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j4llamvasuti munkások iolvajszöveikezete 
a rókusi pályaudvaron. 

— Jfegyven vasúti munkásnál tartottak házkutatást. — jtUandóan dézsmálták a 
teherkocsikat és a műhelyt. — 

Fokozódott az orosz 
tüzérség tevékenysége. 
BERLIN, április 5. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Különösebb esemény nem tör-

tént. A Narocz- és Wischniew-tó közötti 

arcvonalakon az orosz tüzérség tevékeny-

sége fokozódott. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Amig a háboru tart, nincs kenyérmag 

fölösleg. 

Berlin, április 5. A birodalmi gabonaál-

lomás közli: 

— Az eredetileg kétszázezer tonnára ter-

vezett kenyérmag-tartalékunk most már 
"egyszázezer tonnányi. De ép a háboru fo-

lyamán több izben tapasztaltuk, liogy amint 

valami örvendetesebb közlést tehettünk a 

felhal mázott készleteket illetően, túlságosan 

optimisztikus következtetésekre való hajlan-

dóság kapott lábra. Azért nyomatékosan kell 

hangsúlyoznunk, hogy ennek az örvendetes 

tartaléknak a létele áll, ne tartóztassa vissza 

kényszerszükségletük további korlátozásától. 

Fontolóra kell ugyanis venni, hogy ép a ke-

"yérmagellátás terén mindig lehetségesek a 

Meglepetések, mivel a termelés nemcsak a 

termelő jóakaratától, hanem nagy mértékben 

az időjárásnak a szeszélyétől is függ. 

Ép azért nem találó és megtévesztő, ha 

az emiitett tartalékot kenyérmagfölöslegnek 

Minősítjük. Addig, mig ez a háboru tart, Né-
metországban sohasem lesz kenyérmagfölös-
teg. Mindig csak arról lehet szó, hogy a meg-

hozott intézkedések védelme alatt biztosítsuk 

a kitartást és ehhez a kitartáshoz tartozik 

az is, hogy minden évben előre biztosítsuk 

Magunkat .a következő év netáni meglepetései 

ellen. Ép azért, miként eddig, ugy ezentúl Is 

alapvető kívánalom, hogy a jobbmódu osz-
tályok annyit takarítsanak meg kenyéradag-
jaikból, amennyit csak lehetséges. Evvel a 

hazának tartoznak a háboru alatt. 

Ezen takarékossági parancs hazafias in-

dokaihoz más is csatlakozik, amiről jobb-

Modu köreinknek sohasem volna szabad 

Megfeledkezniük. A kenyérrel való takaré-

koskodás szociális jelentőségére gondolunk. 

Amivel a gazdagabb körök a föltétlenül szük-

ségesnél többet fogyasztanák, azt a szegé-

nyebb néposztályoktól vonják el, fordítva 

bedig minden megtakarított kenyérjegy in-

direkt uton a különösen nehéz munkát végző 

tákosság javára esik. 

Ha az egyik oldalról fennál annak a 

szükségessége, hogy kijöjjünk a kenyérrel, 

Más oldalról felmerül az a kérdés is, hogyan 
jöjjünk ki vele. Ennek a kérdésnek ,a megol-

dása szempontjából fontos, ihogy készletein-

ket ne becsüljük tul és ne csábittassuik ma-

Kunkat a kenyérfogyasztásban könnyelmű-, 

régre, m e r t ez a meglevő készletek felosztá-

sra kedvezőtlen hatású. 

Ujabb katonai behivás Görög-
országban. 

Bern, április 5. Athénből jelenti a Temps: 
ohtikai körökben elterjedt hirek szerint a 

kormány a sok szabadságolt katonákra való 

tökintettel, legközelebb behívatja szolgálatra 
az 1916-os korosztályt. 

(Saját tudósitónktól.) A rókusi pálya-

udvar főnökének feljelentései alapján, a rend-

őrség március huszonharmadika óta egy bo-

nyodalmas lopási ügyben nyomoz. A fűtő-

ház! alkalmazottak és a műhelymunkások 

közül mintegy ötvenet gyanúsítottak a lopá-

sokkal, amelyeket már huzamosabb idő óta, 

— a Máv. kárára — követtek el .A rendőr-

ség eddig negyven vasutasnál tartott ház-

kutatást a legmeglepőbb eredménnyel. 

Tizennégy munkás lakásán,' a pin-

cében vagy a kamrában, elrejtve, nagymeny-

nyiségii rézanyagot tálaltak a házkutatást 

végző rendőrközegek. Elkoboztak még mint 

bűnjelet személykocsikból eltulajdonított 

plüs-ülésáthuzatokat, linóleum padlóvédőket 

és számtalan mennyiségű másfajta kocsifel-

szerelési anyagokat. A gyanúsítottak egy ré-

sze beismerte a lopás elkövetését, de azzal 

védekeztek, hogy a lakásukon talált és a 

Máv. tulajodnál képező tárgyak a műhelyben 

•kiselejtezett anyagok közül valók. 

Azokat az alkalmazottakat, akikre a lo-

pás elkövetését rá lehetett bizonyítani, a fű-

tőház- és a műhely-főnöke nyomban elmoz-

dította állásukból. Tekintettel arra, hogy ezek 

valamennyien felmentett népfölkelők voltak, 

felsőbb intézkedésre azonnal behívták ka'to-

nai szolgálatra. 

