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Komplikált oklrathamlsitási 
és sikkasztási pör az elválás után 
(A Délmagyarország munkatársától.) Rendkívül 

bonyolult és több éve húzódó pörösködésnek a 
bűnügyi része került csütörtökön a szegedi bün-
tetőtőrvényszé.k Gőmőry-tanácsa elé. A pörök kez-
dete visszanyúlik 1926-ba, amely idő óta leg-
alább tizennégy polgári pör indult meg a felek 
kőzött és az akták súlya ma már több kilóra 
tehető. 

Egy volt szegedi kántor 1926-ban felbontotta a 
feleségével az életközösséget és elköltözött Szeged-
ről. A házasságból három gyermek született, akik 
az asszonynál maradtak. Az asszony az összes bú-
torokkal és értéktárgyakkal együtt sógorához ment 
lakni. Azután a szegedi járásbíróságon gyermek-
tartás és nötartás megítélése végett pört indított 
férje ellen, amelyet meg is nyert és a bíróság kö-
telezte a volt kántort havi egy mázsa buza fize-
tésére. A férj viszont a felesége ellen indított 
a járásbíróságon igénypőrt, melyben kérte, hogy 
a bútoroknak és az értéktárgyaknak őt megillető 
részét az asszony adja ki neki. A pörökben később 
magánegvesség jött létre, amelynek alapján a férj 
el akarta vitetni feleségétől a bútorokat. Mivel 
azonban a volt kántor a tartásdijat nem fizette, 
az asszony kérte a bíróságtól az egyesség felbon-
tását, ami meg is történt. Ujabb pörők indultak 
meg azután, melynek során az asszony kérte a 
birtokában lévőt ingóságoknak javára való lefogla-
lását, a férj pedig ismét végrehajtást vezettetett 
felesége ellen. A biróság az ingóságokra el is ren-
delte a zárlatot és egyrészét a férjx másrészét az 
asszony javára foglaltatta le. 

A pör után a férj elakarta vitetni az ingóságok 
pgyrészét, de az asszony ebbe nem volt hajlandó 
belemenni. Hogy a bútorokat és az értékes evő-
eszközöket megmenthesse, sógorával együtt azt 
mondotta a végrehajtónak, hogy ő ötmillió korona 
lakbérrel tartozik. A végrehajtó erről jegyzőköny-
vet vett fel, amit a sógor is aláirt A rokon ezek-

után kérte a bíróságot, hogy javára oldja fel az 
ingóságokat a zárlat alóL 

A volt kántor rokona 1926-ban, a nőtartásdij-
pőrben, eskü alatt vallotta, hogy az asszonyt ő 
szánalomból vette maga mellé, lakbért nem fizet, 
ellenben segit az üzletben, közöttük tehát bérleti 
viszony nincs. A törvényszék ennek alapján el is 
utasította a keresetet, mert megállapította, hogy 
koholt bérleti viszony meséjével csak azért indí-
totta meg a pört, hogy ezáltal megakadályozza 
azt, hogy a férj elvihesse az ingóságokat 

1927 juliusában azután a volt kántor végrehaj-
tás utján mégis csak megkapta az ingóságokat, 
melyeket azonnal eladott és elajándékozott. Ehez 
azonban nem volt joga, mert még pör volt folya-
matba és az ingóságok az asszony javára is 
felül voltak foglalva. 

A polgári pörök lezajlása után az ügyészség 
ugy látta, hogy hosszú és elkeseredett peres-
kedés során az összes felek beleütköztek a bfín-
telőtörvénykönyv paragrafusaiba és ezért a sze-
replők ellen vádiratot adtak ki. 

A csütörtöki főtárgyaláson órákat vett igénybe 
a polgári pör iratainak az ismertetése. A vádlottak 
kihallgatásuk alkalmával jóhiszeműségükkel véde-
keztek, a férj rokona azt állította, hogy az asszony 
tényleg lakója, aki fizetni tartozik neki. A férj 
azzal védekezett, hogy ő a végrehajtások idején 
nem tartózkodott Szegeden, tehát nem volt tudo-
mása arról, hogy az ingóságokat felülfoglalták. 

A törvényszék hosszas tanácskozás után bűnős-
nek mondotta ki az asszonyt és a rokont okirat-
hamisítás vétségében, mint tettestársakat és ezért 
őket fejenként li—li napi fogházbüntetésre Ítélte, 
a volt kántort ellenben azzal az indokolással, 
hogy jóhiszeműsége nyilvánvaló, felmentette a sik-
kasztás vádja alól 

Az elitéltek bűnösségük megállapítása ellen fe-
lebbezést jelentettek be. 

$4T 

Hz â tgoi hmk 
nem szállította le a kamatlábat 

London, november 14. Az angol bank mai fő-
tanácsi ülésén a bankkamatlábat változatlanul 6 
százalékban állapította meg. 

