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esíilteti meg ,a régi jó emlékeiket velünk a há-
ború. 

— A westendei rejtély. Kettős a akitást 
latunk ebben a. mozi darabban Wa Idomár 
Psylandentpl, ide olyan tökéletes volt mind-
egyik szerepében, az ellentétes érzelmeket 
olyan hűséggel játszotta meg, bogy szinte hi-
hetetlennek tetszett, liogy egy ember képes-
ilyenre. lEgy izgalmas kémtörténet, telve ér-
dekes és szenzációs jelenetekkel a westendei 
rejtély. A diplomaták háborúját látjuk a 
békében, amelynek keretében ügyesen van el-
helyezve egy vakmerő szélhámosnak kém-
kedési története és egy ártatlan katonatiszt 
szenvedése. Oly vonzó és oly érdekes a kép, 
hogy- fölUivjuk rá mindazoknak a figyelmét, 
akik a mai bemutatót, nem nézték meg. Szom-
baton és vasárnap játsza még a Korzó-mozi 
a szenzációs képet. 

— Az Uránia szinház szombaton és vasár-
nap -mutatja be a -Da-mmarkgyár legsikerül-
tebb-alkotását, a P rvUkoff-eset cimü izgalmas 
defektiv-dirámát és Egy kis penzió cimü ked-
ves három felvonásos vígjátékot, melynek 
főszerepeit Ha-uny W-e-isse és Albert (Pániig 
alakítják. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Café Restaurant 
NEUHOLD 

Feketesas-utca 11. sz. Hétválasztó. 

Naponta 
frissen csapóit 

sör. Kitűnő borok. 
Állandóan ízletes Zóna-

reggelik. Minden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tisztelettel Neuhold Dezső. 

TARJAM 
nő- és gyermek dívat-
háza, Kárász-utca 2. 

T a v a s z i és n y á r i 
idény eredeti újdon-
ságai nagg válasz-
tékban, legmérsé-

keltebb árakon. 
N y á r i b l o u s e o k 
csodaszép válasz-
tékban, Leányka ru-
hák elsőrangú kivi-

telben. 

/A értékosztály. 
Szalonmunka. 

fogkrém 90 fillér. 

Rózsa Sándor bűnügye 
a legfőbb törvényszék előtt. 
— A Közrendészeti Lap 1874. augusztus 

16-án megjelent számából. — 

(Saját tudósítónktól.) A hetvenes évek-
ben a ,,Közrendészeti Lap"-ban jelenteik 
meg a törvényszéki lés táblai büntető tár-
gyalásokról a hivatalos jelentések. A lapot 
kevés példányszámban nyomták, — főként 
hivatalos használatra — ugy, 'hogy ni a rit-
kaság számba megy a Közrendészeti Lap 
egy-egy példánya. Gróf Dezső rendőrtiszt-
nek, alkinek bűnügyi lapokból és könyvekből 
valóságos kis muzeuma van, két teljes -év-
folyam van ezekből a lapokból a könyvtá-
rában. 

A iKözrendészeti Lap 1874. augusztus 
16-án megjelent száma, amelyet Gróf Dezső 
rendelkezésünkre bocsátott, a Rózsa Sándor 
ügyében a legfőbb i tél őszéken megtartott 
tárgyalást közli. Tekintettél arra. hogy a 
tárgyaláson szegedi vonatkozású események 
is szóba kerültek, a Közrendészeti Lap tudó-
sítását itt adjuk: 

TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. 
Rózsa Sándor és torsainak bűn pere a legfőbb 

itéiőszék előtt. 

