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Halálos revolverlövés 
egy fiatal főhadnagy szobájában 

Öngyilkosság, vagy véletlen szerencsétlenség? 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn délelőtt jelentették a rendőrségnek és a 
mentőknek, hogy a Tisza Lajos-körut 75. 
számú ház egyik bútorozott szobájában Orosz-
lány István 26 éves honvédfőhadnagg agyon-
lőtte magát. A je lentés után azonnal kirobog-
tak a mentők, m a j d megjelent a helysz ínen dr. 
Szeless Jenő rendőrfogalmazó is. A főhad-
nagyban ekkor már nem volt élet. A revolver-
golyó az alsó hasfal tájon hatolt be a testbe 
és hátul megakadt a lapockacsont tájékán. A 
lövés után pil lanatok múlva bekövetkezett a 
halál. 

A rendőri nyomozás adatai szerint Orosz-
lány főhadnagy szombaton vonult be szabad-
ságáról. Szabadságát menyasszonyánál töl-
tötte. Boldogan és vigan jött haza. Vasárnap 
este az egyik sörcsarnokban volt. Magavisele-
tén bajtársai semmi különöset n e m vettek 
észre. Hétfő reggel rendes időben kelt fel. 
Sokáig elbeszélgetett szolgájával, majd olvas-
gatni kezdet t Délelőtt n e m is öltözött fel és 
azt mondotta, hogy csak kedden kezdi meg 
a szolgálatot. Régi tisztiszolgája éppen hétfő 
délelőtt vonult volna be a századhoz és dél- j 
előtt tizenegy, óra tájban beköszöntött a fő- I 

hadnagyhoz azzal, hogy távozik. A főhadnagy 
házi ruhában ült az asztalnál és sok szeren-
csét kivánt régi emberének. Alig ért le a 
tisztiszolga a félemeletre, amikor revolverdör-
renést hallott. Rosszat sejtve rohant fel a bú-
torozott szobába, de ekkor már a főhadnagy 
erősen vérzett és élet már alig volt benne. 
Kiáltásaira összeszaladtak a házbeliek, de már 
késő volt. Amire a mentők kiérkeztek, a fő-
hadnagy már halott volt. 

A kis bútorozott szobában a detektívek min-
dent átkutattak, de búcsúlevelet, vagy más 
olyan irást, amelyből az öngyilkosság okára 
következtetni lehetne, nem találtak. A lövés 
irányából azonban a rendőrség arra következ-
tet, hogy talán nem is öngyilkosság történt, 
hanem véletlen sterencsétlenség. N incs ki-
zárva az sem, hogy a revolver tisztogatás köz-
ben sült el. A lövés iránya legalább is erre 
m u t a t 

A rendőrségi nyomozás után a bútorozott 
szobában megjelent a katonai ügyész, majd a 
katonai fegyverszakértő, hogy megállapítsák, 
szerencsétlenség vagy öngyilkosság történt-e? 

j A fiatalon e lhunyt főhadnagy holttestét a ka-
I tonai kórház halottas kamrájába szállították. 
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madták meg az előbbihez hasonló mó-
don. 

P a p p Sándor azonban rosszabbul járt, minf 
a keramitgyár éjjeli őre. Először hátulról 
ütötték le, összeszurkálták, majd megkínozva 
összekötözték. Több helyen tört el a bordája. 
A félig eszmélet len állapotba került őrt be-
vonszolták a gyár irodájába és revolverek-
kel arra akarták kényszeríteni, hogy mondja 
meg, merre van a pénz. A szerencsétlen em-
ber a kérdésekre már nem tudott felvilágo-
sítást adni, amire azok 

bedobták a gyár előtti kukoricásba 

Zsákmány: 6 pengő 
A jelentés után most már Zombory János 

vizsgálóbíró i s megjelent a rendőrséggel a 
helyszínen. Átkutatták a gyár területét és rá-
akadtak a súlyosan megsebesült és összekötö-
zött éjjeli őrre is. A banditák a gyár irodá-
jában mindent összetörtek, asztal asztaltete-
jére volt dobálva. A szekrényekből kirámol-
ták az irományokat. A papirokat a páncél -
szekrény útjába helyezték, hogy a szekrényt 
a papirokon csúsztatva zaj nélkül tudják ki-
hozni. Az udvaron azután a nehéz vasszek-
rényt egy kétkerekű kocsira fektették és ugy 
tolták el néhány száz méter távolságra, való-
színűleg a z é r t hogy a feszegetés és kopácsolás 
lármája ne ébressze fel a gyár közelében la-
k ó k a t 

A vasszekrényt azután fejszékkel szét-
verték, 

de abban csak 6 pengőt találtak. 

