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R szegedi katonai rendőrség elfogta egy százezer 
koronás betörés tettesét. 

(Saját tudósítónktól.) Szenzációs bűnügy-
ben folytat nyomozást néhány nap óta a szegedi 
katonai rendőrség. A btinilgy még nincsen tisz-
tázva, a nyomozás most folyik, de a rendőrség 
kezébe került bizonyítékok annyira döntő ere-
jűek, hogy a mielőbbi teljes siker a legnagyobb 
reményekre jogosít. Arról van szó, hogy a ka-
tonai rendőrségnek, amely Eötvös Sándor őr-
nagy kiváló és dicséretreméltó vezetése mellett 
eddig is a legszebb eredményeket érte el, 
sikerült letartóztatni egy 120.000 koronás lopás, 
vagy betörés egyik szereplőjét. A katonai rend-
őrség már nyomában van a tettesnek is és 
talán csak órák kérdése, hogy az egész bűn-
ügy minden részlete világosan áhjon a nyo-
mozó közegek előtt. A Somody Imre főhadnagy 
jeles vezetése mellett működő detektiv-osztáiy 
most kutatja a tettest és az elrejtett pénzösz-
szeget. A szenzációs érdekességü ügy rész-
leiéi a következők: 

Négy nappal ezelőtt történt, hogy a ka-
tonai rendőrség letartóztatott egy katonát gya-
nús magaviselete miatt. A fiatalember feltűnően 
költekezett, általában olyan magaviseletet tanu-
sitoít, hogy a rendőrség jónak látta őrizetbe 
venni. Kihallgatása alkalmával természetesen 
tagadta, hogy bármiféle bűntényt követett volna 
el. Tagadása azonban semmit sem használt, mert 
megmotozásakor néhány levelet találtak nála 
egyik barátjától, amelyek a legnagyobb mérték-
ben gyanúsak voltak, sőt pozitív nyomokat ad-
tak a katonai rendőrség kezére arról, hogy va-
lamelyik nagyobb arányú bűnügy egyik tettes-
társát sikertilt elfogni. Az egyik levél például 
igy szól: 

Kedves Barátom! 
Mellékelten itt küldöm neked a lá-
dám kulcsát, miután én jelenleg nem 
mehetek haza. Ládámban van a kis 
páncélszekrény, légy szives azt a 
szintén mellékelt kulccsal kinyitni és 
kivenni belőle nyolcezer koronát. A 
pénzt postafordultával küld címemre. 
Szüleimnek a pénzről egy szót se 
szólj, Ók ugy tudják, hogy a pénzt 
már elvették tőlem, miután a tulaj-
donosa jelentkezett. Nem is akarom 
velük tudatni egyelőre gazdagsá-
gomat. Csak akkor akarom előttük 

felfedezni a pénz létezését, ha nő-
véreim már férjhez mentek. Nem is 
lenne jó a mai időkben még erről 
beszélni, ölel szeretettel barátod 
István. 

A másik levéj már világosságot- dérit arra 
is, hogy tulajdonképen mekkora lehet az az 
összeg, amelyből olyan könnyen lehel nyolc-
ezer koronákat kivenni. A kis páncélszekrény, 
amelynek titkához már közeledik a katonai 
rendőrség, ezek szerint 120.000 koronát tartal-
maz ismeretlen rejtekhelyén. 

A szenzációs lelet kapcsán újra kihallgat-
ták a gyanús katonát, aki azonban csak meg-
marad konok tagadása mellett. Azzal védekezik, 
hogy a levelek tartalmas apokrif. Tényleg egy 
barátja irta a leveleket, de az ő kérésére, mert 
egy lánynak udvarol, akit nem akarnak fele-
ségül adni- hozzá. Hogy nagyobbá tegye a be-
csületét a lány és szülei előtt, igy nagy össze-
gekről szóló leveleket mutogatott neki. Nem tu-
dott azonban megfelelni kihallgatásakor arra a 
kérdésre, hogy — ha tényleg csak a levegőben 
vannak meg ezek a nagy pénzek, — honnan 
vette a pénzt költséges mulatozásaihoz. Gya-
nússá teszi még a katonát az a körülmény is, 
hogy kihallgatásakor gyakran ellenmondásba 
keveredett. Nem volt hajlandó elárulni neveze-
tes barátja cimét sem. Viselkedése és védeke-
zése általában annyira átlátszó, gyanús és ügyet-
len, hogy a katonai rendőrség a legerélyesebb 
nyomozást indította a rejtély kiderítése érde-
kében. Eddig már több súlyos gyanuok merült 
fel, amelyek a védekezés valószínűségét a mi-
nimumra szállították le. Nyomában van már a 
katonai rendőrség az eddig ismeretlen levél-
írónak is, hogy a levélben megemlített páncél-
kazetta hol lehet elhelyezve. 

