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Négy népvándorláskori lemelől 
ásaloll fel a szegedi muzeum Kiszomboron 

Spórer Gyulát 
szombaton beszállították 
a szegedi ügyészségre 

{A Délmagyarország munkatársától.) Hirt 
adott a Délmagyarország arról a nagyszabású 
fizetésképtelenségről, amely a vásárhelyi Spó-
rer-télc gabonacéget érte. A hitelezői egyezke-
dési tárgyalások során a rendőrséghez for-
dultak és feljelentést tettek a tulajdonos ellen. 
Pénteken a rendőrség beidézte Spórert és a 
kihallgatás után őrizetbe vette. Az esti órák-
ban újra kihallgatták Spórert é s a kihall-
gatás alatt o lyan körülmények merültek fel, 
amelyek a csalás kritériumát látszanak kime-
ríteni. Dr. Boczkó rendőrtanácsos az esti órák-
ban kihirdette Spórer előtt az előzetes letar-
tóztatásról szóló végzést és szombaton délelőtt 
bekisértette a szegedi ügyészség fogházába. 

A károsultak között 80 kisgazda és kiske-
reskedő és két nagy, gabonacég szerepei. A 
kár összege az eddigi megállapítások szerint 
80 ezer pengő. 

Hdöfelszólamlásl tárgyalások 
A szegedi I. számú adófelszólamlási bizottság 

okíöber 20-án 
a kővetkező tételeket tárgyalja. (Pénzügyigazgató-
ság, II. em. 58. A tárgyalás kezdete reggel fél 9.) 

Szíjgyártó Albert főldbérlő Lechner-tér 2. Fekete 
Vilmos redőnykészitő Széchenyi-tér 3. Fischer Test-
vérek órás Kárász-ucca 10. Olasz Ernő vendéglős 
Széhenyi-tér 12. Gottwald Rezső vendéglős Kele-
men.ucca 3. Bakay E. kenderkereskedő Kállay 
Albert-ucca 2. Blau László divatárus Kölcsey-
ucca 11. Tabár Péter divatárus Kelemen-ucca 11. 
Szántó Zsigmondné gabonaügynök Aradi-ucca 7. 
Réti Adolf rőfőskereskedő Tisza Lajos-körut 32. 
Reich Ignác kifőző Dugonics-tér 2. Hering Teréz 
kifőző Kálmán.ucca 5. özv. Papp Lajosné Oszt 
rovszky-ucca 17. Zucker Berta zongoratanárnő Gróf 
Apponyi Albert-ucca 29. Varga Lehelné szülésznő 
LengyeLucca 26. Bruckner Dezsőné papírkeres-
kedő Feketesas.ucca 22. Verderber Ádám vaskeres-
kedő Feketesas-ucca 15. 

Október 21-én: 
Beregi Lajos füszerkereskedő Deák Ferenc-ucca 

20. Eisenstádter S. és társai textilkereskedő Ká-
rász.ucca 3. Schwarcz E. és Fia ' terményügynök 
Bévay-ucca 8. Lukács Lukács könyvkereskedő 
Klauzál-tér 3. Wiesner Salamon bútorkereskedő 
Aradi-ucca 6. Kelen Hugó bankár Klauzál-tér 7. 
özv. Seifmann Józsefné bútorkereskedő Klauzál-
tér 1. Hesser Lajos zsákkereskedő Feketesas-ucca 
24. Brauer László üzletszerző Borzsényi-ucca la. 
Özv. Tóth Péterné háztulajdonos Rudolf-tér 6. 
Kup Gyula háztulajdonos Horthy Miklós-ucca 6. 
Fejér Mór ruhakereskedő Deák Ferenc-ucca 6. 
Neu Ernő bankár Horthy Miklós-ucca 16. Kertész 
Sándor bútorkereskedő Feketesas-ucca 19. Dr. Szi-
geti Sándorné hiteltudósitó Kálvin-tér 7. Singer 
Gyula hiteltudósitó Vidra-ucca 6. Kertész Oszkár 
közvetítő Feketesas-ucca 16. 
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NEMZETKÖZI BORKERESKEDELMI R.T.-nál, 
Budapest, Vni., Kenyérmezfi-utoa 8. Kérjen Árajánlatot 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi muzeum igazgatója, Móra Ferenc most 
fejezte be a nyár végén kezdett régészeti ása-
tásait a Makó közelében levő Kiszombor köz-
ség határában. Hat hét alatt négy, egymáshoz 
egy-két kilométerre eső halmot ástak meg s 
mindegyiken hunn, avar és magyar honfoglalás-
kori sírokat találtak, összesen mintegy száz-
ötvenet. Az eredmény olyan gazdag volt, hogy 
a leleteket teherautóval kellett beszállítani 
Szegedre. 