A rókusi állomáson a főnök feljelentései 

szerint, amelyeket részben Írásban a rendőr-

kapitányságnak, részben pedig élőszóval a 

pályaudvari rendőrségnek tett, a vasúti mun-

kások iolvajszövetkezete a teherkocsik szál-

lítmányait is megdézsmálta. Több izben elő-

fordult, hogy különösen élelmicikkeket tar-

talmazó ládáknak és egyéb küldeményeknek 

nyoma veszett és a feladók a vasutat bepö-

rölték. Sejtették, hogy a pályaudvaron vesz-

teglő teherkocsikhoz, — tekintettel arra, 

•hogy az állomáson katonai kirendeltség, illet-

ve állomásparancsnokság van — csak vas-

utas férhet hozzá, de tettenérni a tolvajokat 

nem sikerült. Mikor aztán a lopások és te-

herkocsi-feltörések mindsürübbé váltak, a fő-

nök jelentést tett a rendőrségen. 

A Délmagyarország munkatársa a fütő-

házi- és műhelymunkások tolvajszövetkeze-

tének működéséről a rendőri nyomozással 

kapcsolatban a következőket jelenti: 

(Fosztogatják a teherkocsikat.) 

A rókusi állomás főnöke már hónapok 

óta tapasztalta, hogy a pályaudvaron vesz-

teglő teherkocsikat fosztogatják. Az inspek-

ciós hivatalnokok kettőzött buzgalommal vi-

gyáztak, — a főnök utasításának megfele-

lően — ,a szállítmányokra, de hiába követtek 

el bár.mit, a tolvajokat nem sikerült elcsípni. 

Tudták, ihogy a katonaság és a rendőrség ál-

tal őrzött pályaudvarra külső ember be nem 

hatolhat, a vasúti munkásokat ellenőrizték 

tehát, de a gyakorta ismétlődő lopásokat 

még sem tudták megakadályozni. Amikor a 

főnök látta, hogy minden igyekezete ered-

ménytelen marad, feljelentést tett a rendőr-

ségen. Dr. Borbola Jenő bűnügyi kapitány a 

nyomozás vezetésével Szécsényi Miklós de-

tektívet és Becsey János rendőrőrmestert 

bizta meg, akik egy civilruhás rendőrrel két 
hétig állandóan ezzel a nyomozással voltak 
elfoglalva. A rendőrök éjjeleken át figyelték 

a pályaudvart, de a tolvajok nem adtak élet-

jelt magukról. 

Egy este aztán különös leletre bukkan-

tak a nyomozó közegek. A pályaudvaron 

levő műhely udvarán, az ócskavasak között 

egy zsírosbödönt találtak elrejtve. A zsir egy 

bádogedényben volt, az edény pedig egy 

nagy faládában. Nagyon megörültek a külö-

nös helyen elraktározott zsírnak, otthagyták 

és éjjelre elrejtőztek, de a tolvaj, ugy látszik, 

neszét vette annak, hogy rendőrök vannak a 

pályaudvaron, mert nem kísérelte meg, 

hogy a zsirt elvigye. Amikor a rendörök lát-

táik, hogy a vasúti kocsikból ellopott zsir a 

műhely udvarán van elrejtve, nyomban tud-

ták, hogy az ott dolgozó munkások egy ré-

sze benne van a tolvajszövetkezetben. Jelen-

tést tettek a nyomozásuk eredményéről a 

nyomozást vezető rendőrkapitánynak, aki 

elrendelte, hogy -a vasúti munkások lakásán 

házkutatást tartsanak. 

(Házkutatás a munkások lakásán.) 
A nyomozó közegek eddig negyven mű-

hely- és fütőházi munkás lakásán tartottak 
házkutatástt. Egész halom a Máv. tulajdonát 

képező és a pályaudvarról eltulajdonított ko-

csifelszerelási és egyéb tárgyakat szedtek 

össze. Találtak linóleumot, szíjakat, plüst, 
rézágyat és egyéb réztárgyakat, mint pél-
dául kupékilincs és ablaki elhúzó. A műhely-

ből ellopott szerszám és egyéb fémtárgy is 

akadt a munkások lakásán. Azokat a mun-
kásokat, akiknél állami tulajdont találtak, 
nyomban elbocsájtották a Máv-tól és igy a 
katonságtól való felmentésük is érvénytelené 
vált. A rendőrök eddig tizennyolc munkás 

lakásán találtak lopott holmit, de miután a 

házkutatásokat folytatják, valószínű, hogy 

még több vasúti munkás ellen indul meg az 

eljárás. Olyanoknál is találtak a műhelyből 

származó tárgyakat, akik tagadják a lopás 

elkövetését, dacára annak, hogy olyan hol-

mik is voltak a lakásukon, amelyeken vilá-

gosan kivehető a Máv. jelzés. 

(Mit mond a mühelyfőnök.) 
A Délmagyarország munkatársa felke-

reste az állomásfőnököt, aki kijelentette, hogy 

az esetről nem adhat felvilágosítást. Funák 
Károly mühelyfőnök ugyanígy nyilatkozott, 

de értesüléseinket egyáltalán, nem cáfolta 

meg. Kijelentette, hogy a műhely-üzem za-

vartalan folytatása érdekében részletes in-

formációval nem szolgálhat. A műhely főnök 

szerint a munkások lakásán talált tárgyak 

kiselejtezett és értéktelen holmik, amelyeiket 

a vasúti munkások azokból a hulladékokból 

szedtek össze, amelyéket, — a fertőzés meg-

gátlása céljából — el szoktak égetni. Funák 

Károly mühelyfőnök tudja, hogy a rendőrség 

házkutatást tartott a munkások lakásán, ér-

tesült arról is, hogy a teherkocsikból ellopott 

trgyakat is találtak a nyomozó közegek, még 

sem tartja valószínűnek, hogy a munkások 


