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(A ©dlmagyarorsaég munka társa tol) Ismeretes,
Wogy a nyáron sorozatos kcrékpárlopáaok történnek Szegeden, egymásután tűntek el a belvárosból
* gépek. A rendőrség szigorú intézkedéseket tett
<» kcrékpártolvajfront felgöngyölítésére. Már a
nyomozás során feltűnt, bogy a tolvajszövetkezet
•rendszerint valamennyi tolvajlást egy és ugyanazon körülmények között bonyolította le, rendszerint az üzletek, vagy hivatalok elött néhány
percre letett gépeket lopták cl szinte vakmerő és
tüneményes gyorsasággal. A rendőrség munkáját
megnehezítette az a körülmény, bogy a tolvajok
* fejlett technikai módszereket* alkalmaztak, ta.
iiulvu az eddigi eredményeken, most már nem értékesítették a gépeket azonmód egészében, hancra
leszerelték és külön értékesítették a vázakat, a
-ímfka*, a dinamókat, lámpákat, stb. Hosszas
nyomozás után augusztusban azután sikerült elfogni az egyik legveszedelmesebb kerék pá rtolvait
a 20 öves H e g e d ű s György kcrcskedösegéd
retuélyében, aki az ujabb módszer szerint lopta
* belvárosi kerékpárokat. Hegedűs négy kerékpártolvajlást ismert be, ennyi esetben találták
meg az alkatrészeket is. ezŐTt az ügvészség néKy•r'ndbeli lopás büntette miatt adott ki ellene vádiratot A belvárosi >modern< keréknártolvai üsiyét
kedden tárgyalta a szegedi törvényszék Bókay-latiájcsa.
Hegedűs György a legrészletesebb beismerő
vallomást tett, pontról pontra elmondta, hogyan
ípqcializálta magát erre a szakmára. Mivel az élté? lopásoknak nem jöttek a nyomára és igen kifi-

tolvatát

zetődőnek bizonyult a munka, most már szinte
két-három naponkint szemelt ki egy-egy őrizetlenül hagyott gépet. Julius folyamán a főposta előtt
kezdett munkába, innen H a m z i Károly gépét
vitte cl, először leszerelte cs » gumikat adta el.
majd külön-külön az egyes alkatrészeket, végül
értékesítette a vázát is. Néhány nappal később a
Károlyiratea 2. számú liáz elöl vitte cl hasonló
körülmények között K o z m a Mária gépét, folytatta a munkát a Széchenyi-tércn, ahol a Boroscég üzlete elöl P o s t a Ilona, majd a Párisi Nagy
Áruház elől. T o c s i János kerékpárját vitte t i.
Az utolsó tolvailás után azután rendőrkézre került.
Az ügyben vádiratot adott ki az ügyészség orgazdaság vétsége miatt B á l i n t Sándor és
S z r c n k a Gyula ellen is, akik megvettek egyegy alkatrészt, dc nem tudtak arról, hogy milyen
uton kerültek azok Hegedűshöz.
A tárgyaláson az is kiderült, hogy Hegedüst
mar a fiatalkorúak bírósága is clitélto lopás
mialt. A tárgyalás közben dr. l l y é s Tivadar
ügyész elejtette a vádat Szranka ellen, mivel semmi sem igazolta bűnösségét, ellene az eljárást
azonnal meg is szüntette a törvényszék. A Bókaylanács végül is egy éri börtönro és háromévi politikai jogvesztésre ítélte a belvárosi moderu kerékpártolvajt négyrendbeli lopás büntette miatt,
mig Bálint Sándort felmentette, niert kétségtelennek bizonyult jóhiszeműsége. Az Ítéletben Hegedűs azormal megnyugodott, igy az jogerőre emelkedett.
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(A Délmagyarörszág munkatársától) Kurá•ónykor megdöbbentő gy ilkosság tölteni Szeuícon. M a d u d a Béla lakulossegéd karácsony esteien három törszurással megölte 16 éves inenyasz-zonjat, Kovács Máriát. A gyilkosságot azzal a
tőrrel követte ei, amelyet éppen karácsonyi ajáuiekba készített.
Maduda karácsonykor
meglátogatta
fiatal
menyasszonyát, annak szüleinél ebédelt, majd ciclUtán Kovács Máriával elment a moziba. Amikor
,iz ejöadásnak vége volt, hazafelé indultak, az uti uu lassan haladtak, elbeszélgettek, ekkor viszály
támadt a fiatalok között. Kovács Máriát egy féifi• .merőse megszólította, a leány szívesen elbeszélgetett a férfivel. Maduda féltékenységi jelenetet
rendezett és megkérdezte a leányt, mi okozta,
hogy- ilyen váratlanul elhidegült tőle. A leány ridegsp, sőt elutasítóan válaszolt, majd amikot Kovács' Mária most már határozottan elutasította
Ahrdudát, az előkapta a zsebében ör/ött tőrt és hárem. szúrással megölte mcnyasszouyát.
Maduda
ezután el bujdosod ott, napokon keresztül a temetőb<® tartózkodott, végül báromnapos nyomozás
után » temető környékén elfogták. Az ügyészség
előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság
iiuntetlo miatt emelt vádat a meuyasszonygyilkos
Maduda Béla ellen.
Az ügyet júliusban tárgyalta a szegedi •ötvényszék. Maduda a . biróság elölt teljes beismerő
vallomást tett, azzal védekezett, hogy olyan heves
féltékenység gyötörte, amikor menyasszonya elutasította, liogy amikor a leány ismerősével szívélyesen beszélgetni kezdett, annyira elveszítette
önuralmát, felindulásában azt sem tudta, mit csirát."Végül is a törvényszék a vádlói eltérően s/áudckeji emberölésben mondotta Ki bűnömet,, mert
nenfvolt adat aira, hogv mar előre készült volna
.i gyilkosságra cs azért hordta volna magánál f<">iát A törvényszék Maduda Bélát 13 évi fegyházra
ítélte. A gyilkos lakatossegéd enyhítésért jclentrtt"be fellebbezést, védője pedig azért, mert nem
illapitoltály meg az erős felindulást, ezzel szemben" az ügyész az előre megfontoltság meg nem
állapítása miatt jelenlett be jogorvoslatot.
Ilyen előzmények Után került kedden délelőtt
1 menyaszonygyilko-sági ügy a szegedi ítélőtábla
Curry-tanácsá elé. Maduda Bélát szuronyos bör-

