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Megérkezet t a külföldi kSIcsön első rész lete 
Hosszú hónapokig tartó előkészületek, tár-
alisok és alkudozások ulán végre pozitiv 

it oltott a magyar városok dollárkOIcsön 
akciój a. Szeged legalább megkapta a kért 725 
ezer dollár első felét, tizenkilenc és félmilliárd 
papirkoronit. A pénz megérkezett, a város már 
át is vette és a szeptemberi közgyűlés határo-
zata értelmében azonnal kiosztotta a szegedi 
pénzintézetek között, amelyek betétként kezelik 
mindaddig, amig a városnak szüksége nem 
lesz rá. 

A külföldi kO'csőn első felének megérkezése 
is kellemetlen meglepetést keltett a váratházán. 
A pénz ugyanis csak papiron volt 19.327.000,000 
korona, a valóságban azonban a város csupán 
16327.000,000 koronát kapott és egy pénaügy-
miniszterileg szignált nyugtát hárommilliárd 
koronáról. Ennek a váratlanul levont három-
milliárd koronának a következő a tö ténete. A 
pénzügyminiszter néhány hónap előtt, amikor a 
város a nehezen befolyó földbérek következté-
ben szorult anyagi helyzetbe kerOlt, három-
milliárd korona előleget folyósi'ott a városnak 
előlegül a forgalmi adórészesedésére. Az előle-
get — at akkori megállapodás értelmében — 

as év végéig esedékessé váló városi forgalmi 
adőrészesedésből tartotta volna vissza az ál-
lampénz ár. Eddig körülbelül hatizdzmtllti ko-
rénál már levont a város Járandóságaiból ax 
állampénztár, a pinxügymin'siter aionban 
nagysietve levonta ax egész hárommilliárd ko-
ronát. 

A kölcsön felhasználásáról a polgármester 
érdek'ődésűnkre a kővetkezőket mondotta: 

— A lehető legrövidebb időn belül most 
már megkezdjük a tanyai vasat építését. Ei 
alatt természetesen nem szabad azt érteni, 
mintha rögtön hozzáfognánk a sinek lefekteté-
séhez. mert addig, amig ennek a lehetősége 
elérkezik, különböző kérdéseket kell elintéznünk. 
Legelőször a kisajátítási eljárást indítjuk meg 
azok ellen a földbirtokosok elleu, akik tek föld-
jét keresztülszeli a vasú'. Meg kell alakitanunt 
azt a műszaki bizottságot is, amely a vasút-
építést irányítja, ellenőzi és kidolgozza a vasút* 
terv részleteit. Remélem azonban, hogy a tény-
leges építést is megkezdhetjük még a követ-
kező hónapban. Az épitést ott kezdjük meg, 
ahol annak semmi akadálya nincs. 

Újra tá rgya l j ák Klein Gyula bűnügyét ? 
Hármas tanácsnak kell letárgyalni a minősített csaláai ás sikkasztási 

b ű n ü g y e t . 

kiegészítést rendelt el, majd annak ellenére, hogy 
kevesebb bűncselekményben mondotta kl bűnösnek, 
négy évre súlyosbította büntetését. 

Klein Gyula még ezután is szabadon maradt, 
állást vállalt az egyik szegedi irógépcégnél — és 
ujabb differenciál támadtak. A hatóságok most 
már letartóztatták a négy évi fegyházra itélt Klein 
Gyulát és most már az ügyészség fogházában kell 
megvárnia ügyének jogerős elintézését. 

