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a szerencsétlenség körülményeit megállapítsa. Az 
Inas azt jelentette a bizottságnak, hogy amikor az 
ajtót feltörte, gázszagot érzett a szobában Le-
hetséges — folylatta az inas —, hogy özv. Jancsóné 
az autógeyzirt nyitva felejtette és a kiszivárgó 
gáz ölte meg. A rendőri bizottság azonban ennek 
nem találta nyomát. Miután a halál körülményeit 

megállapítani nem tudták, szakértőkéi rende't k 
kl. akik a szoba berendezését fogják megvizsgálni. 

özv. Jancsii Miklósné első férje Somlyó Bódog, 
a kolozsvári egyetem professzora volt, akinek ha-
lála után Szász Pál endélvi képviselő vette fele-
ségül. Szásztól azután elvált és akkor kötött há-
zasságot a nemrégen elhunyt Jancsó professzorral. 

Az anya kegyetlenül megverte gyermekéi, 
a gyermek belehald 

(A D é í m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A gyermekklinikáról vasárnap bejelentették a 
rendőrségnek, hogy két nappal előbb egy Pap 
János nevü 3 éves kisfiút szállítottak be a klini-
kára, ald vasárnap reggelre gyanús körülmények 
között meghalt. Rendőri bízottság szállt ki és a 
rendőrorvos már az első vizsgálat során megálla-
pitotta, hogy a hároméves gyermek halálát min-
den valószínűség szerint az idézhette elő, hogy. 
súlyosan megverték. 

A rendőrorvos véleménye alapján megindított 
nyomozás rövidesen sikerre vezetett.- A detektí-
vek előkerítették az elhunyt kisgyermek anyját, 
Lévay Rozáliát, ald V. P«p~ Gyula klinikai altiszt-

tel élt vadházasságban. Kiderült, hogy a kegyet-
len anya hároméves kisfiát néhány nappal m!ő!t 
uftv megverte, hogy 8 gyermek félholtan (sett 
Össze. A kegyetlen asszony ekkor megijedt és a 
gyereket bevitte a klinikára. Ekkor azonban már 
nem lehetett segíteni a gyermeken. 

A kihallgatott tanuk súlyosan terhelő vallomást 
tettek Lévay Rozáliára. Elmondották, hogy az 
asszony állandóan a legkegyetlenebbül ütötte-verte 
a gyermeket. A rendőrség az asszonyt őrizMb> 
vette- A gyermek holttestét beszállították a tör-
vényszéki orvostani intézetbe, ahol boncolás ut-
ján állapítják meg a halál pontos okát . 

Gombos István 
sikkasztási bűnügye a törvényszék előtt 

Tanúkihallgatásokat rendelt el a biróság 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Hétfőn dél-
előtt a törvényszék elsöemeleti folyosóján, dr. 
Apczy Ernő egyesbiró szobája előtt igen sokan gyü-
lekeztek össze, főleg szegedi iparosok, hogy végig-
hallgassák Gombos István és Podven Henrik szabó-
mesterek bünügyének főtárgyalását. 

A bűnügy egy katonai ruhaszállító* körül kelet-
kezett. Az ügyészség Gombos Istvánt folytatóla 
gosan elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta meg, 
mig Podven Henrik ellen Orgazdaság vétsége miatt 
emelt vádat. 

1929 nyarán a szegedi szabóipari szakosztály 
kebelében alakult alkalmi csoport katonai kö-
penyek és nadrágok készítésére kapott megbízást 
a kincstártól. A csoport nevében Gombos István 
tárgyalt a szállítás ügyében az illetékesekkel, tagjai 
pedig Podven Henrik, Trinkula József és Bohata 
Bálint voltak. Az alkalmi csoport a kincstártól 
átvette a szövetet, elkészítette a munkát és a pénzt 
felvette. A nyereségen a csoport tagjai előzetes 
megállapodás szerint megosztoztak. 

