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HOL VAN 10 DARAB I00 PENGŐS? 
Mennyi volt a pénzeslevélben: 2000, vagy 3000 pengő? — A járásbí-

róság keresi a tévedés tettesét 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) Érde-
ket P«rt tárgyalt csütörtökön dr. Raszldr 
viezv Zoltán járásblró. 8 zir t Miklós, a 
Hazai Fésüsfonó és Szövőgyár Rt. budapesti 
céa tisztviselőié jogtalan eleaiátitás miatt fel-
jelentést tett ugy a szegedi rendőrségen, mint 
a budapesti főkapitányságon. Feljelentésében 
elmondatta a következőket: 

Májusban azt az utasítást kapta, hogy küld-
jön pénzeslevélben 2000 pengőt Kistelekre a 
Beck és Tausz cégnek és 3000 pengőt a gyár 
pénztárának. Másnap a avár pénztárosa tele-
fonon jelentette, hooy a feltüntetett 3000 pen-
gő helyett csak 2000-et kapóit. Azonnal lát-
ta. hogy tévedés történt, mert a nagyobb ösz-
sseget Kistelekre küldte. Nyomban telefonált 
a kisteleki postahivatalnak, hogy a küldeményt 
ne kézbesítsék ki. de elkésett, mert közben azl 
kivitték a cégnek• Felhívta a kisteleki céget, 
ahol elmondotta, hogy mi történt. A eio 
egyik tagja. Beck Márton kijelentette, hogy 
nem kaptak 3000 pengőt, hanem csak 2000-et. 
a pénzt egyik tisztviselőjével, S c h mid t Zol-
tánnal együtt vette át és tévedés az ő részük-
ről nem történhetett. Szirt Miklós azonban 

feljelentésében Is határozottan állította, hoav 
elcserélte a két küldeményt és Kisteleken 3000 
pengőt ícaptak 2000 helyett. Ezt azzal is iaa-
zolni akarta, hoav a kisteleki küldemény sulva 
nehezebb volt. mint az a vén¿«slevil. amelyet 
a gyárnak küldött. Az ötezer pengőt csupa 
100 pengősökben küldte mind a két helyre. A 
gyárnak küldött 3000 pengős jelzésű külde-
mény sulüa 46 és félgram volt. mia a kisteleki 
2000 pengős küldemény súlya — 62 és fél-
gramot tett ki. Szerinte ez már magában véve 
bizonyltja, hogy tévedés történt és Kisteleken 
1000 pengő többletnek kell lennie. 

Jogtalan elsajátítás miatt Indult eljárás a 
járásbíróság előtt Beck Márton és S c hm id t 
Zoltán ellen. Mind. a ketten azt állították, 
hooy csak 2000 pengőit kaptak. Arra vonatko-
zólag, hogy az ő pénzesler^űk súlya miért volt 
nehezebb, mint a másik, ha abban kevesebb 
pénz volt, azt felelték hoau lehetett b»nne kö-
zönséges papír is. amelyet ők az átvételnél nem 
is vettek talán észre észre. 

Dr. L éderer László védő felszólalása 
után a biróság a tárgyalást elnapolta és az 
ujabb tárgyalásra tanukat idéz meg. 

?ze£eden szerszámot vásároltak. 
Hahón megtartók o viltónijíeiep hasszűfát 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Rövi-
den jelentette tegnap a Délmagyarorszás, hogy 
a rendőrség elfogta a nagyszabású makói kasz-
szafurás egyik tettesét Mo 1 n á r István szege-
di lakós, rovottmultu lakatossegéd személyé-
ben. Molnár egy társával együtt követte el a 
6600 pengős kasszafurásf a makói villanygyár 
irodahelyiségében. A makói rendőrségnek nem 
sikerült elfogni a tetteseket, mert azok a kasz-
szafurás elkövetése után megszöktek Makóról 
és amint most kiderült, Szegedre főttek és Itt 
osztoztak meg a pénzen. A makói "rendőrség 
lefotografálta a feltőrt kasszát és a fotográ-
fiát megküldötte a szegedi rendőrségnek. Itt 
azután az egyik detektív emlékezett arra, hogv 
a régebbi szegedi kasszafurások tettesei követ-
tek el hasonló munkát. Néhány évvel ezelőtt 
működött Szegeden a G r e g u s s-banda, an-
nak tagjai követtek el hasonló módon kassza-
furásokat, mintegv huszonöt esetben. A banda 
tagjai részben még ma is a fegyházban ülnek, 

