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Súlyos fegyházra és börtönre ítélték 
a makói beiörőbanda íagfall 

(A Delmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi törvényszék szüneti büntető tanácsa 
hétfőn tárgyalta Sipos Mihájy és társai nagy-
szabású Jopági bűnügyét. Sipos Mihállyal 
együtt t'z vádlott került a törvényszék elé, 
ak'k ellen terjedelmes vádiratot adott ki az 
ügyészgég. Sipos Mihály ^öbbizben büntetvo 
volt már nemrég szabadult ki a börtönből, 
azonban alighogy szabadlábra került és ha. 
zaért, Makóra, társult néhány barátjával, akik-
kel azu tán üzletszerűen követtek el lopásokat, 

betöréseket. A rendőrség ez év májusában 
leplezte le a társaságot,. Sipos mellett szere-
pelt a vádlottak padján Mata László 28 éveg 
szabósegéd, aki négy betörést és lopást, ifj. 
Wgoston András 24 éves szabósegéd, Bökönpi 
Sándor szabósegéd, aki hat, betörést követett 
el. Csafa István szabósegéd. Csaja Sándor 
napszámos ig több lopást követett, el. Csaló 
Klára 27 éves napszámosleánv, Mo/n László-
ié ellen orgazdasági volt a vád, ugyanezzel a 
bűncselekménnyel vádolta az ügyészség Szabó 
Sándor z&ibárust és Gera Imre fűszerest is. 
A nagyszabású perben nem kevesebb, mint 
5ö sértett szerepelt, a bűnszövetkezet ezeket, 
mind megkárosított". A károsultak között 
pzerenelt Gerzanios Elemér, dr. Fripd Ármin, 
5zv. Gvenes Istvánné, Nagv Imre; Herényi Sán. 
dor. Vári Jenő. Boncz© Mihály, Kiss Féfer, 
Tápai Sándorné; Fere.nczi József ég János, 
fvasztn©r Ferpncné, Tersánszky G r i W Pár tos 

Endre- Gazdag József. Szalma András, özv. 
Rzücs Irrnréné, Bornemisza Imre. H. Szabó 
Imre, Feiigsig Gizella. Maver György és má-
sok. A bűnszövetkezet leginkább kerékpárlo-

p'ásokat: követett el. de ezenkívül számos la-
kásbetörés ip fcrbplte a 1e'kiismeretüket. 

A hétfői tárgyaláson kiderült, hogy Ma fa 
Láiszlónén, Szabó Sándoron és Gera Imrén 

kivül mindegyik vádlott föbbizben bünfc'tvc 
Volt lopásért börtönre és fegyházra. 

A betörők a főtárgyaláson tagadták a ter-
hükre rótt bűncselekményeket, jóllehet a 
nyomozás sorún töredelmes beismerő vallo-
mást tettek. Ezzel kapcsolatban azonban az-
zal védekeztek, hogy a rendőrségen bántalmaz-
ták őket. ezért tettek beismerő vallomást,. A 
bíróság kihallgatta a nyomozást, végző detok-
tiveket és rendőröket, akik megcáfolták ezt-a 
védekezésüket. A tanúkihallgatások után dr. 
Adler Dezső, <ir. Fekete Bc l a ég dr. Abonyi 

Pál mondott védőbeszédet. 

Este fél kilenc órakor 

hirdette ki ítéletét a törvényszék- S i p o s Mi-
hályt 5 rendbeli lopás büntette miatt 2 évi 
fegyházra, 10 évi hivatalvesztésre, M a t a Lász-
lót 4 rendbeli lopás büntette miatt 1 évi börtön-
re és 5 évi hivatalvesztésre, ifj. Á g o s t o n 
Andrást lopás bütettéért 1 évi cs 4 hónapi bör-
tönre.' 5 évi hivatalvesztésre, B ö k ö n y i Sán-
dort lopás büntette és kísérlete miatt 1 évi és 2 
hónapi börtönre, 5 évi hivatalvesztésre. Csa-
1 a Istvánt lopás büntette és durva becsületsér-
tés vétsége miatt i évi börtönre, C. s a 1 a Sán-
dort lopásért 8 hónapi börtönre, Csa l a Klá-
rát 3 rendbeli orgazdasúg vétsége miatt 2 hó-' 
napi fogházra. S z a b ó Sándort 3 rendbeli or-
gazdaság vétsége miatt 100 pengő.̂  vagv 20 
napi fosházra, egv évi hivatalvesztésre, Gera 
Tmrét 2 rendbeli orgazdaság vétsége miatt 
ugyancsak 100 pengőre, vagv 20 napi fogház-
büntetésre itélte. M a t a Lászlónét a törvény-
szék az el'ene emelt vádak alól felmentette. 

