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Pillanatnyi felindulásban vagy előre 
megfontolt szándékhal ölte meg 

a zákányi béresfiu a 16 éves Puskás Etelt ? 
A gyilkos béres féltékenységgel védekezik 

(A Délmagyarország munkatársától) Je-
lentette a Délmagyarország, hogy kedden 
reggel borzalmas kegyetlenséggel meggyilkol-
ták Puskás Etel 16 esztendős zákányi leányt, 
Puskás József jómódú gazdálkodó egyetíen 
.leányát, A szerencsétlen Puskás Etel még élt, 
amikor a mentők autóba emelték, de útközben az 
elszenvedett súlyos sérülések következtében 
meghalt. Puskás Etel t a törvényszéki orvos-
tani intézetben felboncolták és raegállapitot-
.ták, hogy a halál közvetlen oka: koponyatörés 
cs agyroncsolás. ami rettenetes erejű ütések 
következtében ál lott elő. A gyilkos, Farkas 
József béres vasvillával támadt a szerencsétlen 
leányra is a villa nyelével verte agyon a 

leányt. 
A gyilkos legényt — amint' a Délmagyar-

ország jelentette — kedden egész napon á t 
hajszolták a lovasrendőrök, estére sikerült el-
fő,cmi egyik ismerőse tanyáján. A. tanyavilág-
ban a nagy távolságok és az ú t ta lan utak 
m ia t t nehezen terjed a hir, mindatok, akiknél 
Farkas a gyilkosság után megfordult, még 
semmit sem tudtak a gyilkosságról, minden-
felé szívesen fogadták, etették, i tat ták, ami-
kor kézrekc rült, meglehetősen i t tas állapot-
ban volt. 

A rendőrőrszobán az első szóra beismerte 
a gyilkosságot és azt mondotta, hogy félté-
kenységből követte el a tettét. Szerda reggel, 
amikor már teljesen kijózanodott, ú j ra kihall-
gat ták és ekkor ösnzefüggően mondotta el a 

gyilkosság előzményeit. Eszerint a leányba 
hamarosan beleszeretett, amint a tanyá ra ke-
rült. A leány szivesen fogadta udvarlását, 
azonban az utóbbi napokban megváltozott 
Puskás Etel magaviselete. Észrevette, hogy 
a fiatal leány elhidegült tőle, hacsak tehette, 
elkerülte a vele való találkozást s amikor 
emiatt szemrehányást tett a leánynak, az 
nyíltan megmondotta, hogy más tetszik neki— 
Féltékepy lett a leányra, egyre többet szen-
vedett miatta és igy következett cl a gyilkos-
ság reggele. Előző este 6okat ivott és még 
reggel is ittas volt. Ilyen állapotban találko-
zott a leánnyal az udvaron, amikor pedig meg-
lát ta , feltámadt benne minden keserűség, fel-
kapta a vasvillát és azzal addig illötte a 
leányt, amig az mozdulni tudott. Ekkor ocsú-
dott fel és 'amikor meglátta, hogv mi t köve-
tett el, elszökött a tanyából. Az volt a szán-
déka, hogy önként jelentkezik, de nem volt 
elég ereje hozzá. 

A rendőrségen továbbra is gyilkosságként 
kezelik az ügyet, ami azt jelenti, hogy a béres 
előre megfontoltan követte el tettét. A rend-
őrségnek az a véleménye és ezt sok minden 
alátámasztja, hogy Farkas ' József nem pil-
lanatnyi felindulásában ölte meg a tizenhat-
esztendős leányt, hanem előre készült a gyil-
kosságra és akkor követte el, amikor az idő 
legjobban kedvezett, amikor a leány egyedül 
maradt a tanyában. Farkas Józsefet csütörtö-
kön hozzák be Szegedre. 

— Beiludai postafőellenőr kitüntetése. A Pos-
ta Üzemi cs Műszaki Tisztviselők Országos Egye-
sületének közgyűlése B c r h i d a i János szegcdi 
postaföellcnőrt, az egyesület szegedi csoportjá-
nak hosszú idő óta elnökét a kartársi összetartás 
fejlesztése, valamint az egyesület érdekében kifej-
tett működéséért egyhangúlag örökös tiszteletbeli 
tagjává választotta. Az oklevelet bensőséges ün-
nepség keretében nyújtotta át P á z s i t Dezső or-
szágos ejnök és M é s z ö l y Géza országos főtit-
kár Berhidai föcllenőrnck, aki meghatottan mon-
dott köszönetet a kitüntetésért. A díszoklevél át-
adása a szegedi postaigazgatóságon folyt le és 
azon jelen volt az egész üzemi és műszaki tiszt-
viselői kar, amely a diszoklcvcl átnyújtása után 
melegen ünnepelte a íöcllcnőrt. 

