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Központi Tejcsarnok 
Naponta friss 

YOGHURT 
akik luxusból vezetik az autót, még szigorúbban 
kellene eljárni. A sajtó nagyon helyesen járt el, 
amikor Odescalchi Miklós herceg ügyét részlete-
sen ismertette. Szigorúan kell eljárni ezekkel szem-
ben, nehogy az a vélemény alakuljon ki a kö-
zönségben, hogy magasabb társadalmi állású egyén 
a büntetéstől könnyen megszabadulhat. Nem 
akar a társadalmi osztályok között ellentéteket 
szitani, éppen ezért kívánja a legszigorúbb és 
legigazságosabb eljárást. 

ífann Arnold elmondta, hogy a hetvenes évek-
ben egy bárót, aki gyorsan hajlott és a rendőr 
fel akarta tartóztatni és ezért ostorával a rendőr 
arcába csapott, megfosztottak rangjától. Magyar-
országon. meg kell szüntetni azt a felfogást, hogy 
magasállásu egyén csak pénzkérdésnek tekinti az 
ilyen kihágást. 

Lázár Miklós sajnálattal állapítja meg, hogy 
• margitszigeti rendőrgázolás tettese még min-
dig nem került kézre és ez nagyon rossz hatás-
sal van a közönségre. Hat esetben vették pél-
dának a szigeti metódust az ntasok: otthagyták az 
elgázolt embert és tovább robogtak. 

Andréka Károly főkapitányhelyettes válaszolt a 
felszólalásokra. A közeli napokban u j közlekedési 
szabályok fognak megjelenni, ezeknek bevezetésétől 
sokat várnak. Mi csak őrülünk, hogy a lapok fel-
fújják Odescalchi Miklós berc®g eseíétj mert igy 
módunkban áll bebizonyítani, hogy mindenkivel 
szemben egyformán járunk el. Az Odescalchi-eset-
ben a rendőr látta, hogy ittas a vezető és be 
akarta vezetni a főkapitányságra. A herceg azon-
ftan mellbevágta a rendőrt és igy a kihágásból 
— bűnügy lett. 

Lázár Miklós: Arról van szó, hogy tizenkét ki-
hágást követett eí és mégis megtarthatja a soffőr-
Igazolványt. Megtarthatta volna egy soffőr is? 

Andréka: Amikor gázolt a herceg, á rendőrség 
lefoglalta az igazolványt, 1927-ben a tábla ki-
mondotta, hogy a hajtási igazolványt nem vonják 
meg a hercegtől. Amikor Odescalchi herceg kérte 
a rendőrségtől az igazolványt, nem adták ki neki, 
hanem ujabb vizsgára utasították és csak ennek 
sikeres letétele után kapta vissza hajtási igazol-
ványát. 

Ílann Arnold: A fő kapitány helyettes azt mon-
dotta, hogy a lapok felfújták az ügyet. Nagyon 
jól tették és a közönség csak hálával lehet az 
iíjságjrök iránt, hogy ilyen részletesen tárgyalta 
le ezt a kérdést. Mi nem tehetünk egyebet, mint 
hálás köszönetünket fejezzük bi a sajtónak, mert 
különben az egész kihágási eljárás nagyon szük 
cágányon haladna. 

Sipőcz Jenő polgármester összegezi ezután a 
Dizottság véleményét és hangoztatja, hogy a bi-
zottságnak az az álláspontja, hogy a főkapitááy-
üág a legnagyobb eréllyel folytassa le az eljárást 
1 margitszigeti ügyben. Az Odescalchi esetben 
pedig a legélesebb n lénjon tol a herceg viselfee-
lésével szemben. 

