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— Matild ekkor fölkelt, Teréí le és slalrokot 
te t tek magukra. 

— Na, gyere nézdd meg. hogy nincs itt a 
Dani! 

— Kimentünk az Ivóba, megnéztem a konyhát, 
4e Dani nem volt ott 

— Maga mit csinált ekkor? 
— Beszélgettem. Aztán el akartam jönni, de 

csak ott maradtam és tovább beszélgettem. 
— Hogy került olyan helyzetbe, hogy kirántotta 

» kést és szurkált vele? 
— Hogy ? Nem tudom. Mondtam a Matildnak, 

hogy miért foglalkozik fiatal gyerekekkel is . . . 
6 a Danit hozta elő, hogy az jobban tud szeretni, 
mint én és hogy én bolond vagyok.. . Aztán Ma-
tild felkapta a sarokból a szénkaparót és rá-
lőtt vele a karomra... Én akkor azt gondoltam 
magamba: hát erre is képes vagy, Matild?... 

»Ne menjek м innen soha, ha nem Igaz, 
amit mondok.« 

— Miért szúrta meg a Matildot? — faggatja 
ая elnök. 

— Mert megütött. Aztán rámjöttek mindketten. 
— Talán előbb ш ш szúrt, aztán mentek rá 

magára? 
— Lehet, — feleli egykedvűen Vincze. 
— Maga szarkáit jobbra-balra. 
— Nem emlékszem.' . — 
— A Matildba, meg a Terézhe többször bele-

döfte a kést... 
Vincze Gersely rámered az elnökre és шху nyö-

gi И : 
— Nem mondták ők eztl 
— űk nem is, mert halottak. De maga mondta 

• csendőrök előtt. 
— A gyereket miért szúrta mai? AZ csalj nem 

bántotta magát? 
— Hát az, igazán nem.,. 
— A gyerek azt mondja, hogy maga a szobában 

ízt a kijelentést tette, hogy; itt ma valakit meg-
ülök... 

— Hallja — feleli indignálódva Vincze —, ha 
ezt valaki mondja, akkor az hazudik. Na men-
lek el innen soha, ha ez igaz. 

— Nem volt szándéka ölni? 
— Erről nem gondolkoztam.' 
— Térjünk vissza a gyerekre. Ногу szúrta meg? 
— Én. 
— Igen. A gyerek véresen szaladt haza azza 

hogy a Gergely leöli az egész házat. 
Szünet után a szakértői véleményekre kerül 
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Korlátolt lieszámithalóságu... 
Elsőnek dr. Jankovies László egyetemi tanár ter-

jesztette elő a véleményét Borsi Matildon 10, Te-
rézen 7 súlyos szúrást lehetett megállapítani. Két-
két szúrás okozta a halált Matildnak a szivét 
és tüdejét, Teréznek a hasát és tüdejét járta át a 
kés. Ezeken kivül számtalan apró metszés és kar-
colás volt a hullákon. 

Dr. Ács Sándor szerint Vincze nem elmebeteg. 
Degenerált és ennek folytán korlátolt beszámitha-
tóságu. A törvényszék előtti affektusQS viselkedését' 
szinészkedésnek tartja. 

Dr. Gyuricza Sándor megtalálta Vincze karján 
Borsi Matild kezétől származó ütést 

Л véres éjszaka 
8 esztendős szemtanúja 

Lajos Sándor, a 8 éves kisfiú, akit szintén meg 
akart ölni Vincze, az első taftu. Második elemista, 
Vlnczére haragszik, mert meg akarta őt őlui. 
Tudja, hogy Gergő szerette Matildot, mert sokat 
járt utána. 

— Maliid szerette-e Gergelyt? 
— Nem szerelte, mert mhulóg leselkedett tilána. 
Ezután elmondja a kisfiú a véres cjszaka lefo-

lyását. Látta, hogy amikor a lányokat leszúrta 
•Vincze, föléjük hajolt, hogy lélegzenek-e. 

