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nak és hogy a választási hangulatot is 
ilyen irányban festették alá. Hangsúlyoz-
nunk kell a mai helyzetben, ami nyilván-
való volt az első pillanattól: elképzelhetet-
len, hogy Gerliczy ,a város javára szolgáló 
eredményeket tudjon fölmutatni a polgár-
mesterrel való kontaktus nélkül. 

A város érdeke pedig mindenek fö-
lött való. A mái áldatlan helyzetet csak az 
helyeselheti, akinek céljait szolgálja. Tud-
tunkkal se Gerliczy, se Lázár nincs ezek 
között. És aki írásával, tanácsával, tettei-
vel oldalra való pislantgatások.nélkül sze-
gődik a köz szolgálatába, annak bizony a 
béke útjait kell egyengetni. A békéét, a 
mely összehozza ezt a két embert, akik te-
hetnek valamit Szegedért. 

A szegedi rendőrség 
az elmúlt évről. 

— /. Bűnügyi statisztika. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi rendőr-
ség részletes statisztikai kimutatásiban közli 
a mult évi működését, amelyet most bocsá-
tott a nyilvánosság rendelkezésére Somogyi 
Szilveszter dr. főkapitány. A statisztika sze-
rint 1912-hen háromezer és husz bűntett és 
vétség ügyében nyomozott a bűnügyi osz-
'tády, az összes bűnügyek száma az előbbi 
évhez képest százhússzal szaporodott. Az 
egyes bűncselekmények közül legjobban sza-
porodott a sikkasztások száma. A lopások 
száma örvendetesen csökkent. 

Az elmúlt év legérdekesebb bűncselek-
ménye kétségtelenül a Szegedi Gazdasági és 
iparbankban történt sikkasztás, Fényes Mar-
cel bankigazgató szökése. Fényes elmenekült 
az igazságszolgáltatás megtorlása elől, a 
rendőrség körözöl eveiének eddig még nincs 
eredménye. A bűntársai közül Dragosin 
Kristóf főkönyvelő vizsgálati fogságban van, 
Jutkovies Gézát pedig betegsége miatt sza 
badon bocsátották. A vizsgálat mindkettő-
jük ellen folyamatban van. 

DÉLMAGYARORSZÁQ 

Hat gyilkosság történt. Többek között 
Felhő János alsótanyai gazdálkodót agyon-
ütötte a tizenöt éves fia és a kocsisa, né-
hány hónappal ezelőtt pedig az Oroszlán-
utcában, Forró Veron utcai leány lakásán 
Rózsi János agyonszúrta Burka Gézát. 

A rendőrség mult évi működése nem 
épen a legteljesebb elismerésre érdemes. Há-
rom nagyobb bűnügyben eredménytelenül 
végződött a nyomozás, egy megállapítás pe-
dig kétséges. Eredménytelen a tizezerkŐro-
nás postalopás, a Holtzer Dániel és a Griiner 
István dr. lakásán törtónt betörés ügyében 
való nyomozás. Mind ia három a mult év leg-
jelentősebb bűncselekményei közül va'ló. Al-
sóvároson mintegy félévvel ezelőtt gyanús 
körülmények között meghalt egy tizennyolc 
éves legény. Megindult a nyomozás, fölme-
rült a gyilkosság gyanúja. Több hétig tar-
tott a nyomozás, minden detektív és mint-
egy ötven rendőr igénybevételével. Végül 
megállapították, hogy nem gyilkosság, ha-
nem szerencsétlenség történt. 

A bűnügyi osztálynál Szakáll József dr. 
alkapitány, Borbola Jenő dr. és Dreyer Jó-
zsef dr. osztályjegyzőkön kiviil hat detektív 
és négy beosztott rendőr működik. A detdk-
tivek működésének az eredménye, amint azt 
a rendőrség beszámolója is őszintén beismeri, 
kedvezőtlen. Ugyanis hatszázkilencven eset-
ben sikerült a bűncselekmények tettesét kéz-
rékeriteni, nyolcszázhatvankilenc esetben 
azonban eredménytelenül végződött a nyo-
mozás. 

