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Pénteken délután 

Sopronban elfogták 
anyagyiikos Zenipián Dénest 

A gyilkos ciimnazslafiu egy szállodában lakott — Részletesen el-
mondta a borzalmas gyilkosság lefolyását — „Anyám erkölcstelen 

életmódja volt az, ami a végtelenségig elkeserített" 

Budapest, november 17. Zemplén Dénes 15 
éves gimnáziumi tanuló után — aki, mint je-
lentettük, csütörtökre virradó éjszaka kegyet-
lenül meggyilkolta édesanyját — nagy appará-
tussal nyomoz a rendőrség. Pénteken délelőtt 

Í' rlentkezett a főkapitányságon Wallenburger 
erenc drogista, akinek Zemplénné csendes-

társa volt a népligeti Müszinkör bérletében. 
Wallenburger előadta, hogy Zemplénné állí-
tólag pénzkölcsönzéssel foglalkozott, kamatra 
adott Kölcsön kisebb-nagyobb összegeket. A 

fiúra vonatkozólag azt mondotta, hogy még 14 
'ves sem volt, amikor pénzben kártyázott. 

A fiu sokszor keserűen kritizálta édesanyját. 

Piszkosan, rongyosan járt az is-
kolába és népkonyhai levest 

ebédelt, 

amikor hazament az iskolából. A gyerek a 
könyvekhez akart menekülni, de hiába ült le 
ebéd után olvasni, gyorsan elküldte hazulról. 
Zemplénné ilyenkor látogatót várt és 

zavarta volna, ha a fiu a lakás-
ban marad. 

Minél fejlettebb lett a fiu, annál jobban látta, 
mi történik a Muskotály-uccai házban. Roko-
nait gyakran kérte, hogy mentsék meg attól, 
hogy a Muskotály-uccai házban kelljen él-
nie. 

Az anya és fiu ügye gyermekbi-
róság elé került, 

ahol a bíróság a fiu pártjára állt. 
Az eddigi megállapítások szerint 

a gyilkosságot veszekedés előzte 
meg. 

A veszekedés hevében a fiu elkapta az anyja 
nyakát, szörnyű erővel összeszorította ujjait. 
Egyszerre érezhette, hogy anyja testéből el-
szállt az élet. A megfojtott asszonyt lefektette 
a pamlagra, majd fejszével ütni kezdte a ha-
lott koponyáját. Azután ledobta a véres fej-
szét, kinyitotta az ablakot, kimászott a kertbe 
és elmenekült. 

Zemplén Géza műegyetemi tanár, a fiu apja 
nem tudja megmagyarázni fia tettének okát. 
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Mozi 
A budapesti Kamaraszínház nagysikerű 

újdonsága: 

Havai rózsája 
Ábrahám Pál világhírű operettje filmen. 

Főszereplők: Eggertii Mártna, Verebes Ernft, 
Hans lunkermann 

Széchenyi Mozi 
A Metró Filmgyár remeke 

H fehér apáca 
Az örökké élő romantika legszebb 

románca. Főszereplők: 

Helen Hayes, Clark Gable. Lewis Stoue 

K O R Z O MOZ I ; om Mlx nj bravurfilmje 

A fekete lovas 
Vadnyugati izgalmas kalaudortörtOnet. Ezt megalSz : 

RomboSó v á g p k 
FSszereplólt i'.|. Dongta* Fatrbaoks <*s arc ina Boy. 

Az anyagyilkos fiút pénteken dél-
után Sopronban elfogták. 

Zakariás rendőrfőtanácsos, a soproni rend-
őrkapitányság vezetője fél 5-kor közölte a bu-
dapesti főkapitánysággal, hogy a soproni Pan-
nónia-szállóban elfogták Zemplén Dénest, 
aki csütörtökön érkezett meg Sopronba. 

Este moziban volt. azután a Pan-
nónia-szállóban saját nevén be-

bejelentette magát. 

Pénteken délelőtt, amikor a szálloda bejelen-
tette a szálló vendégeinek adatait, ellenőrzés 
céljából, akkor vettek észre, hogy a keresett 
Zemplén Dénes a Pannónia-szállóban tartóz-
kodik. Azonnal detektívek mentek ki a szállo-
dába, ahol elfogták a fiut. Először tagadta, 
hogy ő követte volna el a gyilkosságot, később 
azonban 

beismerő vallomást tett 

Elmondotta, hogy nem érezte jól magát Me-
zőtúron, anyjának levelet irt és ebben pénzt 
kért tőle. Az anyja küldött neki tiz pengőt 
Ezután felment Pestre. Apjához — mint mon-
dotta — nem mert elmenni, mert félt, hogy 
szemrehányásokat tesz neki. Szerdán este any-
jával „régi dolgok miatt" vitatkozott és anyja 
a vita hevében 

két pofont 

adott neki. Ezután mindketten lefeküdtek. Reg-
gel félnyolc tájban kelt fel. Anyja még az 
ágyban volt, egyideig vitatkoztak, majd egy-
szerre, maga sem tudja, hogy hogyan, 

felkapta a baltát, amely a szobában 
volt és anyját előbb egyszer fej-
besujtotta, majd még kétszer rá-
csapott a baltával. Amikor látta, 
hogy anyja meghalt. az ablakon 
keresz'ül távozott. Elment apjá-
hoz. ott hagyta az ismert levelet, 
mcjd a kelenföldi pályaudvarra 

ment és elutazott Sopronba. 

