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Czinóber nyomában 
Tízezer Czinóber-fülgyanus Szegeden 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Czinóber József, azonkívül, hogy kieszelte ezt a 
csikágói izü bankrablást, arról híres, hogy nem 
akar kézrekerülm... Keresik a Ferencvárosban, 
hajtják Pest környékén, de Czinóber makacs kővet-
kezcteséggel azokon a helyeken bujkál —• ahol 
nem keresik. 

Kedd este az a hír terjedt el a városban, hogy 
Czinóber Szeged felé vette út já t . . . 

Abból a feltevésből indultam ki, hogy Czinóber-
nek tényleg minden oka meg van arra, hogy Sze-
gedre jöjjön, ha már minden áron vidéken akar 
bujkálni... Legutóbb — állítólag — Kecskeméten 
volt, ahol rokonait látogatta meg. Kecskemétről 
azonban hirtelen elutazott. Pestre nem ment 
vissza, az bizonyos. Pesten árgus szemek kutat-
nak utána. Kis városokban sem bujkálhat, mert 
ott hamar feltűnik a helybelieknek az idegen... 
Szegedre kelleti jönnie... 

És ha Szegeden van, könnyű lesz elfogni. Czi-
nóber Józsefnek ugyanis van egy fatális ismertető 
jele: füle erősen eláll. 

A Kárász-uccában kezdtem meg a nyomozást. 
Hallottam ugyanis, hogy Czinóber szeret kószál-
n i . . . Az egyik sarkon állva, figyeltem a szürkü-
letben hullámzó tömeget... Direkt fülre mentem. 

Alig öt perc múlva éreztem, hogy Czinóber 
nefuloti. Háttal felém, egy gázlámpa alatt, gya-
nús férfialak állott. Szürke felöltőt, puha, fekete 
kalapot viselt... És füle messzire elállott a fe-
jétől I 

Kétségkívül: « a Czinóber... 
A felöltő is, a fül is passzol a személyleirás-

hoz. Igyekeztem eléje kerülni. De alig tettem 
feléje pár lépést, az alak is megindult. Ahá! szö-
k i k , . . ! 

Talán észrevette, hogy felismerték és most me-
nekül . . . A tömegben nagyon nehéz volt követni 
De a füle messziről elárulta. Végigrohantunk a 
Kárász-uccán, a Széchenyi-téren... Czinóber egye-
nesen a Tisza felé tartott. Azt hittem, bemegy a 
kávéházba... De nem. Elsurrant a terrasz előtt 
és a színház felé igyekezett. Szivem hangosan 
dobogott az örömtől; színházba megy... A néző-
téren nem lesz nehéz elfogni... 

A kiskapu előtt egy diszitó állott 
— siessen művész ur, már várják, — mondta 

a menekülőnek. 
Hát tévedtem... Nem olyan nagy szerencsét-

lenség... Elvégre Czinóber is tévedett, amikor 
azt hitte, hogy sikerülni fog a rablás. Vissza a 
korzóra. 

A tipp jó volt. . . Az egyik nagy bank kirakata 
előtt egy fiatalember őgyelgett. Már az is gyanús 
volt, hogy a bank előtt állott A füle azonban 
mindent elárult... Belenéztem az arcába és meg-
láttam ijedt, félős szemét... Ex: Czinóber! 

ö is észrevette fürkésző tekintetemet és mene-
külni próbált. Egyik ügyességével fúrta át magát a 
tömegen, űzött vadként surrant az uton. Én min-
denütt a nyomában... Szinte éreztem, hogy szo-
rul a hurok a nyaka körül. 

A Szentháromság-uccáig tartott a hajsza. A 
wkon visszafordult, megállt és keresett engem. 
Én az egyik kapu alól figyeltem az esetet, Czi-
nóber nem láthatott. Erre megkönnyebbült és vi-
dáman megindult Alsóváros felé. Lábujjhegyen 
követtem, aztán egy fordulónál közvetlen a háta 
mögé kerültem. 

