
vosnak ismerte. A műtéti* ő idott kóml l in 
hasítást Herepcynck. Véleménye szerint • 
gijóqqszert exprdiáló gyógyszerész is hibás, 
mert nem Irtezte nz (íve r-i azt, hoji/ mérget 
tartalmas. 

Dr. Gyurlfza Sándor szaké r lő -

véleményében előadta, hogy egészséges s ser-
véreinél alkalmnrcAt dózla nem tett volna ha-
lálos. Befolyással, sőt döntő befolyással rolt 
• szerencsétlenségre az, hogy a beteg egyénileg 
alkalmatlan volt a használt szerre, nikrázíában 
szenvedett. Ezt az ellenszeret nem lehat meg-
állapítani külsőleg, ezt csak a prakszis mu-
tatja A méreg közvetlenül a vérkeringésbe 
jutott, mert a véredények falai feltűnően vé-
konyak voltak Kijelentette, hogy as orvos as-
zal, hogy az ápolónőtől vette át az injekciós 
tűt, nem követett el gondatlanságot, mert ez 
bzofásns a f Hnikákon, bár egyes helyeken 
min lent szigorúan megvizsgálnak. Az ápoló-
nőknek a két sser közötti differenciál feltét-
lenül Ismernlők kellett volna, 

Ezután dr. Cseh Ernő Üg. ciz mondott 
tá d beszédei 

ás megállapította, hogy a gondatlanság ml Ad 
a három vádlottal szemben fennáll. Elmulasz-
tották mindannyian azt, hogy * címkét el-
olvassák és ez volt a végzetes hiba. 

Dr. Burger Béla, 
dr. Herepef Irán védője 

felmentést kért Senki sem ftflrtőI tbbeh tt 
szerencsitlen Ügyben — mondotta —, mert 
a szomorú eredmény a véletlenek sorozatának 
köszönhető. Herepey tudatában az élt, hogy 
az ápolónő más szert, mint 2 százálékót novo-
caint nem is hozhat, ezért nem nézte meg 
az üveg dm kéjét Az, hogy áz ápolónő el-
készítve adu át neki ar Injekciói tat, álta-
lános szokás a klinikákon. Véhíten volt, höffu 
a gyógyszerész elfelejtette a mitegjélzést al-
kalmazni, véletlen volt, hógy at Hpotőnők 
nem Ismerték fel a oooalrtt, de oitéflen volt 
as elhalt egyéni alkalmatlansága tl. Nem ftt-
ződlk ahoz igazságügyi érdek, hogy Herepeyt 
elitéljék és eszel egy nagy lövŐjQ fiatal orvot 
karrierjét kettétörjék. Végül as ánolónők vé. 
dől ls felmentést kértek. 

A biróság 
mind a három vádlottat bűnös-

nek mondott* kl endatlansánból elkövetett emberölés vétségé* 
n és esért 

dr. Herepey Ivánt 200, istenes Máriát 
és Sót ét Jolánt pedig W—5Ó pengő 

pénzbüntetésre ítélte. 

A biróság a vádlottak gondatlanságát ahban 
látta, hogy egyikük sem nézte meg az orvosa 
sdgos üveg címkéjét, A biróság enyhítő körül-
ménynek vette, hogy tz ő gondatlanságukat 
mások gondatlansága is megelőzte. Gondatlan 
volt a gyógyszerész, aki nem jelezte az üve-
gen a mérget és gondatlanul járt el a klinika 
Ls, mert a klinikának a gyógyszerész gondat 
lanságát észre kellett volna vennie és pótol-
nia kellett volna. 

A foglalkozástól való eltiltást a biróság azért 
mellőzte, mert a vádlottaknak ez az eset volt 
az első botlásuk, de a bíróság n mai n"héi 
időket nem találta alkalmasnak arra, hogy 
a vádlottakat kenyerüktől megfossza. 

