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A szerelmes drótostót szomorú története 
Feleségül akart venni eqv mezŐkooácsházai lányt; nemzeigyalázáséri három 

hónapra ítélték és örökre kitiltották az ország területéről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Zima 
Mihály 22 éves mpzőkovácsházaí drótostót nem-
zetgyalázásí ügyét tárgyalta csütörtökön a 
szegedi Ítélőtábla SícuZ/é/i/-tanácsa. Jelenték-
telen ügy volt Zima Mihály dolga, de mögötte 
egy súlyos szerelmi dráma húzódott meg. A 
drotostótot fegyőr kisérte a tárgyalásra. Az 
iratok ismertetése során kiderült, hogy milyen 
úton-módon jutott el idáig a fiatal drótostót, 
csak azért, mert beleszeretett egy leányba. 

Zima Mihály 10 esztendős korában került a 
cseh megszállott területen lévő Kövesfalváról 
Magyarországra, Mezőkovácsházára. Itt éldegélt 
azóta, drótozta a törött edényeket, fótozta a ki-
lukadt fazekakat. 21 esztendős korában bele-
szeretett Mikula János gazdálkodó fiatal leá-
nyába és feleségül akarta venni. A leány haj-
landó lett volna hozzámenni a fiúhoz, a szü-
lők azonban ellenezték, hogy a leány egy dró-
tostóttal lépjen házasságra. Nagy harc dult a 
fiatalok és az öregek között, mignem a harc-
nak egy váratlan fordulat hirtelen véget vetett 
Csendörök jelentek meg Zima Mihály lakásán 
és elvitték a fiút azzal, hogy magyargyalázást 
követett el. A feljelentést a leány keresztapja 
tette. A feljelentés szerint a drótostót gyalázta 
a magyarokat, mert többízben kenyértelenek-
nek és koldusoknik nevezte őket. Zima Mi-
hály tagadta a vádat a csendőrség előtt is, ké-
sőbb a törvényszék előtt is, azonban egy se-
reg tanú ellene vallott, többek között a leány 
keresztapja, sőt a leány apja is. Zima Mihályt 
a törvényszék háromhónapi fogházra Ítélte, 
azonkívül elrendelte az országból való kitolon-
colását és örökre jaló kitiltását. 

A drótostót nem nyugodott meg az ítéletben, 

megfellebbezte a táblához és így került a sze-
relmes szivü fiu csütörtökön a,másodfokú bí-
róság elé. Dr. Lusztig István közvédő védőbe-
szédeben a fiu felmentését kérte, mert itt hosz-
szuról volt szó és a vádat azért koholták el-
lene, hogy a leánytól örökre elválasszák. 

A biróság hosszas tanácskozás után a tör-
vényszék Ítéletét teljes egészében helyben-
hagyta. A tábla a vallomások alapján megálla-

Eitotta. hogy a terhére rótt gyalázó kifejezése-
et megtette. A kiutasítást is helyben kellett 

hagynii tekintettel arra, hogy idegenhonos, 
cseh állampolgár. 

— Megértette a- ítéletet? — kérdezte az el-
nök a fiútól. 

— Sohase jöhetek vissza többé Magyaror-
szágra? — kerdezte ijedten Zima Mihály vá-
lasz helyett. 

— Nem, maga örökre ki van tiltva. Attolon-
colják Csehszlovák területre. 

— Én inkább megyek Romániába, mint 
Csehszlovákiába — mondotta Zima —, majd 
csendesen hozzátette: Az közelebb van Mező-
kovácsházához ... 

— A rendőrségen adja elő azt a kívánságát, 
majd akkor Romániába viszik. Az közelebb is 
van . . . Hát megnyugszik az Ítéletben? 

— Megnyugszom. 
— Azután — szólalt meg újból az elnök —, 

ha az a leány szereti magát és maga el akarja 
őt venni, hát elmeht' ö maga után... 

Tekintettel arra, hogy a drótostót eddigi fog-
ságával a büntetését teljesen kitöltötte, azonnal 
átküldötték a rendörséghez, amely már pénte-
ken átteszi a fiút a határon. 

Hatuska merényleteivel 
bámulatba akarta ejteni a világot 

A vizsgálóbíró pénteken folytatja a blatorbágyi merénylő kihallgatását 

M a t u s k a Szilveszter csütörtöki kihallga-
tásán is a jüterbogi merényletek kerültek szó-
ba. Tegnap Matuska elmondta, hogy mikor az 
első merénylet nem sikerült, 1931 juliusában 
Tradigistben kőbányát bérelt, hogy igy rob-
bantóanyaghoz juthasson. Miután azonban 
nem értett a robbanóanyagok használatához, 
magához vett egy robbantási szakértőt. 