— Halálozás. Tegnap este tragikus hirtelen-
séggel elhunvt T a r j á n Ernő, a Varga Mihály 
rég cégvezető irodafőnöke. Tarján Ernő közel 
három éviizeden keresztül dolgozott a cégnél 
és mindig lelkiismeretes, lelkes, odaadó mun-
kásságával a legnagvobb elismerést vivta ki. 
Tegnap is egész nap hivatalában dolgozott, lát-
szólag semmi haja sem volt és még este, va-
csora közben sem volt baj , amikor egyszerre 
rosszul lett és néhánv perc múlva meghalt, 
mielőtt még segíteni lehetett volna. Tarján 
Ernő résztvett a vi lágháborúban, mint főhad-
nagy szerelt le. Tragikus hirtelenségü halá la 
mélv részvétet keltett városszerte. Csütörtökön 
délután fél 4 órakor temetik az izraelita te-
mető cinterméből. Halá lát feleségén kivül há-
rom gyermeke és kiteriedt rokonság gyászolja, 
kőztük a Varga-család. 

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudománv-
egyetem Barálalnak Egyesülete csütörtökön dé|-
ulán 6 órakor az egvetem aulájában szabadegye-
temi előadást tart. Előad dr. B e r e c z k Pé'er 
orvos „A szegedi Fehértó madártani jelentősége" 
cimmel (vetítésekkel). Belépés diitalan. — Pénte-
ken este fél 8 órai kezdettel dr. B e r k e s Pál or-
vos ,.A levegő, viz és egészség" cimcn tudomá-
nyos előadást tart a Hélvczér-uccal Munkásott-
honban. 

— Hosszú idő óta fekvő betegek a természe-
tes „Ferenc József" keserüvizet nagyon szíve-
sen isszák és annak gyors, biztos és mind ig 
kellemes hashajtó hatását általánosan dicsé-
rik. Kérdezze meg orvosát. 

— Elmarad a Kereskedők Szövetsége csü-
törtöki nagytanácsi ülése. A Szegedi Kereske-
dők Szövetsége elnöksége közli a nagytanács 
tagjaival, hogy 17-re kitűzött nagytanácsi 
ülést elnökének családi gyásza miatt későbbi 
időpontban tartja meg. 

f i Természettudományi előadások. 'Az Egye-
tembarátok Egyesülete természettudományi 
szakosztálya szerdán tartotta előadói szaküló-
sét nagyszámú közönség előtt. K i s s Ferenc 
ny. miniszteri tanácsos megnyitó szavai után 
dr. G y ő r f f v István egyetemi tanár elpa-
rentálta az 1937. folyamán elhunyt magyar és 
külföldi botanikusokat. Ismertette a legutóbb 
megjelent a .magyar föld flórájára vonatkozó 
tudományos munkákat , főleg a virágos növé-
nyekre, zuzmókra, gombákra, valamint örök-
léstani és fejlődéstani vizsgálatokra vonat-
koznak. Ezután ismertette dr. Gvőrffv István-
ncnak a Magas Tátrában gyűjtött növénykék-
re vonatkozó tanulmányát, amelvben ritka 
növényi rendellenességeket sorolt fel. A követ-
kező előadó dr. B e r e c z k Péter volt, ismer-
tette fehértói madártani vizsgálatait, amely-
ben különösen kiemelte a havas pityernek egy 
faját, amelv igen ritka madár tá iá inkon. Meg-
említett még egy, a mi pacsirtánknál naavohh 
méretű sötétebb szinü pacsirtát is. amelvnek 
meghatározása most van folyamatban. Külö-
nösen kiemelte a törpe eeéren észlelt Pár óra 
alatt bekövetkezett érdekes színváltozást, 
amelv ugv látszik, egves emlős fajoknál órák, 
esetleg napok alatt bekövetkezhet. Előadásá-
ban kitért n téli madármozgalom feltűnőbb 
és érdekesebb eseményeire is. A nagy érdek-
lődéssel kisért előadásokhoz többen szóltak 
hozzá élénk vita keretében, ma jd az elnöklő 
Kiss Ferenc zárszavaival az ülés véget, ért. 

