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Zárt affőh mögött tárgyalta a törvényszék 
a pusztaszeri gyilkosság ügyét 

i(A Délmagyarország munkatársától.) A mult év-
karácsony másnapján kegyetlen gyilkosság tör-
tént Pusztaszeren. Meggyilkolták Festő-Hegedűs 
Dezső jómódú gazdálkodót. A gyilkos egy hu-
sánggal hat halálos csapást mért a gazdálkodó 
fejére. Festő-Hegedűst akkor támadták meg, ami-
kor kétlovas kocsiján liazafelé igyekezett egy is-
merőse tanyájáról. A gyilkos azután a lovak kö-
zé csapott, a lovak hazabaktattak a halálosan sé-
rült gazdával, aki másnapra kiszenvedett. A tettest 

Boross Vilmos 21 esztendős béres személyében 
elfogta a csendőrség. 

Boross beismerte, hogy ő gyilkolta meg Festő-
Ilegedüst, aki egyébként gazdája volt. Beismerte, 
hogy tettére előre készült és azt vallotta, hogy 
i gazda felesége biztatta fel a lett elkövetésérc. 
Festő-IIegedüsné tagadta, hogy köze lett volna 
férje meggyilkolásához. A nyomozás során olyan 
adatok merültek fel, amelyekből arra lehetett kö-

vetkeztetni, hogy az asszony már régóla tervbe-
vette férje megöletését, állítólag többizben meg-
kísérelte megmérgezni, de a gazda ezeket a kísér-
leteket kiheverte. 

Az ügyészség Boross Vilmos ellen gyilkosság 
bűntietlc címén, Festő-IJegedüsné ellen pedig 
felbujlás címén emelt vádat. A tárgyalását szer-
dára tűzte ki a törvényszék Jlío/ndr-tanácsa. 

A tárgyalás megnyitása után dr. Szarvas Já-
nos ügyész zárt tárgyalást indítványozott, tekin-
tettel arra, hogy a tárgyalás során közerkölcsi-
séget sértő dolgok kerülhetnek szóba. Dr. Szögi 
Géza, az asszony védője ellenezte a zárt tárgya-
lást, a biróság a tárgyalás egész tartaméira elren-
delte a nyilvánosság kizárását. 

Az ügyet ezután zárt ajtók mögött tárgyalták 
egész délelőtt, kihallgattak egy sereg tanút, ítéje-

i tet azonban nem hozolt a biróság, a tárgyalás 
folytatását másnapra tűzte ki. 

ASSZONY A HADIHAJÓN 

Rendőrrel vezettetik elő azokat, 
akik a póí~íifuszolfáson sem 

jelennek meg 
Hatezren nem jelentek meg a halósági oltóhelyen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az elmúlt 
aónap folyamán — mint ismeretes — közel GO.OOO 
embert oltottak be Szegeden tifusz ellen, sokan 
voltak azonban, akik a tifuszoltáson nem jelent-
keztek. A tiszti főorvosi hivatal most i'eldolgozla 
az oltási statisztikát, megállapították, kik azok, 
akik elmulasztották magukat beoltatni. Pontos, 
névszerinti kimutatás áll a főorvosi hivatal ren-
delkezésére és enne]; alapján most egymásután 
idézik be a mulasztókat póloltásra. A Bákóczi-
lér 5. szám alatt, a tüdöbeteggondozó újonnan 
épült épületének elkülönitett részében végzik a 
pótollásokat délelőtt 8 és 10 óra, valamint délután 
5 és 7 óra között. Xaponta átlagosan 30 embert 
idéznek be, a beidézettek, igen kevés kivételtől 
eltekintve, most már meg is jelennek hogy az 
utolsó alkalommal élve, beoltassák magukat. Azok 
ellen, akik ezúttal sem jelentkeznek, a tiszti fő-
orvosi hivatal erélyesebb rendszabályokat léptet 
életbe. Erről dr. Sajó tiszti főorvos a következő-
ket mondotta; 

— Mintegy hatezren vannak olyanok, akik nem 
oltatták bc magukat legutóbb, holott erre köte-
lezve lettek volna. A pótoltást most elrendeltük 
és a mulasztókat beidézzük. 

Mindazokat, akik ezt az alkalmat is 
elmulasztják, halósági utón fogjuk 

elővezettetni az oltási helyre. 

— Az egészségügyi törvény erre módot ad, a 
rendelet szerint mindenki, aki ollási kötelezettség 
alá esik, köteles magát beoltatni, máskülönben 
veszélyezteti az oltási eredményeket. Igy va-
gyunk Szegeden is, ahol az oltási akciót nagyon 
szép eredményekkel sikerült lebonyolítani, de ez 

a párezer mulasztó esetleg veszélyeztet-
heti a nagy fáraátsággal biztosított 

eredményeket. 

—i Az egészségügyi hatóság cl van rá szánva, 
hogy azokat, akik a mostani pótoltáson sem je-
lennek meg, 

rendőrökkel fogja elővczcltctni. 

Belváros i Mosl Ma utoljára 
A legjobb magyar tilmviajálök 1 

Rád biyom a 

raj 

I I 

ANNABELLA brilliáns főszereplésével 

legközelebb a Belvárosiban 

Mi azonban nem büntetni akarunk, hanem ol-
tani és reméljük, hogy el lehet majd kerülni az 
elővezettetést, hiszen ugy a külvárosokban, mint 
a tanyán az oltásra kötelezettek majdnem száz 
százaléka beoltatta magát, mert belátta, hogv ez-
zel saját jól felfogott érdekeit védi. Egyébként 
Szegedhez hasonlóan most más városokban is 
elrendelték a lakosság tömeges tifuszclleni beol-
tását. 