fegyházra

itéltéh

— Rosta Lajos és Peták Nándor tanyai körulja. Dr. Rosta Lajos és Peták Nándor, Szeged országgyűlési képviselői megkezdték tanyai szemioutjukat, hogy a helyszínen tanulmányozzák az árvizi károkat cs azok megszüntetésére irányuló munkálatokra előterjesztést
tegyenek az illetékeseknél. Ezzel kapcsolatban
már meg is tették a szükséges lejtéseket abban
a tekintetben, hogy az árvíz által rombadöntö't
házak ujjáépitésebez szükséges téglamenuyiség rendelkezésre álljon.
— Szabadkán 600 pengővel többet adakoztak •
Vöröskeresztnek, mint Szegeden. Az elmúlt napokban országosan lefolytatott vöröskeresztes
gyűjtéssel kapcsolatban nemes és szép gesztusról
érkezett hir a Bácska fővárosából: Szabadkáról.
A kétnapos gyűjtés az újra magyarrá lett Szabadkán 57liO pengőt eredményezett, tehát több, mint
őOO pengővel többet, mint Szegeden.!. A szabadkai rendőrség nemes cs megkapó adakozása lendítette fel a gyüjlés végösszegét. A szabadkai
rendőrtisztek, rendürlisztviselök, detektívek cs at
őrszemélyzet egynapi fizetését ajánlotta fel a Vöröskereszt javára. Dr. Buócz Béla remlőríökapitányhclyeltes 1026 pengőt tett 1c személyesen, mint
a szabadkai rendőrség adományát dr. Reök Andor főispán feleségének gyüjtőasztalára. Valóban
példaadó, szép gesztus, érdemes a feljegyzésre.,*
— A népszámlálás kiegészítése. A polgármester hirdetményt tett közzé az 1911. februárjában végrehajtott népszámlálás kiegészítésé*
ről. A hirdetmény közli, hogy a most elrea*
delt délvidéki népszámlálással
egyidejűleg
számbaveszik mindazokat, akik az anyaország
területén a februári népszámlálás alkalmává*
bármilyen okból kimaradtak. Ezeknek legkéíbb október 14-ig jelentkezniük kell a . Polgármesteri hivatalban.
Uj rendőri büntetöbiró a szegedi kapitánya
ságon. A belügyminiszter Gombay János rendőr*
tanácsost Kecskemétről a szegedi rendőrséghez
helyezte út. Bombay János rendőrtanácsóssal kiváló rendőrtiszt került a szegcdi kapitánysághoz/
Az újonnan Szegedre helyezett rendőrtanácsos *
kihágási osztálynál nyert beosztást, mint rendőri
büntetöbiró.

