
Borzalmas rablógyilkosság Tápén 
Nyolc késszurássa! megölték Nagy MiháSyné jómódú asszony 

fiatal cselédl ényát és elraboltak 3200 pengőt 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Borzalmas gyilkosság hirét je-
lentette kedden délután a tápéi 
csendőrőrs a szegedi királyi ügyész-
ségnek. A Hargita-utca 2. számú 
házban vérbefagyva találták a falu 
legszebb lányát, a 21 éves P ó s a 
Rozáliák A telefonértesítésre dr. 
S 7 ar v a s János ügyészségi alel-
nök és a vizsgálóbíró azonnal ki-
szállottak a helyszínre, hogy meg-
ejtsék a vizsgálatot és megindítsák 

• nyomozást. I' 

'A helyszíni vizsgálat megállapí-

letla, hogy a ház, amelyben a gyil-
kosság történt, N a g y Mihályné 
jómódú gazdasszony tulajdona. 
Nála szolgált cselédsorban Pósa 
Rozál, aki nemcsak szépségéről 

j volt messze vidéken híres, de meg-
közelíthetetlenségéről is. A kihall-
gatott tanuk* egyhangúan vallják, 
hogy bár a falubeli legények közöl 
*ekan megkísérelték tenni a szVtef 

• szemre való lánynak, az sorban 
kikosarazta a legmódosahb kérőket 
is. Ugy emlegették a községben, 
mint »a falu gyöngyét®, aki azon-
ban kerülte a férfiakat és távoltar-
totta magát a községbcli fiatalság 
vasárnapi szórakozásaitól. Pár hét-
tel ezelőtt nagy meglepetést keltett 

• faluban, amikor elterjedt a híre, 
bogy a »rátarti« lány mégis meny-
asszony lett: M o l n á r István falu-
beli fiatalember, aki már vagy a 
huszadik volt azok sorában, akik 
» szép lány portáján kérőként je-
lentkeztek, nem kapott kosarat. Ró-
*si igent mondott a fiatatembernek, 
fl is jegyezték egymást és ugy ter-
vezték, hogy nemsokára megtart-
ják majd az esküvőt is. 

Molnár István, hogy minél gyak-
rabban a közelében lehessen szive 
választottiának, szivesen segitett 
Nagynénak is a házkörüli teendők-
ben. Nagyné a gyékénypapucsok és 
gyékénylióesizmák fonásával is 
foglalkozott és hétfőn hozott be egy 
kocsi kész poriékát a szegedi piac-
V«L Velejött Molnár István is, akise-
hitelt Tápén a felrakásnál, Szege-
den pedig a papucsok értékesítésé-
nél volt segítségére az asszonynak. 
Na gyné és Molnár István csak a 
késő esti órákban indultak haza. 
éjféltájban érkeztek Tápéra és a 
ház udvarára belépve megdöbbenve 
látták, hogy 

ajté tárva-nyitva, a lakásban 
pedig mindenütt dulakodás 
nyomai és a bútorok fel-

döntve. 

" belső szobában brozalmas lát-
ránv tárult a szemük elé: 

az összedobált ágyon hatal. 
mas vérlócsában halva feküdt 

Pósa Rozália. 

Nagyné és Molnár István azon-
nal értesítették a borzalmas felfe-
dezésről a csendőrséget. Az első 
pillanatban ugy látszott, bogy a vé-
res telt bosszú müve, amikor azon-
ban átkutatták a lakást, Nagyné 
megdöbbenve vette észre, hogy 

a szekrényből 3200 pengő 
készpénze eltűnt. 

Nyilvánvaló tebát, hogy rablógyil-
kosság történt és a tettes, akinek 
ismernie kellett a helyi viszonyo-
kat, minden valószínűség szerint 
azért végzett a leánnyal, mert az 
megakadályozta őt a rablásban. 

A kiszállott bízottság által ki-
hallgatott tanuk egyike elmondot-
ta, hogy hétfőn este 9 óra után még 
látta a leányt. Dr. Ács Sándor tör-
vényszéki orvosszakértő az áldoza-
tot megvizsgálva megállapította. 
h< gy a halál minden valószínűség 
szerint hétfőn este 10 óra után kö-
vetkezett be. Az orvosi vizsgálat 
megállapította, hogy 

a szerencsétlen leányt hét-
nyolc szúrás érte, ezek min- . 

denike halálos volt. 

D E L M A G Y A R O R S Z Á G 
Szerda , 1943 n o v e m b e r 4. 

