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•olt, hjvtam a kisleányt az erdőbe gallyat szed-
ni. Elmentünk és az uton megkínáltam itallal 
Ivott belőle többször is. Nemsokára rosszul lett 
és már menni sem birt, ügy húztam tovább az 
uton . . . Igy értünk ki a Tiszapartra, ahol le kel-
lett fektetnem, mert nem bírtam vele. Akkor jött 
arra két asszony, akik kíváncsian azt kérdezték, 
hogy mi baja van. Azt feleltem, hogy a gyerek 
rosszul lett, borogatom, hogy magához térjen. Az 
asszonyok ezután elmentek, én meg fogtam a 
gyereket és belelöktem a mély vizbe ... 

— Eszméletlen volt akkor a kisleány? — kér-
dezte az elnök. 

— A vízben magához tért és kapálózott. Utána 
mentem és fejét kétszer is a víz alá nyomtam, 
amig csak ott nem maradt. Akkor hazamentem és 
jelengettem, hogy a gyerek beleesett a gödörbe és 
nem tudtam kimenteni.. . 

— Az uram állandóan veszekedett a gyerek 
miatt, az uram az oka mindennek, — mondotta 
ezután az asszony. 

— Miért nem vált el a férjétől, ha nem tudott 
vele élni? — kérdezte az elnök. 

— Bár azt tettem volna, akkor most nem len-
nék itt a börtön falai között! — felelte zokogva 
Juhászné. 

A bíróság ezután 

tanokat 

hallgatott. ki, legelsősorban azt a két tanút, akik 
a gyilkosság előtt látták Juhásznét és Terézkét. A 
két asszony elmondotta, már messziről észrevet-
ték, hogy az asszony beleverte a kisleány fejét a 
tűzifába. Odasiettek és akkor Juhászné azt mon-
dotta nekik, hogy az ura megitatta! a kisleányt 
bőrrel, mert influenzás. Amikor elbúcsúztak és 
visszanéztek, ismét látták, hogy az asszony megint 
beleverte a gyerek fejét a fába. Később arra men-
tek haza és akkor már egyedül látták Juhásznét. 
Hazafelé szaladt, ahogy csak birt. 

A bíróság megidézte tanuként Juhász Jánost, 
a férjet és a fiukat is, de mindketten megtagad-
ták a vallomástételt. A többi tanú arról vallott, 
hogy a mostoha milyen kegyetlenül bánt a kis-
leánnyal és hogy milyen áldatlan családi viszo-
nyok között élt a Juhász-család. 

A törvényszék 

délután 

folytatta a tárgyalást, mivel a tanuk nagyszámára 
való tekintettet a kihallgatásokat nem lehetett 
délelőtt befejezni. 

Dr. Llszkay Loránd ügyész gyilkosság bűntet-
tében indítványozta a vádlottat kimondani és en-
nek megfelelően a legsúlyosabb büntetésse] súj-
tani. A vádlott beismerte, hogy előre megfontolt 
szándékkal ölte meg Molnár Terézt. A gyilkossá-
got nagy kegyetlenséggel követte el. Dr. Márton 
József védő azt vitatta, hogy a vádlott cselekmé-
nye nem gyilkosság, hanem egyszerű szándékos 
emberölés. Énmek megfelelően kérte a vádlottat 
bűnösnek kimondani és elitélni. 

A biróság hosszas tanácskozás után gyilkosság 
bűntettében mondotta ki bűnösnek Juhász János-
nét és ezért, az enyhítő szakasz alkalmazásával, 
kötéláltali halál helyett életfogytig tartó fegyház-
zal sújtotta. 

Az Ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a védő 
enyhítésért jelentett be fellebbezést. 