Az orvos és az ápolónők az ítéletben meg-
nyugodtak, ugyszlnltin az ügyász Is, dr. E'irger 
Béla védő fellebbezett dr. Herepey Iván el-
ítélése miatt 

Ha saját magának Jót akar" 
akkor forduljon műszerészhez 

bizalommal l \ M K U W I C s a k a n l c s -
u « a 9 , meri n'f u j á r u t * leonic, t.oon kon aiia vámárui, heréhpároh, varrógé-peit, gqermchhocslh " a l k a t r é s z e i , 
azok lavitSsa felelősség mellsti norsan ás pontosan. 

Elköltött pénze 5 %-tí/ visszatéríti a 

DÉLMAGYARORSZÁG 
annak az elöhzelönek, aki takarékos-
sági szervezekének Üzleteljen szerzi 

be szükségleteit. 

A színházi merénylőt , _ 
zárt elmegyógyintézetbe szállítják 
(A Délmaggaróretdg munkatársától.) Amint 

• Úélmagyarország jélezte, pénteken délelőtt 
eldőlt a színházi tÜMfeóvás merénylő, Elekes 
István sőfsa. At orvosseakértők: dr. Gourtcza 
Sándor, dr. Ács Sándor és dr. Knall János 
befejezték «a merénylő elmeállapotának a vizs-
gálást és terjedelmes szakértői jéléútést ter-
jesztetlek as Ügyészség elé. A tőrvényszéki or-
voaszakértők véleményükben határozottén ál-
lítják, hogy Elekes Tóth István a bűncselek-
méng elkövetésének Idején nem btrl szabad 

elhatározóképességgel, mert gyógyíthatatlan té-
bolyodottságban szenved, ón- és k6zv?stSlye» 
őrült. Ezért s szakértők javasolják a merényié 
zárt elmegyógytnlézdbe való elhelyezését. 

A merénylő ilven körülmények kösfitt mám 
kerül birósáy elé. Az ügyéitség móg oéhtov 
irat beérkezését várja, azután Elékes T A 
István ügyében megszűnteti a további eljárást, 
s merénylőt pedig átadják a rendőri hatósá-
goknak, ahol gondoskodni fognak as elzzas-
gyógyintézetben való elhelyezéséről. 

A szegedi tisztviselők 
táviratban tiltakoztak a miniszterelnöknél 

az Illetmények ujabb csökkentése ellen 
(A Délmagyarország m*n*ai4redtÓl.) Arra a hírre, 

hogy a kormány a köztisztviselők illetményeinek 
ujabbi redukcióját és a kettős lakbérekből a kiseb-
biknek Ótvea ssásaiékra való lecsökkentését ter . 
veaf, a gcegeri! Tisztviselők Otthona választmánya 
pénteken délután ttaaser ftesső Sándor vezetése 
alatt rendkivftli gyűlést ta r to t t As elnök indít-
ványára a gyűlés elsősorban köszönetit mondott 
a stegédt Kereskgdök Szövetségének az illetmény-
csökkentéssel szemben kifejtett állásfoglalásáért 
Majd élénk színekkel festette Hauser elnök azt az 
elkeseredett hangulatot, amelyet a terveaett ujabbi 
iiletményredakció a tisztviselői körökben előidé-
zett és amely a tisztviselői családokat fokozottabb 
mértékben feszi kl as évak óta tartó megpró-
báltatásoknak. javasolta, hogy a választmány for-
dufjon a miniszterelnökhöz táviratilag és kérje, 
bogy az ujabbi HletményeiőkleatéStőI tekintsenek 
el, anaál is Inkább, mivel as Bemeeak a köst.Mt-
viselőket, hanem ez égést gazdasági életet is a 
legérzékenyebben sajtja. Az elnök javaslatát a 

Választmány egyhangúlag magáévá tette éi I te 
vetkező táviratot intézte gróf Károlyi Gyulához: 