— Mit gondolsz, miért ölte meg Gergely Ma-
tildot? 

— Mert nem szerette a Gergelyt. 

Elmondja, hogy amikor Gergely megpillantotta 
Őt, belészurt, de ő elszaladt és megmenekült. 

A gyerek szülei kihallgatása után Puskás János 
airól tett vallomást, hogy Vincze haragudott Sza-
bóra. Ugyanígy vall В oda József is. 

A harmadik 
A legizgalmasabb jelenet, Halász Szabó Dániel 

kihallgatása következik. 
— Figyelmeztetem — inti az elnök Vinczét —, 

hogy most Halász Szabó kihallgatása következik. 
Viselkedjék csendesen. Fegyőrök, vigyázzanak a 
vádlottra! 

Hatász Szabó Dániel 45 éves. hatalmas, erős 
Ъгй1 ember, 

Amikor Vincze megpillantja vetélytársát, óriás; 
erőfeszitést tesz, hogy kiugorjon a fegyőrök közül. 
Halász Szabó egész az elnöki emelvény elé hú-
zódik és ugy teszi meg a vallomását. 

— Rettenetesen haragszom Vlnczére, mert meg-
rágalmazott azzal, hogy viszonyom van Matild-
dal. Matild panaszkodott, hogy Vincze jár utána, 
ekkor azt mondtam: ne félj ettől a hitvány em-
bertől . • > 

Vincze ismét felugrik, neki akar menni Ha-
lásznak, a fegyőrök nehezen tudják lefékezni. 

— Hitvány, nyomorult ember, aztán mégis fe-
nyegetett. 

Vincze hörögve küzködik a fegyőrökkel, míg 
Vild elnök leinti Halász Szabó Dánielt 

Az összes tanuk megesketése után az elnök 
délután félnégy óráig felfüggesztette a tárgyalást 

- Halált kér az ügyész 
Dr. Liszkay Lóránd vádbeszédében megállapítja 

az előre megfontolt szándékot. Gyilkosság bün-

tette miatt kéri a vádlotton a 278. paragrafus d- \ 
kalmazását. Ez pedig: halál. 

Dr. Martics Sándor védő azt fejtegeti, hogy a 
vádlott erős felindulásban követte el tettét 

— Van-e magának valami mondanivalója? — 
fordul az elnök Vinczéhez. 

— Ez itt — és az ügyészre mutatott — nem 
tudom miért beszélt így... 

Negyedórás tanácskozás után hirdette ki a tör« j 
vényszék az Ítéletet: 

szándékos emberölés büntette miatt 15 esz-
tendei fegyház. 

A törvényszék nem fogadta el sem a vád, sem a ] 
védelem álláspontját, hanem ugy találta, hogy Vin-
czét szándékos emberölésben kellett bűnösnek ki' j 
mondani. 

— Megértette az Ítéletet Vincze l 
— Igen. Mennyit kaptam1 
— Tizenöt évet... 
— Tizenötöt? Az sok. Akkor akasszanak feli 
Az itélet miatt az ügyész és a védő felebbezésí 

jelentett be 
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szezón után félffeabá! és szSrmebunda 
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Amíg a Sakéls bevásáro l tak в 
kifosztotta a lakásokat 

(A Bélmagyarország munkatársától.') Hetek 
óta, különösen hetivásáros napokon, tömege-
sen érkeztek a feljelentések a rendőrségre a 
külső városrészekből, hogy ismeretlen tettes, 
amig a lakók a piacon vannak, álkulccsal 
felnyitja a bezárt lakásokat és azokat kifosztja. 
A betörő többnyire fehérnemüket vitt magá-
val, de sokszor ékszereket is. A rendőrség-
nek pénteken sikerült a betörőt elfognia. 
Ugyanis az algyői csendőrség telefonon érte-
sítette a szegedi rendőrséget, hogy a faluban 
kifosztottak egy lakást és a tettes Szeged felé 
menekült. A rendőrség löbb rendőrt küldött 
ki Algyő irányába. 