É L E L M I S Z E R E K 

5 kis tábla csokoládé —.24 

1 kg burgonyacukor —.98 

1 kg szegedi téli szálát' l> 3.38 

D I V A T A R U 

1 pár gumi zoknitartó -.18 

Divat férfisapka —.88 

- . 98 Hímzett női ing, vállpántos 

—.88 

- . 98 

Himzett színes női kombiné P 1.28 

HAZTARTAS I C IKKEK 

Nyeles galuska szaggató - . 5 8 

Palacsinta sütő, 20 cm —.68 

Burgonyaprés P 1.58 

Vihar lámpa üveggel P 2.78 
6 drb kávéskanál —.24 

Ablaktisztító bőrfüzér - . 24 
1 doboz fémtisztitó folyad -.12 
10 drb vasporkup -. f2 
4 pár cipőfűző —.12 
2 drb fenyő fürdőtabletta .12 

4 drb ruhaszárító csipesz - . 12 
1 drb rud borotva szappan —.12 

• 

Hivatalos jelentés 
a tífuszjárványról 

(A Délmagyarország munkatársától .) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy a város területén 

ismét felütötte a fejét a vérhas- és a tífuszjár-

vány. Egyre több az u j megbetegedés és egyre 

súlyosabbak az esetek. A helyzetet már a fő-

orvosi hivatal is igen komolynak látja, ezt le-

het ugyanis következtetni abból a jelentésből, 

amelyet a tisztifőorvos dr. P á l f y József pol-

gármesterhez Intézett. A főorvos jelentése eze-

ket mond ja : 

— Hivatalos tisztelettel jelentem, Kogy 

az előjelek szerint e nyárutón igen erős 

hastífusz-járvány várható, amely ellen a 

gyakorlatban megtörtént óvintézkedések 

legrígorózusabb végrehajtása is valószínű-

leg eredménytelen lesz. Fójellege a jelen-

legi t ífuszjárványnak, hogy sehol egyes 

gócokat megállapítani nem lehet, hanem a 

törvényhatóság egész területén, minden 

kapcsolat nélkül, széjjelszórtan, egyszerre 

tömegesen lépnek fel a megbetegedések. 

Feltűnő az, hogy a jobbmódu egyéneknek 

esak kis zázaléka betegszik meg és a meg-

betegedések legnagyobb százaléka a mun-

kanélkül i segélyre szoruló néprétegben 

van, ahol a hiányos táplálkozás folytán 

annyira legyengültek, hogy az ellen egy 

igen hathatós és azt lehet mondani , ma jd-

nem abszolút biztos óvszer lenne a tifusz-

clleni védőoltás, miért is arra kérem Mél-

tóságokat, szíveskedjék sajtó u t j án a nagy-

közönség figyelmét a tifuszoltás rendkívül 

üdvös voltára felhívná. Igaz ugyan, hogy 

a tifuszoltás magábanvéve nagyobb beha-

tás és sokszor két-három napig súlyos meg-

betegedéssel jár, ezzel szemben azonban 

ma jdnem abszolút biztosítékot nyú j t és 

abban az esetben, ha az oltott egyén mégis 

megkapná, a tifuszmegbetegedés sohasem 

halálos, hanem mind ig enyhe lefolyású. 

Mindenki a saját orvosával beoltathatja 

magát a tífusz ellen, természetesen a ha-

tóságilag igazolt szegényeket a tisztifőor-

vosi hivatal ugy oltóanyaggal, min t oltó-

orvossal ingyen lát ja el. 

A vegyvizsgálat eredményét várják 
a „geofizikai csodaszer" ügyében 
(A Délmagyprország munkatársától.) .Leientette 

a Délmagyarország, hogy a ferencvárosi csoda-
doktor, Kunczi József Szegeden is fellépett, ameny-
nyiiben egyre-másra akadnak olyanok, akik az 
általa feltalált „geofizikai vértisztitó csodlaszert" 
használják. A dolog egy hciálesettel kapcsolat-
ban pattant ki. 