Folyó hó 11-én tárgya Itatott a legfőbb 
Ítélőszéknél Rózsa Sándor és társainak -terje-
delmes. biinpene, .Érdekes részét- képezte a hír-
hedt- rablóvezér életének története, mely 
egyébiránt az ©lene jelenleg folyamatban le-
vő 1 dinperek megítélésére szükségesek voltak. 
Rózsa Sándor 1836-ban, életének 20. évében, 
midőn iKaila János szegedi gazdánál szol-
ált, követte el az -első rablást két pajtással 

együtt. Lóra ült s halasi batáron Daragos ne-
vű gazda tanyájáról két tehenet hajtett el. 
Rózsa Sándor, a mért bűntársát fölfedezni 
nem akarta, egy és fél évi börtön és negyed-
évenkiint 25 botra Ítéltetett. Tiz havi börtön és 
75 bot kiállása után Rózsa Sándor megszö-
kött a- közmunka, teljesítése alkalmával és 
1845-ig Csongrád- és Csanád megyék területén 
futóbetyárkép élősködött. 1845-ben a szegedi 
városi (anőieshez folyam-odotí a hátralevő 
fogság büiitetéisóne'k elengedése végett. Aig-
ner Nándor, -akkori főügyész, véleményadása 
folytán a fan-áíes "azon indokból, „mert Rózsa 
Sándor köztudomás szerint többrendbeli gyil-
kosság és rablás gyanúja alatt áll, oda uta-
sít tatett, '-hogy -előbb.állítsa -magát a törvény 
szék elé, e vádak kitisztázása végett." Rózsa 
Sándor azonban ezt nem tévé, hanem 1848. 
október haváig előbbi életmódját folytatta. 
1848-ba-n Kossuth Lajos, a bonvédelem íjzei-
vezés-e céljából, -Bánhidy Imre földbirtokos 
kecskést házában fogadta Rózsát és néki azo-n 
föltétel alatt, ina egy hasonló egyénekből álló 
70—80 főnyi csapatot gyűjt honvédelmi cé-
lokra, kegyelmet biztosított. Rózsa Sándor 
ezen kegye] mezest biztosító iratot rögtön -Sze-
gedre vitte és egy nagy néptömeg kíséretében 
bűnügyeinek referensénél jelentkezett. iE 
kegyeim i tény Szegeden, Hód-mező-Vásár-
helyit. és tőid) más helyen nagy ünnepélyes-
séggel hirdettetett ki; a guerilla csapat azon-
ban, melyet Rózsa Sándor Vershez tájékán 
fölállított, fegyel-emhiánya és közveszélyes-
sége miatt háromheti fönállás után -a kor-
mány ált-a föloszlattatott. Rózsa Sándor An-
drásóy Károly és -Macik ne-vü kormány bizto-
sokkal összeköttetésben állott ugyan a guenil-
laliare szervezése miatt, de nemsokára vona-
kodott minden további működéstől és ,1849 
elején Szeged városának városi esikóskép ál-
lott szolgálatéiba. -Ezen állásban, rablóéletét 
folytatta és 1849-től 1857-ig garázdálkodott az 
Alföldön. A mondott időben elfogatván, a de-
legált császári-királyi budai országos tör-
vényszék által három gyilkosság -é® egy or-
gyilkosság elkövetése mi-att köttél általi ha-
lálra Ítéltetett. -Ezen itélet jogerőre lépvén ő 
felsége 1859 julius 25-én Veronába kelt elha-
tározásába -a halálbüntetést elengedte Rózsá-
nak, kit a bécsi legfőbb Ítélőszék erre holtig-
1-ani 'börtönre ítélt. E büntetést, melyet ő 

