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Hamis pénzgyárfó műhely 
Somogyi-telepen 

Séndorfolván leplezték le a pénzhamisítókat — 4 forgalombaho-
zót letartóztatták, a pénzgyáros megszökött 

szabadtéri Játékon 
JEGYEI 
valamint a kedvezménye*5 

utazási és vizűm-
igazolványok 

273 kaphatók : 

NEU ERNŐ banküzlet 
utazási Irodájában, 

S z é c h e n v í t é r fi. 

(A Déhnagyarország munkatársától.) Az 
eimult héten nagyszabású, pénzhamisítást 
lepleztek le Szegeden. Az utóbbi időben sok 
hamis öt pengős került forgalomba a vidéken. 
A múlt, hét csütörtökjén hetipiac volt Sándor-
falván. a piacon megjelentek a hamis ötpeiv 
gősök. Egv férfi járta, végig a niacot. és ba-
romfit vásárolt. Mindenütt hamis ötpengőesel 
fizetett Az egyik asezonv szólt a csendőrök-
nek, majd megkereste a fiatalembert, és arra 
szólította fel. hogy váltsa vissza, az ötpenr 
gőst. mert az hamis. Az illető elvette a. ha-
mis pénzt és öt darab jó esrvpengőst, adott ne-
ki és azzal távozni akart, de már későn, mert 
időközben odaértek a csendőrök és elfogták. 

Kidpriilt hogv lünk Andrásnak hivják. 
Szegeden, a Kálvária-tér 6. szám alatt lakik, 
kosárfonó. Elmondotta,, hogv a, pénzt nem ő 
készitette, hanem barátja,, Kis Tstván, aki 
szintén ott volt a vásáron, de a csendőrök lát-
tára biciklire ült és megszökött. A nvomozás 
megállapít,otta, hogv Kis István a Somogyi-
elep 1038. szám alatti, házban lakik. Házku-

tatást tartottak lakásán és megtalálták mű-
helyében elrejtve az (kpengősök kliséit és né-
hány kész. vagy félig kész hamisítványt. Ta-
láltak ezenkívül a mühelvben két,pengős klisét 
is. Valószínűleg, hogy Kis István kcfpengő-
söket is gyártott. 

Megállapították a nyomozás során a kö-
vetkezőket. Kis István, aki évekkel ezelőtt 

községi segédjegyző volt, egyizben pénzhamí-

I. 

Az ezeregvéjszaka tudvalévőleg ugv kezdő-
dött. hogy Sahriar királyt megcsalta a felesé-
ge. Sahriar király ezért, bosszút akart állni a 
világ valamennyi asszonyán, magát pedig biz-
tosítani akarta az ilyen eshetőségek megismét-
lődése ellen. Ezért, elhatározta, hogv minden-
nap megházasodik és minden másnap reggel le 
ütteti feleségének a fejét.. Igv is cselekedeti 
mindaddig, mig a házasságban tulajdon vezé-
rének leányára, Seherezádéra, nem került, a, sor. 
Seherezádé elkezdett mesélni és mesélt, mesélt 
ezeregy éjszakán keresztül olvan érdekesen és 
lebilincselően, hogv Sahriar király megfeledke-
zett a. fogadalmáról, majd pedig megkegyel-
mezett Seherezádénak és rajta keresztül az 
egész női nemnek. Seherezádé meséit a király 
parancsára feljegyezték és igy keletkezett a 
monda 6zerint az ezeregvéjszaka mesegyűjte-
ménye. 

Ezt igv olvastuk és hallottuk valamennvien, 
de ez osak az ezeregvéjszaka keletkezésének le-
rövidített^ változata. Igazában az ezeregvéjsza-
ka nem Sahriar királlyal, hanem ennek öccsé-
vel. Sahszamen királlyal kezdődik. Természe-
tesen ezt is megcsalta a felesége. A dolog ugv 
történt, hogv Sahszamen királv látogatóba, ké-
szült bátyjához, Sahriar királyhoz, de mikor 
félnapi járóföldre volt fővárosától, eszébe ju-
tott, hogy otthon felejtette azt az ökölnvi kár-
bunkulust. amellvel bát.vját meg akarta örven-
deztetni. Hazavágtatott. és mikor sötét éjsza-
ka, betért palotájába., feleségét egy fekete szol-
gájának karjai között találta. Elkeseredésében 
mi telhetett tőle, egv kardcsapással leszelte 
mindkettőnek a, fejét. "Régente ez még megtör-
ténhetett, mert. akkoriban igen kiváló minőségű 
damaszkusi pengékkel jártak a. királ/ok. 