Néhány hónap múlva az egyik szegedi szabó — 
aki a csoportnak dolgozott — feljelentést tett a 
szegedi államrendőrségen Gombos István ellen. 
Feljelentésében előadta, hogy Gombos a munkák 
leszállítása után fennmaradt nagymennyiségű szö-
vetet nem adta vissza a kincstárnak, hanem magá-
nak megtartotta, 6 métert eladott belőle Podven 
Henriknek és ugyanebből « szövetből ruhát és 
felöltöt készített inasának. A rendőri nyomozás so-
rán megállapították, hogy a feljelentésben foglalt 
vái'ak igazak, Gombos István tényleg nem adta 
vissza a kincstárnak a kiszabás után fennmarad/ 
szövetet. A detektívek Gombos üzletében 60 mc-" 
ter szövete.t találtak, ami a katonai szállításból 
származott. 

Az ügyészség vádiratában elmondja, hogy Gom-
bos azáltal követte el a folytatólagos sikkasztás 
bűntettét, hogy a honvédlegénységi ruhák készí-
téséből fennmaradt 60 méter és 40 centiméter 
szövetet, 812 pengő és 38 fillér értékben a saját 
részére visszatartott. Podven Henrik pedig ebből 
megvett hat métert, holott tudta, hogy a szövet 
sikkasztás utján jutott Gombos birtokába. 

A hétfői tárgyaláson a vádat dr. Balázs Sán-
dor ügyész képviselte. Megjelent a kincstár kikül-
döttje is. Gombos a vádirat felolvasása után el-
mondotta, hogy a szállítást 1929 tavaszán vállal-
ták el többen, mint egy alkalmi csoport tagjai. 

Svófcl órák, ékszerek 6—8 havi, Alpakka 
evőeszközök, „Hls Masters" gramofonok 
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A munka befejezése után fennmaradt szövetet fel-
tette a polcra és nem is gondolt arra, hogy 
pzt a kincstárnak visszajuttassa. Elmondotta, hogy 
szokásos dolog az, hogy a szabók a munka el-
készítése után a magtakaritott szövetet megtartják 
maguknak, mint hulladékot és eszükbe se jut 
az ilyent visszaadni. Különben is erre a vállal-
kozásra ráfizettek és azt gondolta, hogy a ma-
radék szövetet a következő szállításnál felhasznál-
ják. 

Dr. Apczy bíró ezután megkérdezte a vádlottól,, 
hogy nem olvasta-e el a kőtlevelet, amelyben 
benne van az a kikötés, hogy a megmaradt szö-
vetet vissza kell adni. Gombos erre ázt válaszolta, 
hogy a kőtlevelet aláirta ugyan, de nem olvasta 
el részletesen és így ez a kikötés elkerülte a figyel-
mét. 

A biróság ezután kihallgatta Sárközi Ferencet, az 
tOKSz főtisztviselőjét, aki a kötlcvélre vonatkozó-
lag tett vallomást. Sárközi elmondotta, hogy ő 
a kőtlevelet elküldötte Gombosnak, mint az alkalmi 
csoport vezetőjénekés Gombos a kőtlevelet aláírva 
Visszaküldte. Levelet is csatolt, melyben megírta, 
hogy a kőtlevél tartalmát ludonvUul veszi és igy 
minden rendben van. Sárközi ezeket a leveleket 
felmutatta. Gombos István a vallomásra azt a meg. 
jegyzést tette, hogy a tuiloniá ul vevő levelet egé-
szen sablonosán irta, a kötlcvélnek sem tulajdoní-
tott nagy fontosságot, mert az nem ajánlottan, 
hanem csak egyszerű levélként érkezeit. 

