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A RudolMérí „telepatikus rablás ügyében 
a tábla helybenhagyta az elsőfokú Ítéletet 

(A Délmagyarország munkatársától.) A mul t év 

szeptemberében érdekes események játszódtak le 
egy Rudolf-téri kocsmában és a kisvasút állomá-
sán. László Péter gazdálkodó a Rudolf-téren meg-
ismerkedett Téglás Gusztáv többszörösen bünte-
tett cigánylegénnyel és Báló PéterreL A három 
férfi bevonult a Csókási-féle vendéglőbe és iddo-
gálni kezdett. László közben maga elé tette az 
asztalra csomagját, amelyben egy szelet szalonna 
és egg szelet kenyér volt. Téglás Gusztáv egy óvat-
lan pillanatban felvette az asztalról a csomagot és 
egg lépést tett vele az ajtó felé. A kocsmáros 

észrevette a lopást és rászólt Téglásra, aki erre 
visszaadta a csomagot. A cigánylegény később el-
távozott és egyedül hagyta a gazdálkodót Báló-
val. A két férfihez később egy ismeretlen harmadik 
is csatlakozott, akivel együtt tovább ittak estig. 
László alaposan berészegedett és igy ment ki 
két kísérőjével a kisvasút állomására. Amig a vo-
natot várták, rendkívül érdekes események ját-
szódtak le. 

A három férfi egymás mellett állva beszélgetett 
Ugyancsak a vonat érkezését várta Szabó János 

is, aki Szegeden is, a tanyák között is telepatikus 
megérzéseiről nevezetes. Szabó erősen nézte a tár-
saságot különösen az ismeretlen harmadikat fi-
gyelte. Egyszer csak odasietett az egyik cukorka-
árushoz azzal, hogy tartsa szemmel a társaságot 
addig, amig ő rendőrt hoz, mert az a sapkás férfi 
ki akarja rabolni az ittas gazdálkodót. A cukorka-

árus kinevette Szabót, aki erre a tér másik végén 
álló őrszemes rendőrhöz sietett és előadta a dol-
got A rendőr mosolygott a bejelentésen és meg-
jegyezte, hogy jövőbeli bűncselekményekre, amely 
ilyen labilis feltevésen alapul, nem fogadhat 
el bejelentést Mig azonban Szabó a rendőrt, igye-
kezelt meggyőzni, az állomáson lejátszódott a rab-
lás ugy, ahogy azt Szabó előre megérezte. 

Az idegen férfi nekirohant a gazdának, kikapta 
zsebéből a pénztárcát és elrohant. Az elképedt 

rendőr a hangos kiáltozásokra a rabló után vetette 
magát ugyancsak futni kezdett Báló Péter is. 
Az idegen, amikor látta, hogy szorongatják, el-
dobta a tárcát és eltűnt a tömegben. A pénztárcát 
Báló vette fel és adta vissza a gazdálkodónak. 
Báló a rendőrnek azt mondta, hogy ő nem szökni 

akart, hanem szintén üldözte a rablót, akivel nem 
értett egyet. A rendőrség azonban ugy ő ellene, 
mint az egy szelet kenyér és szalonna ellopását 
megkísérlő Téglás Guszláv ellen megindították az 
eljárást 

Februárban tárgyalta a szegcdi törvényszék az 
érdekes ügyet Kihallgatták Szabó Jánost, a tele-
patikus embert is, aki elmondotta, hogy ő az isme-
retlen férfi szeméből olvasta ki a rablási szándé-

kot. A rendőr előadta, hogy Szabó azzal jött hozzá, 
hogy a gazdálkodó társaságában lévő férfi azon-
nal lopni fog. Természetesen ilyen bejelentést nem 
vehetett figyelembe. Amig tárgyaltak, addig a rab-
lás meg is történt Ráló Péter tagadta, hogy az 
ismeretlennel megbeszélte volna László kifosztását 

A bíróság Ítéletében Téglás Gusztávot az egy 
szelet szalonna és kenyér ellopásának megkísér-
lése miatt egyhavi Jogházra ítélte. Báló Pétert 
ellenben a biróság felmentette, mert nem nyert 
bebizonyítást hogy azért szaladt-e az ismeretlen 
után, mert egyetértett vele, vagy azért mert ül-
dözte. 

Az ítélet ellen az ügyész Báló Péter felmentése 
miatt Téglás Gusztáv enyhítés miatt felebbezelt 
Az érdekes ügyet szerdán tárgyalta az Ítélőtábla 
Skultéty tanácsa. Az iratok ismertetése után a tábla 
a törvényszék ítéletét teljes egészében helyben-

hagyta, igy az jogerőre emelkedett 

Hangot filmszínház avató szombaton a Belvárosi Moziban 
Bemutatásra kerül 1?/\Y T f ü 1 ^ lOOVos beszélő, éneklő és zenész 
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Ezt megelőzik a legpazarabb hangos hiradók és 

GIGLI-vel a Parasztbecsület. 
a humon Mókás nóták és Nótás mókák 
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szolgáltatják. 

