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Mandel Zsigmond öngyilkos-
kísérlete a Csillagbörtönben. 

— Állapota nem életveszélyes. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi Csillag-
börtönnek szombat óta ki nos szenzációja 
van. Mandel Zsigmond makói terménykeres-

kedő, akit tavaly októberben hadser egszálli-

tási csalások miatt liét évi fegyházra itélt a 

szegedi törvényszék, szombaton délután két 

óra tájban cellájában revolverrel a szájába 

lőtt. Ha íkeze nem remeg és meg nem csú-
szik, mikor a csövet 'torkának irányította, d -
ikeriibte volna a földi igazságszolgáltatást. 
Mandel nem sérült meg életveszélyesen, a 
golyó két fogát ütötte ki és az arcát lyukasz-

totta keresztül. Nem száll kották .kórházba, 
hanem a börönfcen ápolják, ahol vasárnap a 
felesége, hétfőn pedig a nagynénje látogatta 
meg. Mandelt két izben kihallgatta dr. Har-

kányi Elemér, az ügyészség vezetője, de az 
elitélt arra vonatkozólag, hogy a revolvert 
honnan szerezte, minden felvilágosítást meg-

tagadott. 

A hét évi fegyházra itélt hadseregszák 
litó öngyilkossági kísérletének körülményei-
ről a következőket jelenti tudósítóink: 

Mandel Zsigmondot októberben vonták 

felelősségre a szegedi törvényszéken hadse-

regszállitási csalások és vesztegetés miatti 

Egész csoport hadseregszál litó került Manr 

déllel a vádlottak padjára. Mandel volt kö-

zöttük a legintelligensebb, de egyben a legsú-

lyosabb bűnökkel terhelt is. Mint a szegedi, 

temesvári és nagyváradi körlet szállítójának 

bőségesen nyílt alkalma arra, hogy az óriási 

mennyiségű szállítmányok közzé rosszabb 

árut csempésszen. Mandel élt is az alkalom-

mal és a legsúlyosabb bűncselekményeket 

követte el a hadsereggel szemben. 1915. febr 
mórjában (került vizsgálati fogságba és egér 

szén a tárgyalásig azon dolgozott a börtön-

ben, hogy egy nagyobbszabásu védőbeszédet 

készítsen. Védőbeszéde meg is lepte a bíró-

ságot, de a tényekkel szemben mit sem ihász* 

nált: hét évi börtönre Ítélték. 

Az ítélet nem jogerős, a Kúria csak e 

hónap huszonhetedikén fog a felehbezésset 

foglalkozni. Mandel, ugylátszik, nem bízott 

abban, hogy a súlyos Ítéletet megváltoztat-

ják és ezért követte el az öngyilkos kísérle-

tet. 

Mandelt a Csillagbörtönben irodai mun-

kára is alkalmazták, úgyszintén a többi el+ 

itélt hadséregszállitót is. Amióta Mandel ma-

gára lőtt, a börtön vezetősége ezeket a ked-

vez ményeket megszántette. 

Mandel ugy .matatta, mintha beletörő-

dött volna sorsába, pontosan elvégezte a bör-

tönirodában a dolgát, de titokban reményke-

dett azon, 'hogy a Kúria megsemmisíti a tör-

vényszék ítéletét. Pár nap óta feltűnt a bör-

tönbeli, hogy Mandel idegesebb, .mint azelőtt, 

de netn tulajdonítottak fontosságot a dolog-

nak. 

Szombaton aztán kiderült, liogy Mandel 
csak színlelte a nyugalmat..Délután cellájában 
lövés dördült el Az őrök berohantak, ott 

találták Mandelt átlőtt arccal, véresen a föl-

dön fetrengve kínjában. A golyó két fogát ki-

szakította, keresztül ment az arcán s a nyel 

deklőt is megsértette. Sebesülése, mint azt 
a nyomban előhívott börtönorvos megálla-
pította, nem életveszélyes. 

A börtönörök azonnal jelentették az ese-
tet Miiiler Mór igazgatónak, aki szigorú vizs-
gálatot indított annak a megállapítására, 
honnas zerezte az elitéit a revolvert. Mandel 

minden felvilágosiiüst megtagadott, egyálta-

lán nem hajlandó vallomást tenni, nem akar-

ja véletlenül sem elárulni, kitől kapta a fegy-

bert. 

