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Életfogytiglani fegyházra Ítélték Naqy Györgyöt, 
aki megfojtott és kirabolt egy idős asszonyt 

A szegedi törvényszék pénteken íárgyalía a szentesi gyilkosság bűnügyéi 
Délmagyarorszá 

rény 
(A ig munkatársától.) A 

szegedi törvényszék Vild-tanácsa pénteken 

gyalást, c>e akkor a tárgyalást bizonyitáski-
egészités védett elnapoltak. Nagy Györgyöt a 
múlt főtárgyalás adatai al .pión vádolta meg 
az ügyész gyilkosság bűntettével, a vádirat 
rablás és lopás bűntettéről szólott. 

Nagy Gvörgy rendkivül hányatott életet élt, 
ameddig Varga G.yörgynét meg nem gyilkolta. 
Többizben ült a fogházakban különböző bűn-
cselekmények miatt. A gyilkosság elkövetése 
előtt néhány nappal Kalocsáról szabadult ki, 
néhány pengővel a zsebében Szentesre ment, 
ahol már valamikor szolgált Varga Györ-
gyéknél és ott próbált elhelyezkedni. De mert 
ez nem sikerült, ismét lopásokat követett el. 
Így már a gyilkosság előtt két nappal tyúko-
kat lopott fi Varga-portáról, melyeket eladta 
és az árát elitta. Május 24-én aztán ismét el-
indult, hogy Vargáéktól pénzt szerez. Az ud-
varon járkáló ember lépteire Vargáné, ki egye-
dül tartózkodott a házban, figyelmes lett és 
lámpával a kezében kiment a tornácra. Ott 
szembetalálkozott a volt béressel, aki azonnal 
rátámadt és fojtogatni kezdte. 

Az asszonyt torkánál fogva bevon-
szolta a konyhába, ott leteperte, majd 
a fáskamrából bevitte a baltát és 

azzal többször a fejére sújtott. 

Vargáné röv idé in kiszenvedett. A gyilkos 
ekkor néhány apróságot ellopott és elvitte el-
adni. A gyilkosságot csak napok multán fe-
dezték fel. Nagy Gvörgv ezalatt még három-
szor tért vissza a házba és mind a három Íz-
ben vitt magával holmit, minek az árát min-
dig elitta. Legutolsó alkalommal már oly me-
rész volt, hogy 

szekeret állított a ház elé és egy egész 
szekér gabonát vitt el. 

— Bűnösnek érzem magam — kezdte val-
lomását a gyilkos legény a pénteki főtárgyalá-
son. Vargánét megöltem, de nem volt szán-
dékomban megölni. Csak akkor, amikor az 
asszony elsikoltotta magát, elvesztettem a feje-
met és megfogtam a torkát. Hogy miért tettem 
ezt. azt már nem tudom megmondani... 

Nagy Gvörgy ezután részi te*en elmondotta, 
hogy abból a bűncselekményből, mely miatt 
Kalocsán ült, 96 pengőt elrejtett egy helyen. 
Szabadulá?a után ezt a pénzt magához vette és 
ezzel m r n t Szentesre. Amíg a pénzből tartott, 
állandóan ivott. Mindig részeg volt, de min-
dig több és több bort kivánt. Amikor a pénz 
elfogyott, akkor Vargáéktól ellopott három 
tyúkot és ennek az árát is elitta. A gyilkosság 
estéjén ismét pénzre volt szüksége. Elhatá-
rozta, hogy Varqánétól fog kérni. Elment a 
Varga-házitoz. de ott nem volt szerencséje, 
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mert Vargané ijedten fogadta, sikolt/ott 
nem gondolhatott arra. hogy pé.izt kér 

es 

tőle. Mergdben megfogta az asszony torkit és 
megszorította. Arra nem gondolt, hogy c?tő' 
az asszony meghal. 

— Hát miért fogta meg a torkát? — kérdez-
te az elnök. 

— Magam sem tudom, igazán nem tudom... 
— felelte a vádlott. 

Részletesen eimondot'a ezután, h >gy ami-
kor az assz>nv meghalt, n igyon megijedt, de 
azért körülnézett, hogy mit leh^ne elvinni. 
Néhánv apróságokat magához vett és \uai el-
távozott. 

Másnap visszatért a házhoz és látta, 
hogy meg nem fedezték fel a gyil-

kosságot. 

Ez adta az ötletet ahoz, hogy mindaddig, 
ameddig fel nem fedezik a halott asszonyt a 
házban, lopkodjon ott és az igy szerzett pénzt 
eligya. Így is tett. A gyilkosságot megelőző 
időben és ulána állandóan részeg volt. 

Az elnök többször megkérdezte a vádlottól, 
hogy készült-e előre a gyilkosságra, de Nagy 
György mindannyiszor azt válaszolta, hogy 
nem. 

Ezután az orvosszakértök terjesztették elő 
véleményüket, amely szerint Vargáné halálát 
fökepen a fejtogatás idézte elő. A vádlott el-
meállapotát is megvizsgálták a szakértők és 
ugv találták, hogy a vádlott egy kissé qyen-
geelméjü, de azért teljesen beszámítható. 