Különösen feltűnő és nagyjelentőségű, hogy 
az egyik halomban, Kiss János tanyája udva-
rán egymás mellett, egy szintben találták az 
avar és a honfoglaláskori magyar sirokat, 
amelyeket a kengyelvasakról és a halottakkal 
temetett ékszerekről lehet megkülönböztetni 
egymástól. Ennek a halomnak nagyrészét már 
hatvan év előtt elhordták, ugy, hogy most 
már csak 49 sirt találtak, azok közt azonban 
12-ben lovas temetkezés volt, ami szokatlan 
nagy szám. Az avarok az egész lovat eltemet-
ték a halottal — egyik sirban a ló csontvázán 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Kiszom-
bori Kereskedelmi és Iparbank Rt. bukása körül 
keletkezelt bűnügyet tárgyalta szombaton a sze-
gedi törvényszék Gömörg-tanácsa. A tárgyalás 
nagy érdeklődés mellett folyt le, bár az elsőrendű 
vádlott, Kalkics József, a bank ügyvezető-igazga-
tója, nem jelent meg. A bűnvádi feljelentések után, 
amikor a csendőrök kimentek az igazgató laká-
sára, már Katkicsot nem találták meg. Az igazgató 
megszökött a felelősségre vonás elől, még pedig, 
ahogy a nyomozás megállapito'.ta vagy Bomániába. 
vagy Szerbiába ment. Erre való tekintettel a bíró-
ság elkülönítette ügyét és csak a bank igazgatósági 
tagja, Zomborg-Rónay Endre felett Ítélkezett. 

A Kiszombori Kereskedelmi és Iparbank Bt. 
— amint a vádiratból és a tárgyalás anyagából 
kiderült — már 1924-ben fizetési nehézségekkel 
küzdőtl. Hogy a bank mégis még három esztendeig 
fent turlta magát tartani, csak Kalkics manipu-
lációinak tudható be. Az igazgatósági tagoknak 
sejtelmük sem volt arról, hogy mik történnek 
az ügyvezetés körül. A pénzintézetek azonban már 
tájékozva voltak a tényleges állapotokról, ezért 
a bank ezekre az intézetekre nem számithatott. 
Váltóit nem számitolták le, ezért Katkics magán-
cégekhez fordult, ha pénzre volt szükség. Az ügy-
vezető-igazgató pedig — igy mondja a vádirat — 
egyeseknek flktiv követeléseket fizetett ki, a köng. 
veket hamisan veZrtte. Mérleget mindössze három-
szor készített és tpriesztett az i 007.03 tősá a i'1<4. 

70 nagy bronzboglárt találtak —, a magyarok 
csak a ló koponyáját és négy lábát tették a 
halott mellé, kengyelvasakkal és zablákkal. 

Indadiszes bronz szijdiszitésekben különö-
sen gazdag Csepregi István halma, amelyben 
eddig 70 sirt tártak fel a hunn korszakból. Az 
egyiknek különös érdekessége az, hogy a ha-
lott asszony markában egy díszített tojás hé-
ját találták meg. A tojás barnára volt festve 
s primitív girlandokat kapartak bele. A »hús-
véti tojás«-nak ez a másfélezer éves őse való-
színűleg szimbolikus halotti áldozat volt. 

Ennek a sokat igérő halomnak a teljes fel-
tárását a jövő évre kellett halasztani, mert 
most már az őszi vetések miatt nem lehetett 
folytatni a munkát. Móra most a kettőshatári 
hunnkori temető feltárását folytatja, ahol a 
mult évben és az idei nyáron 270 sirt ásatott 
fel a Fehértó partján, Lippay Sándor bir-
tokán. Móra ugy számítja, hogy ezen a terü-
leten még legalább száz sir van s a szegedi 
határ eddig felásott népvándorláskori temetői 
közt ez lesz a legnagyobb. 

Ezek közül is az 1924 es mérleg meghamisítva került 
a kőzggülés elé, mert a 61,351.000 koronás tény-
leges nyereséggel szemben csak 7,897.000 koronát 
mutatott ki. A különbőzetet Katkics az igazgatósági 
tagok számlájára vezette át, természetesen az ő 
tudtuk nélkül, majd az összeget a saját kezéhez 
fizettette ki. Áz 1925-ös mérleget nem terjesztette 
be a törvényszékhez, mert annak az aláírását az 
elnök megtagadta. Az 1926-os mérleget pedig el 
sem intézték. 

Ilyen állapotok mellett Katkics azon Igyekezett, 
hogy manipulációit hamis könyvvezetés által el-
titkolja. A bankot a legkockázatosabb és nem is a 
hatáskörébe tartozó gabonaspekulációkba vitte. Az 
üzleteket később, a bank égisze alatt, a saját sza-
kárára kötötte. Foglalkozott gabona, műtrágya, 
korona üzletekkel. Számláit óriási összegekkel meg-
terhelte, de kötelezettségeinek eleget tenni nem tu-
dott. A bank pedig szinte leküzdhetetlen nehézségek 
előtt állott. Katkics azonban huzta-halasztotta a 
csődkérvény beadását, mert mindent, amit lehetett, 
ki akart venni a bankból. így történhetett meg, 
hogy az egyik pesti magáncég, amelynek nagyobb 
követelése volt a banktól, végrehajtási zálogjogot 
nyerhetett a többi hitelező kárára. 

Végül az igazgató váltóhamisítást is követett el. 
Jóó Sándor biancó váltóját, amelyet a folyószám-
lája fedezetére adott át a banknak, kitöltötte és 
forgatta. Mindezek miatt, amikor a hitelezők meg-
tér ték a bank ellen a csődöt és a szecedi tör-

A kiszombori Iparbank összeomlásának 
bünitgye a szegedi törvényszék előli 

Zombory Rónay Endrét lelmenlették a vétkes bukás vád]a alól — A bank Igaz-
gatója megszokod 


