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szérelt kovácsszén 
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humutastalmu, 

minden mennyiségben beszcn-zhelö 
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nyitéskiegészitcsí indítványok előterjesztésére. 
Szeroe.nyci védőié többek között B a r t h a Al-
iért nyugalmazott miniszter kihallgatását kéj-
t<; arra vonatkozólag, hógv Szemenyi a Hadvi-
seltek Országos Szövetségében milyen munkás-
ságot fejtett ki. kérte beszerezni a csendőrség-
tol a vádlottak saját maguk állal leirott vallo-
másait, kérte megkeresni az orosházi mentő-
ket arra vonatkozólag, hogy háms/ox nyúj-
tottak első segélyt a gyanúsítottaknak. 

Dr- Valejstínvi Ágoston védő a csendőrkerü-
let megkeresését kérte arra nézve, hogy kik 
végérték a nyomozást és ezeknek a nyomozók-
nak g kihallgatását indítványozta, bejelentet-
te tagúként S z a k a s i t s Arpá 4ot. S z e d e r 
Ferencet és még másokat. Dr. K á l l a i Emil 
becsatolta azt a sürgönyt, amelyet a nvonrozás 
ernbertelenségeiről küldtek Szeder és társai a 
beHSíjyminiszternek és kérte az elrendelt vizs-
gálati iratok beszerzését, bizonyítani kívánta, 
bogy az eszperantó nem kommunista-nyelv, a 
jezsuita atyák is használ ják, éppen az eucha-
t isztikus kongresszussal kapcsolatban. Dr. Tur-
íuayer Gusztáv is bizonyítás kiegészítési indít-
ványt terjesztett elő. Dr. L i s r. k a y Lóránt 
ügyész az imlitvánvokat nem ellenezte, a ma-
in részéről hozzájárult nz Áltnl.ínos Munkás 
Szövetség feloszlatását elrendelő határozat fel* 
olvasásához, amelyet az egyik vádlott iiylijva-
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A bizonyítás kiegészítések felett kedden dél-
előtt határoz a biróság. 

Két borzalmas 
öngyilkosság 

a vasárnapi rendőri krónikában 

(A Délmagyarország munkatársitól.) Kun 
Szabó János 22 esztendős földműves Ceengele 

295. szám alatt- lakó legényt hétfőre virradó 

éjszaka a Pántlika u+on barátai megtámad-

ták és agybafőbeVerték, több helyen meg-

szurkáJták Az eszméletlen fiatalembert ugy 

találták meg bcsőbb az országúton, vérbe-

fagvva- A mentők a városi közkórhrizba szál-

lították. állapota súlyos. A rendőrség meg-

indította a nvomozást a tettesek kézrekeri-

tésére. 

Vasárnap bogzállitották a szegedi ügyész-
ség fogházába Mén-doki Mihály szentesi laka-
toesegédet, aki több kerék párlopást és hasz-
szafurást követett cl. Mándoki egyik isme-
rőse, Fábián -János 24 esztendős ezabóseged 
Szegvár közelében a motorosronat elé vetél-
te magát, amely aztán derékban kettészelte. 
Búcsúlevelében azt. irta, hogv akarata elle-
nőre ő is belekeveredett a M.indoki-fóle ügy-
be. még pedig olyan formában, hogv tudott 
Mindoki viselt dolgairól, azonban nem tett 
jelentést a rendőrségnek és attól fc'lh bogy 
öt is beidézik. 

Különös módon akart öngyilkosságot el-
követni Tóth Veron 31 esztendős állásnélküli 
cselédleány. Napokon keresztül kóborolt az 
uccákon, majd az utolsó, fillérjein bistositó-
tűket vásárolt és azokat, kinyitva Unydle. 
Később annyira rosszullét!, hogy elvesztette 
eszméletét, igy találták rá a Stefánia-sétány 
egeik padján. Beszállították a közkórházba. 
Állapota súlyos. 

Ycrgá verekedés és bicskázás történt va-
sárnap éjszaka Somogyi-telepen. Ismeretlen 
tettesek megtámadták Kosztor József 28 esz-
tendős Somogyi-telepi napszámost ét" zpeh-
kértsell eldalhas?urtá.k. Koszterra a járóke-
lők találtak ra, 3 mentők I kórházba vittek. 
Állapota súlyos, a merénylőket keresik. 