Közben a bűnügy iratai felkerültek a Kúriához, 
ahol már az előadó áttanulmányozta az ügyet, ugy 
hogy rövidesen megtartják a harmadfokú tárgya-
lást is. Értesülésünk szerint azonban közben érde-
kes dolgoknak jöttek a nyomára, amely valószínű-
leg jelentékenyen fogja befolyásolni az ü g y e t . Klein 
Gyulát ugyanis többrendbeli minősített csalással 
és sikkasztással vádolta az ügyészség és ilyen 
bűncselekményekben mondották is ki bűnösnek az 
alsóbirőságok. A Kúria felfogása azonban — érte-
sülésünk szerint — az, hogy a minősített csalási 

Emlékezetes még a nyilvánosság előtt az a nagy 
port fölvert bünUgy, amelynek középpontjában 
Klein Gyula volt hittantanitó áll. Két fórum után 
most a legfelsőbb magyar bíróság elé kerültek a 
bűnügy iratai és most a megbízható értesülések 
szerint, érdekes fordulat következik be a közel-
jövőben. 

Klein Gyula hittantanitó korában — mint még 
emlékezetes — a legkülönbözőbb üzletekkel fog-
lalkozott, számos magánostól és kereskedőtől koszt-
pénzeket vett át és a kölcsönökért igen magas 
kamatot fizetett. Eleinte semmi baj nem volt a 
kosztpénzekkel, Klein pontosan fizette a milliókra 
rugó heti kamatokat, majd hónapok után megkez-
dődtek a bajok. Klein Gyula nem tudta pontosan 
fizetni a kamatokat és hogy mégis elejét vegye a 
felek kellemetlenkedéseinek, ujabb kölcsönökből 
toldozgatta az esedékes kosztkamatokat Klein 
Gyula jól élt az üzletekből, de áruüzletel nem 
sikerültek. Az összeomlás bekövetkezett 

A hitelezők közül néhányan megjelentek a rend-
őrségen, amikor már hetek óta nem kaptak kama-
tot és nem tudták megkapni semmiképen sem 
eredeti tőkéjüket. A följelentéseket éppen akkor 
tették meg, amikor K>ein ujabb összegek után 
utazott, amiből azt következtették, hogy Klein meg 
akar szökni. A rendőrség emberei Nyíregyháza 
mellen tartóztatták le a volt hittantanitót 

A törvényszéken dr. Tarajossy Béla tárgyalta 
Klein Gyula csalási és sikkasztási bűnügyét és 
két évi fegyházra ítélte. A Tábla először bizonyitás-

bünügyekbenafóíúrgyalást nem egyes bírónak,ha-
nem három tagból álló tanácsnak kell lefolytatnia. 

A közeljövőben tárgyalják a Kúria előtt ezt a 
bűnügyet és ezen a tárgyaláson mondanak hatá-
rozatot majd ebben a kérdésben. Amennyiben a 
Kúria kimondja, hogy tanácsnak kell letárgyalnia 
Klein Gyula ügyét, ugy az Iratok visszakerülnek a 
szegedi törvényszékre és a volt hittantanár ismét 
a bíróság elé kerül. Ebben az esetben pedig még 
hosszú idő fog elmúlni, amig Klein Gyula a fog-
házban megtudja a Jogerős Ítéletet. 

Végszükség cimén fölmentettek egy villamosvezetőt, 
aki föllépésével megakadályozott egy súlyos karambolt. 

Karambol helyett — el^ázolás. 
Igen éreekes ügyben mondott mi 

mélló Ítéletet a szegedi törvényszék. Az Ítélet 
indokolása figyelmet fog kelteni a jogászi körök-
ben, mivel a törvényszék végszükséget állapí-
tott meg akkor, amikor közveszélyű cselekmény 
bűntette alól fölmentett egy szegedi villamos-
kalauzt. 

Még emlékezetes a nyilvánosság előtt az a 
könnyen végzetes következményekkel Járható 
villamoskaramból, amely hónapokkal ezelőtt 
történt a Kárász ucca és Dugonics-tér sarkán. 
Józsa István kocsivezető a vágóhid-gedói 
vonalon tellesitett szolgálatot és a délutáni 
órákban éppen a vágóhíd felé akart befordulni 
kocsijával a Kárász uccáról. A villamos már 
áthalad! a váltón, amikor a kocsivezető észre-
vette, hogy az állomás felőli Dugonics-téri el-
lentétes megállőbelyről elindult a másik villamos 
és már csak lépések választják el kocsijától. 
Ha a gadói villamos még néhány métert haladt 
volna dőre, a katasztrófa azonnal bekivetkezik, 
ax állomási villamos derékban iörte volaa ketté 
főzsa kocsiját. 

