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Itfabb megdöbbentő résszleíel* 
a kisteleki gyilkosságról 

Több, mint egy vagon gabonát lopott a fiárom cinkos — Egy-egy 
lopásból csak 3 pengőt kaptak a béresek, ezért ölték meg 

társukat 
(A Délmagyarország munkatársától,) A kis-

teleki borzalmas gyilkosság legapróbb részlete 
is tisztázódott keddre. Sikerült megállapítani, 
hogy, miért ölték meg a Bagi-testvérek Ko-
vács Pált és hogy hogyan folyt le a véres 
éjszaka. A gyilkosság körülményei azt bizo-
nyítják, hogy a két béres a légkörmönfontabb 
módon, már napokkal előbb elhatározta, hogy 
megöli Kovácsot. 

Amint jelentettük, a Bagi-testvéreE szerepe 
akkor vált először gyanússá, amikor a név-
telen levelet megvizsgálva megállapították, 
hogy az irás nagyon hasonlít az egyik Bagi 
írásához. De a véres éjszaka történetének el-
mondásánál is ellenmondásba keveredtek. Igy 
előadták, hogy Kovácsot lefogták, azután hasz-
nálták a revolvert és a dorongot. Amikor a 
csendőrök megkérdezték tőlük, hogy miért kel-
lett ekkor még ütni Kovácsot, mindketten za-
varba jöttek és nem tudlak válaszolni. A to-
vábbi kihallgatás során Bagi Lajos megtört 
és leleplezte önmagát és öccsét. 

Vig Ferenc módos gazda bérese volt vala-
mikor Kovács Pál is. A gazda később elbo-
csájtotta a szolgálatból és helyette a két Ba-
git fogadta meg. Kovács Pál ekkor elhatározta, 
hogy lopkodni fogja volt gazdája gabonáját. 
Hogy a tolvajlások veszélytelenek legyenek, 
összeköttetésbe lépett a Bogi-testvérekkel, akik 
hajlandóknak is mutatkoztak megfelelő része-
sedés fejében belépni az üzletbe. Nemsokára 
megtörtént az első betörés a Vig-tanyán. A 
tolvaj több zsák gabonát vitt magával. Néhány 
nap múlva ujra megismétlődött az eset és 
azután egy éven keresztül még számos eset-
ben. A gazda feljelentést is tett a csendőrök-
nél, de azok nem tudtak eredményt elérni, 
mert a Bagi-testvérek minden nyomot meg-
semmisitettek. 

Az idők folyamán a három ember több, mint 
egy vagonra való gabonát vitt el a tanyáról. 
Kovács Pál értett hozzá, hogy kell a cinkos-
társakat kielégíteni. A lopásokon keresett pénz-
ből igen keveset adott Bagiéknak. Ha 5—6 
mázsa gabonát elvitt egy éjjel, akkor a Bagi-
fiuknak 3—3 pengőt adott — részesedés fe-
jében. Ha azonban nem sikerült jól a tolvaj-
lás, akkor egy fillért sem kaptak a béresek. 
A Bagi-testvérek egyideig tűrték Kovács eljá-
rását, mig rá nem eszméltek, hogy őket ki-
használják. Bagi Lajos ekkor kijelentette Ko-
vácsnak, hogy ilyen bagatellösszegekért nem 
dolgoznak, mire Kovács a legközelebbi alka-
lommal 10 pengőt adott át nekik. De Bagiék 
ezzel sem voltak megelégedve. Követelőztek, 
mire Kovács kijelentette, hogyha ellenkeznek, 
elárulja őket a gazdának. 

