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pesten szerezhetik csak meg. Az Ismét sérrlm t Je-
lent Szegedre, mert teljesen Budapestre (rányitja 
a forgalmat Indítványozza, hogy a város irjon fel 
a kormányhoz, hogy ezt a kedvezményt az egész 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Délma. 
gyarország részletesen beszámolt arról a megdöb-
bentő kettős gyilkosságról, amely szeptember 10-én 
tőrtént a Nagyklrályság 21. számú tanyán. A két 
áldozat: Tési Fekete József és felesége volt, akik 
kölcsönösen verték agyon egymást. 

Tési Fekete József hosszabb idő óta rossz vi-
szonyhan élt feleségével és annak családjával. Ké-
sőbb a házastársak különváltak. Tési Fekete Jó-
zsefné visszament szülei házába. A súrlódások 
azonban a házastársak kőzött nem szűntek meg. A 
vagyon közös maradt és emiatt napirenden voltak 
» verekedések és veszekedések. Szeptember 10-én 
a két tanya között találkozott Tési Fekete József 
a feleségével. Szóváltás keletkezett közöttük, majd 
a veszekedés zajára előjöttek az asszony család-
tagjai is. A veszekedés közben Tési Fekete József 
előkapta a kabátja alá rejtett vasdorongot és fejbe-
ütötte feleségét. A verekedésbe beleavatkoztak az 
asszony hozzátartozói is. Tési ekkor rájok támadt, 
anyósának eltörte a karját, sógorán pedig súlyos 
sérüléseket ejtett. Az óriási tumultusban aztán ki-

(A Délmagyarország munkatársától) A hódmező-
vásárhelyi szociáldemokrata párt a mult év jú-
niusában népgyűlést tartott, amelynek egyik pontja 
az akkoriban lezajlott angol választások és a ma-
gyar revizió közötti összefüggés volt. A gyűlés 
szónoka. Erdei István párttitkár azt fejtegette, hogy 
az angol munkáskormány szimpátiájának megszer-
zése sokat lendíthetne a magyar revizió ügyén. 
Rámutatott arra, hogy Henderson angol külügy-
miniszter a Kossulh-szobor leleplezésekor mondott 
beszédében világosan megmondotta, hogy Kossuth 
eszméinek a méltánylása és a kormányzásba való 
érvényrejuttalása eminens érdeke a magyarságnak. 
Erdei István azzal fejezte be beszédét, hogy a ma-
gyar kormány magán viseli a hazafiatlanság bé-
lyegét. 

A gyűlésen ügyeleti szolgálatot teljesítő rendőr-
liszt Erdei beszéjéről jelentést tett és a miniszter-
tanács felhatalmazására a magyar kormány sérel-
mére elköveteti felhatalmazásra üldözendő rágal-

or^zág területére biztosítsák. 
A polgármester bejelenti, hogv a szükséges lépé-

seket megteszi és ezzel a közgyűlés véget ért. 

esett kezéből a vasdorong. Időközben felesége esz-
méletre tért, felkapta a dorongot és utolsó erejével 
férjére vetette magát. Tési Fekete József elbukott, 
felesége, pedig addig-ütötte-verte fejét a vasdo-
ronggal, amig ki nem szenvedett. Ezután ő is ösz-
szeesett és röviddel férje halála után meghalt a 
férjétől előzőleg kapott ütések következtében. 

A nyomozás során az első pillanatban tanács-
talanul állottak a két holttest mellett. A nyomozó 
csendőrök nehezen akartak hitelt adni a rokonság-
nak, mert a kettős gyilkosság szokatlan története 
valószínűtlennek látszott. Hosszas nyomozást foly-
tattak le ezután a lanyák között. Természetesen a 
feltevés az volt, hogy Tésíéket egy harmadik 
ember ölte meg. A nyomozás végül is megállapí-
totta, hogy a megdöbbentő gyilkosság ugy történt, 
ahogy azt az asszony családtagjai előadták. 

A tragédia ügyében indított nyomozás csak most 
fejeződött be. Tekintettel arra, hogy a két gyilkos 
azonos a két meggyilkolttal, felelősségre vonni 
senkit sem lehet. Az ügyészség ezen az alapon 
most megszüntette a további eljárást. 

mazás vétsége miatt bűnvádi eljárás indult a párt-
titkár ellen. 

