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Szegorifift íSoIoiházra és fegyházbüntetésre 
itéüék i vakmerő kasszafuró-banda tagjait 

22 betörés két év alatt 
(A Délmagyarország munakttirsátóh) A »miit 

év őszén veszedelmes kasszafuró társaságot fo-
gott el a szegedi rendőrség. A kasszafurók hóna-
pokon keresztül működtek Szegeden, Budapesten 
és máshol, míg végre kézrekerültek. A mult év 
októberében elfogta a rendőrség Greguss Józsefet, 
Molnár Istvánt, Bóza Lajost, Greguss Józsefnét és 
Molnár Jánost. A nyomozás akkori adatai szerint 
a társaság a szökésben levő Greguss Károllyal 
együtt több betörést követett el Szegeden. 

A két Greguss, Molnár és Bóza volt az, akik ki-
fosztották 1934 januárjában a Bruckner-féle papir-
Ikereskedést, ahonnan több mint 2000 pengőt vit-
tek el; ők kísérleteztek a Fenyő Testvérek cégnél, 
a Krausz-papirkereskedésben. majd ők fosztották 
ki a Hűtőház rt. kasszáját és a Pollák Sámuel-cég 
üzlethelyiségét. Mindkét helyről jelentős összeget 
vittek el. Félegyházán kifosztottak egy tollkeres-
ikedőt, majd ismét Szegeden dolgoztak a Kertész-
•féle terményüzletben^ aztán Sebestyén Józsefhez 
íörtek be, ahonnan 3000 pengő értékű ékszert, 
aranyat vittek el, végűi az egyetem gazdasági hi-
vatalában kibontották a falat, de a további munkát 
abbahagyták mert már virradt. Molnár Jánost és 
Greguss Józsefnét orgazdaság miatt fogta el a 
rendőrség. 

A további nyomozás során, körülbelül egy hónap 
imulva, kiderült, hogy az elfogott bandának még 
több tagja van. Sikerült azután Budapesten kézre-
keriteni a szökésben lévő Greguss Károlyt, Kauf-
mann Károlyt és Kaufmann Antalt, akiknek kézre-
keritésével egész sereg más bűncselekmény is nap-
világra került. A két Greguss és a két kaufmann 
Budapesten, a Práter-uccában kifosztottak egy 
hentesüzletet, egy Mátyás-téri lisztkereskedőt, a 
Bicskei-uccában egy fűszerest, egy gyertyagyárat, 
egy asztalosüzemet, egy papirkereskedőt, egy kocs-

mát. egy harisnyagyárat, egy gőzmalmot és több 
magánost. Kiderült, hogy a banda :örte fel Vi-
sontai Polgár-uccai' trafikos üzletét, a Háztartás 
szövetkezet és egész sereg más üzletet 

A szegedi törvényszék Gőmöry-tanácsa kedden 
tárgyalta a nagyszabású bűnügyet. A letartózta-
tásban lévő vádlottakat fegyveres őrök vezették a 
terembe. A vádirat ismertetése több mint félóráig 
tartott, azután egyenként hallgatták ki a vádlot-
takat, akik beismerték a terhükre rótt bűncselek-
ményeket, egyedül Kaufmann Károly tagadta, hogy 
része lett volna a bűncselekmények elkövetésében. 
Molnár János is tagadta az orgazdaságot. Beval-
lották, hogy 1933 óta űzték a betöréseket. A lopott 
tárgyakat, ékszereket értékesítették és az igy szer-
zett pénzből tartották el magukat 

Kihallgatta a bíróság a sértetteket, majd dr. 
Kleitsch Imre ügyész szigorú megbüntetést kért. 
Dr. Szébenyi Endre, dr. Duschák László, dr. Bäsch 
Tibor és dr. Domonkos Sándor védőbeszéde után 
a biróság Ítéletet hozott, amelyben Greguss Józsefet 
18 rendbeli lopás büntette és négyrendbeli kísérlete 
miatt négyesztendei szigorított dologházra, Greguss 
Károlyt 15 rendbeli lopás büntette miatt 2 és fél-
esztendei fegyházra, Kaufmann Károlyt hatrend-
beli lopás miatt 2 és félesztendei fegyházra, Kauf-
mann Antalt kilencrendbeli lopás miatt kéteszlen-
dei fegyházra, Molnár Istvánt 10 rendbeli lopás 
és háromrendbeli kísérlet miatt másfélesztendei 
börtönre) Bóza Lajost egyrendbeli lopás és egy-
rendbeli orgazdaság miatt háromhónapi fogházra, 
Greguss Józsefnét egyrendbeli folytatólagos orgaz-
daság miatt hathónapi börtönre ítélte. Molnár Já-
nost felmentette a vád alól. 

