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I 
A hamis pengők — valódiak 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
utóbbi időbea a rendőrségen sokan jelent-
keztek azzal, hogy vásárlás közben hamis 
pengőst kaptak vissza. A beszolgáltatott pen-
gősök meglehetősen különböztek a valódi pen-
gökíöl, színük, hangjuk más volt. A rendőr-
s-ég a beszolgáltatott pengősöket véleménye-
zés végett minden alkalommal felküldölte a 
Nemzeti Bankhoz. Valószinünek látszott, hogy 
újra valamilyen pénzhamisitótársaság ütötte 
fel a fejét, amely meglepő ügyességed és I 
felkészültséggel dolgozik. I 

Csütörtökön érkezett meg a rendőrségre a 
Nemzeti Banknak a hamis pengősökről adott 
véleménye, amely megdöntött minden felte-
vést. A Nemzeti Bank ugyanis alapos vizsgálat 
«tán megállapította, hogy a beküldött hamis 
pengők egytölegyig valódiak. Verést hiba miatt 
a pengők tényleg más hanggál csengnek, 
mint a jók és szinúk is más. 

A beszolgáltatott »hamis« pengők helyett a 
Nemzeti Bank, a beszolgáltatóknak most hi-
bátlan pengősöket küld. 

fóöteles-g a zálogház kSIcsonífii 
megférifése iiéliclii kiadni a lopott ékszereket ? 

Érdekes pör a város! zálogház ellen 
(A Dél magyar ország munkatársától.) Érdekes 

pórt tárgyalt csütörtökön a szegedi járásbíróság. 
A pórt a városi zálogház ellen indították és arról 
szólt, hogy köteles-e a városi zálogház a kölcsön• 
di) megtérítése nélkül kiadni a lopott és az inté-
zetben elzálogosított inaósáaokat a tulaidonos-
nakf 

Katona Lajos nagykereskedő cselédlánya, Simon 
Anna a mult év folyamán rendszeresen lopkodta 
gazdáját. Megtudta, hogy a nagykereskedő hol 
tartja ékszereit, azután ezeket apránként kivette 
a szekrényből és elvitte. Simon Anna ezenkívül 
nagy értékű fehérneműt és vászonárut is lopott 
A többezer pengőt ér8 holmik egyrészét a házmes-
ternéhez vitte, ald »«lkat a zálogházban elzálo-
gosította. 

Amikor a lopások kitudódtak, a nagykereskedő 
Simon Annát lopásért, Peterneki Józsefné ház-
mesternét pedig orgazdaság miatt feljelentette. A 
büntetőtörvényszék a megtartott főtárgyaláson 
mindkettőjüket bűnösnek mondotta ki és fejenként 
3—3 hónapi jogházra ítélte. A törvényszék a jog-
erős ítélet után az aranygyűrűkről, brilliánsfüg-
gőkről és vásznakról szóló négy darab zálogcédulát 
a sértett nagykereskedőnek adta ki. 

Katona Lajos a zálogcédulákat felmutatta a 
zálogházban és kérte, hogy az ingóságokat adják 
ki. A zálogház erre csak az esetben volt haj-
landó, ha a nagykereskedő megtéríti az ingó-
ságokra adott többszáz pengős kölcsönt. A nagy-

kereskedő azonban arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy a zálogház minden ellenszolgáltatás 
nélkül köteles kiadni az értéktárgyakat és kere-
setet adott be a járásbírósághoz ügyvédje, dr. 
Vajda Lajos utján. 

A kereset előadja, hogy a zálogház a kölcsön 
folyósításakor súlyos gondatlanságot követett el, 
mert a tőrvény kifejezetten kimondja, hogy a 
zálogház gyanús esetekben köteles értesíteni a 
rendőrséget. Ebben az esetben gyanúra adhatott 
alkalmat az egyszerű házmesterasszony személye, 
aki brilliánsokat tett zálogba. így a zálogház, 
zálogjogszerzés tekintetében, a rosszhiszemű szer-
zővel esik egyenlő elbírálás alá. 

