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Rablógyilkosság, vagy hollarablás ?
Egy gyógyszerész tragédiája
Zajta község határában, Gots
József gazdálkodó földjén pénteken
a reggeli órákban egy ismeretlen
férfihullát találtak.
A hullát Dencsák András, Gots
József gazdálkodó gazdasági cselédje
fedezte fel, szántás közben.
Az ismeretlen hulla öltözéke vi
seltes lengyelbunda, szakadozott
fekete zakó és nadrág, barna kalap,
fehér ing és piros nyakkendő volt.
Felfedezése után Dancsák azonnal a rendőrbiztosságra sietett és
jelentést tett furcsa leletéről. Azon
nal bizottság szállt ki a helyszínre,
hogy megállapítsák a titokzatos
hulla kilétét és a nyomozást meg
indítsák. A személyazonosságot meg
állapítani nem sikerült, mert a ha
lottnál semmiféle igazoló írást nem
találtak.
Megérkezik
az áldozat felesége
A vizsgálatot folytató bizottság
munkáját furcsa körülmény zavarta
meg. A hulla körül áldogáló cso
porthoz egy jajveszékelő ismeretlen
asszony szaladt és sírva borult rá a
földön fekvő halottra. Mint később
kiderült, a halott felesége volt. Ki
hallgatása során elmondotta, hogy
férjével, Komlóssy Károly gyógy
szerésszel együtt Romániából, Sár
közről menekültek el Magyarországra,
ahol már hosszabb ideje élnek ro
konaiknál. A napokban elhatározták,
hogy visszatérnek elhagyott ottho
nukba. Felesége előbb ment át a
határon és férjével találkát beszélt
meg. Amikor férje nem érkezeit
meg a megbeszélt időpontra, rosszat
sejtve indult a keresésére és itt
akadt rá holtan.

a hulla nyakán egy gyanús piros
foltot fedezett fel, amiből arra kö
vetkeztetnek, hogy a gyógyszerész
nem természetes halállal halt meg,
amit összes hiányzó értékei és iratai
E ltű n t a

rejtélyes v e z e tő
A bizottság elrendelte a hulla fel
A tanuk vallomása szerint a halott
Komlóssyt az előző napokban látták boncolását és a legszélesebb vizs
Zajta községben egy ismeretlen gálatot foganatosítják annak a meg
emberrel, akit valószínűleg vezetőül állapítására, hogy rablógyilkosság,
fogadott fel és aki most rejtélyes vagy hullarablás áldozata lett-e a
szerencsétlen sárközi gyógyszerész.
körülmények között eltűnt.

HALÁLOS TRÉFA
Nagyiéta községben történt. Ko
vács Sándor gazdasági alkalmazott
gazdája juharnak fertőtlenítésére szol
gáló „Tanaton“ nevű folyadékot
vitt az utcán, amikor megállította
Mikó László nevű jóbarátja és meg
kérdezte tőle, hogy mit visz a hétdecis üvegben. Kovács Sándor tré
fásan odaszólt barátjának: „Bort!
Gyere kóstold meg 1“
A szerencsétlen Mikó László

utánakapott az üvegnek és bár Ko
vács az utolsó pillanatban figyel
meztette, hogy ne igyon belőle,
mert méreg, már akkorára meg
kóstolta, ami után eszelősen futni
kezdett. Mikó László vagy ötven
métert futhatott, amikor élettelenül
ösizeesett. Amikor a községi orvos
megérkezett, már halott volt.
A „tréfacsináló“ Kovács Sándort
letartóztatták.

Megkerül
az ellopott bunda

Felhívás
a textilkereskedőkbOz!

