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Példátlan panama 
a Csillagbörtönben! 
É g é s ? sereg bür lda t í s z tv i se lV t teUurlédatott a renö&rség 

A szegedi gazdasági rend-
őrség nyomozói az. utóbbi 
hetekben a Csillag-börtön* 
ben és a nagyfai börtőngaz-
daSágban történt visszaélő-
sek. közellátást veszélyezte-
tő bűncselekmények és kü-
lönböző panamák ügyében 
folytattak széleskörű nyo-
mozási. amelybe belokap-
csolódot! az. igazságú gvmi-
niszlériumból leküldött dr. 
Majoros Richárd állam-
ügyész is. aki a fegyelmi 
vizsgálatot folvlatta le. A 
hosszú és sok nehézségbe 
ütköző nyomozásnak meg 
lelt az eredménye és a gaz-
dasági nyomozóknak sike-
• rüll Jerá'nlanittk a leplet a 
börtönben és a börtöngazda-
ságban történt hatalmas 
visszaélésekről. A nyomozás 
eredménveképpen kedden 
délelőtt 

őrizetbe vették Molnár 
Géza letartóztatás! Inté-
zeti föiiailtiaivol, Bum-
lord .lános alhadnagyot. 
Kiss Sándor századőst. 
Bujdosó Mátyás főtörzsőr-
mester!. László Imre fő-
törzsőrmestert. Kovács 
László törzsőrmestert, ifjj. 
Sárád1 V báty tizedest és 

Ga/afi Ferencné, szegedi 
sütőmester özvegyét. 

akik többrendbeli hivatali 
sikkasztást, lopást, közel lá-
tást veszélyeztető bűncse-
lekményt, valamint szabo-
tózsokat követtek el. 

T i t k o k 

a T e s t i g f a l a k m ö y i m 

A nagyszabású bűncselek-
mények egész sorozatát le-
leplező nyomozás kezdefc 
hónapokra nyűlik vissza, 
amikor több a Csillagból és 
Nagyfából szabadult rab pa-
naszkodott az ottani állapo-
tok miatt és említést tett né-
hány a börtöngazdáságban 
történt panamáról. A ki-
szabadult rabok elbeszéléséi 
alátámasztották a hivatali 
vizsgálatok során tapasztalt 
rendellenességek is. A nic<*-
inditott fegyelmi vizsgálatok 
eredményeképpen több 
fegvintézeti alkalmazottal el 
is bocsátottak. A legnaevobb 
viaszaélésekről azonban ek-
kor sem sikerült fényt derí-
teni, mert azoknak a' börtön 
személyzetének több veze-
tője is részese Volt és a vas-
tag falak mögött sikerült «1-
1 likohvok / >: at. 

ősitek, fekeSéztek, sssfeofá l fak 

A gazdasági rendőrség 
többhetes széleskörű nyo-
mozása azonban felgöngyö-
lítette a Csillagot és a nagy-
fai gazdaságot behálózó 
társaságot és súlyosan ter-
helő bizonyítékokat szerzett 
minden egyes gyauusi-
toft ellen. Kiderüli, hogy 
a börtönben és a bőrlöngaz-
'daságban 1046 óla állandóan 
folynak a visszaélések. 

A g'/dasl ' vezetők el-
lopták raboknak kiutalt 
liszt- és cifkorfejad'a;Ok 

nagy részét, árdrágításo-
kat követtek el. a bőrtőn 
őrlési engedélyével saját 
fekelézésre szánt gaboná-
jukat őröltették meg1, a 
nagyfai gazdaságban kü-
lönböző hatalmas káro-
kat okozó szaholázsokat 
követtek el, kivételeztek a 
gazdagabb politikai ah 
Ítéltekkel, nagyobb pénz-
összegeikért leveleket és 
csomagokat szcnipészíek 
be raboknak és többen 
demokráeivellenes kijelen-
téseket is lellek. 

Cribosia, réz t f á l l c , f eké r i i s z i , efp$5 p apucs , 

Brocsi, á l s í i i é . . . 

Az őrizetbe veit Kiss N,fh-
Bor százados és Bu jdos Má-
tyás főtörzsőrmester 3 nagy-
fai gazdaságban az elmúlt 

nyáron szabotálta az ara-
tást. Az aratás ideje alatt a 
1 abokal gvomlálásra rendel-
ték ki és így több mint 40 

katasztrális hold kenyérga-
bonatermés veszett kárba. A 
gazdaságban termesztett 
napraforgóból nem ütöttek 
olajat, hanem azt takarmá-
nyozásra használták fel és 
így a közellátásnak halai 
mas károkat okoztak Kiss 
Sándor a gazdaság idei rozs 
termésének nagy részét is 
levágatta takarmánynak. 