Az eset után Sahszamen királv ugv érezte, 
hogv ő a világ legheldogtalanobh embere. Air>-
nvirn m»7 volt győződve . .zcrcncí11iciliC''4Í, 

sítás miatt már összeütközésbe, került a tör-
vénnyel. Egyike volt azoknak, ákik évekkel 
ezelőtt hamis lejeket gyártottak. A börtönben 
ismerkedett, meg Hink Andrással, aki vi-
szont, rablás miatt kapott tízenkétesztendei 
fegyházbüntetését töltötte a. Csillagbörtönben. 
Mindketten a, kosárfonó műhelyben dolgoz-

tak. Valószínűleg, hogv már ekkor elhatároz-
ták. hogy szabadulásuk után hamis pénz gyár-
tásával fognak foglalkozni. Kis István, akinek 
volt. gyakorlata a. hamis pénz gyártásában, 
vállalkozott a gyártásra. Hinkre hárult az ér-
tékesítés, a forgalombahozatal feladata. Hink 
vallomása szerint a sándorfalvai piacon kísér-
leteztek először, addig egvezer sem hoztak 
forgalomba hamis pénzt. Ennek a vallomásnak 
azonban a rendőrség nem ad hitelt, bizonyos-
ra, veszik, hogv a két ember régóta foglalko-
zik hamis pénz készítéssel, erre vall az a jól 
felszerelt mühelv. amelyet Kis lakásán talál-
tak. 

Kis István Sándorfalváról. amikor megpil- i 
lanltotta a csendőröket-, kerékpáron megszö- j 
kött. A szegedi rendőrség és a. csendőrség az-
óta keresi, de eddig nem sikerült nyomára 
akadni. Lehetséges, hogy Kis István elmene- ; 
kült Szegedről, de az sincs kizárva, hogv va- : 

lahol Somogyi-telep körnvékén bujkál. Kis Ist- I 
van ellen a rendőrség rádiókörözést adott, ki. 
de Szegeden is mindenfelé keresik. Hink An-
drást a rendőrség letartóztatta. 

hogy egészen elvesztette ezinét, megsárgult, 
mintha betegség gyötörte volna s mikor meg-
érkezett bátyjának fővárosába, az udvari fel-
cserek komolvan aggódtak az egészségéért. De 
Sahszamen nemsokára rájött, hogy nem ő az 

| egyetlen király, akit megcsalt a felesége. Aka-
ratlan tanúja lett sógorasszonya. Sahriar fe-
lesége hűtlenségének is. Ekkor került 
Sahriar királyra a boldogtalanság sora., ő is 

i leüttette hűtlen feleségének fejét, ós a szokvá-
• nyos történet szerint megkezdte az ezeregy• 
I éjszakát. 

Az eredeti keleti történet szerint azonban 
szükség volt még egy kis közjátékra is, hogv 
meg lehessen indokolni Sahriar meséjét. Ez a 
kis közjáték a két királv utazása az arábiai 
tengerparton. 

Ez pedig a következőképen történt. 
Mikor a hóhér felmutatta a hűtlen királyné 

levágott fejét. Sahriar királv igv szólt az öcs-
cséhez. Sahszamen királyhoz: 

— Látod, öcsém, Sahszamen királv. most én 
is olyan boldogtalan és szerencsétlen vagvok. 
mint te. Hagyjuk itt az országainkat és mint 
egyszerű vándorok járjuk be a világot és győ-
ződjünk meg róla, van-e Istennek teremtmé-

nye, akit nálunk szemérmetlenebbül csalt meg 
a felesége. 
Sahszamen király hallgatott bátyjának, Sahriar 

királynak szavára, óvatosságtól nem mondtak 
ugyan le trónjukról, de mindketten vezéreikrf 
bízták országuk kormányzását és mint egy-
szerű utasok, bolyongva nekiindultak a világ 
nak. 