Berlinből kiment Jüterbogba, egy környék-
beli szállóban megszállt, este kiment a vasúti 
sínekhez és elhelyezte a robbanóanyagot. Egy 
órával később haladt arra a vonat, amelynek 
utasai között azután a robbanás borzalmas 
pusztítást végzett. 

A vizsgálóbíró kérdésére azt mondta, hogy 
Leó, az ő rpssz szelleme tervezte ki az egészet, 
ő csak eszköz volt. Ugy látszik azonban, ész-
revette, hogy a vizsgálóbíró előtt nincs nagy 
hitele ezeknek a kijelentéseknek és ezért hoz-
zátette: 

— Ne tessék azt hinni, vizsgálóbíró ur, hogy 
én bolond vagyok. Tudom, hogy védőim ezt 
akarják bizonyítani, én azonban kijelentem, 
hogy teljesen normális, épeszű ember vagyok. 

A vizsgálóbíró délben összegezte az eddigi 
jegyzőkönyveket és ennek kapcsán több rész-
letről faggatta Matuskát, aki néhányszor nem 
tudott megfelelő választ adni, dé ilyenkor 
mindjárt kijelentette: nem emlékszik rá, de ez 
nem is fontos, ő úgyis elmondja mindazt, ami 
lényeges. 

Egv óra után a vizsgálóbíró félbeszakította 
a kihallgatást, amelyet pénteken folytat. 

Délben a törvényszék által kirendelt orvos-
szakértők megbeszélést tartottak a vizsgálóbí-
róval. Ugy határoztak, hogy a szakértők a ki-
hallgatásokkal párhuzamosan megfigyelik Ma-
tuska elmeállapotát. Az orvosszakértők addig 
áttanulmányozzák a merényletek anyagát és 
azt a rendkívül érdekes jegyzőkönyvet, amelyet 
a bécsi orvosszakértők vettek fel Matuska meg-
figyeléséről. 

A bécsi orvosok azt is vizsgálták, vájjon Ma-
tuska szimulál-e, vagy sem. Megállapították, 

hogy a szimulálás konstatálása ugyan nehéz 
feladat, azonban Matuskánál könnyen megál-
lapíthatták, hogy szimulál. Tény az, hogy kri-
tika nélküli fantáziája van. ErÓs képzelő ereje 
a különböző fantasztikus találmányok elgon-
dolásában is megnyilvánul. Filmrendezési öt-
letei vannak, amelyek olyan kitűnőek, hogy 
bármely filmrendezőnek becsületére válnának. 

— Mindezek az össze-vissza beszédek, — 
mondják a bécsi orvosszakértők —, nem egye-
bek, mint kísérletek arra nézve, hogy a vizs-
gáló orvosokat megtévessze és önmagát elme-
betegnek tüntesse fel. Erre vall az a vallomása 
is, amely szerint neki az ördög a Leó nevü em-
ber alakjában jelent meg és kényszeritette őt a 
merényletek elkövetésére. 

Matúskának az orvosok szerint jó emlékező-
tehetsége van. Csak arra nem emlékszik visz-
sza, amire nem akar. Az orvosok szerint Ma-
tuska semmiféle elmegyengeséghen nem szen-
ved és alkalmas arra, hogy számot adjon cse-
lekedeteiért. 

Rámutatnak az orvosok arra, hogy Matuska 
lelki berendezkedése mindenkor bizonyos elfa-
julást tüntetett fel. Rendkívül nagy benne az 
érvényesülési vágy. Az a célia, hogv feltüniön, 
hogy az egész világot bámulatba, ijedtségbe ejtse. 

Letartóztattak egy német 
képszakértő egyetemi tanárt 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ber-

linből jelentik: H a u s e r Lajos egyetemi ta-
nárt, a híres német képszakertőt letartóztat-
ták. Az a vád ellene, hogy igen sok esetben ha-
mis szakvéleményt adott régi festményekről és 
azért a hamis szakvéleményért a műkereske-
dők nagy összeggel megvesztegették. Több fest-
ményt egyenesen R e b r a n d t , R u b e n s , 
vagy V a n D y k alkotásainak nyilvánított és 
miű»án müvésztörténeti szaktudását senki sem 
merte kétségbevonni, a festmények horribilis 
árakon keltek el. 

Hi reJc 
F I f f Péntek Róm. kath. Cir. és Met. 
m/mm t . pj.ot Ciri] M A nap kel 4 6ra 10 

perckor, nyugszik 7 óra 58 perckor. 