A szegedi egyelem 
uj llszleleíbeli doktora 
Budapest, julius 14. A kormányzó a vallás-

os közoktatásügyi miniszter előterjesztésére meg-
Bngedte, hogy Zdzieeh<>wski Marian vilnai egye-
temi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia 
kültagját, a lengyel—magyar barátság érdekében 
kifejtett tevékenv!-é«ének elismeréséül a szegedi 
Ferenc József Tudományegyetem bölcsészettudo-
mányi kara tiszteletbeli doktorává avassa s ré-

'<,?/re a tiszteletbeli doktori ciínet kisao'rn't>.'.c.r 

| Képes kataliigne díjtalan l| 

»L 'Mn 
Világ 

j&irnevéi 
az angol 

fotolemez 
és film minősége 
révén szerezte. Kapható: 

1 u * 

e*/4 ísége L <t 

Eiebmann 
55 

l ú í s z e r é s s n é l , 
Kelemen ucca. 

Nagy magyar győzelmek Párlsban 
Bárány legyőzte Tarlst (harmadik Wanie) — Vízipóló 5:2 

Páris, jú l ius 14. Az uszóstadionban hatal-

mas közönség előtt került m a a francia ün-

nepen délután eldöntésre a magyar—francia 

uszómérkőzés. A magyar úszók há rom ver-

senyszámban vettek részt és mind a három-

ból győztesen kerültek ki. 

A Grand Prixben, Páris város nagydi jában 

dr .Bárány István győzött 59.2 mp-es kiváló 

idővel. Második Taris (francia) 1 perc 2 mp., 

francia rekord, harmadik Wanie 1 perc 2.4 
mp. Bá r ány ezzel végleg megnyerte a Grand 
P r i x t 

A b-szer 200 méteres stafétában Magyaror-

szág győzött 9 perc 54.4 mp-es idővel, máso-

dik Franciaország 9 perc 59.2 mp. 

A vizipólómérkőzest Magyarország nyerte 
5:2 arányban. 

Szivettépö jelenetek közben 
temették el a neurodei bányaszerencsétlenség 

áldozatait 
Breslau, ju l ius 14. A »Halá l Völgyében* va-

sárnap kisérték örök nyugovóra a bányagáz 

áldozatait. Neurode temetőjében ötvenkét bá-

nyász holttestét temették el, mig a többi ál-

dozatot elvitték a környékbeli falvakba, hogy 

ott pihenjenek, ahol családjuk él. 

Már a kora reggeli órákban óriási tömeg 

özönlött az országutakon Neurode felé. A ki-

csiny falusi temetőben el sem fért a gyá-

szolók tömege. Mert kíváncsiak nem vqjtak; 

a halá l völgyében, ahogyan ezt a bányavidé-

ket nevezik néhány nap óta, sirató most min-

denki. 

Három tömegsírt ástak és a tátongó üre-

gek szélét virágok gúlá i vették körül . A bá-

nyászok gyászéneke u t án a boroszlói herceg-

érsek vikár iusa a szabad ég alatt gyászmisét 

celebrált, ma jd megrázó beszédben emléke-

zétt meg az áldozatok munkás életéről és 

gyötrelmes halá láról . Beszéde alatt ismétel-

ten felzokogott a tömeg és szivettépően sirán-

kozott az ötvenkét özvegy, a száz és száz ár-

ván maradt gyermek. 

A kivonult mentők egymásután vették" ápo-

lás alá a szerencsétlen asszonyokat és gyer-

mekeket, akik eszméletüket vesztették. A te-

mető szélén kis barakkórházat kellett hamar-

jában emelni, ahol még vasárnap este sok 

beteg feküdt eszméletlenül. 

| PoHijlas Fairfianks Lupe Veiez főszere» 
lésével-

Q HH UJJ ^ ^ szerda, csütörtökön 
a K o r z ó b a n 1 

Egy belvárosi könyvkereskedő cég 
három alkalmazottja hónapokon keresztül 

fosztogatta a cég raktárát 
A detektívek napokon keresztül figyelték a tolvajokat — A házkutatás során egy 

kocsi árut találtak 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagysza-
bású, érdekes bűnügyben fejezte be hétfőn a nyo-
mozást a szegedi rendőrség. Néhány héttel- ezetőtt 
a Traub B. és Társa Klauzál-téri könyvkereskedő 
cég nagyobb hiányt észlelt a raktárban. A hiány 
eredetének azonban nem sikerült a nyomára jönni. 
Házi vizsgálatot rendeltek el, de a vizsgálatnak 
sem volt eredménye. A raktárban pedig azután is 
történtek lopások. Most már biztosra vették, hogy 
házitolvaj működik. Ettől a naptól kezdve állan-
dóan figyelték a raktárt és a személyzetet, de a 
tolvaj oly ügyes volt, hogy nem sikerült őt rajta-
csípni. A cég ekkor elhatározta, hogy a rendőrség-
hez fordul és feljelentést tesz ismeretlen tettes 
ellen. -