Folyó hó 16-án délután tél 2 és 2 óra között a 
Szent István-tér—Szent Mihály-uccai útvonalon 

barna bőrakiafáskámaí 
elvesztenem, 

amelyben 830 pengő hivatalos pénz és gázgyárnak 
különböző számlái voltak. Kérem a megtalálót, 
miután többea látták, amikor a táskát magához 
vette, szíveskedjék az aktatáskát, a benne levő 
pénzzel és iratokkal együtt a SZEGEDI GÁZGYÁR 
és VILLAMOSTELEP Kossuth Lajos-sugárut 89. 
szám alatti irodájában beszolgáltatni, ahol megfe-
lelő jutalomban részesül. SZÁSZ ANDRA8 pénz-
beszedő. 

— A győri Kisfaludy Irodalmi Kör a Dugo-
nics-Társaság felolvasó ülésén. A Dugonics-
Társaság február 20-án, vasárnap délután 4 
órai kezdettel a városháza közgyűlési termé-
ben a győri Kisfaludy Irodalmi Kör tagjainak 
közreműködésével felolvasó ülést tart. Műsor a 
következő; B á n k u t i Ernő, a Kisfaludy Kör 
alelnöke; „Endrődv Sándor életének alkonya, 
kiadatlan leveleinek tükrében*', S i b a i Gyula 
(vSpáth Gyula dr. győri polgármester'): Versek, 
Ú j l a k i Géza: „Virág a tűzben", M e n t e s 
Mihály: Versek, P o h á r n o k Jenő: Elbeszé-
lés. 

Maaas 
kölcsönöket 
leanyoraabban éa l ege lőnyt f -
. s ebben folyósít, é l t s z e r é s 
inqósúqohra a 

Szegedi Kézmüvesbank 

Z Á L O G H Á Z A 

Vadászfegyverrel 
kért a feleségétől 
ötven pengőt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szán-
dékos emberölés bűntettének kísérlete cimén 
került szerdán a szegedi törvényszék Molnár-
tanácsa elé Balcaity György kiszombori gaz-
dálkodó. Az volt ellono a vád, hogy a mul t 
év nyarán le akarta lőni a feleségét, mert az 
nem akart neki mulatásához több pénzt ad-
ni. A vádirat szerint Bakaity felkapta va-
dászfegyverét és az asszonyra lőtt, szerencsé-
re azonban a lövés nem talá l t és az asszony 
megmenekült. A szerdai tárgyaláson Bakaity 
tagadta bűnösségét. 

— Feleségemmel együtt — vallotta — ma-
lacokat adtunk el. A kapott összegből 70 
pengőt átadtam neki és hazaküldtem a tanyád 
ra, én pedig a községben maradtam, mert köz-, 
ségi választások voltak és ott akartam lenni. 
A választások után bementem többedmagam-
mal a vendéglőbe és egész éjjel mulattam, a 
pénz, ami nálam maradt a malacok árából , 
az utolsó fillérig elment. Én azonban tovább 
akartam mulatni , i t tas voltara és nem törőd-
tem semmivel. Eszembe jutott , hogv haza-
megyek és pénzt kérek a feleségemtől. Taxi-
ba ültem és hazamentem, ötven pengőt kér-
tem az asszonytól, aki azonban kijelentette, 
hogy- egy fillért sem ad, Roppant dühös let-
tem, felkaptam a kezemüpyében lévő vádász-
fegyvert, de már ezalatt az asszony kirohant 
és a szalmakazal mögöt t buj t el. Nem felel 
meg a valóságnak, hogy én rácélozva sütöt-
tem el a fegyvert, a levegőbe lőttem, csak 
azért, hogy megijesszem cs a pénzt ideadja... 
Dc nem s i ke r ü l t . . . , 

A biróság tanukat hallgatott ki, így a taxij 
sofőrt is, aki elmondotta, hogv a gazdálkodó 
egyáltalán nem célzott, hanem vaktában a le-
vegőbe lőt t , mintegy ijesztésképen. 

Az ügyész ezekutáu elejtette a szándékos 
emberölés kísérletének vádját Bakaity ellen, 
csak közcsend elleni kihágás címén kérte meg-
büntetni a mulatós gazdát. Ebben bűnösnek 
is mondotta ki a biróság és 30 pengő pénz-
büntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős. 

gipgpij í i i iei i iMeí, 
pénzes levélen érkezett bélyegeket inacra* 
áron veszem. BÉLYEG KERESK ED ÉH 
D ó m t é r e n . (Iskola ucca 23.( 