Ifi. Sárádi Mtliálv tizedes 
a börtön raktáraitól nagy 
mennvféégi! gabonái, réf-
gálicol és darál lopott. A 
raboknak bevásárlásokat 
eszközöli és niiud-M áru 
hoz 26—25 százalék fel 
árat számított. Molnár 
Géza főhadnagy 0 rabok 
részérc kiutalt fehérlbztel 
Gaz ifi Fcrencnével barna 
lisztre cserélte he. ezen 
(klvii! közel 2fl mázsa lisz 
tel sikkasztott el, amit 
Gazoliné adott el 4 fo-
ríol 56 filléres fekete áron 

' > i önben, 
mint s udvari szállító tó Is 
merték és ő is kapott 
a feláron behozott árukon 
szerzett haszonból A vlísz 
szaéléseknek Gazafiné férje 
is részese volt, aki ezért 
szégvenérzetében néhány 
héttel ezelőtt pókmühelye 
udvarán felakasztotta ma-
gát. 

Bumford JAnos alhadnagy 
és Kovács László törzsőr 
mester az intézeti anyagok-
ból koosikat és kerek-kel 
készíttettek és azokat kü-
lönböző terménvekért ad-
ták el. 

László Imre főtörzsőr-
mester cijjHŐkel és papu-
csokat késztttelell » ra-
bokkal az Intézel anyagá-
ból és azt eladla. A nyo-
mozás során megáltopitol-
ták azt Is. hogy a börtön-
személyzet disznókat hiz-
lalt a tolt az hilézel takar-
mányából. 

A rendőrségien az őrizet-
be vett pnnamázók nagyré-
sze a bizonyítékok sulva 
alatt beismerte a visszaélé-
seket, A nyomozás tovább 
tart és annak során még 
több örizetbevétel várható! 

A NOT súlyosbította Zsitvay Tibor 
és társai ítéletét 

Budapest, junius 15. A 
NOT kedden reggel hozott 
íteletet Zsitvay Tibor volt 
igazság ügyminiszter, Kray-
zell Mihály táblai tanácsel-
nök és birótársaik ismeretes 
bünperében A NOT Zsit-
vay Tibort 8 évi fegyházra. 

Kravzellt 2 évi, Méhes, Pá Ifi 
és Paulay bírákat pedig fe-
jenként 8 és fél évi fegyház-
ra ítélte. Mindegyikük ter-
hére kimondta a 10 évi po-
litikai jogvesztést és a nv ug-
dijigénv elvesztéssel járó 
hivatalvesztést. 

Statárium elé kerül egy szegedi 

megrögzött vasúti fosztogató 
A szegedi rendőrség körö-

zése alapján a napokban el-
fogták Miskolcon Csamangó 
Mihály Hattyu-utca 17 sz 
alatt lakó volt MAV fékező!, 
aki sorozatos vasúti vagon-
fosztogatásokat követett el a 
szegedi ŰV területén. Csa-
mangót hétfőn Szegedre 
szállították és itt a rendőr-
ség őrizetbe vette. 

A volt vasúti fékező ellen 
az ÜV e hónap elsején tett 
feljelentési a rendőrségen. 
A fetíelentés szerint Csa-
mangó. aki május közepén 
egyszerűen elhagyta szolgá-
lati helyét, junius 1-re vir-
radó éjjel a mezőhegyest ál-
lomáson az egyik Makó felé 
irányított vagonból 4 mázsa 
cukrot lopott ki. A vasuta-
sok Apálfalvánál észrevet-
ték, hogy a vagon fel van 
'örve és azonnal megállapí-

tották, hogv abból nagyobb 
mennyiségű cukor hiány-
zik. Az egyik vasutasnak 
feltűnt, nogy egy férfi 
ugyanekkor 4 mázsa rnező-
hegyesi cukrot adott fel 
•zemélypod gyászként Új-
szegedre. Néhány perc múl-
va Csnmangóban felismer-
merték a feladót, elfogták 
és hekisérték az állomás 
épületébe, almi beismerte n 
lopást, de miéitől átadták 
volna a rendőrségnek, meg-
szökött. 

Csamangó ellen országos 
körözési adtak ki, aminek 
meg is lett az eredménye, 
mert Miskolcon elcsípték. A 
vonatfoszlogatő a szegedi 
rendőrségen tett vallomásá-
ban a négy mázsa cukor el-
lopásán kívül beismerte, 

,hogy május 1-cii a dorózs-
imni állomáson Is kilonoll 

az egyik olt veszteglő va-
gonból egy mázsa cukrot és 
azt Szegeden eladta. Ezen-
kívül május 13-án a félegy-
házi állomáson a csomag-
kocsiból egy értékes ruha-
neművel és élelemmel telt 
bőröndöt is lopott. A rend-
őrség az ügyben folytatja a 
nyomozási, mert valószínű, 
hogy Csamangó lelkiismere-
tét még több hasonló vagon-
fosztogatás Is terheli. 