Szegedre helyezik a polgári iskolák 
főigazgatóságát 

A polgármester a kultuszminiszter kívánságára a kereskedelmi iskolában biztosit 
helyet a főigazgatóságnak 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ku l-

tuszminiszter leiratot intézett dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesterhez, akit korábbi leve-
lezésükre való hivatkozással arról értesít, hogy 
az 1927-ben megszavazott törvény alapján 
szervezés alatt álló polgári iskolai főigazgató-
ságok egyikét Szegeden fogja elhelyezni. E h e z 

a főigazgatósághoz tartozik a szegedi főigaz-
gatóság körzetén kivül a debreceni főigazgató-
ság körzete is. Miután a polgármester meg-
ígérte már régebben, hogy a város szívesen 
a kultuszminiszter rendelkezésére bocsájtja 
az u j főigazgatóság számára szükséges hiva-
talos helyiségeket, Klebelsberg Kunó most sür-
gős értesítést kér arra vonatkozólag, hogy szá-
mithat-e a polgármester ígéretének beváltá-
sára. Tájékozásul közli, hogy a főigazgatóság-

nak egy olyan központi fekvésű hivatalra lesz 
szüksége, amelyben legalább öt hivatalszoba 
lesz és egy előszoba a hivatal altisztje szá-
mára. Külön szoba kell a főigazgatónak, az 
előadóknak, az irattárnak, a kezelőszemélyzet-
nek. 

A kultuszminiszter leiratával kapcsolatban 
elmondotta a polgármester, hogy a miniszter 
kívánságát örömmel teljesiti, mert ezzel egy 
uj állami intézmény számára biztosit Sze-
geden helyet. A polgári iskolai főigazgatóság 
s z á m á r a átengedi a kereskedelmi iskolának 

azokat a tantermeit, amelyekben eddig a 

leánykereskedelmi iskola növendékei tanultak. 

A leányiskolát ugyanis a Mérey-uccában most 
épülő uj iskolaépületben helyezik el és igy 
ezek a helyiségek felszabadulnak. 

Trianon emlékezete 
egy emberölési pör törvényszéki főtárgyalásán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hegedűs 

Sándor hódmezővásárhelyi béres emberölés vétsé-
gével vádolva került a szegedi törvényszék Háber-
/nann-tanácsa elé. Hegedűs Fejes István gazdálkodó 
szolgálatában állott. Februárban a gazdálkodó fiát 
kocsin vitte a vásárhelyi vasúti állomásra. A fiatal 
gazdálkodó, mivel abban az időben az a hir járta, 
hogy az országutakon farkasok garázdálkodnak, va-
dászfegyvert is vitt magával. Az állomáson a fegy-

vert és a töltényeket rábízta Hegedűsre azzai, 
hogy adja át atyjának. Hegedűs a fegyverrel haza-
ment de nem adta át azonnal, hanem bevitte az 
istállóba a többi béresnek megmutatni. Juhász 
Mihály béresgyerek elkérte Hegedűstől a puskát 
és nézegetni kezdte. Hegedűs később a töltényeket 
is átadta Juliásznak, akt ezután megtöltötte a fegy-
vert A béresek azután hallották, hogy Fejes István 
az istálló felé közeledik. Juhász ijedten Hegedűs 

kezébe nyomta a fegyvert azzal, hogy rejtse eL 
Ahogy Hegedűs sietve a fegyver után nyúlt "jja 
beleakadt a ravaszba. A fegyver elsült és a golyó 

Juhász Mihály testébe fúródott. A szerencsétlen 

béres nemsokára kiszenvedett 
A szerdai tárgyaláson Hegedűs Sándor azzal 

védekezett hogy a gazdától való félelmében ka-
pott idegesen a fegyverhez. 

Tárgyalás közben, pontban 12 órakor felállott 
Hábermann Gusztáv elnök és a következőket mon-
dotta: 

— Tlz éve annak, hogy a legszörnyűbb Justiz. 

mord történt Magyarországgal. A nemzet gyásza 

feléül és annak fogadalmára, hogy ebbe az igaz-

ságtalanságba soha bele nem nyugszunk, a fő-

tárgyalást egy percre felfüggesztem. 

Ezután az egész terem — birók, ügyész, védő, 
vádlott tanuk — egy percig teljes csöndben em-
lékezett Trianonra. Az egy perc leteltével tovább 
folytatták a főtárgyalást A tanuk kihallgatása 
után a tőrvényszék bűnösnek mondotta ki Hege-
dűs Sándort gondatlanságból okozott emberölés 
vétségében és ezért 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte, 

de a? Ítélet végrehajtását három évre felfüggesz-
tette. 

Az ítéletben az ügyész is, vádlott is megnyugo-
dott 

A Belvárosi Moziban 
csiilört6k8n_ és pénteken a főpróbák miatt 

SZÜneí, az előadások a 

Széchenyi Moziban 
lesznek meatartva 

Oérsiia ajándékok! _ _ 
Ékszerek, érák , ezüst dísztárgyak, bril l iáns 

ékszerek leszil l itott á rakon am 
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