»Meggondolással Ss • legnagyobb aggoda'ommal 
értesülünk a köztisztviselők Illetményeinek ujabbi 
csökké íté é r ő t Megdöbbenéssel, mart mfnden remé-
nyünk meg Vöít arra nézve, hogy illetményeiot 
további redukciójára már nem kerül a sor- Aggo-
dalommal, mert a legszerényebb kotlátok U a é 
izörftott megélhetésünket ujabbi l l k t eényesök ten -
tés a legnagyobb mértékben veszélyeséin a mAnd-
Inkább fokozódö drágasággal szemben i eszet em-
tádunk fenntartása, gyermekeink neveltetése lehe-
tetlenné válik. Kérve kérjük Nagyméltóaágodat, 
kegyeskedjék a megpróbáltatások hossza soroza-
tát végigszenvedő, de áldozatra mindenkor kém 
magyar köztisztviselői osztály ujabb! megprdbü* 
tatásától eltekinteni, anaál is inkább, mtvel az 
egyúttal a magyar gazde*ágl életet is a legérzéke-
nyebben sújtaná. A Szegedi Tisztviselők Otthona 
nevében fíaaser ftezsö Sándor elnök, Poós P f l 
főtitkár.! 

Vetőburgonya 
n y A r l r « z i a tfazl r u z t a 
K r t l g r r bukilA E l l a Nagy Albertnél 

Gyermekgyilkosság 
(A Délrhagyernrs:ág munkatársától.) Csongrádon 

az elmúlt éjszaka kegyétlen gyermekgyiikosságöt 
követett el egy fiatal leányanya. Deák Viktória 
20 esztendős Csanádi cselédlánynak csütörtökön 
éjjel gyermeke szüle'e't A cselédleány gyermekét 
megfojtotta és elásta az udvaron. Tettét a ház-
beliek már kora re ígf l felfedezték. Amikor a friss 
ásás helyén fellurták a földet ráakadtak a kir. 
holttestre. A cselédleány a rendőrség előtt azzal 
védekezett, hogy a gyermek holtan született. 

A csongrádi rendőrség pénteken jelentette az ese-
tet a szegedi ügyészségnek, amely elrendelte a 
holttest felboncöiását. 

Az artisla éjszakai kalandja 
(A DélmaggarorSidg munkatársától) A közel-

múlt hetekben a késő esti órákban kellemetlen 
kalandja volt egy szegedi leánynak. Ismerősével a 
Petőfi Sáüdor.sugáruton hazafelé tartott, amikor 
útközben találkoztak I. V. árlistával. As artista 
kedélyes hangulatban köszöntötte a leány kísé-
rőjét," majd felszólította a leányt, hogy hagyia ott 
kfsérőjét és udvarias hangon intim vacsorára hivla 
m«g. Az urileány méltatlankodva utasította vissza 
az ajánlatot, mjre az artista nag.v haragra lob-
bant, karonragadta a leányt és el akarta vonszolni. 
A leány teljes erővel védekezett, ami még jobban 
Teiirtgerelte az artistát és kétszer inzultálta a két-
ségbeesett leányt 

A hangos kj9 .lásra, sikoltozásra rendőr került 
elő, aki eg>edul nem birt az artistával és segít-
ségért sípolt Két rendőr érkezett futólépésben 
és igy nagynehezen sikerült megfékezni az artistát, 
akit a három rendőr előállitott a központi ügye-
létra. 

I. t . -ét pénteken vonta felelősségre ér. Paff 
Menyhért rendőrtanácaos, rendőri büntetöMró m 
hatnapi elzárásra, átvánozfathedó 30 senfö pina. 
büntetésre itffl*. 

Jégszekrények ,kS fe5£ 
melleit legolcsóbban beszerezhetők. F e k e / e ^ d a 
aor Roisnth Latos sutiéra! 18. — Telefon 20-72 

Kass Kávéház 
Zsidó Nőegylet ' 
és Leányegylet 
estélye miatt 

M A A 

RENfllS S A N C E 
BUR-BRN 
Kávéházi árak. 

Zene! Tánc! Hangulat! 