Dr. Plank Gyula nyíregyházi lakos,
árvaszéki ülnök 1944. év októberé
ben, még a felszabadulás előtt min
den ingóságát jól elzárt lakásában
helyezte el, ahonnan azt időközben
ismeretlen tettesek ellopták.
Dr. Plank Gyula a napokban fel
ismerte egy helybeli cipészmesteren
az ellopott bundáját. Feljelentést tett
a rendőrségen, amelynek alapján a
megtartott házkutatás során több
dolgot találtak a cipészmester la
Hiányzanak a hulla
kásán, ami dr. Plank ellopott ruha
neműi közül való.
összes értékei
A cipészmester kihallgatása során
A haiott megmotozása során meg
elmondotta
a rendőrségen, hogy a
lepetten vették észre, hogy a halott
arany pecsétgyűrűje, jegygyűrűje és holmikat a bundával együtt felesége
minden értéke hiányzik. Rejtélyes az ócskapiacon vásárolta egy általa
körülmények között eltűnt összes ismeretlen egyéntől. A bundát és a
többi ruhaneműt a nyomozás beigazoló irata is.
fejeztéig bűnjelként lefoglalták.
Rablógyilkosság, vagy
hullarablás ?
— Felkérjük az izraelita hitfelekezethez
tartozó íako-okat,
A halott Komlóssy Károly felesége
hogy
kivétel
nélkül
sürgősen je
elmondotta, hogy férje már hosszabb lentkezzenek összeírás
végett a
idő óta súlyos szervi szívbajban Joint kirendeltség Jókai utca 8 sz.
szenved. A kiszállott orvos azonban alatti irodájában.

Megérkezett a textilkereskedők vásárlási könyve
a kereskedelmi és iparkamarához
A debreceni kereskedelmi és ipar
kamarához megérkezett a textil
kereskedők részére szóló vásárlási
könyv. A vásárlási könyv adatait a
kamara tölti ki és abban fel kell
tüntetni ,azt is, hogy a kereskedő
mennyi adót fizetett be.
Ez a vásárlási könyvecske kisés nagykereskedőre egyaránt vonat
kozik, de csak pamut- és textil
árukra érvényes, vászon, flanell, kar
ton és cejgárukra.
A textilkönyvvel rendelkező ke
reskedők úgy a gyárnál, mint az
erre a célra kijelölt nagykereskedő

is bizonyítanak. Fennforoghat az a
körülmény is, hogy Komlóssyt szív
baj ölte meg a nagy izgalomban a
határ átlépésekor és értéktárgyait
egy lelketlen hullarabló vitte el.

nél beszerezhetik készletüket. A vásárlási könyvhöz szelvényt is fog
nak kapni, amely hasonló az élelmi
szerjegyekhez. Vásárlás esetén a ki
szolgáló gyár, vagy nagykereskedő
levágja a megfelelő részt, amivel a
textilirodának köteles elszámolni.
Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy
most már a vidék is adóbefizetésé
nek megfelelően részesüljön a textil elosztásból.
A textilkereskedők a könyvekért
jelentkezhetnek a kereskedelmi és
iparkamara 7. számú szobájában.

A Magyar Közlöny 249. számá
ban megjelent 169.000/1946. Ip. M.
számú rendelet 1. -§. 2. bekezdé
sében egyes textilcikkékre (karton,
flanell, pamut, vászon, kanavászon
zefir, freskó, inlett, lenn) orszá
gosan egységes fogyasztói árat ál
lapított meg. Mielőtt az árak újabb
razziaszerü
ellenőrzé
sét a miniszteri rendeletekben és
az Árhivatal leiratában foglalt fel
hatalmazás alapján a felügyelőség
ellenőreivel és a G, R. nyomozókkal
megkezdeném, figyelmeztetem az
összes kiskereskedőket, hogy kal
kulációikat a vonatkozó rendele
tekben (166,000—1945 Ip. M- szá
mú rendelet, megjelent a M. K.
171. számában, 166.000—1946, Ip.
M. számú rendelet, megjelent a
M. K. 242. számában) előirt mó
don fogom felülvizsgáltatni és bár
milyen visszaélés esetén az államügyészséghez teszek jelentést.
Értesítem végül az érdekelteket,
hogy ellenőrző közegeim minden
esetben a felügyelőség hivatalos
pecsétjével ellátott és a kiküldetés
célját magábafoglaló rendelvény
nyel lesznek ellátva*
Nyíregyháza, 1946, nov, 20.
KONKOLY sk.
kér felügyelő
a felügyelőség vezetője.

