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hltzemü ember lehetett, akit 6 nem it ismert. 

Ezt ax embert arra kérte, hogy a lakásából 

hozza el a csomagokat, ugyanakkor megkérte 

flt arra, hogy mond ja azt a házbelieknek, 

hogy ő és a felesége elutaznak Veszprémbe. 

Schreiber ezután 

a vasúti utazást 
mesélte el. 'A hatvani vonaton nem sikerült 
a koffert elhagynia, azért utazgatott annyi 

ideig a kofferrel Amikor megszabadult a kof-

fertől, azt hitte, hogy a gyilkosság soha sz fog 

nyilvánossá ara kerülni. Abban reménykedett, 

hogy 
valaki ellopta a börön-

áöt, 
hazaviszi, az illető talán nem mert volna 

Jelentkezni, vagy ha Jelentkezik ls, az 6 ojo-

mát nem ta lá l ják meg többé. 

Schreibernek' elfogatásakor mlndőttte * fil-

lér volt a ttebében. Val lomásában azt állí-

totta, hogy barátai közül senki se segítette. 

Al koffer elhelyezése u tán 13 pengQje volt, 

ebből élt egy darabig, azután zálogba tette 
bundáját. De ez a pénz oly kevés volt, hogy 

élelemre is alig futotta. A' rendőrségnek mégis 

az a gyanúja, hogv a gyilkost segítették cim-

borái. 

A detektívek megállapították, hogy Schrel-

ber miképen élt a Szász Károly-ucca 5. szám 

alatti lakásán. Id?. költözött a gyilkosság cikö-

vetése után két nappal . A házban szolid em-

bernek ismerték az albérlőt, ald 

teológusnak mondotta 
magát 

és állítólag »egész nap tanult<, ki sem mos* 

dult a lakásbői. 

„Hem birom tovább ax é&séget, 
a :Dunába vetem magam 4  

Schrelber önvallomásai 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Délután és este folytatták Schreiber részletes 

kihallgatását. Ennek a legborzalmasabb rész-

lete az volt, amikor Schreiber elmondotta, 

hogyan gyömöszölte a kofferbe Nagy 

Máriát. 

— Ex volt talán a legrémesebb és a leg-

borzalmasabb az egész ügyben — mondotta 

Schreiber. Rettenetes félelem fogott el, ami-

kor félemeltem a holttestről a takarót és a 

hideg szaladt végig a hátamon, amikor arra 

gondoltam, hogy Mária bestét az aránylag 

Itlcsl kofferbe kell begyömöszőlnöm. Nagyon 

nehezen ment. Valósággal belegyömöszöltem 

a testet, de hol az egyik lába lógott ki, hol a 

másik, ugy, hogy minden erőmet meg kellett 

feszíteni, hogy a holttestet bele tudjam szorí-

tani a kof ferbe. . . 

Schreiber vallomása közben detektívek men-

tek kl a Szász Károly-uccai lakásba, ahol 

megtalálták Nagy Mária bundáját, hócipőit és 

tgyéb holmiját. Találtak egy köteg kéziratot, 

amely a budapesti főkapitánysághoz van cí-

mezve és felirata ez volt: 

'Schreiber Tamás Józs«f önvallomásai. 

Ebben Schreiber többek" között a kővetkezőket 

i r ja : 

»Eljutottam zaklatott életem utolsó stádiu-

mába, végezni fogok magammal. Két nap 'óta 

nem ettem egy falatot sem, két nap 'óta gyötör 

a bűntudat. Nem volt erőm «z öngyilkosságot 

elkövetni, mert valami ellenállhatatlan vágyat 

éreztem, hogy 

at életben még tgyster jól lakjam ét 

egy nagy adag hust egyek.,. 

Mély fájdalommal jelentjük, hogy 
drága jó férjem, apánk, testvérünk 
és rokonunk 

Bleyer Miksa 
vendéglős 

hosszú, kínos szenvedés után 22-én, 
vasárnap 52 éves korában elhunyt. 