Ujabb betörések 
Ugyanebben az időben Selymes Istvánnak 

és vitéz Csanádi Gézának a rókusi feketeföl-
deken lévő szatócsüzletébe is be akartak törni, 
de a tulajdonosok itt megriasztották a be-
törőket. 

A rendőrség vasárnap reggel azután teljes 
erővel látott hozzá, hogy az egész városrészt 
rettegésben tartó rablóbandát lefogja. Lovas-
rendörök járták be a környéket és megálla-
pították, hogy a rablóbanda már szombatra 
virradóra is működött a környéken. Kiderült, 
hogy Katona István tanyájába is bemásztak 
és onnaD 

vasvillát és baltákat vittek elr 

Egy másik helyen élelmiszereket rekvirál-
tak, majd Kecskés-telepen az egyik pincét 
feltörték, ahonnan négy henteskötényt, e g y 
rizseszsákot, egy kőmiveskalapácsot és szürke 
zománcos vödörben bort loptak el. 

A nyomozás 
A vasárnapi nyomozás nem produkált kü-

lönösebb eredményt . Hétfőn már a kora reg-
geli órákban munkában voltak a detektívek 
és onnan csak a déli órákban tértek vissza. 
A nyomozás jelenlegi helyzetéről dr. Papp 
Menyhért 'rendőrkapitány a következő jelen-
tést adta ki: 

Szerb cigánybanditák 
vakmerő támadássorozatot 
követtek el Szeged határában 

Vasárnapra virradóra támadási intéztek a keramitgyár és a csontgyár Weríhelm-
kasszája ellen — Zomborban is dolgoztak a banditák? 

Revolveres éjszakai hajsza a menekülő cigányok után 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi rendőrséget vasárnap hajnal óta vak-
merő szervezett c igánybanda garázdálkodása 
tartja izgalomban. Vasárnap hajnalban a sza-
badkai vámházból telefonon a következő rö-
vid értesítést adták le a rendőrség központi 
ügyeletére: 

Az első értesités 
•>A keramitgyárat rablóbanda támadta 
meg, az éjjeli őrt leütötték, az irodát 

kifosztották.« 

A' szűkszavú jelentés után azonnal mozgósí-
tották a detektivosztályt és a rendőrök, a de-
tektívek két autóval rohantak ki a helyszínre. 
A banditáknak ekkor már hült helyük volt. 
A rendőrség megállapította, hogy 

a ggár irodahelyiségét vasrudakkal 
feszitelték fel. Az iroda szekrényeit és 
az íróasztalok fiókjait feltörték, de 

pénzt nem találtak. 

A vakmerő betörők most minden elszántsá-
gukkal a két méter magas Wertheim-szek-
rényr'e törtek. A több mázsa sulyu páncélszek-
rényt áthurcolták a másik szobába, de a munka 
közben C sadony Gyula égetőmester, aki az 
iroda melletti lakásában aludt, felébredt, ki-
ugrott ágyából és kiszaladt a ház elé, hogy 
felgyújtsa a villanyt. A meglepett banditák 
a v i l lanylámpa fényében abba hagyták mun-
kájukat és 

elmenekültek a belvárosi temető irá- csontgyár irodájába hatoltak be a be-
nyába. ; törők és itt Papp Sándor éjjeli őrt tá-

Csadony Gyula ezután szétnézett a gyár he-
lyiségeiben és az udvaron és a gyár uccai 
frontján, 

az országút melletti árokban ráakadt 
Szabó Mihály éjjeli őrre, akit egy 

régi rossz kabáttal kötöztek össze. 

Az összekötözött éjjeli őr 
Szabó Mihály betömött szájjal feküdt és 

közel volt a megfulladáshoz. Csadony Gyula 
először a magával tehetetlen é j je l i őrön segí-
tett, felriadózta a gyár egyik melléképületé-
ben dolgozó munkásokat, majd értesítette a 
rendőrségei. Szabó Mihály alig tudott valami 
adatot nyújtani a rendőrségnek. A sötétben 
nem látott semmit sem. A támadók 6—8-an 
lehettek, szerbül beszéltek és pénz iránt ér-
deklődtek. A rendőrség Szabó Mihály kihall-
gatása után a lovasrendőrséget is munkába 
vette, akik a belvárosi temető irányában 
kezdték meg a banditák üldözését. A szerve-
zett banda azonban nem ebben az irányban 
menekült , úgyhogy a rendőrség nem akadt 
nyomára. 

A második támadás 
A halálra fáradt detektívek közül néhányan 

már be is mentek a rendőrségre, amikor újra 
telel'onjelentés érkezett a központi ügyeletre. 
A je lenlés szerint az 1927 év óta nem mű-
ködő 

Nőikalap különlegességek 
o legnagyobb választékban a minden e lképzelhető szinben kaphatók 
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