így jutottak el hosszú vándorlás után aj 
arábiai tengerpartra. Azon a helyen, ahol & 
tengerpartot elérték, nem volt se város, se fa-
lu, se ház, csak egv hatalmas nagy fa és egv 
csörgedező forrás a fa, tövében. Megpihentek a 
fa alatt, és éppen ebédelni kezdtek, mikor azt 
látták, hogy a tenger közepén feltarjasodnak a 
hullámok és egy ijesztő dzsin emelkedik ki a 
vizek mélyéből. A dzsin rémületesebb volt még 
a viharfelhőnél is, nem volt csoda, ha a két ki 
rály ijedtében felmászott a fára és meglapult 
a lombok között. A keleti mesék szerint ugvan-
is néha a királvoknak is inukba száll a bátor-
ságuk. 

A miskolci kocsonva semmi se volt ahhoz ke 
pest, ahogy- Sahriar és Sahszamen király va 
cogtak. mikor azt látták, hogv a borzalmai 
dzsin nemcsak kiemelkedik a tengerből, hanem 
partra is szállt és éppen annak a fának az ár-
nyékában telepszik meg, amelyen ők rejtőzköd 
tek. Remegősüket, csak lassankint nyomta el 
az érdeklődő kíváncsiság, mikor azt látták, 
hogy a dzsin egy hót lakattal lezárt ládát íe 
hoz magával. A dzsin körülnézett, mintha C6ak 
azt kémlelte volna, hogv titkát nem lesi-e el 
valaki, azután óvatosan kinyitotta a hót laka-
tot. A két királv meglepetve látta, hogv a lá-
dából egv csudaszép asszony kerül elő. A dzsin 
az asszonyt aranylánccal hozzákötötte a saját 
derekához, azután lefeküdt aludni, ügy látszik, 
a hosszú utazástól és a láda cípelósétől na-
gyon fáradt lehetett. 

A dzsin tehát aludt, az asszony pedig néze-
lődött. Egyszerre megpillantotta Sahriar ki-
rályt és Sahszamen királvt a fa lombjai között 
Kíváncsian fordult feléjük: 

— Nini, emberek! Mit csináltok ott a fa te-
tején? Gyertek csak le, hadd nézzelek meg ben-
neteket közelebbről. 

Sahriar királv volt a bátrabb, ő felelt: 
— Nem merünk, ó tengerek királynője. Meg-

öl bennünket urad. a hatalmas dzsin. 
Az asszonv biztatta őket: 
— No ne féljetek. Amig alszik a dzsin. nin 

csen hántódástok. Ilyenkor nagyon mélyen 
szokott aludni. De ha nem jöttök le. föléb-
resztem és akkor menten vége a rongyos élete 
teknek. 

A két király lemászott a fáról és az asz-
szonv szemügyre vette őket: 

— Tulajdonkénen egészen csinos fiukák vagy-
tok. Azt akarom, hogv megöleljetek a találko 
zásunk örömére. 

A királyok tiltakoztak, de az asszonv fenve 
getőzött, hogv felébreszti a dzsint. és akkor 
kampec dolores mindkettőiüknek. Tgv az asz 

Szezonvégi kiárusítás ideie alatt hétfőtől| 
a fehércégtáblás BOROS-cégi 
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Azonkívül: 

Rövidujjas fehér férfi sporting 1 . 5 8 
» egész príma . . 2 .90 

Divatos műselyem szövötting 6 . 9 0 
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Gyönyörű divatos nyakkendő 
vasalóval egjrfitt • • • • 

Hibátlan matt női harisnya 
1 . -

1 . 5 8 
Tisztaselyem harisnya ^ M w t , 3 - 4 8 ( 

e s t e 6- ig nyílva. 
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