Az előbbi fiaskó még élénken eszembe volt 
azért taktikáztan. 

A háta mögött csöndesen azt mondtam: 
— Czinóber . . . Jóska... 
A fiatalember hirtelen megfordult... Egy de-

tektív veit. 
Még ez sem kedvetlenitett el . . 
A feltevés jó, Czinóbert meg kell fognom, 
A Tisza Lajos-kórut sarkán két munkás be-

szélgetett 
— Tegnap este ott voltam Cztnóberéknél... 
Udvariasan odaléptem a munkásokhoz: 
— Kérem, én régen keresem ezeket a Czinóbe-

réket. Valami üzenetet szeretnék átadni nekik. 
Megtudhatom a címet? 

— Gyókér-ucca... 
Villamosra ugrottam. Gyerünk a Gyökér-uccába, 

Czinóber József rokonaihoz, ahol a bankrabló 
épp most készül nyugalomra térni. 

Alacsony, fehérre meszelt házban laknak Czi-
nóber Istvánék. Mikor bekopogok, az ágyból 
ugrál ki a család. Megrökönyödve néztek: 

— A Jóskát keresem, — mondtam résztvevő 
arccal... • 

Az anya bekiabál a szobába: 

— Jóska! 
A 8 éves gyerek jön ki: Czinóber Jóska. 
— Mi bajod van nefced ezzel az úrral? — 

kérdezi az apja. 
Vissza a korzóra. Még sokan vannak. 
Lesem a füleket. Egy perc múlva találok egy 

Cztaóber-fület. Diadalmasan megindulok utána, de 

Pünkösdi 

belebotlom egy férfibe. Czinóber-füle van. Már 
most melyiket üldözzem? Pár másodpercig gon-
dolkozom, amikor egy harmadik elálló fül tűnik 
fel . . . Aztán egy negyedik, ötödik, hatodik... 

Legalább tízezer elálló fülü ember van Szege-
den. Lehetetlen közülök kiválogatni Czinóbert 

(K. Gy.) 

Reich Erzsi 
í t f * 191 

A városatya rágalmazás! pöre 
halott állampénztári főnökkel 

Zaklatás történt-e a gazdák adófelebbezése körül? 

(A Dilmagijarország munkatársától.) A Délma-
ggarország pár héttel ezelőtt beszámolt arról a 
rágalmazás! pörről, amely egy vásárhelyi városatya 
és a vásárhelyi állampénztár azóta elhalt főnöke 
között folyik. Balogh Sándor vásárhelyi törvény-
hatósági bizottsági tag, a Gazda Egyesület alelnöke 
1928 őszén beadványt nyújtott be Vásárhely köz-
gyűléséhez, amelyben az adófelebbezések körüli 
eljárást panaszolta. Különösen Princz Antalt, az 
állampénztár főnökét támadta, mert szerinte Princz 
fölöslegesen zaklatta a gazdákat. Balogh Sándor 
furcsának találta, hogy Princz Antal minden fel-
lebbezőt külön beidéz hivatalába és hogy a fel-
lebbezőnek tételként meg kell indokolnia, miért 
tartja magasnak az adóját Ez az eljárás — irta 
a beadványában — a legmesszebbmenő rossz-
akarat a vezető részéről és csak azt célozza, hogy 
a felebbező megunva a herce-hurcát, lemondjon az 
őt megillető felebbezési fórumról. Beadványát az-
zal fejezte be, hogy Princz Antal eljárása oláhos-
izú. 

Amikor a beadvány tartalma Princz Antal tudo-
mására jutott, felhatalmazást kért a pénzügymi-
nisztertől a pör megindítására. Az ügyészség Ba-
logh Sándor ellen felhatalmazásra üldözendő rá-
galmazás vétsége miatt indított bűnvádi eljárást. 