Temetése 24-én, kedden d. u. 
3 órakor lesz a zsidó temető cin-
terméből. 

I gyászoló család. 

Btfrovlcsa AmftJ orr » mist etalidU n»réb«n 
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tar* 
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— Nem győzöm tovább Idegekkel. EltŐ-

kéltem, hogy fényt derítek Nagy Mária egész 

bűnügyére és azután végezni fogok magam' 
mal.t 

Ezután Schreiber leírja Nagy Máriával való 

megismerkedésüket, szerelmi életüket és a gyil-

kosságot ugyanugy, ahogyan val lomásában elő-

adta. önval lomását igy végzi: 

»Most már mindennek vége, nem bírom 
tovább at éhséget és a Dunába vetem ma-
gam.€ 

Megtalálták Schreiber lakásán azt a fény-

képet Is, am i szerinte Nagy Már ia halá lát 

okozta. A fénykép három darabra volt tépve, 

a detektívek felismertek benne egy pesti ék-

szerészt, aki Nagv Máriával bizalmas viszony-

ban volt. 

Érdekes, hogy amikor Schrelber a Teleki-

téren ruhái t eladta, a három ószeres a gyil-

kost bevitte rendes szokás szerint a csarnokba, 

hogy a detektivszobában Igazolja magát. 

Schreiber szabályszerűen igazolta személyazo-

nosságát, el Is engedték, néhány pil lanat múl-

va jött vissza lélekszakadva egy ember, hogy 

Schreiber a csarnokban van. Ezután rohantak 

rá a detektívek, akiknek első sróra beismerte, 

hogy ő gyilkolta meg Nagy Máriát. 

Schreiber kihallgatása a késői éjszakai órá-

kig tartott és vallomásáról részletes Jegyző-

könyvet vettek. A' Hernád-uccai lakásban s 

bünügyi szemlét kedden tart ják meg. 

Szegedi hajsza 
egy ál-Schreiber után 

Vasárnap délelőtt a szegedi rendőrség energikus 
hajszát indított egy dl-Schreiber után a Mikszáth 
Kálmán-uecában és s Mars-téren. A hajszát egy 
kereskedő bejelentése alapján indították meg. Dél-
előtt tiz óra tájban a rendőrkapitányságon egy 
lihegő kereskedő jelent meg és előadta, hogy 
Schreiber néhány perecet előbb nz 6 Mikszáth 
Kálmán-necai füszerüzletében /árt. Már belépése-
tor feltűnt, hogy nagyon hasonlít az újságok-
ban közölt Sebre ber-fényképekre. Gyanakodva szol-
gálta Id az idegent, aki nagyon éhesnek látszott 
és 20 fillérért trappistasajtot vásárolt. A sajtot le-
vágta neki, becsomagolta és átadta. Az idegen 
azonban még az üzletben kibontotta a csomagot és 
a küszöbön az egész darabot hajastól együtt 
bekapta és megette. 

Az idegent főleg ez a mohóság tette gyanússá. A 
kereskedő kijelentette, hogy az, aki nála a sajtot 
vette, okvetlenül a keresett gyilkos. Elmondotta 
még a kereskedő, hogy az idegen, amikor látta a 
rámeredő pillantásokat, sietve elrohant a Mars-
tér Irányában. 

A bejelentés után detektívek siettek a Mikszáth 
Kálmán.uccába és a Mars.térre Posztós csoport-
vezető vezetésével- A detektívek végigrazziázták 
az uoeákat, azonban Schreiberhez hasonló fér-
fit — természetesen — nem találtak. Később a de-
tektívek megállapították, hogy « sajtot vásárló 
férfi egyáltalán nem hasonlított « keresett gyil-
kos kot, " ' 

1931 március 84. 