A bűnügyi osztály rendőrtisztikara de-
rekas munkát végzett, az tagadhatatlan. 
Hogy nem minden sikerült, az javarészben 
nem az ő hibájuk. Ugy az alkapitány, mint a 
két osztályjegyző túlterheltek a munkával. 
Mindegyikükre külön-külön jutott több mint 
ezer nyomozás, ezernyolcszáznyolcvan eset-
ben teljesítettek a bíróság, ügyészség s rend-
őrhatóság megkeresését, ezenfelül pedig ál-
landóan inspekcióznak. Más beosztással, a 
minek előfeltétele a rendőrtisztikar számának 
a szaporítása, akárcsak a rendőrlegénységé, 
különb eredmény várható. 

Hárem esetben történt hivatalos hatalom-
mal való visszaélés. A brutális rendőröket el-
bocsátották a szolgálatból. 

1913. január 10. 

A rendőrség kihágási és más osztályá-
nak a statisztikáját folytatólagosan közöl-
jük. 

A rendőrség- a 'következőkben számol be 
a bűnügyi osztály mult évi működéséről: 

Egy alkapitány és két osztályjegyzőből 
áilló bűnügyi osztály 1912-ben 8020 bűntett ós 
vétség nyomozását végezte., 1911 -ben ez a 
szálm 2917 volt, az összes 'bűnügyek száma 
tehát 120-al szaporodott. 

Az egyes bűncselekmények: 
1912-ben 1911-ben 

Gyilkosság 6 5 
Szándékos emberölés 12 10 
Testi sértés 303 267 
Rablás 20 15. 
Lopás 1652 1718 
Sikkasztás 265 221 
Csalás 192 164 
Csődügyi nyomozás 4 — 

Ok iiratlh amisit ás 24 29 
Hatóság elleni erőszal 24 21 
Hivatalos batalomímal v-aló 

visszaélés 3 9 
Hamis pénzkiadás 24 40 
Kerítés 16 27 
Egyéb bűncselekmény 475 391 

OsfszeS'en: 3020. 2917 
Mindegyik bűnügyi tisztviselőre ie sze-

rint ezren félül jntotf bümigyi nyomozás, pa-
naszfalvétel, tiamihallgatás, házkutatás, hely-
színi szemle stíb., stb., .ami e tisztviselők igen 
nagymérvű elfoglaltságát mutatja, különö-
sen ha tekintetbe vesszük, hogy pld. a sze-
gedi vizsgálóbíró s (melléje beosztott törvény-
széki jegyző együttvéve egy éven át 180—200 
vizsgállatnál -nemi végeznek 'többet és ezzel 
egész éven át nagyon el vannak foglalva. 

Szálmotitevö különbség a mult év,i ós az 
előtt való évi staltiszltika adatai között csak 
a lopás és sikkasztás terén mutatkozik. Ez 
utóbbi 44-iel szaporodott, mig a lopások szá-
nna 66-ál esőkként. 

EzefnMvrül a bűnügyi rendőr tisztikar még 
1880. esetiben tett ieHe®et a bírósági, ügyészségi 
vagy 'rendőrhatósági egyes nyomozati cselek-
mény (pfkT. 1 vaígy 'tiöfbíb tanukibaUgatásai, 
Oie|fog!laláS stb.) iránit valió imlegk etresékónek 
(1911-ben 810 esetben). 

A bűnügyi osztálynál működő detéktiv-

rnond az ember, az ki vau mondva. Hát nem 
igaz? . . . Itt jó helyen vagyunk, hát miért 
nem akaröd? 

— Nem . . . nem, itt . . . nem itt . . . 
— Hát akkor hol akarok, mondd te. Ne-

ked nincs kastélyod, nekem se, ugy-e? És 
éini nem tudok neked szobát fizetni. Ha ki 
akarsz menni az erdőig, hát akkor egy-ket-
tő, induljunk. Legalább egy óra járás van 
odáig. 

A leány nemet intett a fejével. A férfi 
ideges lett. 

