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Szalmiákszesszel megmérgezte magái
egy 78 éves asszony
(A Délmagyarország

munkatársától.)

A Gál-

ucca 17. srámu házban lakók szerdán reggel
egy idős asszony öngyilkosságáról tettek jelentet a rendőrségen. A házban lakott özvegy
Fehér Antalné 78 eves őreg asszony, aki egyedül, elhagyatottan, minden támasz nélkül tengette életét. Az ftreg asszony szerdán reggel
hosszú ideig nem jött ki a lakásából, ami
gyanúsnak tűnt fel a házbelieknek. Rányitották az ajtót, amikor is Fehérnél az ágyban
fekve, eszméletlenül találták. Kihívták a men-

tőket, akik azonban már csak a be'dllott halált
konstatálhatták.
Rendőri bizottság szállt ki a helyszínre, az
orvos megállapította, hogy özvegy Fehér Antalné szalmiákszesszel mérgezte meg magát.
A kihallgatott szomszédok egybehangzó vallomása szerint özvegy Fehér Antalné elhagyatottsága és nyomora miatt vált meg az élettől. Holttestét az orvostani intézetbe szállították.

A budapesti törvényszék elnapolta
Balogh Lajos rágalmazás! perét
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a
Délmagyarország, hogy Batogh Lajos a szénszállítás körüli perekből ismert ügyeivel kapcsolatban
az elmúlt esztendőben beadványt intézett az igazsáfjügyminiszterhez,
amelyben súlyos vádakka/
Illette a szegedi ügyészséget, dr. Zobay Ferencet,
az ügyészség elnökét és dr. Balázs Sándor ügyészt.
A beadvány miatt a szegedi ügyészség, valamint
dr. Zobay Ferenc és dr. Balázs Sándor sérelmére
elkövetett felhatalmazásra üldözendő
rágalmazás
miatt bűnvádi eljárás indult Balogh Lajos ellen.
Az ügyet tegnap tárgyalta a budapesti büntetőtőrvényszék.
Balogh Lajos védő nélkül jelent meg. Az elnök
először a vádiratot ismertette. Balogh I.ajos súlyos
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vádjai közül a legáltalánosabb az, hogy »az ügyészség elposványositja az ő ügyeit, elfogult vele szemben és nem jár elázzál a kötelező tárgyilagossággal, amellyel, mint vádhatóságnak eljárnia kellene«.
Balogh Lajos az elnök kérdésére kijelentette, hogy
nem érzi bűnösnek magát. Ezután terjedelmesen
ki akarta fejteni az ügy, illetve a miniszterhez
küldött beadványának előzményeit, ekkor azonban
az elnök megállapitotta, hogy Balogh Lajos beadványának csak másolatát csatolták a feljelentéshez.
A törvényszék ugy látta, hogy az űgy elbirálásá.
hoz szükséges az eredeti beadvány, ezért ugy
határozott, hogy a tárgyalást elnapolja és a beadványt beszerzi a minisztériumtól.

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Szokatlan bűnügyet tárgyalt szerdán a szegedi törvényszék Vi'd tanácsa. Juhász István dorozsmai
gazdálkodó megölte apósát, de nem sikerült kideríteni, hogy miért követte el tettét. A kihallgatott tanuk többféleképen adták elő a véres éjszaka történetét.
Miskolezy Mihály gazdálkodó
december 5-én
disznóölést tartott. A böllér veje, Juhász István
volt, aki rendesen elvégezte feladatát. Este vacsora követte a disznóölést és ahogy a tanuk előadták, • sütemény után borozni kezdtek a vendégek. Rengeteg bort ivott meg a társaság. Éjféltájban a társaság felkerekedett és sorba járta az
ismerősöket Itt is, ott is ittak, majd hazatértek,
apósával kezdett ki. A két ember ősszeverckeJnhász István kötekedett az emberekkel, majd
dett Juhász bicskát rántott és szúrni akart, de
a kést apósa és felesége elvették tőle. Juhászt az
asszonyok kivezették az udvarra, addig a férfiak
fogták Miskolczyt. nehogy veje után rohanjon.
Néhány perc múlva az udvar felől az asszonyok
segélykiáltása hallatszott. Miskolezy kirántotta magát a férfiak kezéből, vas villát ragadott éa elrohant a hang irányában. A tragédia pillanatok alatt
játszódott le. Miskolezy a vasvillával leütötte ve.
Jét, mire Juhász a böllérkéssel apósa hóna alá
döfött Még volt annyi ereje Miskolczynak, hogy
bement a házba, ott azonban összeesett és elvérzett Az ügyészség wős felindulásban elkövetett
szándékos emberölés büntette miatt emelt vádat
Juhász ellen.
A tárgyaláson Juhász István ^zzal védekeze tt,
hogy semmire nem emlékszik, mert erősen Ittas
volt. A kihallgatott tanuk nem tudták megmondani,
hogy m l okozta a két ember között az Összetűzést. Azt egybehangzóan vallották, hogy a szobában Juhász rántott kést apósára, a szabadban
pedig Miskolezy támadt először vejére. A tanuk
azt sem tudták megmondani, hogy mennyire volt
italos a vádlott A védő bizonyitáskiegészitési indítványt terjesztett elő, amelyet azonban a biróság
elutasított. A biróság ezután Ítélethozatalra vonult
vissza, de ítéletet nem hirdetett. Az elnök bejelentette, hogy a védő által kért bizonyitáskiegészitési Indítványnak mégis helyt ad és a tanukat
ujabb határnapra megidézi. A tanuk a verekedés
előzményeire és a vádlott ittasságára nézve fognak vallomást tenni.
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vegyen!
Most olcsó!
evőeszközök, tálcák, dísztárgyak!
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Április 23-án tárgyalja az Ítélőtábla a 12 évre elitén
Kftszegi Oszkár bűnügyét
(A Délmagyarország munkatársától.) A mult év
nyarán történt — mint ismeretes — Újszegeden
az a gyilkosság, amelyet Kőszegi Oszkár rovottmultu volt városi napidíjas követett el. Kőszegi
Oszkár több revolverlővéssel megölte Faragó Gizellát, azután elmenekült A rendőrség a gyilkost
rövidesen elfogta a tápéi füzeseknél. Kőszegi szerelemfélléssel védekezett és azt adta elő, hogy
menyasszonyát nagyon szerette. Később Faragó
Gizella megtudta, hogy Kőszegi már büntetve volt,
mire elidegenedett tőle. Amikor látta, hogy őszsz»roppan körülötte minden, elővette revolverét
és menyasszonyára lőtt. ö maga is — mondotta —