Podven Henrik kihallgatása útán a biróság el-
rendelte Till Frigyes tanukénli megidézését, aki-
jiek a kötlevélre nézve kell vallomást tenni. Meg-
idézte a biróság Trinkula Józsefet, Bohata Bálintot 
és Martonosi Ferencet, akik arról fognak felvilágosí-
tást adni, hogy miképen maradt meg ennyi szövet, 
Dr. Balázs Sándor ügyész a bizonyítást ellenezte, 
mert a tárgyalás anyagából is megállapíthatja a 
biróság, hogy Gombos István büntetőjogilag fele-
lős.e a cselekedetéért. Azok a tanuk pedig, akik 
ebben a szállításban benne voltak, érd k-ltek. 

A főtárgyalást a tantik beidézéséig elnapolták. 

Hétfőn délután felakasztotta 
magát egy nyomorgó munka-

nélküli 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A kétségbeejtő nyomor hétfőn délutáu ismét ál-
dozatot követelt. " Ltpsák József György Boldog 
asszony-sugárut 54. szám alatt lakó mázolósegéd 
aki már hosszú idő óta munkanélkül volt, fel-
akasztotta magát egy ruhaszegre Mire tettét észre-
vették, már halott volt. Lipsák már hosszabb idő 
óta készült az öngyilkosságra. Hétfőn délben a 
felesége elment a pincelakásból és amikor öt 
órakor hazaérkezett, férjének holtteste ott csün-
gött a ruhás szegen Rendőri bizottság szállt ki és 
megállapította, hoev Lipsáknak már betevő fa-
latja sem volt. Holttestét az orvostani intézetbe 
száHitotl.-k. 
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A Földrajzi Társaság vándor-
gyűlése Szegeden 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A Magyar Földrajzi Társaság didaktikai szakosz-
tályának évenkint más városban megismétlődő ván-
dorgyűlését vasárnap és hétfőn Szegeden tartot-
ták meg. Mintegy 120 földrajztanár érkezett Sze-
gedre. A pályaudvaron a vendégeket a város ne-
vében dr. Tóth Béla főjegyző, a szegedi geográ-
fusok nevében dr. Kogutowte* Károly egyetemi 
tanár fogadta. A fogadtatás után a gyűlés részt-
vevői az árkádok alá vonultak, ahol Lóczy La-
jos emlékmüvét koszorúzták meg. A vándorgyűlés 
déli 12 órakor kezdődött a Széchenyi Mozi he-
lyiségében. A program szegedi vonatkozású r é s » 
Kogutowicz Károly > Szeged főldrajzac dmen tar-
tott velitettképes előadása volt. 

Az ipartestületben tartott ebéd után Móra Fe-
renc a muzeumot mutatta be a vendégeknek, 
akik ezután hajón a Maros torkolatáig tekintették 
meg a környéket Dragodán Pál miniszteri osztály-
tanácsos és Szirányt Béla miniszteri osztálytaná-
csos vezetésével. Utána Anlos Kálmán a vendé-
gek tiszteleténe orgonahangversenyt adott, utána 
az ipartestületben vacsora volt. 

Hétfőn reggel a kendergyár és az alsóvárosi 
templom megtekintése után négy autóbusszal meg-
látogatták a tanyai vidéket. Kiss Károly tanfel-
ügyelő vezetésével megtekintették a Klebelsberg-
népiskolát, Alsótanya-központon az önálló gazda-
sági népiskolát, majd autókkal Bózsa Sándor fá-
jáig haladva, onnan végigsétáltak az erdőőri szak-
iskola erdején keresztül. A szakiskola parkiában 
a város a vendégek tiszteletére ebédet adott ame-
Iven megjelent dr. Somogyi Szilveszter, Pálfv Jó-
zsef helyettes polgármester, vitéz Szabó Géza kul-
turtanácsnok és dr Tóth Béla főjegyző. Az ebé-
den számos felköszőntő hangzott el. A kirándulás 
az egyetem földrajzi intézetében fejeződött be. 
ahol az intézetet tekintették meg. A vendégek 
hétfőn este utaztak el Szegedről. 
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