Több tanút hallgatott ki ezután a bíróság, 
köztük Varqa Györgyöt, a meggyilkolt asz-
szony férjét. Varga György elmondotta, hogy 
Nagyot megbizható, rendes embernek ismer-
te» aki nem ivott soha és a vasárnapjait is 
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nem talál megfelelő méretű és szinn 
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mindig a tanyán töltötte. Érdekes vallomást 
tett egy szentesi detektív, aki annak idején a 
vádlottat kihallgatta. A detektív előadta, 
hogy Nagy György előtte azt vallotta, hogv 
készült a gyilkosságra. Azzal a szándékkal 
kereste fel Vargánét, hogyha nem kap tőle 
pénzt, megöli. 

L)r. Balázs Sándor ügyész vádbeszédében 
kifejtette, hegy az előre megfontolt szándék 
kot nem lehet bizonyítani, ezért a gyilkosság 
vádját az eredeti rablásra és lopásra módo-
sítja. bár meg van győződve arról, hogy a vád-
lott sötét terveket forgatott agyában akkor, 
amikor Vargánét felkereste. 

Czibula Antal védő erős felindulásban elkö-
vetett emberölés és lopás miatt kérte Nagy 
György elítélését. 

A bíróság rövid tanácskozás után rablás és 

Íopás bűntettében állapította meg Nagy 
iyörgy bűnösségét és — tekintettel rovott 
múltjára — életfogytig tartó fegyházra ítélte. 
Az egész tárgyalás alatt cinikusan viselkedő 
vádlott az ítélet hallatára összeroppant, sirva 
fakadt és kijelentette, hogy enyhítésért fel-t, 
lebbez. 

Oszi cipöujdonságok 
l e g e l e g á n s a b b a n 

Gráciánál 
Kárász ucca 3. 
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Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 20.1 
C, a legalacsonyabb 9.6 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 767.8 mm, 
este 769.3 mm. A levegő páratartalma reggel 80, 
délben 49 százalék. A szél Iránya északnyugati, 
erőssége 2—6. 

A Meteorologiai intézet jelenti este 10 óra-
kor: Enyhe, túlnyomóan derült idő. 

— A Pénteki hivatalszünet a városházán. Az 
a kormanyrendelkezés, amely hivatalszünetes 
nemzeti ünneppé tette az aradi vértanuk ki-
végzésének évfordulóját, csütörtökön délután 
érkezett meg Szegedre belügyminiszteri táv-
irat formájában. A táviratot dr. K á t a y Lajos 
rendőrfogalmazó, az ügyeletes rendőrtiszt vet-
te át délután hat órakor és azonnal közölte tar-
talmát dr. P á 1 f y József polgármesterhelyet-
tessel, aki éppen távozott a városházáról a köz-
gyűlés után. A városi tisztviselők legnagyobb 
része igv nem értesült arról, hogy pénteken 
teljes hivatalszünet lesz a városhazán, azt hit-
lék, hogv az idén is csak a gyászmise ideje 
alatt szünetel a munka, ezért pénteken reggel, 
szabálvos időben megjelentek hivatalukban. 
Csak ott értesültek azután a hivatalszfinetről. 
Senki sem erőszakoskodott, mindenki elhagyta 
a zárva talált hivatalt. 

Tömegesen tartóztatják le 
a cseh horogkeresztes vezetődet 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Prá-
gából jelentik: A cseh kormány tovább foly-
tatja a feloszlatott nemzeti szocialista párt és 
a német nemzeti párt elleni hadiáratot. A két 
jobboldali párt vezető férfiait tömegesen tar-
tóztatják le, pénteken elkobo/ták a pártok 
minden fellelhető vagvorát Most már az is 
bizonyos, hogy a pártokhoz tartozó képviselő-
ket megfosztják mandátumuktól. 

egy Kiderült,, 
hogy az illető, aki G á r d o n y i Imre buda->: 
pesti illetőségű artista, lumináímérgezést szen-: 
vedett. A mentők a közkórházba vitték. Alla-> 
ota szombatra javult és remény van arra, 

jegy életben marad. A rendőrség a mérgezés-
sel kapcsolatban megindította a nyomozást az 
ügy hátterének tisztázására. 

— A MIEFHOE vasárnap délelőtt fél 10 óra-» 
kor tartja tisztújító közgyűlését az egyesület Ká-f 
rász-ucca 6. szám alatti helyiségében. 

s 

A szakszervezetek 
nemzetközi kongresszusa 

Bécs, október 6. A nemzetközi szakszervezet 

tek nagygyűlésén a németek kivételével ma jd t 

nem valamennyi európai szakszervezet képvi-» 

seltette magát. A magyar szakszervezetek ré-> 

széről P e y e r Károly képviselő jelent meg. Az 

osztrák képviselő beszámolt az ausztriai hely-

zetről, majd a szakszervezeti szövetség fótit-» 

kára áttekintést nyújtott a segitő intézkedé-' 

sekről, amelyeket a szakszervezeti szövetség 

szűkség esetén az osztrák szakszervezetek ér j 

dekében tehet. A tanácskozást szombaton foly-í 

tatják. 

Fájdí'ommal tudatjuk, hogy 

Kopasz Laios 
ny. máv. intéíő okt. 0-án váratlanul e lhunyt 

A gyászoló család. 