öngyilkos akart lenni, de fiétö sikerült
A nyomozás során kiderült hogy Kőszegi nem
ilyen okokból követte el a gyilkosságot Az elmúlt télen tárgyalta a szegcdi tőrvényszék Kőszegi
Oszkár bűnügyét Az izgalmas jelenetekben bővelkedő főtárgyalás után a biróság Kőszegit 12 esztendei fegyházra itélte. Kőszegi Oszkár az itélet
súlyossága miatt fellebbezést jelentett be.
Az ügy április 23-án kerül a szegedi Ítélőtábla
Kovács-tanácsa elé. Kőszegi a fellebbviteli tárgyalásra — a hirek szerint — ujabb bizonyítékokkal szándékozik előállni.

Egy cigány tiz csendőr el!en

A lSrvényszék előtt kiderüli, bogy a vádlott féléidét fegyházban töltötte
(A Délmagijarország munkatársától.) Sztojkó Antal vásárhelyi lóalkusz a mirtt évben őrizetlenül
hagyta kocsiját a Koppáncs felé vezető országúton,
mire a csendőrök felirták és a biróság elitélte.
Sztojkó az eset után felháborodottan híresztelte,
hogy a csendőrök igazságtalanul irják fel. Részrehajlónak és megoesztegethetönek mondotta a
csendőrséget, mert — kijelentése szerint — a főtörzsőrmester azt, aki fizet neki, nem bántja.
A csendőrök pedig együtt isznak a kocsisokkal,
akik azt tehetnek, amit akarnak. Sztojkó beszéde

SLzy húsvéti sonkák

eljutott a csendőrőrs fülébe is, mire feljelentést
tettek a cigány ellen.
Sztojkó ellen a csendőrség sérelmére elkövetett
felhatalmazásra
üldözendő rágalmazás
vétsége
miatt indult eljárás. A cigányt szerdán vonta
felelősségre a szegedi törvényszék Berze-tanácsa.
A személyi adatok felvételénél kitűnt, hogy a 45
esztendős cigány 10 ével töltött el a különböző
fegyintézetekben kisebb-nagyobb bűncselekmények
miatt.
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A biróság tiz csendőrt hallgatott ki. Ezek valamennyien azt vallották, hogy a járőr jogosan
irta fel Sztojkót. Valamennyi tanú tagadta, hogy
pénzt, vagy italt szokott volna kapni a kocsisoktól.
A törvényszék Sztojkó Antalt egyhónapi fogházra
itélte.

<W Régi evőeszközök felújítása, hiányzó darabok
minta szerinti pótlása, uj késpengék bekészítése
pontosan, szakszerűen, gondosan készülnek.

Brilliáns áruk!
Órák, ékszerek a mai viszonyoknak maalelelA olcsA
árban, k e d v t i ö f i z e t é s i k ö n n y í t é s s e l |s.

Fischer Testvérek

S z e g e d , Kárász ncca M a
Hagy Ara- As AhszerlavilA műhely!
• Va

Legszebb húsvéti a j á n d é k o k !
Művészi kerámiák és iparművészeti kézimunkák és lakberendezési tárgyak legjutányosabb árban kaphatók

Reltzerné Harczos Melly
kézlmunkamüiermében, Aradi ucca O . M

H. Lengyel Grete
•kozmetikai intézete

Kállay Albert ucca 1. sz.
•>• l f *-

Egyéni arcápolás, alkalmi kikészítés, összes szépséghibák
kezelése. Olcsó bérletrendszer.