Rablógyilkossá® 
Balmazújváros halárában 

Debrecen, november 14. A balmazújvárosi 

csendőrség telefonon jelentette a debreceni 

ügyészségnek, hogy a balmazújvárosi határ: 

egyik tanyáján csütörtökre virradóra meg* 
gyilkolták Spitz Etelka házvezetőnőt. A vizs-

gálat eddigi adatai szerint minden valószínű-

ség szerint rablógyilkosság történt. 
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perckor, nyugszik 4 óra 25 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

ntán 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10— y2l-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály acca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilién s.-ut 
I I . (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dngonict tér 12. (Tel. 791) 
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— Kecskeméti szenátorok tanulmányozták a sze-
gedi vágóhidat. Csütörtökön Kecskemét város ta-
nácsának több tagja és a kecskeméti közvág >hid 
igazgatója tartózkodott Szegeden, hogy megte-
kintse a szegedi közvágóhidat és tanulmányozza 
annak üzemét, adminisztrációját. A kecskemétieket 
B a l á z s gazdász kalauzolta. 

— A belügyminiszter nem hagyta Jóvá a vadá-
szat« szabályrendeletet. A régi közgyűlés jó néhány 
hónappal ezelőtt módosította a régi vadászati sza-
bályrendeletet és azt jóváhagyás végett felterjesz-
tette a belügyminiszterhez. A belügyminiszter most 
értesítette a város hatóságát, hogy a szabályren-
deletet nem hagyja jóvá. azt pótlás végett vissza-
küldi. Szükségesnek tartja, hogy a közgyűlés né-
hány olyan paragrafust illesszen még bele, amely 
jobban biztosítja a vadállomány védelmét. így 
a vadászati szabályrendelet ismét a közgyűlés elé 
kerül. 

— A Délmagyarország uj regénye. Csütörtöki 
számunkban jelentettük, hogy a D é l m a g y a r -
o r s z á g pénteken F e i k s Magdának, a fiatal 
Írónő regényének, az » I f j ú s á g , s ü r ü e rdő . . . «-
nek közlését kezdi meg. A regény közlése most 
technikai okok miatt rövid halasztást szenved. 

— Rendbehozzák a közúti hld feljáróinak bur-
kolatát. A polgármester elrendelte a közúti hid 
feljáróinak rendbehozását. Utasította a mérnöki 
hivatalt a feljárók burkolásához szükséges faanyag 
megrendelésére és a munka kiadására. Valószínű-
kig két hét múlva meg is kezdik az annyiszor 
sürgetett javítási munkát. 

Holnap Szigeti hegsc!tie$t.Mozl. 

— Bethlen Gábor ünnepség Szegeden. Csütörtö-
kön este tartotta meg a szegedi »Hargitaváralja« 
jelképes székely község Bethlen Gábor 300 éves év-
fordulójának ünnepségét. A Raffay-vendéglőben 
megtartott ünnepségen mintegy 150-en jelentek 
meg. Az ünnepi beszédet Szíjgyártó Albert mon-
dotta, utána Váli Nagy Géza ódáját szavalta el dr. 
Halló István. Budai Árpád egyetemi tanár »Beth-
len Gábor kenyere« cimü munkáját Szíjgyártó Al-
bert olvasta fel nagy tetszés mellett Dr. Ballá 
István Bethlen Gáborról irt költeményét adta elő. 
Dr. Berze Árpád felolvasása és Szabó Juliska sza-
valata után az ünnepség véget ért. 

— Beszámoló az utazók egyesületében. Élénk 
tevékenységet fejt ki az Alföldi Utazók és Keres-
kedők Egyesülete. Nemrégiben adtunk hirt arról 
a nagyszabású klubavató ünnepségről, amelyen 
az újonnan berendezett egyesületi helyiséget átad-
ták a rendeltetésének, a mult héten kitűnően 
sikerült teaestélyen látták vendégül a klub nő-
tagjait, most pedig november 23-án taggyűlés ke-
retében számolnak be arról a nagy munkáról, 
amelyet az uj klubhelyiség létesítése körül fej-
tettek ki. Ezt az alkalmat ragadja meg az egye-
sület vezetősége, hogy a november 30-án kezdődő 
kulturciklust is ismertesse a tagok összességével. 
A program során legérdekesebb előadásokkal kí-
vánják szolgálni az egyesület kulturális törekvé-
seit amelynek keretében Móra Ferenc, dr. Tonelli 
Sándor, a szegedi filharmonikusok és az ujságiró-
társadalom szine-java tart előadásokat. Az érde-
kesnek ígérkező taggyűlést este fél 9 órakor tartják 
meg a Csekonics-ucca 1. szám alatti helyiségben. 