Dr. Harsányi Elemér vezető ügyész vizs-
gálatot tartott iá börtönben, az eredményt 
azonban, a további nyomozás érdekében, — 
egyelőre nem bocsátja nyilvánosságra az 
ügyészség. 

Mandel Makón lakó családját értesítet-
ték az öngyilkossági kísérletről. Felesége 
tegnap meglátogatta a börtönben. Csak né-
hány percig voltak együtt, mert Mandelt a 
találkozás nagyon felizgatta. Hétfőn délben 
Schwarcz Kálmánné, a nagynénje járt nála, 
akivel már váltott nehény szót. Mandel job-
ban érzi magát és pár hét alatt kiheveri a 

sérülést, bár ma még láza volt. 
A Délmagyarország munkatársa felke-

reste Miiiler Mórt, a Csillagbórtön igazgató-
ját, hogy a kínos esemény részleteiről felvi-
lágosítást kérjen. azonban az igazgató kije-
lentette, hogy felvilágosítást nem adhat. 

A háboru Szibillái. 
(Saját tudósítónktól.) A babona béke ide-

jén is sokkal nagyobb kőiben elterjedt, sem-
mint gondolnók. És nemcsak az Írástudatlan, 
egyszerű nép körében, bisz nem titok, mi-
csoda előkelő, sőt legelőkelőbb klientelája 
van ia madame Tbébl'ikmlk. IMindenkit izgat a 
titokzatos, rejtelmes jövő. (Mindenkit. iS mig 
a legtöbb halandó beleny ugszik a jövő kiiíiir-
készbetétlenségébe, sokan seihogysom tudnak 
ezzel a tehetetlenséggel meg.alkudni, Hivő, 
jámbor tuul.ru :\k, liberális sza'badg ;ndolkozők 
egyformán államink .sokszor n misztrcizmmis 
varázsa alatt, Lélcfklani szempontból rendkí-
vül érdekes feladat volna annak a k'iknita-
tása, 'hogyan lehetséges az.hojgy dacára a ter-
mészettudományok és a technika bámulatos 
haladásának az ősidőkből származó babona 
ma is virágzik. Parisban és Londonban ép 
ugy mint Berlinben vagy Budapesten, vr.gy 
— Muceán. A babona ellen c-ak akikor lehet-
ne hathatósam küzdeni, ha a l klklbuvárok ki 
tudnák (fürkészni az eimlbeii íenmézset mini-
den titkát, amint egy-egy Ím '.-egség ellen is 
csak akkor vehető fel . ; nl ilénycsen a küz-
delem, ha a betegség trnrésr tét és okozóját 
az orvos a legpontosabban h averi. iMiert az-
zal, hogy a törvény és aiu !. egyik közege, a 
rendőrség üldözi a. jósokat és jósnoíket, ezzel 
még nem irtottuk ki magát a babonát. 

Pedig- -a babonának a i 1 jes kiirtása ncun-
esak a modern kultúrának egyik elengedhe-
tetlen követelménye, de magának az állaim-
nak is íóröeko. Ép oly 'kötelessége, mint. a ra-
gályos betegségeik elleni küzdelem. iA ragá-
lyos betegségek megőrlik a testet, a babona 
pedig a 'polgárok szel kuni élet élben okozza a 
legsulyosab károkat. 

Családi perpatvarok, anyagi gondok, 
testi és lelki betegségek szinte ellené l-l ha lat-
iamul odaviszik az embereket a kártyaivető-
nckhöz, kéziből vagy csillagokból jóslókhoz, 
spiritisztákhoz és a babona »ninde.nné.mü ki-
zsákfmányolóilhoz. lA nemzeti vagyon szem-
pontjából sem ldhet az államira nézve közöm-
bös, bogy évenkint ezreket meg ezreket, -őt 
százezreket vonnak el ezek a titokzatos alá-

nk a maguk boldogulására az ésszerű gaz-
álikodás elől. Ez azonban a kérdésnek csak 
z anyagi oldala. Sokkal nagyobbak azok a 
árok, amelyeiket szellemi és erkölcsi téren 

okozaak a .jósló- sal foglalkozóik. Nőni ritkán 
"éltékenységot, békétlenséget visznek bele a 
•saládi életbe, egyeseknek megbontják a lelki 
•gyönsúlyát, de vannak olyan áldozataik is, 
akiket vészes jóslataikkal egyenesen az ön-
gy illko-ságba kerget nek. 