Az ítéletben a vádlottak valamennyien meg-
nyugodtak. csak Mata László hangoztatta ár-
tatlanságát. a felesége kérlelésére azonban ő is 
megnyugodott s igv az Ítélet nyomban jog-
erőssé vált. 

Ax idö 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 

órakor. I d ő j o s l a t : Déli, délnyugati 
légáramlás, átmeneti derülés, azután 
nyugat felől ujabb felhősödés, egyes he-
lyeken, főleg délután ujabb eső, valami, 
vei melegebb idö. 

— Katona és Szabó tanácsnokok tanulmány-
útja. Dr. K a t o n a István és dr. vitéz S z a b ó 
Géza tanácsnokok kétnapos tanulmányúira 
Gyöngyösre utaznak, ahol a város közigazga-
tási intézményeit fogják megtekinteni. 

— Shvoy Kálmán Svájcba utazott- Vitéz dr. 
S h v o y Kálmán ny. altábornagy, országgyű-
lési képviselő hétfőn három heti üdülésre au-
tón Svájcba utazott. Nyári pihenőjéről augusz-
tus 5-én tőr vissza Szegedre. 

— Augusztusban Szegedre jönnek az ameri-
kai magyarok második generációjának pálya-
díjnyertesei- Augusztus 14- és 21-ikc között 
rendezik meg Budapesten a Magyarok II. Vi-
lágkongresszusát. Mintegy száz amerikai ma-
gyar jön át az óceánon A kongresszust rende-
ző Magvarok Világszövetsége, amelynek elnö-
ke ifj. H o r t h y Miklós, arról értesítette a vá-
rost, hogy az amerikai magyarok második ge-
nerációjának 76 pályadíjnyertes tagja, közöt-
tük kettő, akik évek óta minden nyáron ellá-
togatnak Magyarországra, a budapesti kon-
gresszus után látogatást tesznek Szegedre >s. A 
rendezőség felkérte, a város lakosságát, hogy-
sz amerikai magvarok részére megfelelő pro-
gramról gondoskodjon. 

— Eljegyzés. Bárdos Lilly (Budapest) és Sin-
.ger Andor (Szeged) jegyesek. (Minden külön ér-
iesités helyett.) 

A szivburok, a szívbillentyűk", a szíviz-
mok és a szividegek megbetegedéseinek keze-
lésében a rendkívül enyhén haló természetes 
„Ferenc József" keserűvíz fontos segédeszköz, 
mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral he-
vévé a tápcsatorna tartalmát bi/.tosau felhí-
gítja és azl igen könnyen levezeti. Kérdezze 
meg orvosát. 

Hegyi József síremlékének felavatása. A 
szegedi kereskedői társadalom régi érdemes 
tagja, H e g y i József egy esztendővel ezelőtt 
költözött cl az élők sorából. Most a gyászév 
leteltével síremléket állított az elhunytnak a 
család, amelyet nagyszámú barátai és a rokon-
ság jelenlétében vasárnap avattak fel. A fekete 
márványból készült síremléknél dr. Frenkel 
Jenő rabbi mondott beszédet Hegyi Józsefről, 
meleg szavakkal méltatta sokévtizedes munká-
ját, a magyar ipar és kereskedelem értékszinl-
jének emeléséért, a kereskedelmi tisztesség-
ért és az iparosok megbecsültetéséért folytatott 
fáradozását. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 3 kovács, 
6 bognár, 1 kelmefestő, 1 fazekas, 3 szabó (kon-
fekciós), 1 cipész, 1 borbély, 1 füszerkereskedő, 1 
vályogvető, 2 kifutó, 4 hónapos kocsis. Nők: 4 
nölgyfodrásznö, 14 kiszolgálónö szabadtéri büf-
fébe. 1 

— Herozeg Ferenc gyásza. Budapestről je-
lentik: He r e zeg Ferenc édesanyja, Versec 
egvkori polgármesterének özvegye 94 éves ko-
rában meghalt fiának hűvösvölgyi villájában-
Korát meghazudtoló friss egészséggel járt még 
nébánv nappal ezelőtt is a villa kertjében, há-
rom nappal ezelőtt ágvtiak dőlt és fiának kar-
jaiban minden szenvedés nélkül távozott az 
élők sorából. Herczeg Ferenc édesanyját Iro-
dalmi és művészeti világban jól ismerfék és 
meleg szeretettel vették körül. 