— Szombaton: kisgyűlés és közgyűlés. B á -
r á n y i Tibor főispán szombaton délután négy 
órára hívta össze a törvényhatósági kisgyülést, 
amely a közgvülés napirendjét késziti elő. A 
közgyűlést szombaton délután öt órára hívta 
össze a főispán. 

— Dr. Magyary Zoltánné: a szegedi egye-
tem magántanára. A szegedi egyetem bölcsé-
szet-, nyelv- és történettudományi karán „Az 
Aristoteíes utáni görög filozófia" című tárgy-
körből magántanárrá habilitálták dr. Magya-
r y Zoltánné dr. Techert Margit okleveles kö-
zépiskolai tanárt. A kultuszminiszter a képesí-
tést most jóváhagyólag tudomásul vette és dr. 
Magvarv Zoltánnét ebben a minőségében meg-
erősítette. 

— A vá«árhelvi pékek leszállították a süte-
mény árát. Vásárhelvről jelentik: A vásárhe-
lvi pékek elhatározták, hogv a kifli és a zsemle 
árát 5 fillérre szállitiák le. A pékek kilátásba 
helyezték, hogv rövidesen 4 fillérért árulják 
ma jd a süteményeket. 

— A móravárosi plébánia. A polgármester 
javaslatot terjeszt a szombati közgvülés elé a 
móravárosi önálló plébánia és a plébánosi állás 
megszervezésére. Eddig, mint ismeretes. Móra-
városon nem volt önálló plébánia. Dr. H a -
l á s z Pál lelkész tulajdonképen a belvárosi 
plébánia segédlelkész? státuszába tartozik. A 
polgármester javaslata szerint abban az eset-
ben, ha a közgyűlés elhatározná a móravárosi 
önálló TpéMnia megszervezését, a belvárosi plé-
bánia kápláni állásai közül egyet megszüntet-
nének és igy a várost az a különbözet terhelné, 
amely a kápláni és a plébánosi fizetés között 
van. A csütörtöki tanácsülésen, amely a kér-
déssel foglalkozott, felmerült az a kérdés, hogy 
mi történik akkor, ha a megszervezendő uj 
plébánia plébánosává a kegyúri bizottság nem 
Halász Pált választaná meg. Ebben az esetben 
ugyanis Halász Pál kápláni állását nem lehetne 
megszüntetni és igy a várost két lelkészi fize^ 
tés terhelné. A tanács bizik abban, hogy a 
kegyúri bizottság nem okoz meglepetéseket és 
ezért beterjeszti a javaslatot a közgvülés elé. 

— Temetés. Csütörtökön délután temették el 
nagv részvét mellett a zsidó temető cinterméböl 
Dózsa Jakab tanárt. Nagyszámú gyászoló kö-
zönség gyűlt egybe, amelv utolsó útjára kisérte az 
elhunyt pedagógust. Dr. F r e n k e 1 Jenő rabbi 
mondott gyászbeszédet és méltatta Dózsa érde-
meit. A reáliskola tanárai nevében dr. E r n y e 1 
Jenő mondott búcsúbeszédet. A koporsót ezután ki-
kisérték a sírhelyre. 

— Ruttkav százados özvegve férjhez ment 
Budapestről jelentik: Csütörtökön délben a 
Dohánv-urcai unitárius templomhnn házassá-
got kötött özv. vitéz R u 11 ka v Gáborné vitéz 
S e p s s v Pál őrnaggyal. Vitcz Ruttkav Gábor 
koronaőrszázados tragikus halálával kapcso-
latban és a Littkéné-féle pör kapcsán sokat 
szerepelt az özvegv a nyilvánosság előtt. A 
gvászév most telt le és özv. Ruttkayné, született 
H o ó r Hajnal újból férjhezment. 

— A „Szegedi Leánvegylet" Julius 8-án, szom-
bat este 9 órai kezdettel az ulszegedi Vigadóban 
kerti mulatságot rendez. Mókák, meglepetések, 
tánc hajnalig Tréfás tSncversenvek értékes di-
jakkal. Belépőiegv 1.50 zóna, sör, kenvérrel. (Es«s 
idő esetén 15-ikén.) 58 

x Ha Budapestre utnzík. első utja legyen a fé-
nvesen átalakított é* kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest. VTf., Dohány-ucca 44.) menni. Ott m á r 
regge l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pengő-
ért nemcsak meg fü r ödhe t . hanem j ó l 
meg ts r e gge l i z h e t 

Evezősök! 
T R É N I N G R U H A 

minden színben kapható 
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