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Férje féltékenysége m i a i i 

. f e l a k a s z t o t t a m a g á t 

c f l I J ) u i s z e g e d i a s s z o n y 

(A Délmagyakország munkatársé-

ul ) Szerdán este fél 8 órakor Új-

szegeden a Fürj-utca 29. szám alatti 

ház kertjében egy alacsony alma-

fára felakasztotta magát Gerebecz, 

Jórsefné, Tánczos Elei 42 éves fu-

jvpros és szatócs felesége Amint a 

•Dél magyar ország értesült. tettét 

férje, fenyegetései elől való mene-

külés miatt követte el. 

Gerebecz József március 15-ikc 

titÉD. jött ki a kórházból,.ahol tüdő-

gyulladással feküdt, és azóta állan-

dóan azzal zaklatta az asszonyt, hogy 

ftmig ő a kórházban volt, addig fe-

lesége megcsalta. Az asszony véde-

kezése hiábavalónak bizonyult A 

ifcaládi veszekedések igy állandóak 

lettek Gerebeczékuél. 

H<'tfőn éjszaka Gerebecz József 

részeg vol t ú jra felelősségre vonta 

az asszonyt, és fenyegette, hogy 

megveri. Az asszony a fenyegetések 

elől bezárkózott a szobájába. Férje 

azonban nem nyugodott és a keze-

ügyében levő haltával be akarta 

törni a szoba bezárt, ajtaját . Az 

egyre erősebben zuhanó fejszecsa-

pások hallattára Gerebcczné kiug-

rott az ablakon és a szomszéd házr 

ban lakó sógorához. Csűri Béliek-

hez menekült, ahol végzetes tetté-

rtek elkövetéséig menedéket ta lá l t 

'Onnan ment át. mindennap házuk-

ba, ahol megfőzött, ellátta a ház 

körül teendő dolgokat és éjszakára 

ú jra visszament. Csuriékhoz. 

Kedden éjszaka eljött hozzá fia is, 

í f j . Gerebecz József, mert őt is fe-

nyogette, hogy ellátja a baját neki 

is a részeges fuvaros. Ez az állandó 

viszály, örökös rettegés ösztönözte 

Gerebecznét arra, hogy végzetes 

tettét elkövesse. 

Szerdán délután, amikor megér-

TclőlíUt benne a gondolat, hogy vé-

géz tnagával. sógoráéknál felra-

gasztotta egy újságpapírra a ke 

ryér.icgyoket és lisztjegyeket. Mun-

kája közben nyugodtan viselkedett, 

tiéfálkozott, de néba mégis meglát-

szott rajta, hogy valamit, forral a 

ffjében. Többizben is kijelentette 

CVuriéknál: 

— Higyjétek cl, ezt a szégyent, 

amivel az uram gyanusit, nem fo-

gom túlélni. 

Csnriék azonban ezekből a kije-

it n lésekből Csupán arra következ-

tettek. bogy nagyon bántja az asz-

szonyt. az ura rágalmazása, de gon-

dolni ppm mprtek arra, bosry önke-

zűleg fog véget vetni életének. A 

liszt- és kenyérjegyek felragasz-

tása után azzal, bogy elvégzi a dol-

gát „odaát" ls, átment, férje házába. 

i'Az udvaron dolgozott, ifj Gerebecz 

"József. aki látta bogy édesanyja 

Ív megy a kamrába ós onnan újság-

papírba csomagolva kihoz valamit. 

Mivel nem látta, hogy mi van az 

u.iságpapirba csomagolva, tovább 

^söprött, ucm gondolva seunrű 

•rosszra. i 

Gerebeerüé, miután ki jött hóna 

Alatt a csomaggal a kamrából, le-

ment a kertbe. Amikor már nem 

látott senkit, maga körül, a^ki vég-

zetes tettében megakadályozhatta 

volna, kicsomagolta az újságpapír-

ból a magúval hozott- kötelet és a 

kertvégében levő alma fára ráhur-

kclva, a nyakára tekerte. Pár pilla-

nat raulva. amikor már lógott, a kö-

télen. vette észre Csűri Béla, aki 

a szomszédos házba vizért ment, 

hogy Gerebcczné felakasztotta ma-

gát. Szólt Gerebeczuó fiúnak, hogy 

hozzon kést és vágja le az anyját 

a kötélről. 

A kiáltozásra kiszaladt ifj. Gere-

becz József, de amikor már levág-

ta édesanyját a kötélről, már nem 

lélegzett. Rögtön értesítették dr. 

Korpácsi Géza orvost, aki injekciót 

adott Gerebeeznének. Hiábavaló 

volt azonban minden kísérlet, mert 

pár perc múlva Gerebeczné meg-

szűnt éfni. 

Az öngyilkosság után Kopp 

László, aki sziutén ott volt az idő-

kőzben összesereglett tömeg között, 

kerékpárra ült és elment Gerebecz 

Józsefért, aki fiiért volt a mezőn. 