ajándékok névnapra 
6 személyes üveg kompót készlet P 1.98 
6 személyes üveg süteményes készlet P 198 
6 személyes vizes készlet" 1.98 
6 személyes boros készlet 1.98 
6 személyes fayenc kávés késrW 7.5« 
2 pár teás csésze fayence »—.98 
4 pár mokka csésze fayence ^-.98 
4 arb. kávés v. teás bögre fayence —.98 
1 drb. fonott diszkosár, süteményhez 

fayence .98 
1 drb. nagy fű szer tar tó fayence i—.98 
3 drb. kicsi fü szertartó fayence w_.78 
1 drb. falisótartó fayence "—.98 
1 drb. modern üveg, v. fayence virág-

váza —.98 
1 drb. réz kávédaráló 2.98 
1 drb. réz habüst 20 cm. 3.98 
1 drb. csiszolt vasaló 3-as sz 4.78 
1 drb. mákdaráló 3.60 
1 zsemledaráló 3.90 
1 drb. 5 kgr. konyhamérleg I.a. &80 
1 drb. krumpli prés 1.60 
Zománcedényeink tűzállóságáért felelőssé-

get vállalunk. 
Otamkrlslályak, nemes porcett&nflgar&k «8 keszletek Mgy 

•Alaszlékban. 
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Szeged, Tisza La jos-körut 38. 
Nézze meg kirakatainkati 

A fiu ezután elmondotta, hogy 

anyjának erkölcstelen életmódja 
volt az, ami őt a végtelenségig el-

keserítette. 

Ez nem hagyta nyugodni és ezért ment fel Me-
zőtúrról Budapestre, szerda este anyja kétszer 
arculütötte, ő meglökte anyját. Kora reggel 
megint szóba került a téma. mire ő önuralmát 
elveszítette, felkapta a faapritó fejszét és az-
zal többször fejbevágta az ágyban fekvő asz-
szonyt. Sopronbn azon töprengett, miközben 
az erdőben járt, hogy hogyan mehetne towlbb. 
de ebben a tervezgetésében megakadályozta az 
a körülmény, hogy mindössze néhány pengője 
volt. 

Zemplén Dénes kihallgatása során 

nyugodtan viselkedett, megtört-
ség nem látszott rajta. 

Kihallgatása még folyik. Zemplén Dénest a 
reggel 5 órakor induló vonattal szállítják Bu-
dapestre. 
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Érdekes változások 
a virilisták adóösszegeiben 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi adóhivatal most készítette el a közgyűlés 
virilisjogu tagjainak adókimutatását amely 
érdekes eltolódásokról tanúskodik. Az alábbi 
kimutatás feltünteti azt az adóösszeget, ame-
lyet a virilisták 1929-ben fizettek és azt, ame-
lyet ebben az évben kell fizetniük. A névsor-
ban sorrendi változás alig van, csupán az adó-
összegek változtak meg lényeges mértékben. 

L csoport 

rendes tagok: 

1929-ben 1933 évre 
előirt adója előirt adója 

Adler Rezső igazgató 1853 2124 
Bied'l Samu dr. fürészgyáros 4941 1174 
Bruckner Ede vaskereskedő 7445 5814 
Danmer János füszernagykereskedő 2274 2384 

98 
Dorámszkv Károly ny. főmérnök 4759 4398 
Fenvő Mátyás kereskedő 5634 6077 
Gróf Árpád dr. ügyvéd 7060 6931 
Kertész Béla dr. ügyvéd 1934 2214 
Kolozs Lajos fürészgyáros 3194 1175 
Kovács József dr orvos 4246 5032 
v. Máriaföldy Márton dr. gimn. tan. 1580 2144 
Pick Jenő srváros 6790 5016 
Schiffer Antal kereskedő 2069 1380 
Szabó Sándor kémérvsenrőmester 2356 2789 
Széchenyi István dr .ügvvéd 996 1844 
Szivessy Lehel dr. ügyvéd 4644 3300 

Temesváry József gyógyszerész 2017 

Turóczy Mihály dr. főügyész 1297 
Vadász János dr. ügyvéd 2137 
Varga Mihály kötélgyáros 7507 
Vetró Lajos földtulajdonos 3148 
Wagner Ferenc kereskedő 3801 
Wimmer Fülöp gyárigazgató 3387 
Winkler Andor fürészgyáros 2789 

Póttagok: 

Csányi Mátyás dr. ügyvéd 7891, 
Glöckner József vegytisztitó 2378 
Kolthay Alajos szakfelügyelő 1160 
Kurucsev Sándor rőfösnagykeresk. 3198 
Neumann Gyula szesznagvkeresk. 4565 
Schwarcz Béla borkereskedő 2762 
Sándor Ferenc földbirtokos 1958 
Mihályi Adolf kereskedő 3307 
Staub" Ferenc tanár 1684 

TI. csoport 
rendes tagok: 

id. Báló István vendéglős 

Curry Bichard táblabíró 
Dobay Gvula dr. ügyvéd 
Domán Mátyás kereskedő 
Franki Antal gyógyszerész 
Gál Miksa bankigazgató 

1361 

617 
646 

1180 
541 

1084 
Gárgván Imre szesznagykereskedő 1382 
Glattfelder Gvula dr. nüspök 640 

2003 
105 

1252 
1402 
6042 
3716 

11286 
1440 
816 

8441 
2155 
1597 
4383 
2646 
918 
645 

3553 
2712 

1321 
547 
122 
579 

3082 
700 
676 

1421 
1012 