LeMiiMlus 
Szegeden a Korona-ueca 18. szám alatt az 

1936—1937. tanévre 40 növendék nyer el-

helyezést mérsékelt dliazás urllett Felvé-

telért a Ferenc József Tudományegyetem, 

Apponyi Kollégium, Tanárképző főiskola, 

Laboratóriumi Assistensnő-képző hallsatói, 

valamint a Felsőkereskedelmi és középisko-

la tanulói folyamodhatnak. A díjazás két-

ágyas szobában havi 70 pengő, a 4 égvn? 

szobában havi 65.— pengő, ami naponta 

négyszeri bőséges étkezés, telíes ellátás, mo-

sással egvütt értendő. Zongora használat, 

harmonium, na^ilanok, kőnvvtár haszná-

lat. Kfllőn számla nincsen. Szentsége* ká 

polna a házban, részletes tájékoztatót küld a 
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de van olyan is, aki már letöltötte büntetését 
és kiszabadult Ilyen M o l n á r Islván is, aki 
nemrég töltötte le a Greguss-ügyből kifolyólag 
kapott büntetését és azóta csöndben élt Sze-
geden-

A detektiveknek nyomban gyanússá vált 
Mojnár, kimentek a lakására és bevitték a ka-
pitányságra, ahol azután beismerte, hogy ő és 
egy társa, aki azenban megszökött, követték el 
a kasszafurást Elmondotta, hogy a társa ma-
kói illetőségű, ő is sok időt töltött Makón, igy 
hát- ismerősek voltak mindketten a városban. 
A kasszafurás előtt átmentek Makóra, helvszi-
ni szemlét tartottak, maid Szegeden elvégez-
ték az előkészületeket Szerszámokat vásárol-
tak. azokat átalakították a szükségletnek meg-
felelően és igy felszerelve átmentek Makóra, 
ahol egy* éjfél megfúrták a kasszál és még 
azon az é'szakán vissza is tértek a bő z?ák-
mánnval Szegedre Elmondotta, hogv a T>énzt 
metfelezték. A réá eső részt kivitte a téglagvár 
mögött elterülő kukoricásba és ott elásta. Meg 
is mutatta a detektiveknek a nénz re'tekhe-
lvét. A detektívek a kukoricásban 2900 pen-
gőt to'áltak rongyba és újságpapírba becso-
magolva. 

A mrhól nuomozás 
Makóról jelenti a Délmaavarorszán tn*ó-

s'tója: A rendőrség már s nyomozás első 
nerceiben morrállanitotta. bo:?v & betörést ova-
korlott bűnöző végezte. aki aumikeztvnhen 
dolgozott. Az eevetlen nvom, amit találtak. 
eQ>j rnő aumísarkának poros lenyomata volt 
a nadlón. 

A rendőrség munkáia vaMban bravúros volt. 
Elfogták Molnár István 32 éves makói szüle-
té-ü nanszámost. aki T!iszerJe' 1en a Kéz'-urea 
11. pzám alatt lakik. Molnár 1934-ben két tár-
pávai együtt a Bruckner papirnagyker''s 1-'>d és 
kasszáját fúrta mea teliesen azonos módezer 
szerint, ahogvgn most a makói villanvtelepi 
ks'-zam'iHs törtet . 