Ez a beszélgetés a gyilkosság előtt három 
nappal, 14-én éjjel folyt le a három ember 
között. Bagiék Kovács távozása után megálla-
podtak abban, hogy ez igy tovább nem me-
het, megölik Kovácsot. Ezen az éjjel a két 
testvér nem feküdt le, hanem ravasz tervet 
szőtt a gyilkosság keresztülvitelére. Apróra 
megbeszélték, hogy fogják elterelni magukról 
a gyanút. Megállapodtak abban, hogy ugy 
kell feltüntetniük a dolgot, mintha Kovácsot 
lopás közben tetten érték volna és önvédelem-
ből leütötték. Másnap Bagi János értesítette 
Kovácsot, hogy csütörtök éjjel ujra jöjjön a 
^zsákokkal. Ugyanekkor a másik Bagi elkészí-
tette a csapda másik felét és megírta a névte-
len levelei Vig Ferencnek, amelyben mint is-
meretlen jóakaró bejelenti, hogy egy Kovács 
Pál nevezetű ember csütörtök éjjel be fog törni 
a raktárba. Tudták, hogy a gazda őket fogja 
megbízni az őrködéssel. Igy is történt. Vig a 
levél elolvasása után utasítást adott a két bé-
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resnek, hogy éjjel álljanak' lesbe és fogják 
el a tolvajt. A Bagi-testvérek ezután felfegy-
verezték magukat és ugy várták Kovácsot. 

Amikor a cinkos megérkezett, a magával ho-
zott zsákokat odadobta a béreseknek, hogy 
töltsék meg gabonával. Ezután mindhárman 
beosontak a raktárba. A béresek lapátolták a 

zsákokba a búzát, Kovács pedig a kiserdő 
szélére hordta ki a megtöltött zsákokat. A 
két béresnek az volt a terve, hogy néhány 
zsákot kivitetnek Kováccsal, hogy azt a látsza-
tot keltsék, hogy a tolvaj eredményesen dol-
gozott. Amikor Kovács a hatodik zsákot vette 
a vállára, a béresek elérkezettnek látták az 
időt, hogy végezzenek vele. Utána lopakod-
tak és amikor az udvar közepére ért, meg-
támadták. Az egyik Bagi hátulról fejbeütött?,-
a másik pedig revolveréből rálőtt. Azután 
agyba-föbe verték. 

A két gyilkost a vizsgálóbíró szerdán hall-
j gatja ki és hirdeti ki előttük a letartóztatásról 

szóló végzést. 

Be akarják szüntetni a harmadik 
szeged-budapesti gyorsvonatpárt 

Erélyes akció indult meg Szegeden a Máv lerve ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.') Ked-
den olyan hirek terjedtek el, hogy a Máv. 
téli menetrendjében, amely október 5-én lép 
életbe, Szegeddel kapcsolatban olyan válto-
zások lesznek, amelyek súlyosan érintik Sze-
ged közgazdasági életét. Azt tervezik ugyanis, 
hogy a mai menetrendből az egyik legjobb vo-
natot, a Budapestről 6 óra 20 perckor induló 
gyorsvonatot be akarják szüntetni. Megszün-
tetnék ennek az ellenvonatját is, amely dél-
után félnégykor indul Szegedről Budapestre. 

A budapesti esti gyorsvonat beszüntetésé-
nek hire Szegeden nagy feltűnést keltett. A 
szegedi közgazdasági körök egyébként sincse-
nek megelégedve a Máv. szegedi menetrendjé-
vel. Ma három gyors vonatpár és két személy-
vonatpár bonyolítja le a forgalmat Budapest 
és Szeged között. A helyzet az, hogy a gyors-
vonatok elég frekventáltak, de sokan igénybe 
vennék a személyvonatot, — ha lehetne. A 
két szegedi személyvonatpár menetrendjét 
ugyanis szerencsétlen módon állították ösz-

sze. Az egyik személyvonat Szegedről éjfélkor 
indul (menetideje a 190 kilométeres uton 6 és 
félóra), a másik délután negyedháromkor 
(menetideje csaknem hét óra). Budapestről 
a személyvonatok közül az egyik éjjel 11 óra-
kor indul, a másik reggel nyolc órakor. Esze-
rint tehát, ha valaki személyvonaton akarja 
megtenni az utat Budapest és Szeged között 
és ha a dolgát aznap még elvégezte, akkor 
két éjszakát kell vonaton tölteni, egyet Buda-
pestre és egyet Szegedre utaztában. 