Erdei István a törvényszéki tárgyaláson elismerte, 
hogy az inkriminált kifejezéseket megtette, de nem 
olyan konkrét formában és nem azzal a tendenciá-
val, amint azt a vádirat mondja Előadta, hogy nem 
tényt állított a kormán/ról, csupán nézetét nyil-
vánította arról, hogy a kormány nem szolgálja 
a nemzet érdekeit akkor, amikor szembehelyezke-
dik a lord Rothermere által is hangoztatott de-
mokratikus belső átalakulásra való törekvéssel és 
ezzel késlelteti a revizió ügyét. A törvényszék el-
fogadta ezt az érvelést, hogy az inkriminált ki-
fejezés nem képez tényállítást és ezért csak a 
magyar kormány sérelmére elkövetett becsületsér-
tés vétsége miatt Ítélte el Erdei Istvánt 80 pengö 
pénzbüntetésre. 

A szegedi Ítélőtábla Skultéty-lanácsa a beadott 
fellebbezések folytán csütörtökön foglalkozott az 
üggyel, Erdei István a tábla előtt terjedelmes vé-

dekezést adott elő. Elmondotta, hogy beszédében 
Henderson beszédéből idézett és az inkriminált 
kifejezési ngv mombTi . hogy ha igaz az, amit 
Henderson állit a m;r;yar kormányról, akkor a 
kormány magán viseli a hazafiatlanság bélyegét 
Erdei védelmére m f ; felhozta, hogy beszéd köz-
ben elragadta a szónoklás heve. 

A tábla ezután Ítéletet hozott A párttitkárt a 
kormány sérelmére elkövetett becsületsértés vétsé-
gében mondotta ki bűnösnek és a törvényszék által 
kiszabott 80 pengő pénzbüntetéssel szemben $ napi 
fogházzal sújtotta. A biróság kimondotta, hogy 
nem veheti enyhítő körülménynek Erdeinek ezt 
a védekezését, hogy elragadta a szónoklás Jieve, 
A szónoknak — mondotta a tábla — mérsékelnie 
kell tudnia magát 

Az itélet ellen ugy az ügyész, mint az elítélt 
semmiségi panaszt jelentett be a Kúriához. 

8"50 leguíabb divatú nu Mover" 
i Tisza Arutiáz, pm^OKbaiár 

Háromtagú tolvajszövstkezetet 
fogott el a rendőrség 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az utóbbi 
időben sűrűn előforduló betörések tettesei kerültek 
csütörtökön rendőrkézre. A tolvajbanda szabály-
szerű szervezettséggel dolgozott, ügyes munka volt 
kézrekeritésük. 

mlékezeles, hogy a Párisi-körut 10. szám alatti 
fakereskedésben egy héttel ezelőtt betörők jártak. 
Álkulccsal felnyitották az Irodahelyiséget, felfeszí-
tették az amerikai Íróasztalt, ahonnan elemeltek 
egy vaskazettát, amelyben körülbelül 200 pengő 
készpénz volt, elloptak egy arany karkötőórát és 
elvitték a fogason talált valamennyi ruhadarabot 

Más esetben a Makkoserdő-soron egy részeg-
embertől rabolták el aranyóráját, aranyláncát, 
keddre virradóra pedig a Petőfi Sándor-sugárut 
31. szám alatti Dobó-féle hentesüzletet rámolták 
ki. Készpénzt, ruhát, ezüstórát, kolbászt, szalonnát 
vittek magukkal a betörők. 

A rendőrség nagy eréllyel látott a nyomozáshoz. 
Bauer Ede, vitéz Paál Károly és Turno Péter Pál 
detektívek végezték a nyomozást A munka köz-
ben számos feljelentés érkezett a rendőrségre, ame-
lyekben szinte egyforma recept szerint elkövetett 
apróbb bűncselekményekről tettek Jelentést A de-
tektivek rövid idő alatt elfogták a tolvajszővet-
kezelet, amelynek tagjai: Bán János 20 éves nap-
számos, Pap Ferenc 26 éves szabósegéd, Kurucz 
András 23 éves péksegéd, valamennyien büntetett 
előéletűek. Kézrekerült a tolvajbanda orgazdája Is, 
Gazdag Mária 36 éves Mőra-ucca 12 szám alatti 
bejárónő személyében, akinél megtalálták a hen-
tesárukat. Az ellopott holmik nagyrészét is meg-
találták a zálogházban. 

Hamisított lejei mérlek kl 
több családnak 

Eljárás indult a hamisítók ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.) Négy sze-

gedi tisztviselő panaszára eljárás indult meg hami-
sított tej árusítása ügyében. Néhány nappal ez-
előtt történt, hogy egy vasúti tisztviselő az egyik 
üzletben olyan tejet kapott, hogy attól kisfia reg. 
gelizés után rosszul lett. Ugyanekkor többen is, 
akik ebben az üzletben vásároltak tejet, szintén pa-
naszkodtak a hamisított tej miatt A vevők közül 
négy tisztviselő a tejből mintát vitt a vegyvizsgáló 
állomásra, azzal a kéréssel, hogy a tejet vizs-
gálják meg. 