A feljelentés után állandóan 1'detektívek figyelték 
az üzletet és az üzletbe járó ™rahusabb embere-
ket. A tolvaj azónban megneszelt valamit, mert 
néhány napig megszűntek a lopások. Nemsokára 
azonban a cég újra jelentette a rendőrségnek, hogy 
ismét dézsmálják a raktárt, a tolvaj ezúttal értékes 
tintatarlókat, könyveket és írószereket vitt el: A 
detektívek ismét lesbe álltak és egy este, zárás 
után rajtaütöttek a cég 28 éves kifutóján, Tokay 
Sándoron és két kiskorú inason. 

A detektívek a három emberre már régóta gya-
nakodtak. Eza'ikalommal feltűnt a detektiveknek, 
hogy minkhármok kabátja erősen ki volt tömve, 
mintha odarejtettek volna valamit A detektívek a 
kifutót és a tanoncokat visszavitték az üzletbe 
6s megmotozták. A kabátok alól, a nadrágokból 
rengeteg lopott holmi került elő, a cinkosok most 
is bő zsákmánnyal igyekeztek haza. A három 
fiatalembert azonnal bevitték a kapitányságra és 
vallatóra fogták őket. 

Tokag Sándor elmondotta, hogy két társával 
együtt hónapok óta fosztogatja a raktárt. A lopá-
sokat ugy követték el, hogy napközben kabátjuk 
alatt kihordták a kiszemelt tárgyakat az udvar 
egyik rejtekhelyére, azután ezeket a holmikat köz-
vetlen zárás előtt magukhoz vették. 

A detektívek a vallomás megtétele után kimen-
tek a három alkalmazott lakására házkutatást tar-
tani. A házkutatás nem várt meglepő eredménnyel 
vesződött A három fiatalember lakásán, fantasz-

tikus helyekre dugva, rengeteg lopott holmik 
könyveket, folyóiratokat, levélpapírokat, Írószere-
ket, mappákat, levélpapírokat, festékeket, divat, 
lapokat találtak. A fiatalemberek rövid néhány 
hónap alatt annyi mindent loptak össze, hogy az 
elég lett volna egy kisebbfajta könyvkereskedés 
megnyitásához. A detektívek a házkutatás után 
fuvarost hozattak és ugy szállították be a fő-
kapitányságra az egész kocsirakományt kitevő lo. 
pott árut. 

Tokáv Sándor és társai kihallgatásukbor nem 
tudták megmondani, hogy mi céljuk volt a. ren-
geteg holmival. Bevallották, hogy csak alig pár 
pengő értékű Írószert értékesítettek, a többit tar-
togatták, meguk sem tudták, hogy miért 

A Traub-cég a leltározás során megállapította, 
hogy három alkalmazottja ötezer pengő értékű 
árut vitt el a raktárból. Ez az összeg azonban 
a megtalált árukkal majdnem teljes egészében meg-
térült. 

Tokay Sándort és két fiatalkorú társát hétfőn 
átkisérték az ügyészségre. 

Hőemelkedésf jósol 
a Meteorológia 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 Óra-

kor: Hazánkban eső a nap folyamán nem 

volt. A hőmérséklet 23—25 fok Celsiusra emel-

kedett. Prognózis: Lassú hőemelkedés és. nyu-

gat felől a felhőzet növekedése várható. 

Románia és Jugoszlávia győzött 
hétfőn Montevideóban 

Montevideo, ju l ius 14. A labdarugó világ-

bajnokságok második nap j án két európai 

csapat győzött. Bomán ia győzött Peru ellen 

3:1, Jugoszlávia Brazí l ia ellen 2.1 arányban. 