— A Szegedi Gyorsírók Egyesülete vasárnap dél-
után 4 órakor tartja választmányi ülését hivatalos 
helyiségében. Ezen az ülésen a gyorsírás több 
nagyfontosságú kérdését tárgyalja meg az egye-
sület választmánya. 

— Lopott holmikból szerzett pénzen akart uj 
étote* kezdeni. Megírta a D é l m a g y a r o r s z á g , 
hogy a rendőrség elfogta Kéry Ferenc notórius 
tolvajt, aki Gál József né lakásáról 800 pengő ér-
tékű ékszert lopott el. Kéryt csütörtökön részlete-
sen kihallgatták a rendőrségen. Nem tagadta a 
betörést és elmondotta, hogy október 15-én sza-
badult a Csillagbörtönből. Az volt a szándéka, 
hogy négy vagy öt helyre betör és az igy szerzett 
tőkével uj életet kezd. Sajnálta, hogy már az 
első betörésnél rajtavesztett. Átkísérték az ügyész-
ségre, " " ' T 

Holland-India gazdasági 
főbiztosa Szegeden 

Pénteken érdekes vendége lesz Szegednek, ffl*-
tőleg a szegedi Rotary Clubnak, William de CocU 
Buning, Holland-India gazdasági főbiztosa. Williami 
de Cock Buning a nyáron Amszterdamban tartott 
kereskedelmi szakoktatási kongresszus alkalmával 
megismerkedett a magyar delegátusokkal és meg-
ígérte nekik, hogy az ősz folyamán meglátogatja 
Magyarországot. Cock Buning a holland közélet 
érdekes alakjai közé tartozik, a jávai Soerakartá« 
ban született és hosszú ideig Brit- és Holland« 
Indiában a gyakorlati kereskedelmi pályán műkö-
dött. 1920-ban hazatért az anyaországba és ai 
holland kormány az indiai gyarmatok gazdasági 
főbiztosává nevezte ki. E minőségében hivatása 
az indiai gyarmatok külkereskedelmi ügyeinek in-
tézése. William de Cock Buning ezidőszerint at 
holland Rotary Clubok elnökségének elnöke. 

Szegedi látogatása elsősorban az itteni Rotary 
Clubnak szól Back Bernát, mint a Rotary Club 
elnöke és egyben holland főkonzul, az érdekes 
vendéget estére meghívta a színházba Móra Fe-

j renc premierjének megtekintésére. Színház után a 
| szegedi Rotary Club vendége üszteletöwv ,össza-
" jövetelt rendez a Kass-szálló különtermében. 

— Nyilatkozat. A Budapesti Közlöny 1929 évf 
november 7-iki száma közli: »A m. kir. belügy-
miniszter Adler Imre, Szeged városban 1898. évben 
született, ág. h. ev. vallású, nőtlen, szegedi lakos, 
újságíró kérelmére családi nevét az 1929. évf 
255.929. VIII. sz. határozatával »Sas« névre vál-
toztatta át.« A Magyar Újságírók Egyesületének 
szegedi osztálya, mint a hivatásos újságírók tes* 
tülete kijelenti, hogy A d l e r (Sas) n e v ű tag« 
j a n i n c s . 

x Esős Időben megbízható védelmet nyújtanak 
Del-Ka közismerten jó és olcsó bgr- és gumi-
cipői. Fiók: Kárász-ucca 14. 54 

— A klrályhalm! vlllatelep elten- Mint ismere-
tes, a kisvasút felépítése után merült fel a király-
halmi villatelep terve, amely általános tetszést 
keltett az egész városban. A tervet részletesen 
ki is dolgozta a mérnöki hivatal, de keresztül-
vitelére eddig a gazdasági pangás miatt nem' 
kerülhetett sor. A terv ellen most komoly had-
járat készül. A királyhalmi népkör és a királyhal-
pii katolikus egyházközség vezetősége arra kérta 
á polgármestert, hogy a villatelepnek szánt terü-
letet ne villatelkekre, hanem házhelyekre osztassa 
föl és a királyhalmi templom környékén szervez-
zen éppen olyan falusias jellegű tanyai központot, 
mint amilyen Felsőközponton és Alsóközponton 
kialakult. A polgármester Fodor Jenő polgármes-
terhelyettest bízta meg a ké' I.'s tinulinányozásfi-
val. 

— Uj könyvek a Dclmagyarország kölcsönkőnyv-
tárában. Sinclair L^wis: Sam Dodoworth Európá-
ban (két kölet), Kaith Tivadar: Az irodaüzeni 
racionalizálása. 

Aranyszőrű bárány 
előadása után a 

DREHERBE 
megyünk. uo Zfcróra reggel 4. 

M i n d e n ü t t I 

1L 98) 

ALFÖLDI TEIVUAT J 
k é r l e n ! 