Molnárt tegnap á'vitték a makói rendőr i-
re., A helvszinen ta l^ t lábnyomot az övével 
azonosnak találták, összes alibfkfpérletai si-

kertelenek maradtak, mire megtört és beismerő 
vallomást tett. A beismerő vallomás során el-
mondotta, hogv Farkas Lajos 21 éves nagyvá-
radi születésű barátjával követte el a kassza-

furást. A terepet, már előzetesen megszemlél-
ték, 19-én még világos volt, amikor bemásztak 
a drótkerítés egv nvilásán a telep udvarára. 
Ott a szőlősorok között buitak meg estig. A 
kasszát, mint szakember, ő fúrta meg, a pén-
zen testvérlesen megosztoztak és utána gyalog 
mentek vissza Szegedre. 

A beismerő vallomás után a makói detektí-
vek a helyszínen is lejátszatták Molnár István-
nal a betörés*. majd bevitt% Szegedre hogy 
az általa elrejtett pénzt ,és bűntársát. Fari: is 
LaiOvit kózrek«ritsék. Szerdán egés* nap jár-
ták « várost a detektívek, végigrazz'áztak az 
őbSzeK számításba vehető helveket — haszta-
lan- Molnár István őrizetbevételekor társa. 
Farkas Lajos megneszelte a veszedelmet és 
megszökött Szegedről. Könnyen lehetséges, 
hogv átjutott a határon. 

A rendőrség országos körözést adott ki Far-
kas Lajos ellen. 

M e a r i y i l k o l f á k a 
l i s z a d a d a i p l é b á n o s t 

Hol ff esté! a Tiszába dob i ák 

N'ytreoyhdza, augusztus 27. Titokzatos bün-
ténv történt Tiszadada községben, az éjszaka 
meggyilkolták Gruber Sándor plébánost. 

A hajnali órákban két ismeretlen férfi ko-
pogtatott be a plébánia ablakán. A plébános 
az ablakhoz ment és megkérdezte a két isme-
retlen embert liorv mit akarnak. 

— Nagvon sürgősen iöiiön el főtisztelendő 
ur egy beteghez. _ mondották az emberek és 
mikor Gruber Sándor plébános gvorsan felöl-
tözve az uccára ment. azt mondották neki, 
hogy a Farkashát nevű tanyán fekszik a beteg, 
oda kell kunersni 

A reggeli órákban Nagy István tiszadadai 
gazda, aki a Tiszanarton a földiére ment. az ut 
mellett vériócfát látott és a vértócsa mellett 
egv napi kalapot és reverenda vérrel átitatott 
foszlányát vei 4" é«~re. A carda a csendőrség-
re rohant, amelyről egv járőr a helyszínére 
sietett. Megállapították, hogv Gruber plébános 
holttestét a gyilkosok bedobták a Tiszába. 
Több jel arra mutat, hogv a plébánosnál ncr 
r>vobb mennvíséaü pénz volt. tehát feltehető, 
hosrv a gyilkosok a pénzért gyilkolták meg. 

Tiszadadánál hat halász kutatott Gruber 
Sándor plébános holtteste után a Tiszában. 
Végre is a munka eredménnyel járt. Sárosan, 
véresen a napvilágra került a holttest, amelv-
nek nyakán két hatalmas vágás látszik. Ruhá-
ja, in?e a dulakodás közben ösözeszakadozott. 
A plébánosnak értéktárgyai. , aranyórájával 
együtt, eltűntek. 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 

hogy a legdrágább édesanya, a legjobb 

nagyanya, 

üzi!. lei Jinosne 
KELEMEN MARIA 

folyó hó 26-én 56 éves korában róvid 

szenvedés után meghalt Prága halottun-

kat 28-án délután fél 5 órakor temetjük 

a kCzkórházból a rókusi temetőbe Az 

engesztelő szentmise 23-án reggel 8 óra-

kor lesz a belvárosi templomban. 

Felejthetetlen emlékét kegyelettel meg-

őrizzük. 
A GYÁSZOLÓ GYERMEKEI. 