A szúrások valami vésőszerü tárgy-
tól származtak. Az egyik a jobb 
szemüreg mellett hatolt be és a 
nyelven keresztülhatolva átvágta aj 
gégét, egy másik a fülnél, kettő pe-
dig a koponyatetőn érte a leányt 
A nyomozás megállapítása szerint 
a leány még ébren volt amikor az 
ismeretlen támadó rárontott és a 
dulakodás hevében, valószínűleg 
már halálosan megsérülve rogyha-
tott az ágyra. 

A csendőrség a legnagyobb er'ély-
lyel inditotta meg a nyomzást a 
tettes kézrekeritésére. 'A helyszini 
szemle során a nyomozó hatóság 
tudomására jutott minden adat 
arra vail, hogy a rablógyilkosságot 
csak olyan valaki követhette el, tfkí 
bejáratos volt Nagyékhoz, ismerte 
a helyi viszonyokat és szokásokat 
és azt ís, hogy Nagyné nagyösszegü 

Csak akkor lesz szép a lakása, ha 
bútorát nálunk vásárolja 

ASZTALOS MESTEREK 
CSARNOKA 
Siantrény l Q a i a aa Tára® 
S i e j t d , D u j o m o j - t s r II. 
Talafonaaátn : IJ-S2. BÚTOR 

pénzt őriz a szekrényében. Nyilván j 
kileste, bogy az asszony mikor tá-i 
vízik otthonról és a gyékénypa-
pucsok szállítását használta fel al-
kalmul borzalmas tettének végre-
hajtására. 

A nyomozás során máris több 
személyt vettek őrizetbe és való-
színű, Hogy a tettes ezek között a 
gyanúsítottak közül fog kikerülni. 

Megjovifjáh a vízszolgáltatást 
Két uj ártézi bu tá t kapcsol be a város a vízvezetéki há-

lózatba .— Gyorsan halad a felsővárosi szivattyútelep 
átépítése 

Belvárosi Mozi 
Ma és holnap is 

változatlanul a nagyszerű 
Karády filmet vetítjük: 

A L K A L O 
K a r á d y pompás alakításával 

Somlay, Csortos, Szilassy, Pethes, 
Bilicsi stb. 

Lángoló Hegy színes 

és a H í r e d é 

•m s . : 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A felsővárosi szivattyú átépí-
tési munkálatai gyors iramban 
folynak s az a szándéka a városi 
mérnöki hivatalnak, hogy a mun-
kálatokat még a rossz idő beállta 
elölt befejezi. A csatornahálózat 
betorkolásának átépítését az tette 
szükségessé, hogy az árviz előtti 
időkben épült téglaboltozatu csa-
torna sok helyen megrongálódott s 
ez a körülmény aggályossá lette a 
hathatós árvizi védekezést, de tar-
tani lehetett attól is, bogj beomlik 
a csatorna s ez zavart okozhat a 
szennyvíz levezetésében. A nagy-
arányú átépítési munka még a nyár 
folyamán megkezdődött. A mun-
kálatok tartama alatt átemeléssel 
vezetik a Tiszába a szennyvizet. Az 
átemelés napi 30—40 pengő költ-
séggel történik, mihelyt azonban a 
vasbeton anyagú hengerek építése 
befejeződik, a csatornahálózat be-
lorkolását nyomban visszakapcsol-
ják ide s a földmunkákat ezután 
végzik el. A csatorna betorkolásá-
nak átépítéséhez ugyanis 8 méter 
mélységben át kellet vágni a tisza-

Korzoban 
Ha 8—& és 7 órakor 

MICHEL SIMON 

grandiózus alakításéval 

II király bolondis 
Gigú. vara2sos enetevel, 

Verdi örökszér zenéjével 

parti töltést « emiatt a járműfor-
galmat csak kerülővel lehet most 
lebonyolítani, a villamosvasúti for-
galmat átszállással bonyolítják le, 
a gyalogos közlekedés részére pe. 
dig ideiglenes fahidat készítettek az 
átvágás fölött Az átépítés folytán 
ismét hosszú időre, sok évtizedre 
biztosítva lesz a szennyvizlevezeté-
sének zavartalansága s a szi-
vattyútelep kielégítő működése. 