26-án nyit a Hungária mozi

H ÍR E K
— Esküvői hir. Farkas Ilona
és Leutman Lajos folyó hó 24-én
délután 1 órakor tartják esküvő
jüket Eötvös utca 3 alatt. Ismerő
söket szeretettel elvárunk.
— Házasság. Demeter Anna
és dr. Káldor Elemér ujfehértói
községi orvos november 23-án,
déli 12 órakor tartják esküvőjüket
a nagykállói görögkatolikus temp
lomban. (Minden külön értesítés
helyett.)
— Megbízás. A tankerületi fő
igazgató a helybeli áll. kisegítő
iskola igazgatói teendőinek ellátásá
val Dövényi Zoltán igazgató-tanítót
bízta meg.
— A .pénzügyigazgatóság két
komplett hálószobabutor hozzávaló
sodrony ‘és matracokkal, továbbá
2 hencser, 2 asztal és 16 szék
szállítására versenytárgyalást hir
det. Bélyegmentes ajánlatok a
pénzügyigazgatóság 1. emelet 16.
számú szobájába november hó
30 ig beadandók.
— A MUSz bajtórsak minél
nagyobb számban leendő megje
lenését kéri a vezetőség a Szarvas
utcai kultúrteremben, ma novem
ber 24-én fél 10 órakor, A fontos
ügyre való tekintettel minden baj“
társat és bajtársnőt szeretettel vá
runk.
26-án nyit a Hungária mozi
Ügyvédi hir. Dr. Murányi Ist
ván ügyvéd Budapestre (IV. Ve
ress Pálné utca 26.) költözvén,
irodáját régi munkatársa Dr. Gólya
Barnabás ügyvéd vette át, aki iro
dáját Szabadság tér 8 alatt meg
nyitotta.
— Hirdetmény. A Magyar Ipar
ügyi miniszter ur 17,000—1946. Ip.
M. számú rendelete •értelmében
azokat az ásványolaj termékek
tárolására és szállítására szolgáló
vashordókat, amelyeket ténylege
sen nem ásványolaj termékek
szállítására használnak, továbbá
azokat, amelyek a birtokosok in
dokolt szükségletét meghaladják,
a birtokosok kötelesek a Magyar
Ásványolajfinomitó Gyárak Orszá
gos Egyesületének tagvállalati szá
mára a közellátási miniszter által
megállapított térítés fejében hasz
nálatra átengedni. Abban a kér
désben, hogy valamely természe
tes, vagy jogi személy birtokában
álló vashordó készletet az érde
kelt indÓKolt szükségletét megha
ladja-e, a mezőgazdasággal foglal
kozókra nézve a gazdasági fel
ügyelő, az iparüzők tekintetében
az iparfelügyelő, egyéb szemé
lyek tekintetében pedig az elsőfuku közigazgatási hatóság dönt.
Felhívom ezért a vashordó birto
kosokat, hogy készleteiket 15 na
pon belül jelentsék be a 4. számú
szobában az iparügyi előadónál,
Fazekas János sk. polgármester.

S P O R T B Á L Hungária Filmszínház

A Szociáldemokrata Ifjúsági Moz
galom és a Barátság S. E. ma este
6 órai kezdettel a Szociáldemokrata
Párt Vay Ádám utca 7. szám alatti
helyiségében nagyszabású sportbált
rendez. Kitűnő büffé és fűtött ter
mek várják a szórakozni vágyó ifjú
ságot. A zenét elsőrangú jazz-zene
kar szolgáltatja. Mindenkit szeretet
tel vár a rendezőség.

Nov. 26-án kedden.

Budapestet megelőzve

MADÁCH

című filmmel indul
Kiváló szereplők- briliiáns rendezés és
művészi megjátszás jellemzik ezt a filmet
S z er e p l ő k :
Jávor Pál
Szerény! Éva
Nagy István
Timár József
Makiári Zoltán
Ladomérszki Margit
Somlay Arthur
Pataky Jenő
Ajtay Andor
Poór Lili
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