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Salát festésű 
orosz csikók 
szezonvégi árakkal 

A tábla elrendelte 
az életfogytiglani fegyházra itélt 

szentesi rablógyilkos 
elmeállapotának megvizsgálását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den reggel tárgyalta másodfokon az Ítélőtábla 
H u b a y-tanácsa az életfogytiglani fegyházra 
itélt N a g y György, szentesi gyilkos béres 
bűnügyét. A 22 éves béres, mint még emlékeze-
tes, hónapokkal ezelőtt Szentesen, a Nagykör-
vény-uccahan rablógvilkosságot követett el: 
meggyilkolta és kirabolta Varga Gvörgvné 69 
éves gazdálkodóasszonyt. A béres a gvilkosság 
elkövetése előtti napokban szabadult ki a fog-
házból és pénztelenül csavargott a szentesi uc-
cákon. Ekkor határozta el. hogy kifosztja a jó-
módúnak vélt Vargánét akit abból az időből 
ismert, amikor még a Varga-tanyán béreske-
dett. Egyik este beosont az udvarba és a torná-
con át igyekezett behatolni a lakásba. A zajra 
ficvelmcs lett az öregasszony és lámnával a ke-
zében kiléoett a tornárzra. Nagy György ebben 
a pillanatban nekiugrott, fojtogatni kezdte és 
torkánál forrva bevonszolta a konvháha. ahol 
leteperte a földre. Aztán kiszaladt a fásszinbe, 
baltát hozott és azzal addig ütötte Vargánét, 
amíg élet volt benne. 

A gyilkosságot csak" napok multán fedezték 
fel a szomszédok. Az áldozat holtteste napokon 

keresztül ott feküdt a konyhában és ezen idő 
alatt a gyilkos négyszer tért vissza, hogy fosz-
togasson a tanvában. A lopott holmit eladta, 
az érte kapott pénzt pedig elitta. A gyilkosság 
felfedezése után Vásárhelyre szökött, a mara-
dék pénzét is elmulatta, azután beállott béres-
nek egy tanyai gazdához. Itt fogták el a csend-
őrök. 

A gyilkos béres a törvényszéki főtárgyaláson 
töredelmes beismerő vallomást tett, azt azon-
ban tagadta, hogy előre megfontolt szándékkal 
követte volna el tettét. 

A törvénvszék a gyilkost életfogytig tartó 
fegyházra ítélte. A keddi táblai tárgyaláson 
ismertették a bünügy összes iratait, majd a 
vád- és védőbeszédre került a sor. Dr. C z f -
b u l a Antal védő beszéde után a bíróság ta-
nácskozásra vonult vissza, azonban nem íté-
letet hozott hanem elrendelte, hogy a vádlott 
elmeállapotát ismét vizsgálják meg a szakér-
tők, mert a bíróság ugv látja, hogv a gyilkos 
normális elmeállapotát illetőleg kétségek me-
rültek fel. A tárgyalást egy hét múlva folytat-
ják, amikor majd az orvosszakértők előterjesz-
tik véleménvüket. 

Karácsonyi naqy vásár óriási árenpedmények 

Po!!á*s Testvéreknél 

Magánvállalkozás kezébe kerül 
a szegedi szeméffuvarozás 

A város tárgyalásai egy alakulóban lévő részvénytársasággal 
(A Délmagyarország munkatársától.) Egy 

alakulóban levő részvénvtársaság érdekes 
ajánlatot tett a városnak. Árról van sző, hogy 
a részvénytársaság átve.mé a várostól a sze-
métfuvarozást és az emésztőgődrök tisztítását. 
A részvénytársaság — melynek tagjai között 
háztulajdonosok és gazdák vannak — a sze-
métfuvarozási és emésztőgödör tisztítási di-
jakat is leszállítaná és trágvafeldolgozó te-
lep létesítésének tervével is foglalkozik. A vá-
ros jelenleg is értékesíti a szemetet és a hul-
ladékokat, de igen jelentéktelen összeget kap 
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Mérték után 
elsőrangú szabás és kiállítás. 

I skola 
öltönyök, felöltök, télikabátok 
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értük. A gazdák, különösen a gyümölcster-
melők és a kisebb birtokosok, akik nem ren-
delkeznek jószágállománnyal, régóta sérel-
mezik, hogy nekik meglehetős messziről. Kis-
pest mellől kell a fekál-trégyát hozatniuk, 
mert közelebb nem tudják azt beszerezni. A 
fekál-trágva vagononkint 100 pengőbe kerül, 
a fuvarköltség pedig 52 pengőt tesz ki. A 
részvénytársaság a szemétfuvarozás és az 
emésztőgödrök tisztítávsanak átvállalása után 
felállítaná a trágyafeldolgozó teliepet és ez-
által a gazdák 50 százalékkal olcsóbban fut-
hatnának elsőrendű trágyához. 