Két halottja van 
Szegeden a kánikulának 

(A Délmagijarország munkatársától.) Va-

sárnapra virradó éjszakán a Puszfaszeri-ucca 
1. szám a'á hívták a mentőket Verme s' Nagy 
István 60 csztendős cipészmosterhez., aki vacso-
ra után hirtelen' rosszul lett. Felesége értesí-
tette a mentőket, akik a kórházba vitték, dg 
még mielőtt az orvosok kezébe kerülhetett 
volna, meghalt. A rendőrség elrendelte a holt-
test orvosrendőri felboncolását a halál nká. 
nak megáll api tása végett. A boncolás adata» 
szerint halálát gzivbénulás okozfa, ennek aa 
oku ped ig a nagy hőség volt. A temetési en-

gedélyt az ügyészség kiadta a hozzátartozók-
részére. 

A kánikulának még egy hajálos áldozata 
akadt Szegeden. IIe,nczi Sándor Kállav-fasor 
74. szám alatt lakó 16 éves villanyszerelő va-
sárnap ebédufán a Marostorokba ment für-
deni több barátjával együtt.. A fiatal gyerek 
panaszkodott, hogy nagyon meleg van. Alig-
hogy levetkőzött a füzesben, nyomban beleug-
rott a vízbe és olyan mélyen beúszott a fo-
lyóba, hogy egyszerre örvénybe került. Kéf. 
ségbeesetten igyekezett kimenekülni, ^ de az 

ár Mrtele n lerántotta és többé nem . ig került 

felszínre. A szerencsétlenségnek rengeteg 
szemtanúja volt, a tragédia azonban oly gyor-
san zajlott le, hogv mentésre gondolni sem 
lehetett. A szerencsétlen fiu- holttcste ezidcic; 
nem került elő. 

Elfonták 
a hasbeszélő betörőt 
(A Délmagy aro rszág munkatársától.) A 

haptonyai csendőrség arról értesítette a szc-'. 
gedi rendőrséget, hogy elfogta Szilágyi. Ber-
talan Károly állás- és foglalkozásnélküli sze* 
gedi lakost, aki kihallgatása során több szv. 
rjedi betörést ismert be, sőt, megnevezte hi'nté 
(ársát Belángi Lajos nevü szegedi fiatal-
ember személyében. Belánvit nyomban c l fo^ 
fák lakásán a szegedi detektívek, közben pg* 
dig Szilágy' Bertalant is beszállították Bal/ 
tonyárói Szegedre. A detektívek elölt, Szilágy? 
mindössze egyetlen betörést, ismert be, amc* 
iyet Belányival együtt, nemrégen követett e> 
a" Korda-sor és Szekieres'-ucca sarkán álló 
házban. Az aWakon másztak lie, aztán feltör 
ték a lakás ajtaját cs a szekrényekből éksze-* 
reket, fehérnemüeket és ruhafélét vittek c* 
magukkal. A többi betörést- amiről Szilágy. 
Battonyán tett emlitésf, tagadták. Szilágy* 
Bertalant, jól ismeri a rendőrség. Mint artista;' 
hasbeszélő szokott működni a környékbeli 
községekben. Mindkettőjüket letartóztatták^ 

—oO»— 

— Az uj városi lisztviselők" letették az es-
küt. A pénteki törvényhatósági közgyűlései* 
megválasztott 19 u j városi tisztviselő hélfönt 
délelőtt dr. T ó t h Béla polgármesterhel vette* 
kézébe letette a hivatali esküt. Dr. J ó b b a P» 
Fülöp aljegyző olvasta fel az eskümintát* 
amelvet az u j tisztviselők utána mondtak. A! 
polgármesterhelvettes ezután beszédet intézett 
hozzájuk, lelkiismeretes, szorgalmas, köteies,*' 
ségteliesitö munkát kérve tőlük. , 

— (tFB Sisters fiirdödresszrk egyedül PotláS® 
Testvéreknél. 

Kfivépörkölés naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál* 

— Temetés. Hétfőn délután nagy részvét 
mellett temették el K l e i n Mártonnét, aki 
harminchétévi példás, boldog házasság, mind-/ 
végig önfeláldozóan munkás, jóságos élet után 
vasárnapra virradóra sokáig tartó betegsé™ 
után elhunyt. A zsidó temető cintermében & 
gyászolók, rokonok, barátok és ismerősök nag^ 
iömege vette körül a ravatalt, amelyet elbon-
tottak a koszorúk és a virágok. Az egyházi' 
szertartás után dr. F r e n k e l Jenő mondót! 
búcsúztatót, megrázó szavakkal emlékezett aa 
édesanyáról, aki egész életét családjáért, gyer-
mekeiért áldozta. A gyászolók és résztvevők 
ezután kikísérték a koporsót a sírkertbe, ahcJJ 
örök nyugovóra helyezték. 

— Krep de schin esőkabátok" minden színbeli 
18 pengő Blau Ignálz cégnél, KetCniCn-u. S,, 