Mikor megmondotta, bogy felesége 

felakasztotta magát, az akkor is 

italos állapotban levő fuvaros azt 

válaszolta neki: 

— Felakasztotta magát a felesé-

gem, de én nem kötöm meg a 

nyakkendőt. 

Alighogy hazaért GerebeSz Jó-

zsef, levetette a vas villát a kocsiról 

ós haladt a szoba felé. ahova a 

színhelyre érkezett rendőrök támo-

gatták a fiát ós azt kiabálta: 

— Hármas halál lesz az éjjel, de 

keresztül szúrom a lovakat is. 

A szándékát valóra is váltani 

igyekvő, vérengző természetű fuva-

rost a rendőrök fogták le, majd 

amibor a figyelmeztetések ellenére 

H Í R E K 
Szegedi u tmu t a t ó 

A Somogyi - könyvtárban ée az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A városi múzeum egész évbe" 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59, Nyi-
lassy A. bérlő dr. Kiss Lajosné Ró-
mai-körut 22. Salgó Péfer béri. Ha-
lász Klára Mátyás-tér 4, Temesváry 
József Klauzál-tér 9. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
R r i i g e r a pó , Korzó Mozi: »A 
2 S - a s«, Széchenyi Mozi: 5 ó r a 10. 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS k e z d e t e 
ESTE TÍZ ÓRAKOR. 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 
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— A MANSz-sörözö délutánja. Ka-
tonáink toll-mellény akiójára aMANSz 
szombaton déluttn hétórás kezdettel 
söröző délutánt rendez. A délután han-
gulatát katonazene emeli. 

— Fogadalmat tettek a cséplőgéptu-
lajdonosok és kezelők. A cséplőgép-
ül la.jdonosok és cséplőgépkezelők a 
vonatkozó miniszteri rendelet értelmé-
ben a cséplési munkák megkezdése 
előtt fogadalmat tesznek. A fogadalom, 
tétel egyrészt a cséplés legjobb tudás 
sal és lelkiismeretességgel való végzé-
sére, másrészt pedig a nyilvántartás 
helyes adatszolgáltatásának kötele-
zettségére vonatkozik. A szegedi tör-
vényhatóság körzetébe tartozó cséplő-
gép tulajdonosok és gépkezelők szerdán 
és csütörtökön tették le a fogadalmat 
a közellátási hivatal vezetőjének kezé-
hez. Ismeretes, hogy az-idén már csak 
fogadalmat tett gépkezelök végezhetik, 
mert csak ezek bejegyzéseit fogadja el 
a hatóság hiteleseknek. A cséplést ve-
zetőknek ugyanis be kell vezetniök a 
gazdakönyvbe az összes termelési ada-
tokat és ezek helyességéért rájuk há-
rul a büntetőjogi felelősség is. A |ör-

E le lm iszer S z e r b i ó n a k 

Újvidék, julius 1. A Nemzetközi Vö-

röskereszt F.gylet 110 vagon élelmi-

szert juttatott Szerbia lasosságának. 

A szállítmány husbol, sózott husbol, 

fügéből, olajból és szappanból állott. 

Az első szállítmány megérkezett Bel-

grádba. ahol dr. Zet, a szerbiai Vö-

röskereszt elnöke vette át. hogy szél-

ossza Szerbia nélkülözői között. (MTI) 
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Portugália és Franciaország 
közölt megszűnt a légífor-

galom 
Lisszabon, julius 1. A légi postafor. 

galmat Portugália és Franciaország 
között beszüntették azzal a megoko-
lással, hogy a légi postai szállítmá-
nyok az utóbbi időben 4 hétig" voltak 
útban, míg a vasúti szállítás csupán 
két hetet vesz igénybe. (Bud. Tud.) 

_ A reformátussá áttérő kereszté-
nyeket téievig, zsidókat egy evjg kell 
uj vallásukra oktatni. A relorniatus 
egyház zsinati tanaesan elfogadott sza-
bályrendeletet az áttérők lelvéteierol 
most küldték ei az egyházközségeknek. 
Mindenütt a presbitérium joga, hogv 
az áttérőket befogadja, ahol azonöaú 
negyven tagnál nagyobb a presbué-
num, ott külön bizottság végezheti ezj 
a munkát, l ia az áttérő más "kereszteny 
egyházból jön, elökészi lését legalább 
heti egyórás oktatással, hat hónapon 
át kell végezni. Iia az atlcrö nem ke-
resztény vallású volt előbb, akkor tel-
jes egy évig kell oktatni. Ha viszont 
az áttérő már a református vallásban 
nevelkedett, az előkészítési időt a pres-
bitérium legfeljebb felére csökkent-
heti. Az ünnepélyes felvételnek min-
dig a templomban, a gyülekezet előtt 
kell történnie. Áttérési bizonyítványt 
csak a keresztelés, vagy konfirmáció 
után lehet kiadni és püspöki engedély 
kell az egészen különleges esetekhez. 
Az érdekes uj szabályrendelet julius 

vény a gaz.dakönvwel va l ó " minden ^ b már életbe is lépett, 

visszaélést, szándékos félrevezetés ] _ K i i i 6 n engedéllyel lehet csak 
, , . . . . , .céljából elkövetett valótlan bejegyzést ' . , „ . , .„„ ,„„-

sem akart elállni szándékától, hogy é s
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végez a fiával és magával, össze-

kötözték a kezét, és bekiRÓrték a 

szegedi kapitányságra: ahol őrizet 

be vették. 