A törvényszéken megtartott első tárgyaláson Ba-
logh Sándor elismerte, hogy a beadványt ő nyúj-

totta be a közgyűléshez. Ezt azonban meghatalma-
zásra telte. A Gazda Egyesület választmánya ugyan-
is foglalkozott a felebbezések körüli anomáliákkal 
és őt bízta meg, hogy a közgyűlésben járjon 
el. A közgyűlés tárgyalta is a beadványt és agy 
határozott, hogy a zaklatások megszüntetése érde-
kében felir a pénzügyminiszterhez. A pénzügy-
miniszter intézkedett is az ügyben. Balogh Sán-
dor ezután kérte a valódiság bizonyításának el-
rendelését Vállalkozott arra, hogy tanukkal iga-
zolja, hogy Princz viselkedése zaklatás jellegű volt 

A törvényszék a bizonyításnak helyt adott Ked-
den tárgyalta a törvényszék VíW-tanácsa a rá-
galmazási pőrt. Tizenkét vásárhelyi gazda jelent 
meg és tett tanúvallomást A gazdák valameny-
nyien igazolták, hogy Princz Antal esetenként ma. 
gához rendelte a felebbezőket és még arra is ki-
vallatta őket, hogy »hány tojást tojik egy tyúk egy 
esztendőben«. Az állampénztár vezetője a leg-
nagyobb dologidőben is berendelte a felebbezőket. 

Dr. Mihályffy István ügyész ezután becsatolta 
a szegedi pénzügyigazgatóság átiratát amelyben 
a pénzügyigazgató azt a felvilágosítást adta, hogy 
Princz Antal eljárása szabályszerű volt és hogy 
az állampénztár vezetője a törvények szerint jártéi. 

A bíróság bűnösnek mondotta ki Baloyh Sán-
dort felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vét-
ségében és ezért 200 pengő pénzbüntetésre itélte, 

Balogh Sándor az ítéletet megfelebbezte. 

Kedvezményes nyaralás Siófokon 
A Délmagyarország előfizetői Siófok fürdő-

igazgatóságának szállodáiban és éttermeiben, 
junius hónapban, lakás és teljes ellátás, 
strandfürdő és kabin fejében 

10 napra 95 pengőt 
15 napra 140 pengői fizetnek. 

A szállodai szobákban teljes komfort, me-
leg, hideg folyóvíz. Étkezés a fürdőigazgatóság 

luxuséttermében. Menü a következő: Reggeli: 
kávé, tea, kakaó vagy csokoládé, vaj és jam, 
sütemény. Ebéd: leves: sült körítéssel, tészta, 
gyümölcs, vagy. sajt. Vacsora: előétel, sült 
két körítéssel, tészta vagy gyümölcs vagy Sajt 

A kedvezmény igénybevételéhez a kiadó-
hivatalunkban kapható beutalási lap szük-
séges. 

Minden külön értesítés helyett. 

0ZY. dr. Szeless Józsefne Gräber Berta a Mindenható kifürkész-
hetetlen akarata előtt alázatosan meghajtott fejjel, megvonag ló fájdalmas sz iwe l 
jelenti ugy a maga, mint a Szeless és a Gräber család nevében, hogy mind-
annyijuk jó vére, feledhetetlen jó ura 

d r . S z e l e s s J ó z s e f 
Ugyved, Szeged »zab. Hír. vhros №. (0Ugyé*ze, lartaléko» hadnagy 

élete 55-ik, bo ldog házasságának 27-ik évében, hosszú és kinos, de türelemmel 
viselt szenvedés után 1930 junius 3-án délután 743 órakor visszaadta nemes 
lelkét teremtőjének. 

Drága halottunk földi maradványait junius 5-én délután 5 órakor kisérjük 
a belvárosi római katholikus temető halottas házábó l a családi sírboltba örök 
nyugalomra. 

Az engesztelő szentmiseáldozatot ugyancsak csütörtökön reggel 8 órakor 
mutatjuk be a fogadalmi templomban az egek urának. 

Leguen fáradt testének könnyű a sokat szenvedett magyar anyaföld. 
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