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Ujabb gyermek bűnügyei 
leplezett le a rendőrség 

Egy 42 éves és egy ** éves gyermek lopkodta 
a postacsomagokat 

(J Délmagyarország munkatársá-
'ól) Mialatt pedagógusok, krimino 
logusok és a gyermeklélek más is-
merői azon vitatkoznak, miképpen 
lehetne megmeuteui a bíinözöhaj-
lainu gyermekeket a tisztességes 
emberek társadalmának, azalatt 
serdülőkorunk, sőt velük együtt 
azok is, akik valamivel még innen 
gagy esetleg tul vannak a kritikus 
onrhatáron, — vigan lopnak és csi-
bészkednek tovább. Nincs nap 
hogy a mozikbun ne érnének tet-
ten jegyesalókat. akik régi jegy-
gyei manipulálnak, vagy a jegysze 
d<>k éberséget kijátszva, jegy nél-
kül iparkodnak besurrani a néző-
térre. A közterekon napi renden 
vaunak közbotránkozúst okozó gye-
rekverekedések, as esti korzót pe-
dig valósággal ellepik a kolduló ci-
gánygyerekek és más apró kérege-
tő esi Ítészek rajai. 

Adódnak aztán büntetőjogilag 
•nlyosabb elbírálás alá eső esetek 
is. A hétfői napon a rendörségnek 
bejelentett. 13P0 pengős lopás elkö-
vetőjében is fiatalkorút sejtenek, 
-kedden pedig a Püspök-utcai pos-
tahivatalban az utóbbi időben el-
követőt csomuglopások tetteseit 
fogták el a detektívek két csavargó 
fiúgyerek személyében, akiknek 

egyike sem lépte tul a tizenhárma-

Mik életévét. 

A szegedi postaigazgatóság, amint 
'ismeretes, néhány héttel ezelőtt át-
ikultüztötte a csomag feladási osz-
tályt a Püspök-utcába, hogy meg-
szüntesse ezzel a Széehenyi-téri fő-
posta túlzsúfoltságát és a. munka 
'torlódást. Álig kezdte meg a püs-
pükutcai csomagfelvételi osztály a 
működését, észrevették, hogy egyes 
csomagok eltűnnek. A lopás aunúl 
érthetetlenebbnek látszott, mert a 
posta által már hivatalosan átvett 
ós szabályszerűen kezelt csomago-
kat az ismeretlen tolvajnak a pos-
tahivatal helyiségéből, még pedig 
a felek részere elkerített részen túl-
eső helyről kellett elomeluie. olyan 
helyről tehát, ahol magánfelek nem 
fordulnak meg. A lopások a megin 
dúlt házivizsgálat és a megszorított 
ellenőrzés alatt is megismétlődtek 
bár kétségtelen volt, hogy azokat 
csuk. külső személy követhette el. 

Már a házivizsgálat során nyil-
vánvaló lett- hogy felnőtt aligha 
követhette' el a lopásokat, mert az 
egyetlen ho'y, ahol a lerakott cso 
magokhoz hozzáférhetett idegen 
olyan szük volt. hogy azon felnöt; 
•iiiber nem férhetett át. elienoeű 
8—Itt éves gyermek könnyűszerre' 
átbújhatott. Mikor azután a po*U 
igazgatóság a házivizsgálat irata.t 
a további nyomozás lefolytaia-a 
céljából áttette a rendörséghez, a 
rendőri nyomozás • adatai minden-
ben alátámasztották ezt a feltétele-
zést. 

A detektívek csakhamar nyomára 
ts jutottak a telt elkövetőinek. Már 
szorult a hurok a tettesek körül. 

bizalmas értesítés szerezte meg. 
Egy maszatos kis utcagyerek állí-
tott be a rendőrségre és lelkendez-
ve előadta, hogy két pajtása vélet-
lenül kihallgatott beszélgetéséből 
megtudta, hogy csomagokat lopunk 
a postáról. A fiók-magá.ndetek-
tivet főképpen nz háborította fel, 
hogy azt is megtudta a postatolva-
joktól. hogy az egyik ellopott cso-
mag, amelyben élelmiszer volt- egy 
harctéren küzdő honvédnek szólt. 