A katonai rendőrségnek az a határozostt 
gyanúja, hogy valamelyik nagyarányú betörés, 
vagy lopás egyik tettestársa került kézre. - Nem 
lehetetlen hogy a katonák éppen a szegedr 
budapesti vasúti vonalon elkövetett százezer ko-
ronás betörés tettesei, esetleg valamelyik ujab-
ban elkövetett betöréses lopás elkövetői. A 
nyomozást a katonai rendőrség nagy eréllyel 
és szigorúsággal folytatja. A katona, akinek 
eddig a nevét sem sikerült pontosan megállapí-
tani, a nyomozás befejezeséig természetesen 
fogva marad. . 
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Ki készitse a tisztviselők olcsó ruháit. 
— A szabóiparosok sérelme. — 

A szegedi szabó kisiparosok részéről köz-
lik velünk a következőket: A Népruházati Bi-
zottság a mult év december hóban megke-
reste a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, 
hogy intézzen kérdést az ipartestülethez, hogy 
egy szabó kisiparosokból alakuló csoport haj-
landó volna-e az általa készíttetni szándékolt 
ruhák konfekcionálási munkáját elvállalni. A 
kamara ezen megkeresésnek megfelelvén, át-
iratot intézett az ipartestülethez, amelyben töb-
bek között az állott, hogy tudomása szerint az 
ipartestület kebelében már működik szabó-
kisiparosokból álló csoport. Szólítsa fel az 
ipartestület nyilatkozattételre, hogy hajlandó-e 
a szóban forgó munkát elvállalni. Az ipartes-
tület f. évi január hó 2-án azt válaszolta, hogy 
a csoport készséggel vállalja a munkát; a le-
szállítandó munkákért az ipartestület teljes er-
kölcsi és anyagi garanciat vállal. Azóta az 
iparkamarától erre vonatkozólag semmiféle köz-
lemény nem történt. Január végén érdeklődött 
az ipartestület az Ugy iránt, a Népruházati 
Bizottságnál. Itt a kamarához intézett, február 
1. keletű átiratnak a másolatát mutatták fel, 
helyben megkeresték a kereskedelmi és ipar-
kamarát, intezzen kérdést az ipartestülethez, 
hogy a már megalakult, avagy megalakuló 
csoport hajlandó-e ezen konfekcionálási munkát 
az általa most már megállapított munkadijak 
mellett elvállalni. A kamara erre vonatkozó 
felhívása a mai napig sem érkezett az ipartes-

tülethez. Ellenben a szabóipari szövetkezet el-
nöke már napok óta tárgyal a szabászokkal és 
munkásokkal a szóban forgó munkák elkészí-
tésére, ami azt bizonyítja, hogy ennek a kama-
rához érkezett átiratáról már napok óta tudo-
mása volt. 

A Délmagyarország e hó 12-iki számának 
híradása szerint ezen szövetkezet a szegedi 
népjóléti bizottsággal a szóban forgó munkák 
mikénti készítésére már megállapodásra jutott, 
sőt a kamarai titkár ur a főispán urnái eljárt, 
hogy a szabóipari szövetkezet és a népjóléti 
bizottság közötti megállapodáshoz hozzájárulá-
sát kérje. 

Az önálló szabó kisiparosok sérelmesnek 
tartják egyrészt, hogy a Népruházati Bizottság 
átirata az ipartestülettel nem közöltetett, más-
részt pedig, hogy ezen bizottság ama határozat 
kijelentése dacara, mely szerint ezen munkát 
csakis kisiparosoknak szándékozik juttatni, 
mégis a szabóiparosok érdekében történnek 
tárgyalások, mely szövetkezettől az önálló kis-
iparosok teljesen távol állanak. Ezért a szabó-
ipari szakosztaly szerdán délután 5 órakor az 
ipartestületi székházában, gyűlést tart, hogy sé-
relmének mikénti orvosiásat tárgyalja. 