Az elitéltek az ítélet enyhitése miatt fellebbe-
zést jelentettek be. 

kSUieih eürn Egy esomag TO fttlér. 
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TdrüiiaiAsok a n m M i f m 
a mozcaiitlgazgatói szik betöltésről 

is a koltorpaloía kMltéseről 
Pasfeiner Gyula Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától) Kedden 
Szegedre érkezett dr. Pasteiner Gyula egyetemi 
tanár, a muzeumok országos felügyelője, hogy 
megvizsgálja a szegedi muzeum helyzetét és meg-
beszélje a polgármesterrel a muzeumigazgatói ál-
lás betöltésének kérdését A délelőtti órákban 
kereste fel dr. Pálfy József polgármestert, akivel 
hosszú ideig tanácskozott. Később megjelent a 
polgármesternél Sebestyén Endre építész és be-
mutatta a kultúrpalota kibővítésére készített ter-
veit. Sebestyén két tervet készített Az egyik 
megoldása az lenne, hogy a kulturpatota hátulsó 
frontjához két szárnyat építenének. Ennek a költ-
sége körülbelül kétszázezer pengő lenne. A másik 
megoldás, amelynek kivitele mindössze hatvan-
ezer pengőbe kerülne, de a férőhelyek számát és te-
rületét ugyanannyival szaporítaná, mint az első, 
a drágább megoldás az lenne, hogy a kultúrpa-
lota középső részének felső traktusát végigépite-
nék egész épületen és igy a meglevő szárnyak 
fölött egy uj emeletet nyerne a kultúrpalota, felső 
világ ;tásu termeket, amelyek a képtár elhelyezé-
sére lennének alkalmasak. Ezenkívül az épület 
belsejében lévő hat és félméter magas szobákat 
is kétfelé oszt arák, ami szintén növelné a gyűj-
temények elhelyezésének lehetőségét. 

A polgármester a Déi magyar ország munkatár-
sánas Pastemer Gyula látogatásával kapcsolat-
ban a következőket mondotta: 

— Elsősorban a muzeumigazgatói állás betöl-
téséről tárgyaltunk. A helyzet a j , hogy az igaz-
gatói állás betöltésére is éppen ugy engedélyt 
kértünk a belügyminisztertől. mint a városnál lé-
vő többi i i r t i állás betöltésére. Most értesültem 
arról, hogy ezt az üevet a minisztérium elkülöní-

tette a többitől és külön birálja el és a kultusz-
miniszter javaslata alapján a belügyminiszter né-
hány napon belül leküldi a pályázat kiírásához 
szükséges engedélyt. 

— Mielő't azonban a pályázat kiírására kerül-
ne a sor el kül dőlnie a muzeumi szabályrende-
let módosítására vonatkozó közgyűlési határozat 
sorsának is. A szabályrendelet módosítására azért 
volt szükség, mert az u j közigazgatás törvény 
megszünteti a városi tanácsot, amelynek a sza-
bályrendelet értelmében a múzeumigazgató meg-
választása is a hatáskörébe tartozott. A közgyűlés 
legutóbb ugy módosította a szabályrendeletet, 
hogy s.z igazgatóválasztás jogát a kisgyülésre ru-
házta dt. Egyelőre bizonytalan, hogy a belügymi-
niszter jóváhagyja-e ezt a módosítást, megtörtén 
hetik, hogy az igazgató kinevezésének jogát a pol-
gármesterre bizza, amit nem vennék szivesen, de 
az is megtörhetik, hogy a miniszter ezt a jogot 
a közgyűlés hatáskörébe utalja. Ha eldől ez a 
kérdés is, akkor összehívom a muzeumi bizottsá-
got, amellyel letárgyaltatom a pályázati feltéte-
leket és azután kiírom az országos pályázatot. A 
beérkező pályázatokat a muzeumi tanácshoz kell 
fölterjeszteni, amely megejti a jelöléseket. Ha ez 
is megtörténik, akkor kerülhet sor a választásra. 