— Az én apukám is katona — ma-
gyarázta a fiúcska — és arra gon-
doltam- milyen rosszul esne neki is, 
ha a/, itthonról küldött csomag>t 
nem kapná meg. Azért jöttem, hogy 
fessenek megakadályozni, hogy to-
vábbra is lopkodják a katonák cso-
magjain 

A kisfiú pontos adatokkal is szol 
gált és ezek alapján órákon belül a 
rendörségre került a két postatol 
vaj. Az egyik, aki novemberben töl-
tülte be a tizenkettedik életevét, 
zsenge kora ellenére már régi is-
merőse a rendőrségnek és a bün. 
ügyi hatóságoknak. Legütóbb pár 
hónappal ezelőtt került a szegedi 
gyermekin róság elé egész sor tol-
vajlás miatt, a fiatnkoruak birája 
azonban, mint már előzőleg is több-
ször, ugy ezúttal seiu alkalmazha-
tott vele szemben büntető intézke-
déseket, mert a tizenkét éveu aluli 
a törvény szerint teljes büntetlen-
séget élvez még főbenjáró bün el-
követése esetében is. Ezért a biró 
beutalta az állami gyermekmen-
helyre, azonban bűnöző hajlamai 
ott is kiütköztek, ugy, hogy szük-
ségessé vált a sürgős eltávolítása. 
Innen azután bírói intézkedésre át-
került az átmeneti fiuotthonba, 
ahonnan azonban egy éjszaka meg-
szökött, mint utólag kiderült: Újvi-
dékre, ahol heteken át csavargott 
és koldulásból, meg apró tolvajlá-
sokból tartotta fenn magát. 

A legmegdöbbentőbb nr. esetben, 
hogy ennek a gyerek-bűnözőnek 
apja, anyja él és a gyereket be is 
íratták az iskolába, azonban arra 
már nem ügyeltek, hogy valóban 
látogassa a tanításokat. Megállapí-
totta a rendőrség, hogy a gyerek 
hétszámra nem jár haza. napjait 
az utcán és a mozik előcsarnokai-
ban töltötte, az éjszakákat pedig a 
vsauti várótermekben és idegen há-
zak padlásain. Bűntársa még nála 
is fiatalabb, mindössze tizenegy 
éves. 

A rendőrség a megszeppent és tö-
redelmes beismerésben levő vádlot-
tak kihallgatásáról felvett jegyző-
könyvet n bűnügy egyéb irataival 
együtt áttette a gyermekhlró?dg-
hoz, ahová előállították a két tolvaj 
csibészt is. A gyermekhiró a fiata-
labbat kihallgatása n*"" kiadta 
szüleinek, a nagyobbat azonban. 
minthogy legutóbbi viszontlátás 
óta már túlhaladta a mentesitő kor-
határt, a bűnügy főtárgyaláson? az 
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A városi tnnzeom egész évbei. 
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Szolgálatos gyógyszertárak: T*in-
zinger örök. b. dr. Tukats Sándorné 
Horváth M. u. ». Pósa Balázs Kál-
vária II. 17. dr. Kocsis J. Endrcné 
Fötilmiives a. 17, Selmeczi Béla S<>-
mogyitclep IX. n. 489. (\ somogyi-
telepi gyógyszertár ünnep és va-
sárnap esqk délelőtt 10 óráig tart 
szolgálatot.) 

Városi Szinház: P a t y o l a t -
k i s a s s z o n y . 