tönőr állította elö a Csillagbörtönből. Az iratok
ismertetése után Curry elnök több kérdést intézett a vádlott lakatossegédhez.
— Milyen oka volt magának — üerdcz'.e — a
féltékenységre, amellyel védekezik? Jelölje meg
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
jobban ezeket a körülményeket!
a hatósági munkaközvclitőnél, Férfiak:.3 kovács
— Több okom is volt a féltékenységre— mon- helyben cs vidéken, 1 ícmcsiszoló helyben, 2 kédotta sápadtan Maduda. — A szülök ellenezték a ses" vidéken, 2 vízvezeték szerelő vidéken, 1 kályházasságot és ekkor azt is meg kellett tudnom, hás helyben, 15 asztalos helyben és vidéken, 6 káhogy valaki udvarol neki... akivel Mária szíve- dár helyben és vidéken, 1 kosárfonó vidéken, 5
sen találkozik... Ezért veszítettem el a nyugal- kötélgyári munkás helyben és vidéken, 6 kefegyári
mamat és elborult előttem minden...
munkás vidéken, 2 szabó helyben és vidéken, 6 ci— Ha igy áll a dolog, akkor miért vitte magá- pész helyben cs vidéken, 4 borbély hely ben és vival a tört, amikor moziba mentek? Miért nem ad- déken, 1 cukrász vidéken, 1' nyomdai gépszedö, I
ta át volt parancsnokának, akinek készite'te?
fényképész, 8 napszámos helyben, 2 füszerkeres— Sajnos, már nem találtam meg karácsony kedösegéd helyben, 10 kifutói'iu, 4 kocsis, 4 gazelőtt, zsebembe tettem, hogy majd ha később talál- dasági mindenes. Nők: 3 fodrüsznő helyben, 10
kozunk, átadom neki... Nem is gondoltam rá, zacskóragasztónő, 1 gép- cs gyorsirönö, 1 kiszolgálóleány, 5 kifutóleány, l t mindenes, 7 mindenes
hogy ezzel az ajándékba készült tőrrel...
— Mégis mi volt a közvetlen oka annak, hogy fözőnö. 10 bejárónő. Tanonchelyck: 3 asztalos, f
kelmefestő, 3 kárpitos, 3 szabó, 1 borbély, 1 pék,
leszúrta az annyira szeretett menyasszonyát"
— Ugy emlékszem — válaszolt rövid gondol- 1 nyomdász, 1 cipökereskedő, 1 müszövö leány.
A Nemzetvédelmi Kereszt kiosztása. Hirí
kozás után Maduda —, akkor veszítettem cl nyugalmamat, amikor azt mondotta nekem Mária: adtunk arról, hogy nagyszabású ünnepség kere• Dögölj meg, nem kellesz*. Ez a fájdalom annyira tében osztják ki Szegeden október 12-én a Nemzetvédelmi Keresztet. Az ünnepséget u rádió í®
átfutott rajtam, bogy nem tudtam, mit csinálok
közvetíti. Ezzel kapcsolatban a polgármester arMaduda kikérdezése utúu dr. Zombory Jenő főügyész bejelentetté, hogy a vádnak a minősítésre ra kcri a lakosságot, hogy a felvonulás, illetve a»
vonatkozó fellebbezését visszavonja, mert ugy lát- ünnepség színhelyét: a Szentháromság-utcát, a
ja, hogy szándékos emberölés történt előre meg- Boldogasszony-ságárutat és a .Széchenyi-teret _lofontolt szándék nélkül, ellenben a súlyosbításért B bogózza fel.
— Dr. Krammer Jenő előadása. »A felvidék?
bejelentett fellebbezést a maga részéről is fenntartja. Indokolja a büntetés súlyosbítását az a magyarság élete a kisebbségi sorsban* címmel
tény, liogy egy 16 eves ártatlan fiatal leányi Krammer Jenő, a Baross-gimnázium tanára elő6
szúrt agyon. A közvédö azzal érvelt, hogy nem adást tart október 0-én, csütörtökön délután
történt szándékos emberölés, a cselekményt Ma- órakor az egyetem aulájában, a szabadegyetemi
duda féltékenységi rohamában, erős felíudulás ha- előadások során. Üléselnök: dr. Tóth Imre kor*
mányfőtanácsos. Belépés díjtalan.
tása alatt követte cl.
— Zsirkioszlás. Október 11—20. közötti Időre
A tábla ezután kihirdette ítéletét, amely szerint helybenhagyta a törvényszék ítéletéi ugy a olvasztott zsir, zsirszalonna cs báj kerül kioszminősítésre, mint a büntetés mértékére nézve. A tásra. Zsirszalonna 25 deka, vagy háj 25 deka,
tábla sem állapította meg az erős felindulást, mert vagy zsír 20 deka személyenkint. A kimérés *
ezt a bizonyítási eljárás kellően nem támasztotta zsirjegyek 2. szánm szelvényére történik. A fenti
alá. A/, ítélet ellen ugy a főügyész, mint Macuda határidőn tul a szelvények nem válthatók be. Az
cs a közvédö semmisségi panaszt jelentett be, igy 1. számú szelvényre czullal zsirt, stb. már nem
a meny asszony gvilkósság ügyében a Kúria mond- szabad kiadni.
— J&ulk-vcudéglübcjj ina tlckkon de TargabélHt,
ja ki a végső szút.
t"
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föárusitónál Szeded. Tábor-u.
Várost adóhiv. pilótában.
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