Ugyancsak" sok" gondot okoz az 
utóbbi időkben a városi mérnöki 
hivatal gépészeti osztályának a víz-
szolgáltatás kielcgitő működésének 
fenntartása is. A helyzet ugyanis 
az, hogy műszaki vizsgálatok alap-
ján megállapították, bogy a vízműt 
tápláló ártézi kutak vízhozama az 
utóbbi időkben lényegesen csök-
kent, viszont az ujabb és ujabb be-
kapcsolódások folytán a vízfo-
gyasztás állandóan emelkedik a 
vársoban. Emiatt azután szüksé-
gessé vált, hogy a Norton-szivattyút 
és a Dugonics-utcai kisvizmüt 10— 
12 órán át dolgoztassák. A Dugo-
nics-utcai kisvizmünél az üzembiz-
tonság érdekében a nyolcéves vil-
lanymotoros szivattyút kicserélték 
s a vízmüvek a hálózati áramszol-
gáltatástól való függetlenítése ér-
dekében uj benzinmotort szereltek 

! fel, mint hajtógépet. A vizmü üze-
mének kérdéseivel legutóbb a kis-
gyűlés is foglalkozott s elhatározta, 
hogy a vízszolgáltatás megkönyité-
se érdekében két uj ártézi kutat 
fúrnak s ezeknek vizét is bekapcsol, 
ják a vízvezetéki hálózatba. 

A németek átköltöztetése 
horvát területekről 

(PEKI) A német birodalom kor-
mánya és Horvátország kormánya 
megegyeztek abban, bogy a német 
nemzetiség tagjait Horvátország terii-
leteiről átköltöztessék a német biro-
dalomba. Az átköltöztetés végett je-
lentkezniök kellett az .alább felsorolt 
területeken lakó összes német nemze-
tiségűeknek; Adolfstal, Windhorst. 
Troselje és Brocsko kivételé1 el at 
összes Szávától délre ssö területeken: 
Kutrnán, Moszlavieske-Szelisten, Nov-
szkán, Lipovljaniban, Brnyaniban. va-
lamint Vcliki és Mali Brsljenciben és 
Disniken: Prigorje és Gora nagvzsii-
pók szórványtelepein lakóknak. 

Az átköltözési elhatározást írásba, 
vagy a hivatalos átköltöztetési helye-
ken jegyzőkönyvbe kell foglalni. Aa 
átköltözés joga kiterjed azokra a sze-
mélyekre is, akik jelenleg a horvát 
hadseregnél, illetve a német fegyvere© 
erőknél (SS-csapa toknál) szolgálnak^ 
továbbá azokra, akik a német biroda-
lomban, vagy megszállott területe© 
dolgoznak, vagy pedig pörlönbenvan-
nak. 

A család feje sz egész házközős-
ség nevében jelentkezhet ik az átköl-
tözésre. A házkörösséghez tartoznak: 
a feleség, gvermekek, szülők, nagy-
szülők, unokák, valamint fogadott 
gyermekek és az eltartottak, amennyi-
ben átköltözni óhajtanak. A 18 éve© 
felüli személyne.k jogában áll külö© 
határozni, hogy kiván-e átköltözni, 
vagy sem. 

Az átköltözés! elhatározást az át-
költözési bizottság előtt kell kijelen-
teni. Oly helyeken, ahol nincsen helyi 
német népcsoport, az elköltözni kí-
vánó németek az elhatározásukat irás-i 
ban a legközelebbi német népcsoport-
nak adják át, mely az ő elhatározásu-
kat továbbítja az átköltöztetési bi-
zottságnak. Mihelyst az átköltözési 
bizottság az illető helyre érkezik, be-
osztják és átköltöztetik őket. Azok a 
németek, akik bármilyen oknál fagva 
nem tudnak személyesen, vagy Írás-
ban jelentkezni a legközelebbi átköl-
töztetési bizottságnál, azoknak a né-
met átköltöztetési bizottsághoz kell 
fordulniok. 

Aa átköltőrtetési bizottság előtt 

he kell bizonyítani a német nemzeti-

séghez való tartozást. E célból be kell 

mutatni az összeg személyi igazol-

vány t , a saját, a szülők és nagys/ii-

i lők keresztlevelét, a feleség, valamint 

' elődeinek keresztlevelét, származási 

lapokat és az állampolgársági iga-

zolást. 
Az átköltözőkneV jogában ált, hocy 

Széchenyi Mozi 
Ma 3, I , 7 órakor 

Éleire ítéltek 
dráma, 

JAYOR PAL, HIDVÉGHY VALÉ-

R I A ZADOR GYÖNGYI, Petrovich, 

Somlay, Makláry, Peéry P . 
főszereplésével. 

Jön a legnagyobb magyar fi lm! 

NEGYEDÍZIGLEN 