A napokban ugyanis meghalt Zsigmond M6-
riczné szélütőtt asszony, akinek a lábán az orvos 
oltások nyomát találta. Az orvos jelentése alap-
ján a rendőrség nyomozást indított és megálla-
pította, hogy az oltásokat a hozzátartozók kö-
nyörgésére Türr István adta az asszonynak. Ki-
hallgatták Türr Istvánt, ató kijelentette, hogy 
sem azelőtt, sem azután nem fogj átkozott ilyen 
dolgokkal, most is csak azért egyezett bele a do-
logba, mert a beteg hozzátartozói szinte térden-

állva kérték. 
A rendőrség elrendelte a holttest felbomcolását, 

annak a megállapítására, hogy az oltások és a 
halál esete között van-e okozati összefüggés. A 
boncolás megtörtént és ennek eredménye az 
volt, hogy a haláleset és az oltás között nem lát-
szik semmi kapcsolat fennforogni, mert a halált 
szivburok-vérzés idézte elő. A vizsgálóbíró ennek 
ellenére a halott belső részeit felküldőtte a vegy-
vizsgáló intézetbe, hogy ott állapítsák meg: tör-
tént-e mérgezés. A rendőrségről Türr Istvánt 
nyomban a kihallgatása után elbocsájtották. 

Az ügyészségien most megvárják a fizsgálat 
wedmfényét és azután dőnteridc véglegesen « 
.geofizikai esodlaszer" ügyében. Egyelőre senki 
ellen sem indult eljárás. 

Összesen 130.000 pengőbe kerülhet 
az algyői hid átalakítása 

Haladéktalanul elkészítik a részletes terveket 

PARIS! NAGY ÁRUHÁZ RT. 
SZE01D, CSEKONiCS éa KtSt UCCA S4ROK | 

(A Délmagyarország munkatársától . ) Pár 

héttel ezelőtt az algyői h ídná l a szükéges át-

alakítások megejtése végett, helyszíni szemlét 

tartottak, amelyen résztvett a kereskedelmi 

miniszter megbízottja, az államépitészeti hi-

vatal és m indhárom érdekelt fél képviselője: 

Szeged, Hódmezővásárhely ós Csongrádme-

gye részéről. 

A helyszíni szemle eredményét jegyző-

könyvbe foglalták és felterjesztették annakide-

jén a kereskedelmi miniszterhez. Most azután 

a miniszter leiratban értesítette a szegedi ál-

lamépitészeti hivatalt, hogy elbírálta az átala-

kításra vonatkozó szemléről fölvett jegyző-

könyvei és hozzájárul a javasolt tervek kivi-

telezéséhe/. A miniszter ennélfogva arra uta-

sítja a7. álhirépitészeti hivatalt, hogy a hidát-

alakitási munka részletes programját, vala-

mint a műszaki terveket ha'. idéktaianul ké-

szítse el és tegyen előterjesztést az építési költ-

ség kiutalása iránt is. 

A leiratból ki tüoik, hogy a kereskedelmi 

miniszter a hidáta 'aki tás munká j ának végle-

ges Összegét 130.000 pengében állapította meg. 

Ez az összeg jóval kevesebb, min t amennyi-

re előzőleg kontemplálták az átalakítás költ-

ségét. Miután a költségeket má r jóelőre meg-

szabta a miniszter, a részletes terveket is en-

nek a keretnek megfelelően kell ma j d elké-

szíteni. Eleinte arról beszéltek, hogy négy-

százezer pengőre m g ma j d az algyői hidala-

kitás költsége cs ehez az érdekelt városoknak, 

illetőleg a vármegyének is hozzá kell járulniok. 

Most, a kivitelezés előtt, jelentősen leapadt az 

előirányzott költség és miu tán nagyobbára 

fö ldmunkát kell elvégezni, a tulajdonképpeni 

hidkibóvitésre csak kevés összeg ál lhat ma jd 

rendelkezésre. 

Hétfőn különben megkezdődnek a hidátala-
kitással kapcsolatos fö ldmunkák , még pedig a 
szentesi államépitészeti hivatal vezetésével és 
a kereskedelmi kormány tárcájának terhére. 
A7. országútit vezetik fel mindkét hídfőhöz és a 
három érdekelt törvényhatóság, Szeged, Cson-
grád vármegye é- Hódmezővásárhely egyforma 
arárvban részesül a munkaalka lomban. Hét-
főn mindhárom törvényhatóság területóról het-
venöt—hetvenöt embert ál l í tanak munkába , 
még pedig 30 szekerest. 30 kordést és 15 kubi* 
kost. A létszámot kcsőbb emelni fogják. 