Mozik miisora: Belvárosi Mozi: 
IT s z A v á r o s . Korzó Mozi: n á -
z a s s á e g a l k e z d ő d i k , Széche-
nyi Mozi: P i s t a t e k i n t e t e s ur . 
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e s t e k i l e n c ó r a k o r , 

VÉGE REGGEL ÓT ÓRAKOR. 
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— Uj egyetemi magántanárok. Bu-

dapestről jelentik: A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter dr. S z a b ó Dé-
nes egyetemi tanársegédnek a /Sür-
gős sebeszeti beavatkozások a has-
üregben* cimü tárgykörből, ar. Hú-
szak István tanársegédnek /Az 
ideg- és elmebetegségek kóroktana ét 
kórvegy tana* tárgykörből, dr. il á -
m o r y Artúr egyetemi tanársegédnek 
/A vesebajok kóroktana és korvegy-
tana* ciniü tárgykörből a szegedi m. 
kir. Horthy Miklós-tudományegyetem 
orvostudományi karán egyetemi ma-
gántanárrá történt képesítését jóváha-
gyólag tudomásul vette és ebben a 
minőségben megerősítette. (MTI) 

_ »Amit az Isten egybekötött, em-
ber szét ne válassza*. A Katolikus 
Nővédő Egyesület nagyböjti előadás-
sorozatában ma, szerdán Vcdress Bé-
la kiskunfélegyházi apátplébános tart 
előadást /Amit Isten egybekötött, em-
ber szét ne válassza* címmel Az elő-
adás délután 6 órakor kezdődik az 
egyesület székházának a Korona-utca 
18. számú ház nagytermében. Az elő-
adásra az egyesület tagjait és a ka-
tolikus társadalom hölgytagjait szű-
vesen és minél nagyobb számban vár-
ja az elnökség. 

Hogyan vásárolhatnak a gazdák 
mr/öuazdasági gépeket. Budapestről 
jelentik: A gazdák részéről állandóan 
növekvő kereslet nyilvánult meg a 
mezőgazdasági gépek iránt. A mai 
nehéz viszonyok kőzött azonban a 
mezőgazdasági gépgyárak nem tudják 
megfelelő mértékben kielégíteni a 
mezőgazdaság szükségletét. Ezért az 
iparügvi miniszter a földmüvelésügvi 
miniszterrel egvelértőleg a nagyobb 
mezőgazdasági gépek eladását, illetve 
a már eladott gépek leszállítását en-
gedélyhez kötötte. A jövőben minden 
gazda, aki a rendeletben felsorolt és 
engedélvhez kötött mezőgazdasági gén-
jármüvet kíván vásárolni, rendelésé-
nek feladása előtt köteles teljes fele-
lősséggel két példányban kiállí-
tani a vármgyei gazdasági felügye-
I ősségi öl és gépgyáraktól díjtalanul 
beszerezhető kérdő iveket. A kérdő-
íveket felülvizsgálás és véleményezés 
végett az illetékes gazdasági várme-
gyei felügyelőségnél kell benvujtnni. 
amely azokat felülvizsgálás és véle-
ményezés után a földművelésügyi mi-
nisztérium álta' az Országos Mező-
gazdasági Kamarának e célra szerve-
zett bizottságához juttatja. A géneket 
csak a szóban levő hizottság kedvező 
döntése n»*n lehet, az illető gyárnál 
megrendelni. 