A Délmagyarország telefonjai 
Kiadóhivatal 305, 
Szerkesztőség .SÍ 
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Akik velünk ürülnek a békének. 
A! nagy orosz birodalom nthutea részébe 

szétszórt foglyaink bizonyára éppúgy tudomás-
sal bírnak már a békekötésnélküli békéről, 
mint ahogyan a központi hatalmak területén 
levő összes orosz foglyok tudomására jutott 
az, legyenek bár pusztákon, tanyákon, avagy 
fogolytáborokban. lEl sem képzelhető az a 
szivekben felsíró, vagy kacagó öröm, amely a 
sötét gyötrelmet, maró fájdalmait, a lá-
zas sóvárgásban eltöltött hosszú, kínos éjsza-
káknak szomorú' bánatait végre fölváltja. 

Olyan lehet valóban ezeknek az élet, min-
den öröméért mégszenvedett embereknek a ké-
ke, a hazatérés édes, mindent feledtető gon-
dolata, érzése, mint az örökéjszakára kárhoztu-
tottnak a váratlan napsugár meglátása, a kék 
ég ragyogó mosolygása. Talán az-első pillanat-
ban el sem hitték, hogy béke van, hogy roegr-
nyilnak a szürke, egyhangú fogolytáborok, 
liogy szabadabb lélekkel, haza szabad szállni, 
bőgj- mehet a posta cenzúra nélkül, hogy jöhet 
a levél az őszinte, meleg, igaz hangokkal és 
nemsokára indul a vonat a Dunától, Tiszától a 
Volgáig, Dajkáiig és virágosak, lobogó zászló-; 
sak lesznek, dallal teli ngy, mint amikor harc-
ra indultak onnan is, innen is. 

És azóta az összetört, feketébe öltözött 
megszomorodott lelkeknek nem volt más vá-
gya, álma, mint a béke .Rájöttek az emberek, 
hogy minden földi harc meddő, hogy az egye-
düli idvesitő a Béke. A béke, a szeretet, ame-
lyet 1918 évvel ezelőtt hintett el az Istenembsr. 
Millióknak kellett elpusztulni amiatt, hogy 
ismét visszatérjen a világ a szeretet útjára, a 
szeretethez, amely elegyengeti a nehéz ágyuk 
városokat elsöprő, borzalmas munkáját, bete-
meti a kinteljes lövészárkok ásitó vonalait és 
leszállásra készteti a légimagasságok géphai-
cösait. Ibolyákkal, hóvirágokkal hinti tele a 
gyászfátyol nélkül való névtelen sírokat, a 
messzi mély erdők mélyén nyugvó eltűnteket 
ós a visszavárok, hazatérők számára már 
festegeti a látóhatáron a reménység szivárván> 
hidját, amelyen fáradt seregek jönnek, men 
nek haza , , . Haza , , , 

Az első békehangulattól telített nap esté-
lyen elhaladtam egy tágas, száraz pince mel-
lett, ahol hatvan orosz fogolynak van szállása. 
Pislogó lámpafény mellett, összeölelkezve jár-
ták a nemzeti táncokat. Édesbús dal csendüli 
az ajkukon és az örömükbe belesirt a harmo-
nika szines akordja . . , Valahol messze, talán 
a mi fiaink ajkán is felcsendül a hazavágyó, 
hazasiró nóta: Hej, a szívem csak azt mondja 
jobb otthon . . . —i, 

j ... ; 
— Tőzsde. A keddi értéktőzsde forgalma 

igy alakult: Magyar Hitel 1261, Osztrák Hi 
tel 826, Fabank 764, Leszámítoló 697, Sal-
gótarjáni 978s Kurikányi 640. Rimamurán} i 
980, Államvasutak 917, Adria biztosító l§7b, 
Atlantika 1210 korona. 

— Uj miniszteri kinevezések. Budapeströ. 
telefonálja tudósítónk: Félhivatalosan, jelei-, 
tik, hogy a hivatalos lap szerdai száma közöli, 
fogja Serényi Bélának földmivelésíigyi < 
Popovics Sándornak pénzügyminiszterré va 
kinevezéséről szóló királyi kéziratokat, 

— üiof Apponyi Albert szabadságon. A 
hivatalos lap keddi száma közli, hogy a kirá 
gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásiig: ; 
miniszternek egészsége teljes helyreállítás 
céljából egy havi szabadságot engedélyező 
A szabadságidő tartamára a vallás- és köze 
tatásügyi minisztérium, ideiglenes vezetésév 
őfelsége gróf Esterházy Mórié tárCamélkülí n. 
nisztert bizta meg, 

Budapestről telefonálja tudósitóak: Gri' 
Apponyi Albert kultuszminiszter csütörtöki • 
négy köti üdülésre Tirelka utazik, 