Csamangó Mihályt szer-
dán átkísérik a törvényszék-
re. ahol ügye minden bi-
zonnyal sta'táriális bíróság 
elé kerül, mert a 4 mázsa 
cukrot éjszaka lopta. 
' t f n M M ^ H M M W H M H M M 

D U G A S Z . 
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A különböző pártok szónokai 

a Függetlenségi Front jelentőségét 
méltatták Szeged kirnyékén 

A Magyar Dolgozók Pari-
jának első kongresszusa óla 
a Függetlenségi Front újjá-
élesztése egyre inkább elő-
térbe kerül Szeged és kör-
nyékén vasárnap gyűléseket 
tartottak, ahol a Független-
ségi Front különböző part-
jainak szónokai beszéltek és 
a Front megalakulásának je-
lentőségét hangsúlyozták. 
Egyes szónokok rámutattak 
arra. hogy az ország életű-
ben döntő esemény lesz. ha 
a politikai pártok a versen-
gés helyett erejüket csak 
építésre és termelésre for-
dítják. Több helyen félreért-
hetetlenül leszögezték, hogy 
a tanítás az állam feladhta 
és az állam ezt teljesíteni 

is fogja, akár beleegyeznek 
ebbe egyesek, akár nefi. A 
két munkáspárt egyesülésé-
nek fontossáigát és" a Szov-
jetunió által elengedett jó-
vátétel jelentőségét is mél-
tatták a szónokok. Több 
köszönőtáviraí ment a gyű-
lésekről Puskin szovjet 
nagykövethez. 

Algyőn Szabó Péter a 
Nemzeti Parasztpárt szóno-
ka, Sándorfalván Gycb-
rovszki János ugyancsak 
a Nemzeti Parasztpárt kép-
viselője szólalt fel. Szőre-

Een és Deszken Németh 
.ászló a Kisgazdapárt me-
lyei titkára, Dorozsraán pe-
lig Gergely András az MDP 
üldötle beszélt 

Muzsikáló 
Nyári est (zene szárnyán) 

19-én, szombaton este fél 8-hor a Széchenyi-téren 

V S a S z Népünnepély 
Tombola, tánc, műsor, vendéglő, 
cukrászda s egyéb szórakozások | 

Solymár Géza osztálytanácsos 
előadásával befejeződött 

a kisiparosok előadássorozata 
Solymár Géza miniszteri ta-

nácsos, az iparügyi miniszté-
rium kisipari főosztályának ve-
zetője az Ipartestület és a 
KIOSz áltat rendezett előadás-
sorozat köreiében részletesen 
foglalkozott a kisiparosság 
problémái vaj. 

Megemlékezett az újonnan 
átszervezett Iparügyi miniszté-
rium tervezetéről a kisiparos-
ság megsegítésére. Az Anyag-
6s Arhivatai helyébe Hz elmúlt 
héten felállították a kisipari 
főosztályon belül az utalvány-
osztályt, cz végzi a kisiparo-
sok anyagelosztását, az eddi-
ginél Jobb és igazságosabb mó-
don. Ebben a munkában a 
KIOSz is segítségére van. Rö-

videsen részletes tájékoztatást 
adnak ki minden kisiparos ré-
szére, hogy elejéi vegyék a 
szállingó afhircíknek. 

Kihangsúlyozta, hogy a kis-
iparosok népes csoportja szer-
ves része ma már a dolgozók 
társadalmának. A szegedi Uéz-
míiiparosság érezze ezt át és 
megtalálja helyét a dépi de-
mokráciában. 
«Ezzel az előadással befeje-

ződött a szegcdi iparosok vi-
lágnézeti és gazdasági kérdése-
ket felölelő előadássorozata. 
Az előadásokon minden alka-
lommal ezernél több kisinaro? 
vett részt, ezzoi lamijolét ad-
ta. hogv a szegedi kisiparosok 
is fejlődni, tanulni akarnak. 

Ciökfcen' ik a népkonyha? 

elláfoMsfc s z é m á ! 

. A városnak súlyos pénz-
ügyi nehézségeket jelentett 
a népkonyhái ellátás, ezért 
a tanács elhatározta, hogy 
csak a legjobban rászo-
rulóknak juttat ebédet A 

határozat szerint a napi 
több mint 1000 adagot 500 
adaggal kellene csökkenteni, 
mert csak ennyire futja a 
városnak. A város esetleg 
ugy intézkedik, hogy a jö-
vőben csak azok kapjanak 
népkonyhái ellátást, akik 
' özsegélyesek. Ettől függet-
lenül a népjóléti ügyosz-
tály minden népkonyhai ét-
kező viszonyait felülvizs-
gálja és csak" Indokolt eset-
ben adja meg továbbra is a 
népkonyhái ellátást. 

Ü z e n n e k 

a h a r i i í o a i y o k 

Debrecen, iun. 15. ^Debre-
ceni tudósítónk telefon je-
lentése.) Részben a Szovjet-
unió táborodtól, részben pe-. 
dig már Márninnrossziget-
ről több szegedi és szeged-
körnvéki hadifogoly üzeni, 
hogy egészséges és rövide-
sen hazatér. Névsoruk a kö-
vetkező: Csiszár Vince test-
vérének a Délibáb-u. 108 sz. 
alá, Szabó István feleségé-
nek Szegedre. Pulal Mihálv 
feleségének Szegedre, Schaf-
rel Miklós feleségének aRÓ-
ka-u. 2. sz. alá. llauk Mi-
hály Szűregre feleségének. 
Tinnir Ferenc Szegedre fe-
leségének és Csárdás János 
hozzátartozóinak Szegedre, 