— Beszéltünk a muzeum kibővítésének kéa> 
(léséről is, de a beszélgetés csak informatív jelle-
gű volt. Abban minden szakember egyet ért, hogy 
a kultúrpalotát okvetlenül ki kell bővíteni, vagy 
valamilyen más módon kell gondoskodni a be-
lezsúfolt gyűjtemények megfelelő elhelyezéséről. 
A megoldáshoz azonban pénz kell és a város csak 
akkor foglalkozhat komolyan vele, ha megfelelő 
segítséget kap az államtóL 

FEBRUAR HAV 
lubileumi slágerünk 1 
1 un zsemle v. Maráin 188 
i mm pfzüf ianio 198 
Csak február 28-ig. 
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Rz orvoskanfara ügye 
a képviselőház bizottsága 

előtt 
Budapest, február 5. A képviselőház társada-

lompolitikai, közigazgatási és közjogi bizottsága 
kedden délelőtt Bíró Pál elnöklésével ülést tar-
tott A bizottság az orvosi kamaráról szóló ja-
vaslatot tárgyalta. 

Szaloki Navratil Dezső előadó a javasiiat er-
demének minősítette, hogy az országos orvoska-
mara elnökét a kamara közgyűlése a belügymi-
niszter által kijelölt három kamarai tag közül 
választja. Ennek eredménye a harmonikus műkö-
dés lesz a kamara és a kormány között. 

ő r f f y Imre fájlalta az orvosi pálya túlzsúfolt-
ságát A bajok meggátlását az orvosi pályára való 
jelentkezés korlátozásában látja. 

Csilléry András nem osztozik örffy Imrének 
az orvosi pálya túlzsúfoltsága tekintetében tett ki-
jelentésében, szerinte nem volna túlzsúfolt, ha a 
kormány a falu egészségügyét és a városi nincs-
telenek ügyét megfelelően ellátná. Rendkívül sé-
relmesnek tart ja a törvényjavaslat 19 . s z a k a -
szál. A javaslatot nem fogadja ei. 

j Tóth Pál elfogadta a törvényjavaslatot, mert 
az orvosi és &özegészségügyi kérdéseket lénye-
ges lépéssel viszi előre, ő sem tartja elfogadha-
tónak örffy Imrének az orvosi túlzsúfoltságra 
tett kijelentését. 

Korodi Katona János azt kivánta, hogy a rő-
városi tisztiorvosi állásra csakis olyan orvost al-
kalmazzanak, aki előbb vidéken szolgált 

Propper Sándor a javaslatot nem fogadja ej, 
mert az nem szolgálja sem az orvosi kar érdekeit 
sem a közegészségügyet. 

Orosdy Fülöpné bárónő, Bródy Erna, Lakatos 
Ernő és Tégldssg Béla után Vázsonyi János nem 
fogadta el a javaslatot, mert az önkormányzat 
hiányát látja benne-

Kéthly Anna az előadó előterjesztését bírálta 
részletesen, a javaslatot nem fogadta el. 

A bizottság ezután a törvényjavaslat tárgya-
lásának folytatását szerda délelőttre halasz-
totta. 

T é l i v á s á r 
Szenzációs cikkekkel és árakkal: 

Női gumikötény 
1 pár gumi soknitartó 
Atlaszcsikos belülbolyhos női nadrág 

kishibás 
Műselyem sima belülbolyho« női nad-

rág kishibás 
1 pár bordás női harisnya 
1 pár férfi téli sokni 
Gyermek kötöt mellény 
Férfi bolyhos, kockás kötött mellény 
Divat női kabát 
Divat gyapjú női kabát 
Téli nyaksál 
S vejei sapka 
Műselyem sál fehér, vagy szines 
Fiu öltöny loden szövetből 3—6-ig 
Munkaköpeny fehér vagy drapp 
Vas lábtörlőrács 
összecsukható sárrács 
2 drb fél kg-os srinszappan 

MOST VÁSÁROLJON! 
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