR ajánlat érkezett négy csoportban. Mint 
legkedvezőbb ajánlattevők, a munkálatokat a követ-
kezők kapják meg: 

Első csoport: 5700 tonna kő szállítására Bálint 
Móric budapesti épitési vállalkozó 56.311 pengővel 

Második csoport: 3456 köbméta- marosi homok 

szállítására a Somogyi-telepre, Újvári József sze-

gedi fuvaros 15.830 pengővel 

1134 köbméter marosi homok száílitSsSra a 

KleLelsberg-telepre, Újvári József 5783 pengőveL( 

Harmadik csoport: a burkolat elkészítése 17.000 

négyzetméter területen Juhász János szegedi kö-

vezőmester 13.600 pengővel. 

Negyedik csoport: a vasúton érkezett kőanyag 
kifuvanozása, 4300 tonna Somogyi-telepre TJjvári 
József szegedi fuvaros 6364 pengővel és 1400 
tonna a Klebelsberg-telepre, Halasi Sándor szegedi 
fuvaros 1624 pengővel. 
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