Hamisított sörgyári 
levelekkel mulatósokat 

rendez a vendéglökben 
egy vakmerő szélhámos 

(A Déhnagyarország munkatárséitól.) Szerdán 
délelőtt feljelentést lett a szegedi rendőrségen 
Kelemen Dezső szegedi vendéglős és az egyik 
budapesti sörgyár szegedi raktárának vezetője 
ismeretlen tettes ellen, aki sorozatos szélhámos-
ságokat követ el a városban. Kelemen Dezső pa-
naszában előadta, hogy néhány nappal ezelőtt egy 
fiatalember jelent meg a vendéglőjében egy nő 
társaságában és amikor fizetésre került a sor, 
felmutatta a sörgyár levelét, amely szerint a 
sörgyár alkalmazásában áll, mint tisztviselő és 
hogv tekintélyes fizetést élvez. Arra kérte a ven-
déglőst, hogy hitelezzen neki, másnap beviszi a 
pénzt. Az illető ezzel eltűnt és természetesen 
többé nem került elő. A sörgyár megbízottja el-
panaszolta, hogy az ismeretlen fiatalember sok 
kellemetlenséget okoz nekik, mert mindenütt a 
sörgyár tisztviselőjének mondja magát és nyak-
ra-főre követi el a hitelezési csalásokat. 

Sejtik, hogy ki lehet az illető. Valamikor a 
sörgyár alkalmazásában állott valóban, de csak 
két hétig, akkor is, mint napszámos. Bizonyosan 
azalatt az idő' alatt szerzett magának egy cégjel-
zéses levélpapírt és azon igazolványt állított ki a 
maga számára. Ezzel az „igazolvánnyal1' szokta 
felkeresni a vendéglőket, akik hisznek neki és 
készségesen hiteleznek. A fiatalember mindig nők 
társaságában jelenik .meg a vendéglőkben és 
nagy mulatságokat szokott csapni — hitelbe. 

A rendőrség megindította a nvoroozá.st. 

YOGHURT 
már kapható a 

Központi lejcsarnok R. T. 
Ikiktetetnrnoknibaii. 

»» 

Orizetbevettek 
egy kömiivessegédet a 
lóversenytéri gyilkosság 

ügyében 
Budapest, április l t . A lóversenytéri gyilkosság 

áldozatának, Simon Évának holttestét felboncol-
ták. A boncolás megállapította, hogy a szerencsét-

l len nő halálát fulladás okozta. A boncolás azt is 
megállapította, hogy a szúrástól eredő sérülések 
ncin bicskától származnak. 

A rendőrség őrizetbe vette Fazekas János 20 
éves kőmivessegédet, aki utolsó lovagja volt Si-
mon Évának. A kőmivessegéd beismerte, bogv ta-
lálkozott Simon Évával, azt azonban nem tudja 
mitől halt meg a nő. A nő szerinte nagyon ittas 
volt, mozdulni sem tudóit, ezért a rétre von-
szolta és otthagyta. Jóllehet a boncolás szerint Sí-
inon Éva természetes halállal halt meg, Fazekas 
Jánost a rendőrség ői izetbevetle balált okozó sú-
lyos leslisértés gyanúja miatt. 

Szened 
az uj házadómentességi 

rendeletben 
(A Délmagyarország munkatársától .) Most 

jelent meg a pénzügyminiszter rendelete a 

rendkivüli ideiglenes házadómentesség kiter-

jesztéséről. A rendelet értelmében maximál i-

san 20 évi rendkivüli ideiglenes házadómen-

tcsség jár 10 városban és ezek közt Szeged is 

előfordul. A vidéki városok közül Pécsett és 

Sopronban engedélyeztek 30 éves házadómen-

tességet, a tizszobás szállodák és penziók épít-

kezéseire, egyébként ezekben a városokban is 

20 évi házadómentesség illeti meg a város bel-

területén, a rendes uccasorokban épülő u j há-

zakat. 

Makón 25 évi adómentességet biztosit a ren-

delet á legalább egyemeletes épületek építkezé-

seinél. Huszonhárom olyan várost sorol fel a 

rendelet, ahol az egy, illetőleg kétemeletes 

építkezések után 20—25 évi adómentesség ad-

ható. A felsorolásban szerepel Baja. Debrecen, 

Hód mezővásárhely, Kecskemét, Békéscsaba, 

Gyula és még 17 város, de Szegedet ebből ki-

hagyták, itt maximál isan húsz évi adómen-

tesség biztositható az u j építkezésekre. Ebben 

a kategóriában Szegeden kivül Szentes. Ceg-

léd, Esztergom, Hajdúböszörmény, Hajdúszo-

boszló, Jászberény, Kiskunhalas, Kisújszállás, 

Nagykőrös, Pápa, Pestszenterzsébet és több 

pestkörnyéki nagyközség szerepel. I lyenformán 

mindenki látja, hogy a rendkívüli ideiglenes 

bázadómentesség kiterjesztésénél Szeged ér-

dekeit ismét nem vették kellőképpen figv 'lem-

be. 

örlci Antal és gyermekei. György, 
Klári. Ágnes és Lacika fájdalomtól po-
rig sújtva közlik mindenkivel, aki öt 
szerette és akit ő szeretett, hogy 

Ö R L E I A M T A L N É 
szül. KÁDAS JUTJA 

í. hó 13-án, 43 éves korában, boldog há-

zasságának lG-llc évében, hosszú szen-

vedés után befejezte áldásos életét. 

Drága halottunkat f. hó 15-én, délu-

tán 3 órakor temetjük a zsidó temető 

cin terméből. 

Gyászolják még: édesanyja, testvérei, 

g unokatestvérei, sógora és sógornője. 

Drágám, sohasem felejtünk el. 
Villamoskocsi -a Dugonics-térről Fél 3 

órakor indul. 