MAGYAR HÜSÖK 
Rendíthetetlen bátorságával s 

önfeláldozásával érdemelte ki elöl-
járói, valununt najtársai elismeré-
sét Lőrincz tiéza szakaszvezető • 
Don-menti harcokban. 1942 október 
12-én Rozsdesztwenszkojeuél az el-
lenség bekerítette egyik támpontun-
kat. Lőrincz szakaszvezető haladék-
talanul a válságos helyzetbe került 
csoport segítségére sieteti golyószó-
rós raja élén. Sikerült is az ellensé-
gen át rést törnie. Elérte a bekerí-
tett támpontot s annak futóárkaiból 
kézitusával verte ki a bolsevistákat. 
Eközben három foglyot is ejtett. Mi-
kor pedig újból észrevette, hogy az 
ellenség elhurcolta a támpont egyik 
honvédjét, vakmerő bátorsággal » 
bolsevista csoport után vetette ma-
gát. Bár bajtársát már nem tudla 
megmenteni, mert az közben hősi 
halált halt, a menekülő öt bolsevis-
ta közül hármat kézitusában meg 
ölt, kettőt pedig foglyul ejtett 
Ugyanaznap délutárián észrevette, 
hogv egy 7—8 főnyi ellenséges cso-
port 6 sulvos sebesült focolv hon-
védet akar átszállítani a Don vizén. 
Lőrincz szakaszvezető sojá' elhatá-
rozásból maga mellé veit öt honvé-
det s habozás nélkül megtámadta az 
ellenséges csoportot. Ezek közül 
öten halva maradtak a küzdelem he-
tvén, a többit pedig fögtvul ejtette. 
Ennek megtörténete után bekő'özte 
sebsült bajtiársai| 's veszteség nélkül 
visszatérve, valamennyit a segély-
helyre szállította. 
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Tömegmérgezés Ankarában. Afl-
karaból jelenti a Stefani-üodu: Anka-
rában tömeges mérgezes történi, bzaz-
harmiiichét pénzügy minisztériumi tiszt-
viselő, aki a minisztérium úttal Utiu-
tanott étteremben étkezett, mcigezési 
tünetekkel kórházba szállítótUui. A 
vizsgálat megállapította, hogy a töme-
ges mérgezést az étkezés alatt elfo-
gyasztott viz okozta. A kórházba szál-
litolt tisztviselők közül két nő és öt 
l'érfi továbbra is kórházi kezeiesre 
szorul, a többit pedig első segeiyiíyuj-
tás után elengedték. (MTI) 

— Betörök járlak a Húgi-sütözŐ 
kamrájában. Hóbel Jenő, a Kelcinen-
utca 3. szánt alatti Hugi-söröző és 
étterem tulajdonosa kedden reggel 
bejelentette a rendörségen, hogy az 
éjszaka betörök járlak a vendéglő 
kamrájában és onnan háfoní, egyen-
ként 12 személyes damasztábroszt a 
hozzávaló szalvétákkal, valamint hús-
neműt é3 más élelmiszert elvittek. A 
feljelentés nvomán detektívek szállták 
ki a helyszínre és megállapították, 
hogy a tettesek a Nádor-utca felől 
hatoltak be a vendéglő udvarára. Itt 
az utca burkolatát már napok óta 
javítják és a vendéglőm!var kőfalá-
hoz halomba rakták a felszedett koc-
kaköveket, úgyhogy a betörök a kő-
rakáson kérésziül könnvii szerre! át-
mászhattak a kőfalon Az udvarra jut-
va bitörték a kamra ablaküvegét és 
az ablakon át bemásztak a kamrába, 
itt összeszedték, ami a kezük ügyébe 
esett, de tovább már n?m tudtak jut-
ni, mert a kamra ajtaján erős zár 
volt, amit nem bírtak kifeszíteni. A 
detektívek az ablak körül ujjlenyoma-
tokat találták, amiket a szokásos eiJ 

járással megrögzítettek és felküldték 
Budapestre, hogy az ujjlenyomatok 
alapján az Országos Bűnügy Nyilván-
tartó daktiloszkópiai intózetébep ösz-
szehasonlitsák' a notórius bűnözőké-
vel. Alaposnak látszik ujrvanis az t 
feltevés, hogy a tetteseknek már más-
kor is akadhatott bajuk a , nyomozé 
hatóságokkal. 

— Kerékpárlopás. Csűri István B?-
szöregi bádogossegéd bejelentette e 
rendőrségen, hogv kerékpárját kedden 
délelőtt a Mikszáth Kálmán-utoábnn 
ismeretlen tettes ellopta. A nyomozás 
megindult. 