A vegyvizsgáló állomás a tejekről egyöntetűen 
megállapította, hogy az szennyezett, baktérium, 
mai telitett, lefölözött és felhigitott. A tejben szó. 
dát is felfedezett a vizsgálatot végző vegyész. A 
tejet kimérő kereskedő ellen ennek alapján meg-
indult az eljárás. 

A Délmagyarország munkatársa felkereste ezügy-
ben a Központi Tejcsarnok Rt. igazgatóságát, ahol 
a kővetkezőket mondották: 

— A dolog minket nem érint, mert a viszont-
elárusitókkal szemben, mihelyt az átveszi tőlünk 
a tejet, megszűnik minden felelősségünk. Az bi-
zonyos, hogy telepünkről a tej a legkifogástalanabb 
állapotban indul útjára. Az ellenőrzés olyan szi-
gorú, hogy szinte lehetetlen, hogy nálunk valami 
ilyesféle előforduljon. Ebben az esetben valószí-
nűleg az történt, hogy meghamisították tejünket 

Az ügyben egyébként a nyomozás megindult 

BIICH Fa' széíl> koksz 
te lefon 1-26, ш 

A pásztorffiu 
borzalmas halála a vonat előtt 

A szegedi törvényszék felmentette a csongrádi motorvonat vezetőiét 
(A Délmagyarország munkatársától) A mult év 

augusztusában a Csongrádról Gátér felé haladó mo-
torvonat súlyos szerencsétlenséget okozott A motor 
Csongrád közelében kettészelt egy pásztorfiut, aki 
közvetlenül a vonat előtt akart átszaladni a pá-
lyán. A szerencsétlenség, amelynek több szem-
tanuja akadt, oly borzalmas volt, hogy a vonat 
utasai közül többen elájultak. A szerencsétlenség 
után megindult csendőri nyomozás olyan adatokra 
bukkant amelyek alapján gyanú merült fel a 
mozdonyvezető gondosságát iiletőleg. 

Paczul Réla főmozdonyvezető ellen az ügyészség 
gondatlanságból okozott emberölés vétsége miatt 
vádiratol adott ki. Ügyét csütörtökön tárgyalta a 
szegedi törvényszék. A tárgyaláson Paczul Béla 
Sáfár Pál 17 esztendős pásztorgyerek halálának kö-
rülményeit a következőképen adta elő: 

A vonat Csongrádról haladt Gátér felé. Csongrád 
határában kitekintett a motor ablakán és mintegy 
ötszáz méter távolságban teheneket pillantott meg. 

Ingyen tanltunk ki mindenkit, kl ná'unlc vásárol „ C S E P E L " varrógépel 
hímzésre, varrásra, sőt ruha és fehérnemű szabásra is 
elsőrendű szabész tanerő által ElSÖ kézből, lehál legolcs.bban vásWhatla a gépe', már he"! 3 Pengős 
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A nagykirálysági kettős gyilkosság ügyében 
az ügyészség megszüntette az eljárást 

A férj és feleség kölcsönösen agyonverte egymást 

Élesen sípolt, ugyanebben a pillanatban, 10—15 
méternyire a vonaltól, felugrott a sinek mellől 
egy gyerek. Valószínűleg aludt előzőleg, mert za-
varodottan nézett körül, lehet, hogy az éles sí-
polás is megijesztette, azután közvetlenül a moz. 
dong elölt át akart szaladni a túlsó oldalra. Kőzte 
és a vonat között nem volt ekkor már öt méternyi 
távolság sem. Lefékezni már nem lehetett. A moz-
dony derékon kapta el a pásztorfiut és kettészelte. 

A kihallgatott tanuk közül többen igazolták, hogy 
Sáfár szinte beleszaladt a vonatba. Kihallgatták 
dr. Vida Sándor ügyvédet is, aki elmondotta, 
hogy a másodosztályú fülke ablakán nézett ki, ami-
kor az elgázolás történt. Látta, amint a gyerek a 
sípolásra felriadt és látta, amint a vonat elé ug. 
rótt. A látottak annayira megrendítették, hogy 
elájult. 

A biróság rövid tanácskozás után Paczul Béla 
főmozdonyvezetőt felmentette az emberölés vádia 
alól. Az itélet jogerős. 

A szegedi tábla 8 napra ítélte 
a vásárhelyi szocialista párttitkárt 

a kormány sérelmére elkövetett becsületsértés miatt 