A német-osztrák 
vámunióról beszéltek héfffin 

a parlamentben 
Budapest, március 23. A képviselőhlz hétfői 

ülésén Peyer Károly személyés kérdésben szép-
iáit fel éa felolvasta Farkas Elemérnek azt a dkkét, 
amelyre ő a mult héten a képviselőház ülésén 
egy közbeszólás formájában válaszolt 

Farkas Elemér felszólalása ntán áttértek a napi-
rendre és harmadszori olvasásban is elfogadták 
a főldteherrende/ési ől szóló törvényjavaslatot, majd 
megkezdték a magyar—osztrák vasúti forgalmi 
államszerződés tárgyalását. 

A javaslatot Temple Rezső előadó Ismertette. 
Peyer Károly kijelentette, hogy elfogadja a ja-

vaslatot, mert szabályozza azokat a kérdéseket, 
amelyek a két ország vasúti forgalmában még 
megoldásra vártak. Kérte a határon levő vám-
vizsgálat gyorsítását és leegyszerűsítését. Ezután 
foglalkozott a német-osztrák vámegyezménnyel 
ét kerderte a kormányt, hogy 

ez egyezmény megkötésével milyen rrf-
tuáció következett be Magyarországra. 
Kívánatosnak tartani, ha a kormány ha-
sonló szerződéseket kötne a szomszédos 

államokkal. 

Véleménye szerint a német—osztrák egyezmény-
hez hasonló szerződések a világbékét készittk elő, 
éppen ezért fontos volna, ha ebben a kérdésben 
az illetékes miniszter részletesen tájékoztatná a 
képviselőházat. 

Miután több szónok feliratkozva nem volt, az 
elnök a vitát bezárta s Wekerle Sándor pénzügy, 
miniszter válaszolt Peyer felszólalására. Rámuta. 
tott arra, hogy az országhatárokon történő vám. 
vizsgálat mindinkább közeledik a normális viszo-
nyokhoz. Utalt arra, hogy a mozgó vonatokon 
való vámvizsgálat igen költséges dolog, de előnyös 
s éppen ezért a magyar kormány nem zárkózik 
el az elöl, ha a többi kormányok színién követik 
a* eljárást. A német és osztrák kormányok közötti 
szerződésről nem tud közölni semmit, arra a ke-
reskedelemügyi miniszter nyújthat felvilágosítást 
Kéri a Javaslat elfogadását 

A Ház ezután ugy általánosságban, mint rész-
leteiben elfogadta a javaslatot 

Ezután áttértek a kereskedelmi miniszter Jelen-
tésének tárgyalására az agyag-, homok-, kavtes-
és palabányáknak a telepengedélyes Iparágakba 
való felvételére. Temple Rezső ismertette a je-
lentést. 

Propper Sándor kifogásolta, hogy az lparlel-
ügyelet nálunk csak a kazánvizsgálatokra terjed 
ki. Kérte a kereskedelemügyi minisztert, hogy 
behatóan foglalkozzék az iparfelügyelet kérdé-
sével. 

Ezután az elnök napirendi javaslatot tett amely 
szerint a Ház legközelebbi ülését csütörtökön tartja 
a ma Iciárgyalt javaslatok másodszori olvasásával 
és több kisebb törvényjavaslattal 

Az elnök napirendi javaslatával szemben Prop-
per Sándor a munkanélküliek segélyezéséről szóló 
szociális Javaslatot kívánta napirendre tűzni. 

A Ház as elnök napirendi javaslatát fogadta el 
s ezzel az fllés 12 órakor véget ért 

Korzó Mozi Március 24-én, kedden 

Nagy 

kacagó burleszk 
verseny 

a budapesti Beketow cirkusz 
közkedvelt művészének, az Igazi 

Jancsi boőóc 
és Hét fiának, 

Charly és Bélának személyes felléptével 
a legszenzációsabb kacagtató műsorokkal. 
Ének, tánc, zene, kuplék, akrobatikus 
látványosságok, tréfák, világvárosi szín-

padi műsor. 
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