A mostani háborúival kapcsolatban ezer 
meg ezer asszony meg leány aggódig, remeg 
- harctéren küzdő férjéért, fiáért vagy vő-
legényéért. Nem csodálkozhatni, ha özeik eb-
bén az aggodalmukban, remegősükben ilyen 
lelkiismeretlen modern Szilbilláktól — him-
és nőneműektől egyaránt — akarnak bizo-
nyosságot szerezni kedve-ük sorsáról. 'Még 
olyanok is, alkik normális időkben maguk 
is teljesem normálisok, azaz nem babonások. 
Persze nem imindig és nem mindenki hagyja 
el megvigasztaltan e iSzibillák rejtekhelyét. 
A kártya, a kéz, ivagy miegymás azt mond-
ja, liogy a férje nem tér meg D bői a háború-
ból, vagy ha igen, nyomorékéi) vagy egész 
életére "betegem. Vagy hogy az illető az ide-
genben jól van, sőt nagyon is jól mert egy 
fekete hajú szép asszonyt mutat a kártya. 
Sdl»a jóvá nem telhető karok keletik zneik b-
1)01. 

A Iháibnr.u hangulata, izgalmai nem al-
kalmasak arra, hegy a baj gyökerét kiku-
tassák az arra hivatott 'pszichologu-i k s 
azért egyelőre be kelt érnünk a rendőri be-
avatkozással. De ez legyen a lelhető legszigo-
rúbb a modern Szibilláklkal szemben. A múlt-
koriban a. szegedi rendőréig hurokra kori-
tett néihány ilyen élősdit, de még mindig 
nagy szám ha rí, akadnak itt Szegeden ilyen 
1 el knsmeretlen lélek rop tők. Rend őrségünk re 
e temen még mindig sek teendő vár Akarjuk 
hmm, hogy e feladatának -is meg fr i » felelni 
es minden egyes esetben, a legszigorúbb rend-
szabályokhoz fog nyúlni. Békében is nmy az 
az anyagi és lelki kár, amit a babona e'mo! 
dovn Szibillai, az emberi butaságnak vagv 
gyun.geségnek o hiénái okoznak, most a lliá-
boruíban azonban még sokkal rombolóbb a 
mohod;: sók. éjj) (ezért a Iogóberi-l;b ulónjá-
nissal kipnbntolamlóík és a legikórleMi ételié-
nél) szigorral teendők lehetetlen né. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 
KEDD: Őnagysága ruhája, játéik. Páros. 
SZERDA: Tökéletes asszony, operett. 

Páratlan. . 
OSÜTDRTDK: Legénybucsu, operett. Pá-

ros. 
PÉNTEK: A kisasszony férje, játék. Be-

mutató. Páratlan. 
SZOMBAT: A kisaszony férje, játék. 

Pá ros. 
V A S Á R N A P d. u.: Varánskeringő, ope-

rett. 

A kisasszony férje. Pénteken kerül 
ezinre Drégely mulatságos uj darabja, mely 
Budapesten és Bécsben egyaránt vígan ha-
lad az Ötvenedik előadás jubileuma felé. Az 
előadás érdekességét növeli, Ihogy az) előadá-
son jelen lesz a szerző, aki Almássy igazgató 
meghívására Szögedre jön. A színtársulat a 
legnagyobb ambícióval készül erre a mulat-
ságos újdonságra, mely hihetőleg nálunk is 
sok előadást fog megérni. 

Legénybucsu. Csütörtökön kerül szinre 
Hirauas nagysikerű operettje a Legénybucsu, 
melynek ez lesz a 10-ik előadása. A főszere-
peket a jubiláris előadáson csak ugy mint a 
premieren Déry, Koliávy, Miklóssy, Ócskay, 

. Solymosi, Matány, Ferenozi, Ilbász és Ung-
vári játszák. 