felsége 1865-ben 15 évre szálitott le, Rózsa 
Sándor Kufsteinba-n, Theresiensta-dtban cs 
Péterváradon szenvedte ki 1868-dik évi ápri-
lis 15-dikéig, mikor ő felsége által .teljes ke-
gyelmet nyert és szabad lábra tétetett. Ezen 
egyén, ki a börtönben a hivatalos jelentés sze-
rint kitűnő magaviseletet, tanúsított, kevés 
héttel elbocsát tatása után, Szeged városában, 
hol csend biztosi állomást kórt é-s enndk tájé-
kán njra a legvakmerőbb -rablásokra adta 
magát, ugy liogy a kormány a vagyonbizton-
ság helyre állítása végett Ráday Gedeon gró-
fot kir. biztaslkép küldte az Alföldre. Erre 
Rózsa Sándor újra elfogatott és -a delegált 
aradi törvényszék a régibb ós eddig föl nem 
fedezett bűntényeket vizsgálatába belevonva, 
Rózsát -22 rablás ós hét tolvajlás miatt h-ol-
tigl-ani börtönre itéte. E bűntények közt a 
kiválóbbak tényállása a következő: 

1851-ben Rózsa Sándor Veszolkával s 
két azóta elhalt -társával együtt bandájának 
egyik tagját, Rádi Jánost, ki részeg -állapot-
ban följelentéssel ff nyegetődzött, a ki-szállási 
erdőbe csalták és ottan álmában megfojtot-
ták. A rablások, melyeket Rózsa 6—<11 társ-
sal, mindig éjjel é- sok-zor álarcban, de min-
dig fegyveresem és lóháton megérkezve köve-
tett el, összesén 50,870 frt erejéig mentek. 
1848Jban íMohol községházában termett tiz 
pajtással, maga elé hivatta a bírót, és a -köz-
ségi pénztár 10,000 ifrtnyi tartalmát vitte el 
magával. .1853-ban csónakon jutott a Návaj-
csalá-dnak -a Tisza által elárasztott birtokára, 
és iszonyú 'kínzások -közt 14.000 frtnyi pénzt 
és értéktárgyakat csikart ki Návay Tamás és 
Károlynétól. -1868. december 8-án Félegyházá-
nál a sinelki t szedette föl, mire a vonat meg-
állott, a fosztogatást azonban -a vonaton levő 
vadászoknak lövései akadályozták meg, mert 
a zsiványok erre megfutottak. 

Csonka Ferenc, Rózsa Sándor rablásai-
naik főcinkes-a, egy 53 éves szegedi halász, > 
Rózsa fogsága alatt is garázdálkodott. Részt 
vett ugyanis a szegedi postakocsik 1864-ben 
megikisérlet kirablásánál, melynél a posta-
kocsis agyonlövetett, és 13 társával támadást 
intézett Szőregh mellett a vasúti vonatra. A 
sínek föl szedése köve kezében a kocsik oly ro-
bajjal diiltek egymásra, hogy a zsiványok 
megrémültek és elfutottak. Csak véletlennek 
köszönhető, hogy itt megkíméltetett. -Csonka 
vezette az 1869. .január 4-én O-Kanizsán Hu-
szár Miklóson elkövetett rablást, melynek al-
kalmával 9006 frt. jutott a rablók birtokába. 
Csonka az -ekő bíróság által holti-glani, Rózsa 
András (R. Sándor öcsiese) 10, és Tombá-ez 
Antal, mint bűnrészeseik 15 évi börtönre Ítél-
tettek. 

A Kir. tábla Rózsa -Sándort kötél általi 
halálra, Rózsa Andrást 6, Tombáezot 10, és 
Csonkát 10 évi 'börtönre ítélte. 

A legfőbb ítélőszék, hosszabb tanácsko-
zás után tekintettel arra, hogy Rózsa Sándor 
két megkegyelmezés dacára javulást nem 
mutatott, őt kötél általi halálra, Rózsa An-
drást. 10. Tombáezot. 15 és Csonkát 20 évi bör-
tönre ítélte. 

Az itélet kihirdetése után, szabály szerint 
a kegyelmi .tanács elé kerül. 

HÚSVÉTRA 
selyem-, papir- és cukor-

tojások, saját gyárt-
mányú cukorkák 

nagy válasz-
tékban 

V 

ARVAY Sándor és Fia 
cukrásznál 

KLAUZÁL-TÉR 1. TELEFON 251. s í . 