Ezek a tények és most még a legjobb buda-
pesti gyorsvonatot megszüntetni akaró tervi 
erélyes állásfoglalásra késztetik az érdekelte-
ket. Nagyszabású akciót terveznek, amit a 
kereskedelmi és iparkamara irányitana. Az 
első lépést az ügyben az Alföldi Utazók és 
Kereskedők Egyesülete tette meg, amely a ke-
reskedelmi és iparkamara utján kéri a ke-
reskedelemügyi minisztert, hogy akadályozza 
meg a harmadik gyorsvonat beszüntetését-

Csütörtökön 
tárgyalás a belügyminisztériumban: 

a szegedi közmunkákról 
A polgármester a fehértói halgazdaság kiépítéséi tartja a legelőnyösebbnek 

(A Délmagyarország munkatársától.) A pol-
gármesternek — mint ismeretes — eredeti-
leg az volt a terve, hogy hétfőn felutazik Bu-
dapestre az építkezési akció hitelkérdésének 
letárgyalása érdekében. Hétfőn akarta föl-
vinni a belügyminisztériumba azt a kimutatást 
is, amit hivatala állított össze a hi/elért je-
lentkező telektulajdonosokról. Időközben azon-
ban- érintkezésbe lépett a kultuszminiszterrel, 
akit az illetékes minisztériumok előkészítésére 
kért föl. A kultuszminiszter azután közölte 
vele, hogy a belügyminisztériumból majd meg-
hívót kap, amikor sor kerülhet a szegedi 
kérdések letárgyalására, tehát utazását ha-
lassza el. 

A belügyminisztérium kedden délelőtt tele-
fonon fölhívta dr. Aigner Károly főispánt, 
akivel közölték, hogy a belügyminiszter csü-
törtökön délután négy órakor kezdi meg a 
szegedi vonatkozású közmunka- és hitelprob-
lémák tárgyalását. Erre a tárgyalásra meghívta 
a miniszter a főispánt és a polgármestert is. 
Mindketten csütörtökön reggel utaznak Buda-
pestre. 

A polgármester érdeklődésünkre elmondotta, 
hogy a megbeszélésre alaposan felkészül. Ma-
gával visz mindent, amire csak szüksége le-
het, hogy a szegedi közmunkák megindításá-
nak es a szegedi hiteligények kielégítésének ! 
szükségességét bebizonyítsa. Bemutatja a bel-
ügyminiszternek azt a mérnöki hivatal álial 
összeállított munkaprogramot, amely az elvé-
gezhető és sürgős jellegű városi munkálatokat 
tartalmazza, amelyben többek között szerepel 

a Buvártó feltöltése, a tiszai homokrakodó ki-
építése, a vásárcsarnok, a városi strandfürdő,1 

a zenepalota, a tanyai utak kiépítése és a 
fehértói halgazdaság terve is. 

— A munkanélküliség szempontjából ezek 
közül a munkálatok közül — mondotta a pol-
gármester — a fehértói halastó kiépítését tar-
tom a legelőnyösebbnek, mert ez csupa ku-
bikosmunkából áll és igy négyszázezerpengős, 
költsége mind munkabérre megy. Nem tudom, 
hogy mi lesz ennek a belügyminisztériumi 
megbeszélésnek a tulajdonképeni tárgya, azon-
ban bizom benne, hogy mégis sikerül a szegedi 
magánosok részére is valamit biztositanunk-
a harmincmilliópengős építkezési kölcsönből. 
A város által elvégzendő munkálatok költsé-
geire természetesen külön kölcsön kell, ebben 
az ügyben is tárgyalni fogok a minisztérium-
ban és föltárom az itteni helyzetet. 
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S c h i l l i n g é i - H a l m á n 
nagykereskedő Szeged, Feketesas és 
Csekortics ucca sarok. Mindennemű. Üveg-
és porcellánáru legolcsóbb beszerzési 
forrása. Dus választék névnapi és lakodalmi ajándékokban. 
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