A részvénytársaság megbízottai dr. Singer 
István, dr Kogutowitz Károly, dr. Hunyadi-
Vas Gergely és Doránszky Károly kedden dél-
előtt hosszantartó tárgyalást folytattak dr. 
Pálfij József polgármesterbelyettessel, a sze-
mét fuvarozás és a tisztítás átvállalásáról. Az 
elvi megegyezés tegnap már létre is jött és 
Pálfy polgfirmesterhelyettes a december 21-én 
összeülő kisgyűlés elé javaslatot terjeszt, hogy 
a város a szemétfuvarozást és az emésztőgödrök 
tisztítását engedje át az addig megalakuló 
részvénytársaságnak. A 'dsgyuléls hozzájá-

rulása ecsetén januártól kezdve a szemétfuva-
rozás és az emésztőgödrök tisztítása már ma-
gánvállalkozás lenne. 

A részvénytársaság ajánlatáról egyébként 
dr. Pál fa József polgarmesterhelyettes a kő-

iket vetkező l mondotta: 

— A város örömmel engedi át magánvállal-
kozásnak a szemétfuvarozást és az emésztő-
gödrök tisztítását me rt hiszen erre mi ráfize-
tünk. Magánvállalkozás ockkal mozgékonyabb 
volna es haszonnal dolgozhatna. Óriási jelen-
tősége lenne annak, ha Szegeden trágyafel-
dolgoizó telep létesülne. A város szempontjá-
ból is nagy eredménnyel járna ez, mert a bér-

lők nagyobb eredménnyel gazdálkodhatnának, 
mivel könnyűszerrel hozzájutnának trágyához. 
A részvénytársaság képviselőinek ajánlatát 
ezekután a legmelegebben pártolom és meg is 
biztatni Skultety főszámvevő!, valamint vitéz 
Irányi üzemvezetőt, hogy a részvénytársaság 
megbizottaival folytassák le az előzetes tár-< 
gyalásokat 

Elmondotta még a pol gárm ester hely ette .i, 
hogy a részvénytársaság a város felszerelésé-
nek nagyrészét szintén átvenné. 

A kefetcsanádi villamosítás 
rövidesen megvalósul 

(A Délmagyarország makói tudósi tójától.), 
Ismételten bírt adott a Délmagyarorsxdg arróli 
az ajánlatról, amelyet a Tóth Ferenc és társa 
cég tett a keletcsanádi községek villamosításán 
ra. A tervet a minisztériumban elfogadható-
nak találták és az érdekelt községek már meg 
is hozták a hozzájárulásukat biztosító hatá-
rozatokat. 

A minisztérium ez ügyben sürgősen dönteni 
is kiván és ezért a községi határozatokat de-
cember 16-ára fel is kell 'erjeszteni. A várme-< 
gye kisgyülése most szombaton tartandó ülé-
sében bírálja felül a községek határozatait és 
előreláthatólag azolet jóváhagyólag fogja fel-i 
terjeszteni A villamoshálózatban résztvevő 
községek a következők: Csanádpalota, Med-
gyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőkovácshá-
za, Csanádapáca, Kunágota és Magyarbánhe-
gy« . 

Divat férfikalapok P O l l A K 
Tmlr t rekaé l 

Milliós örökség ugye 
a szegedi táblán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kríváií 
Zoltán nyugalmazott jegyző évek óta harcot; 
folytat körülbelüli egymillió pengőt kitevő 
családi örökségért. Kriván szülei halála utáni 
jelentkezett az őt megillető vagyonrészért, ad* 
digra azonban az örökség elértéktelenedett, 
Kriván ugy látta, hogy örökségének elértékte-
lenedésében bizonyos személyek részéről bű-
nös mulasztások történtek. Csalás, hűtlen ke-
zelés, közokíralhamisilós, sikkasztás és m i t 
bűncselekmények miatt feljelentést tett c^y 
makói ügyvéd és annak társai ellen a szegcdi 
ügyészségen. Az ügyészség azonban a vád kép-
viseletét megtagadta azzal az indokolással, 
hogy a feljelentésben emiilett állítólagos bűn-
cselekményeket illetőleg elévülés forog fenn. 
Kriván a végzést felfolyamodta, a főügyész 
azonban most végső fokon szintén megtagadta 
a vád képviseletét A milliós örökség ügye 
igv véglegesen befeieződött. . 
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KARÁCSONYFADÍSZEK 

1 drb csokoládé karácsonyfadísz —ÍM, —.02 
4 v. 3 drb csokoládé karácsonyfadísz —.24 
1 doboz 25 drb csokoládékarácsonyfa-
dísz «—48 

—JŐ8 

—.94 

—.48 

1 doboz 35 drb cukorka karácsonyfadija 
1 doboz Bttó fél kg sztaniolos szalon-

cukor 
1 doboz karácsonyi csokoládé dessert 

—88, 
10 drb üveg karácsonyfadísz —.98 
1 szál ezüstszinü boá —.48, —.24, —.18 
4 levél lametta szál —.22 
1 doboz fehér angyalhaj 1—.14 
Miniacür karácsonyfa feldíszítve —.98 
18 drb karácsonyfagyertya —.24 
1 csomag 10 drb csillagszóró >—»16 
7 drb gyertyatartó '—-24 
2 fél m. pengőlánc 
t doboz 12 drb jégcsap —-94 