Hosszú ideig cirkáltak eredménytelenül, míg 
végre feltűnt az egyik rendőrnek, hogy az al-
győi vámház felé egy csomagokat cipelő férfi 
közeledik. Igazolásra szolitották fel, majd elő-
állították a központi ügyeletre, ahol megálla-
pították, hogy Balog József 21 éves állásnél-
küli kőmüvessegéd. Rövid vallatás után beis-

} merte, hogy ő az algyői betörés tettese és azt 
is bevallotta, hogy ö követte el a külvárosi so-
rozatos betöréseket is. Egyelőre hat betörést 
vállalt magára, de a rendőrség azt hiszi, hegy 
még több eset is terhel!, ezért a nyomozást to-
vább folytatja, hogy a fiatal betörő bünlajstro-
mát összeállítsa. 

A Tisza LaJo$~köraÉoii rövidesei 
felépítik a Második reformálni® templomot, 
mert a kultuszminiszternek nincs pénze a megígért kollégiumok fel» 

építésére 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány hó-
nappal ezelőtt már valószínűvé vált, hogy a kul-
tuszminiszter által beígért kollégium-építésekből 
nem lesz semmi ebben az ujesztendőben. A mi-
niszter tárcájának költségvetését ugyanis redukál-
ták, elvonták azokat az összegeket, amelyekkel 
folytatni kívánta a szegedi építkezéseket és így 
el kellett ejtenie e két kollégium felépítésének 
tervét is. Ez a tervelejtés eredetileg csak ideiglenes 
jellegű volt, most azonban ugy látszik, hogy vég-
érvényessé vált és már nem is igen valószínű, hogy 
belátható időn belül sor kerülhet megvalósítására. 

A kultuszminiszter — mint ismeretes — a Bol-
dogasszony-sugárut és a Tisza Lajos-körut sarkán 
léve telektömböt jelölte ki az egyik, a Tisza Lajos-
körut és a Iiönvéd-tér sarkán lévő Kováts József-
féle. telket pedig a másik kollégium számára. A 
város a miniszter lávánságára kisajátítási jogot 
is szerzett ezeknek a telkeknek a megszerzéséhez 
és a Boldogasszony-sugáruti telkeket már meg is 
váltotta. A Kováts-féle telek megszerzése azonban 
nem mehetett ilyen simán, mert erre a telekre 
a szegedi református egyháznak opciója volt A 
reformátusok ide akarták felépíteni második 
templomukat, az Uj Magyar Hajnal Templomát, 
amelynek költségeire már a mult évben megkezd-
ték és igen szép eredménnyel folytatják ma is a 
gyűjtést. A város, a telektulajdonos dr. Kováts 
József és a református egyház között hosszura 
nyúló tárgyalások kezdődtek, amelyek azonban 
nem végződtek mind a mai napig semmiféle ered-
ménnyel. Közben a közgyűlés erre a telekre is 
kisajátítás! jogot kért a kereskedelmi minisztertől. 

A szegedi református egyház vezetősége most 
beadványt intézett a polgármesterhez, aldtől azt 
kérte, hogy a város mondjon le a Kováts-féle 
telek megszerzéséről a református egyház javára, 
mert hiszen a jelenlegi viszonyok között nem igen 

! lehet arra számítani, hogy a telken felépüljön 
a közeljövőben a kollégium, a reformátusok pedig 
rövid időn belül meg szeretnék kezdeni raita uj 
templomuk építését. 

A polgármester most hozta meg határozatát eb-
ben az ügyben. Értesítette a református egyház 
vezetőségét, hogy a kérelmet teljesíthetőnek tartja, 
miután a város súlyos anyagi helyzete úgysem 
engedi meg most a telek megszerzését, arról kész-
ségesen lemond és átengedi a telket a reformátu-
soknak. 

így tehát a reformátusok most már akadály-
talanul megszerezhetik a telket, ha megállapodnak 
a vételárra nézve a telek tulajdonosával. 
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