Kerékpá ro sok ! 
Cls0r«ntfD k « r i h p á r oh » t • n g a d m é n y * * 4r« 
ban rOsslatra adom. Cnmtkat Ét al<(«Msnkt1 
most fiüérre $2áiitd Sándor-*. árban kaphat 

Ssagad, (Kies D, palota' Ktss u, -t 

Megvizsgálták az elme* 
állapotát a löldmivesek 

szélhámosának 
(A Délmagitnrorszáa munkatársától,) M 

szegedi törvényszéken hétfőn tárgyalták 
Györgyei Szabó -József rovott.ruultu volt, föld-
birtokos ügyét. Györgyei Szabó József néhány 
hónappal ezelőtt vakmerő szélhámosságot 
eszelt ki. Kiment a tanyák köze és magát, egy 
nagv uradalom gazdatisztjének adta ki, mun-
kásokat. toborzott, még pedig olyan kedvező 
'feltételek mellett, hogy mindenki kapvu-ka-
pott a kitűnő alkalmon. Györgyei szerint aa 
uradalom emberei nemcsak pénzt, földet, ha-
nem jószágot, vetőmagot is kaptjak és ahogy 
előadja, kitűnően meg lehet majd élni. A mun-
kások gyűltek volna esőstől, azonban G>ör« 
gyeinek volt. egv kikötése, neveseteken cfőfif-
geket kért. A földmunkások a ió sztfződós ra-
raényében még erre is hajlandók voltjak, egyilc-
ruásik behozta a szegedi piacra stzpgénvségófi 
és itt akarta értékesíteni, szeren'séro figyel-
mek lett. a. rendőrség a dologra é* m)Bgakadá-
lvozta Gvörgvei további szélhámosságait, 127 
is sikerült három embertől kisebb összeget 
kicsalnia. 

Az ügyészség háromrendbeli etftlés és há-
romrendbeli csalás kísérlete cimén emelt. ellena 
vádat. A hétfői tárgyaláson a bíróság aa 
iratokból megállapította, hogv (gvörgvei már 
egyizben gondnokság alatt állott, az Igazság-
ügyi Orvosi Tanács vóleménye szerint akkor 
elmegvöngeségben szenvedett, A biróság ezért 
nem tárgyalta Ic ezt az ügyet, liánom elren-
delte hivatalból a vádlott elmcAlfavot.ánah 
megfigyelését és csak az orvosi véqménvl be-
érkezte titán fog dönteni Györgyei Szabó to-
vábbi sorsa felett. 

Vége szakadt minden munkának (I. Kir. 7, 51.) 

A Szegcdi Izrae'lto nitfkOzseg, ntitbisftöo 
tisztviselőt es oiKoim.izónai, - a hlfnozslg 
intézmenuei, — o xxii. izr KOzseoheruiet 
mélységes gyásszá! jelenti, hogy 

Dr. Biedl Samu 
a hitközség és a községkerület elnöke, az intézmé-
nyek védnöke 1938. évi február hó 27-én délelőtt 
váratlanul elhunyt. 

Nemes önzetlenséggel, bölcs tapintattal, páratlan 
sikerrel és döntő tekintéllyel vezette és irányítotti 
két évtized óta hitközségünket, — lankadatlan buz-
galommal szolgálta közügyeinket. A felekezet alkot-
mány nak hivatott kimunkálója, gerinces oszlopa,— 
a vallásos érzés kife lesztöje, — munkatársainak atyai 
barátja, — a községkerületnek uj élétre teremtője 
dőlt ki Vele az élők sorából. 

Alkotásai megörökítik nevét bitfeleink hálás szivé-
ben. Utolsó lehel leiéig a zsidóság jogaiért küzdött. 
Szavának súlya, fellépésének méltósága mindig tisz-
teletet parancsolt. 

Hült porait 1938. évi márc. 2-án, szerdán, d. e. 
12 órakor a zsinagógából kísérjük örök nyugalomra. 

Szeged, 1938. február 27-én 
A Szegedi izraelita mikOzseg 

eioitdrosdga. 

A Szegedi Kereskedelmi es Iparbank Igaz-

gatósága, leiugneiObizoftsaga es tisztviselői 

kara mélységes megilletődéssel és fájdalommal je-
lenti a bank alelnökének 

Dr. B i e o i J ű m u 
urnák 

váratlan elhunytát. 

A megboldogult főbb mint két évtizeden át volt 
intézetünk vezetésének részese és ezen idő alatt 
közismert nagy tekintélyével, tagyogó tehetségével, 
megbecsülhetetlen kötelességtudásával és páratlan 
hűségével bankunknak egyik legbiztosabb pillére volt. 

Igazgatóságunk bölcs tanácsadóját, tisztviselői 
karunk atyai jóbarétját vesztették el benne. 

Elmúlását mélyen fájlaljuk és nemes emlékét hálás 
kegyelettel fogjuk megőrizni. I 