A tárgyaláson a város képviseletében ár. Sze. 
kerke Lajos tiszti ügyész jelent meg. Szekerke 
kérte a bíróságot, hogy Katonát utasítsa el kere-
setével, mert a zálogház gondatlanságot nem kö-
vetett el, jóhiszeműen járt el, mert szokásban 
van, hogy uricsaládok cselédeikkel küldik zá-
logba ingóságaikat. A felperes ezzel szemben azt 
mondotta, hogyha a zálogház ilyen abuzust hono-
sít meg és elmulasztja a kellő gondosságot, akkor 
viselje a kockázatot. 

A bíróság ugy határozott, hogy szakértőket fog 
megidézni annak megállapítására, hogy milyen ér-
tékűek voltak az elzálogosított Ingóságok. A tár-
gyalást a szakértők meghallgatása után fogják 
folytatni » 

A népfóléíl minisztérium szakértői 
megadták az engedélyt a vizmillelep 

azonnali eíektrifikálására 
(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy a napokban a 
népjóléti minisztérium műszaki osztályának 
két szakértő tisztviselője jött Szegedre, hogy 
helyszíni szemlét tartsanak a vizmütelep elek. 
trifikálása ügyében. Az elektrifikálást, a viz-
mütelep gőzüzemének villanyerővel való fel-
váltását még a mult év első felében hatá-
rozta el hosszas viták után a közgyűlés, mi-
után az iparfelügyelő csak ideiglenesen, az 
év végéig adott engedélyt a régi gőzkazánok 
használatára. Ugy volt, hogy az elektrifiká-
Jáshoz szükséges gépeket még a mult év má-
sodik felében beszerzi a város és kicseréli a 
régi kazánokat, azonban a közgyűlés határa, 
zatának végrehajtásához a kormányhatóság 
engedélye lett volna szükséges, ez az enge-
dély pedig a sok sürgetés és ígéret ellenére 
sem érkezett meg mind a mai napig. Szeren-
csére az iparfelügyelő az évvégi kazánvizsgá-
lat után hat hónappal meghosszabbította a 
régi kazánok használati engedélyét. 

A népjóléti minisztérium szakértői azért 
jöttek Szegedre, hogy megállapítsák, vájjon 
szükséges és előnyös-e a vizmütelep elektrifi-
kálása és hogy a közgyűlés határozata helyt-

| álló-e minden részletében, illetve, Hogy alka!-
; mas-e a kivitelre. 

A helyszíni vizsgálatot szerdán befejezték 
és közölték a polgármesterrel észrevételeiket. 
A polgármester a kővetkezőket mondotta a 
helyszíni szemle eredményéről: 

— A népjóléti miniszter szakértői alapos 
vizsgálat után megadták az engedélyt a köz-
gyűlés elektrifikálási határozatának azonnali 
végrehajtásához, csupán néhány kisebb je-
lentőségű módosítást kívánnak az eredeti ter-
ven. Hozzájárultak ahoz, hogy a város besze-
rezze azokat a gépeket és eszközöket, amelyek 
az üzem átalakításához szükségesek. Helyte-
lenítették azonban a közgyűlési határozatnak 
azt a részét, amely szerint a vizmü gőzkazán-
jai tartalékenergiaként megmaradnának biz-
losi'éku! arra az esetre, ha az áramszolgáltatás 
körül valami zavarok keletkeznének. A szak-
értők szerint ugyanis a város ezeknek a gőz-
kazánoknak nem vehetné semmi hasznát sem, 
mert fölfütésükhöz legalább három-négy óra 
szükséges, már pedig az áramszolgáltatási za-
varok ilyen hosszú ideig nem tartanak. 

— Ezért a szakértők azt javasolták, hogy a 
város adja el a aözkazánokat és helyettük 

szerezzen be egy Diesl-motort, amely né-
hány perc alatt üzembehozható és igy sok-
kal jobban megfelel az üzemfolytonosság biz-
tosításának céljaira. A Diesl-motor beszer-
zése költséges dolog, de azért mégis ezt a 
megoldást kell választanunk. A motort majd 
részletre vásárolja meg a város, igy beszer-
zése különösebb megterhelést nem jelent. 