— Titine, ide hallgass. Nézz rám! Sze-
retsz, vagy nem szeretsz? Mert ha nem, hát 
van nekem másik, ahányat akarok. 

A szegény kisleány sir ni kezdett. Neki-
dőlt az ablakredőnynek, amely mögött én 
álltam ós keserves zokogásán keresztül szin-
te hallottam szivének megrémült, kétségbe-
esett dobogását. 

— Oh igen, — mondta — szeretem ma-
gát. De nem ugy . . . nem azért . . . Nem 
tudom, liogy hogyan mondjam, de nem — 
az a szerelem . . . Szeretem magát, — mert 
kedves, mert finomabban beszélt, mint a töb-
biek és mert örülök, ha látom magát. Szere-
tem tnagát megölelni, oh azt mindég, amikoi 
és amennyit akarja. Mindég, minden este! 
De ha arról a dologról beszél, nem . . . 
nem . . . azt nem akarom . . . különösen 
magával nem akarom . . . 

A férfi káromkodni kezdett. 
— Oh, te átkozott varangyos béka, 

te . . . . 
És még sok egyebet mondott, amit én 

nem ismételhetek. Azután egy nagy, hosszú 
mészárosikést húzott .ki a mellénye alól. Oly 
hosszú majdnem, mint egy kard. Odatámasz-
totta a kést az ablakredőny mellé és azután 
hallik, heves hangon igy szólt a leányhoz: 

— Nohát babám, most kettőnkön áll a 
vásár. Ha nem adod meg magad, belédszu-
rom ezt a kést. 

A fiatal leány teljes erejével védekezett. 
Rettenetes jelenetnek voltam a szemtanúja.... 

Az utca teljesen kihalt volt, végtelen 
csöndesség honolt az egész vidéken. Hány 
óra lehetett? Talán éjfél után kettő. Mindenki 
aludt, kivéve ezt a két embert és engem . . . 

— Oly közéi hozzám, hogy kinyújtott 
karral el tudtam volna érni, küzdött az a 
leány. Olyan vadul, olyan kitartással véde-
kezett, hogy csodálatos volt annál a vézna 
teremtésnél. Ugy lihegett, mint egy meghaj-
szolt állat és elkeseredetten védekezett, hoíl 
a kezeivel, hol a lábaival . . . Ez tovább tar-
tott igy, mint ahogy azt maga el tudja kép-
zelni, a leány karmolt, harapott — és a férfi 
végül mégis legyőzte. 

Akkor vadul hadonászott a leány a ke-
zeivel és megfogta, ami a keze ügyébe ke-
rült. A szegény teremtés akikor már nem is 

tudta, hogy a kés volt az ablak mellé tá-
masztva. És véletlenül fölfegyverkezett kezé-
vel még egyszer eltaszította azt, aki tönkre-
tette, meggyalázta. 

Oh, hiszen az ember igazán semimi. A 
kés megcsillant és belement a férfi nya-
kába. 

Egy vérsugár . . . 
Egy meleg vérsugár szökött be az ab-

lakredőny -lécei között az én kezemre. 
A férfi rettenetesen kinyitotta száját és 

a következő pillanatban hangtalanul végig-
zuhant az utca kövezetén. És akkor ő, a sze-
gény, szerencsétlen gyilkos, sikított három-
szor, három borzalmas sikoly hangzott bele 
a csöndes utcába . . . 

Oh, az a három sikoly! Soha annál vér-
fagyasztóbbat nem hallottam. 

Hogy aztán mi történt . . . az nem ér-
dekli magát ugy-e? Elég az, amit elmond-
tam. 

Akkor tizenhétéves voltam és én, aki fél-
órával azelőtt még semmit sem tudtaim az 
élet realitásairól, egy fél óra alatt megtud-
tam az élet, a szerelem és a halál minden 
titkát. Tehát ez volt az, amit a regényekben 
vágynák neveznek! Ez egy szerelmes férfi! 
És ez egy halott ember! 

Ha az emberek nem is tudják, hogy miért 
élek, egyedül, maga, kedves barátom, ezután 
tudni fogja. 
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