A kocsivezető ekkor lélekjelenlétét el nem 
veszitve, azonnal megállította a kocsiját és 
ugyanebben a pillanatban hátrafelé iuditotta. 
Alig tett a kocsi néhány métert hátrafelé, ami-
kor elrobogott előtte a rókusi pályaudvarra 
igyekező villamos. Miközben azonban Józsa 
kocsija bálrafelé gurult, szerencsétlenség történt. 
A hirtelen hátralndaió kocsi elütötte a háta-
mögött álló váltóállítót, aki a néhány másod; 
perc alatt nem tudott menekülni. 

A szerencsétlenség után közveszélyi cselek-
mény bűntettéért emeltek vádat a villamosvezető 
ellen.Dr. Mezey Síndor védő előadta a biró tágnak, 
bogy Józsa végszükségben cselekedett; ha nem 
indítja azonnal hátrafelé a kocsit, a katasztrófa 
azonnal bekövetkezik, súlyos vtszélybsn lett 
volaa nem csak a vezető élete, hmem a vil-
lamos utasainak élete is. Saját életét és az 
utasok életét mentette meg Józsa azzal, bogy 
visszafelé indította kocsiját, különben pedig 
nem láthatta a vezető, bogy a kocsi mögött 
még dolgozik a váltóállító. 

A törvényszék boasias tanácskozás után fel-

mentette főzsa Istvánt, elfogadta a védő érve-
lését és az indokolás megállapitla, bogy Józsa 
végszükségben cselekedett. Eizel pedig meg-
mentette az utasok ésasa |át életéi. Az Ítéletben 
as flgyész is megnyugodott éf igy az Jogerős. 
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Kelemen ucca 12. sz. 

Olcsó occassiós árusítás 

Női teveszőr házicipő 7 0 . 0 0 0 K 
2 4 0 . 0 0 0 K „ 

F é » 260.000 1 
Mlaltff cipOstOksfglttéf 
beszerzi. kérjük áras ki-
rakatainkat megtekinteni. 

Nagy harisnyavásár, 
olcsó árúsitás, mig a 

készlet tart 
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BÁRÓ JOSIKA u. i. I. emelet 
Készit elsőrendű kivitelben angol és francia női- és 

gyermekruha különlegességeket. 285 

Olcsé á r a k I 

AZ ISKOLASGVERMEKNEK 
kiwges éa erőtelje* tiplilkoxisra 
van aiükjége. Külínösen looto*. 
bogy « reggeli kiadós é» tápláló 
legyen. TipUló. Izlete* éa juü-

y 
tyo* áránál fogva mindenki ízi-

« á r a botiílérhetfi a t évek 6ta 

bevitt M«li»l t n a l U n k i k a d 

V« kfl K 10.500 

Ok t óberi 

reklám cikkeim 
É p o n g e flanelle 48 .ooo 
Csíkos ruha és aljkelme. . . 30.ooo 
Francia flanelle 36.ooo 
Kockás velour kabátkelnie. . 250.ooo 
I-a ing-zefir 25.ooo 
100 cm. széles csipkefüggöny 25.ooo 
Férfi ragián l^gStöSrr*. 6OO.000 

Divatkülönlegességek! £ 

WEISZ IMRE 
DÍVATARUHÁZA KLAUZAL-TÉR 1. 
( T E J - P I A C) 

A gyermeket szeretni s érte áldozatot hozni: k V Ö b b Jöjjön el a Gyermek-
barátok mulatságára. Október 3-án a Kass-vigadóba 