Elmondotta még a polgármester, hogy az 
elektrifikáláshoz szükséges gépek szállítására 
ajánlatokat kér most a város a gépgyáraktól 
és azután rövidesen meg is vásárolja a gé-
peket, hogy a vizmütelepet a lehető legrövi-
debb időn belül átalakíthassák elektromos 
özemmé. 

Szombaton osztják be 
az inségmunkások második 

és harmadik csoportját 
A szegedi hatósági munkaközvetítő hiva-

tal az inségm unkára vonatkozólag a követ-
kezőket közli: 

Szombaton reggel 8 órakor a hatósági mun-
kaközvetítő előtt megkezdődik a második és 
harmadik turnus összeállítása. A második tur-
nus 20-án kezdi meg a mérnöki hivatal ki-
küldöttei által szombaton kijelölendő helyen a 
munkát. A harmadik turnus egy héttel ké-
sőbb, 25-én, a hatósági munkaközvetítőben 
kapja meg az értesítést, hogy 27-én hol és 
hány órakor indul meg a munka. 

A két turnusba való osztás felezés utján 
történik. Minden csoportot kétfelé osztanak 
és a két csoport sorshúzás utján dönt, hogy, 
melyik kezdi meg 20-án, illetve 27-én «! 
munkát, , 

Szombaton már csak az jelentkezhet mun-
kába való beosztásra, akit előjegyzésbe vettek. 
Ezt igazolni kell az élőjegyzési lappal, de föl 
kell még mutatni a bejelentőlapot és a mun-
kakönyvet is. 

Mindenkinek el kell hozni a szerszámát h, 
mert a mérnöki hivatal emberei csak a szer-
számok figyelembevétele mellett tudják az 
egyes csoportokat összeállítani. 

A hatósági munkaközvetítő a gyülekezés és 
az elosztás egyszerüsitéséré kijelölte a gyifc-
lekező helyet is: 

Talicskások: A Mérei-uccának a Rákóczi-
tér felé eső szakaszán gyülekezzenek és pedig: 
A Felsőváros, Somogyi-telepen (Csongrádi-
sugáruttól a Tiszapartig terjedő részben) la-
kók: a Mérei-ucca 8. számú ház előtt; ró-
kuslak: Mérei-ucca 10. és 12. számú ház előtt; 
ujszegediek, belvárosiak: a Rákóczi-téri ol-
dalon a 8. számú házzal szemközt; álsóvá-
roslak: a Rákóczi-téri oldalon a 10. és 12, 
számú házzal szemközt gyülekezzenek. 

Talicskanélküliek: tehát ásó, lapát, csákány-
nyal rendelkező munkások a Tábor-uccában 
gyülekezzenek. Alsóvárosiak: (Tisza Lajos-
kőrut, Kálvária-ucca és Kálvária-uttól lefelé 
lakók) a Tábor-ucca 5. számú ház előtt 
Belvárosiak és ujszegediek: a Tábor-ucca 8. 
számú ház előtt, tehát az alsóvárosiakkal 
szemközt állanak fel. Felsővárosiak és Somo-
gyi-telepiek: a Tábor-ucca 7/a. és 7/b. számú 
házak előtt, tehát a Mérei-uccánál kezdve a 
Valéria-tér felé sorakozzanak. Rókusiak és 
telepek: (Kálvária-uccától a Csongrádi-sugár-1 

utig) a Tábor-ucca 3. számú ház előtt, tehát a 
Kőrősi-féle üvegkereskedéstől kezdve a Va-
léria-tér felé sorakozzanak. 

A munkaközvetítőben helyrajz is tájékoz-
tatja az érdeklődőket a gyülekezési helyekről. 

A fuvarosok nem szombaton, hanem ked-i 
den 8 órakor jelentkezhetnek a munkaközve-
títőben beosztásra. 

Szombaton előreláthatólag 1600 ember vo-
nul fel szerszámostól a Tábor-uccába és a 
Rákóczi-tér, Mérei-ucca útszakaszára, akiknek 
elosztása 2—3 .óra alatt történik A mér-1 