Gerebeczné holttestét éjfél ntáti 1 

órakor vitték be a mentők a bonc-

tani intézetbe, ahol csütörtökön a 

rondőrnrvos felbnnéolta. 

•minisztertanács 
Budapest, jul ius 1. A Magyar 

Távirati Troda jelenti: 

A kormány tagjai szerdán dél-

után fi órakor Kállay Miklós mi-

niszterelnök elnöklésével ülést tar 

tottak. A minisztertanács folyó 

ügyeket tárgyalt és a késő éjjeli 

órákban ért véget. 

A pénzügyminiszter 

a vállalatok adcbevallásáról 
Budapest, jul ius 1. A hivatalos 

lap pénteki száma közli a pénzügy-

miniszter rendeletét a háború kö-

vetkeztében közgyűlésük megtartá-

sában akadályozott vállalatok tár-

sulati adóbevallási kötelezettsége 

tárcsában. (MTI). 

szükségleti cikk jogellenes elvonását 
10 évig terjedő fegyházzal sújt. A gép-
kezelők az idén három nyilvántartást 
vezetnek: a gazdakönyv bejegyzéseit, 
a mázsakönyv kiállítását és a csép-
lési eredmény lap kitöltését. Ezt az 
utóbbit a közellátási minisztérium 
cséplést nyilvántartó hivatalának kell 
beküldeni Budapestre, ahol ezeknek a 
beérkező adatoknak az alapján min-
den gazdáról körzetenként kartotékla-
pokat készítenek. 

— A TISZA VIZALLASA. A sze-
gedi rendőrség rév kapitánysága Je-
lentése szerint a Tisza vizallása 
julius 1-én reggel 7 órakor 3(12 cm. 
a levegő hőmérséklete Ifi luk O l 
zius volf. 

Nyári előadássorozat a kolozs-
vári egyetemen. Kolozsvárról jelentik: 
A kolozsvári nyári egyetem előadásai 
julius 2-án megkezdődnek. A kitűnően 
összeállított előadások során főként 
Erdély kérdéseit ismertetik a hallga-
tósággal. A nyári egyetem tartama 
alatt nagyszabású főiskolai sportver-
senyekre ikerül sor A versenyen a fő-
iskolai lenisz, lövész, uszó és kosár-
labdázó mérkőzésein a debreceni, a 
szegedi és kolozsvári egyetemek vesz-
nek részi. Julius 11-én Kolozsvár vá-
logatott labdarugó csapata a magyar 
főiskolai válogatottal mérkőzik. A 
debreceni és kolozsvári egyetemek 
között kard- és tŐrversenyekét tarta-
tok (MTI) 

Rómából 

jelentik: Mint az olasz lapok jelentik, 

julius 4-től a romai kormányzóság kü-

lön engedélyével lehet csak utazni a 
róma—ostiai villamos vasulvonalon. 

(MTI) 

_ Kerékpárok véglrgrg igénybevé-
tele honvédelmi célra. A hivatalos lap 
csütörtöki száma közli a honvédelmi 
miniszter 45.000. ein. 18—1913. számú 
rendeletét a kerékpárok honvédelmi 
szolgáltatás cimén történő végleges 
igénybevételéről. A honvédség részé-
re honvédelmi szolgáltatásként ideig-
lenes használatra igénybevolt és tu-
lajdonosaiknak még vissza nem adott 

, kerékpárok birtokosait a miniszter 
kötelezi, hogy a kerékpárokat ez év 
jplius 1-töl a honvédség tulajdonába 
véglegesen átengedjék. A kerékpár tui 
lajdonbavétele fejében járó térítés ' az 
átvételkor megszállóit becsérték ala-
pulvételével a kerékpár jelenlegi for-
galmi értékének megfelelően megálla-
pított összeg. A kerékpár tulajdonba-
vételéröl az átengedőt a hadlest- (ke-
rületi) parancsnokság, a térilés össze-
gének közlése melleit. írásban érlesitij 
Az átengedő az értesítés alapján nvi-' 
latkozatot állit ki, amelyben kijelenti, 
hogy az értesítésben feltüntetett ősz-
szeg térítési igényét teljesen kielégili, 
A tulajdonba vett kerékpároknak a 
honvédségtől foganatosított esetleges 
értékesítésé során » í átengedő elővá-
sárlási jogöf éTvéz. fltrni 


