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li'.AsSt Elmondotta, hogy Morvav Györgygyel a 
Csillagbörtönben ismerkedett meg. Kiszabadulás 
után Morvav azt tanácsolta, hogy menjenek el 
lopni. Morvái) említette Katona Veront is, mint 
akinél bőven van pénz. Morvav elvitte őt Katona 
Veron lakásához terepszemlét tartani, lerajzolta 
a lakás lerendezését, álkulcsot és vésőt adott, ő 
azután el is ment a Pálfy-uceai lakásba, abban a 
reményben, hogy npm talár otthon senkit. Katona 
Veron azonban otthon volt. össze akarta kötözni 
de a nő sivalkodott, erre ő, hogy elkábítsa, egy 
stódásilveggel többször fejbesujtotta. A lakásban 
rsak néhány ékszerdarabot talált, azt macával vitte. 

Morvatj György, akit az ügyészség felhajtással 
cádolt, tagadta bűnösségét és csak Gladiccsal való 
szembesítéskor ismerte be, hogy együtt határozták 

• i 
el a lopásokat. 

A csütörtöki tárgyaláson dr Zombory Jenő fő-
ügyészhelyettes képviselte a vádat, a védelmet dr. 
Vadász János látta el. Az iratok ismertelése hosz-
szabb időt vett igénybe.' Ezután az elnök megkér-
dezte, hogy a bizonyitáskiegészités tárgyában van-e 
initvány, de sem az ügyész, se a védő nem ter-
jesztett elő ujabb indítványt 

A perbeszédek elhangzása után a biróság Ítélet-
hozatalra vonult vissza. Délben hirdette ki a tábla 
ítéletét Kovács Rókus elnök. Az ítélőtábla hely. 
benhaggta a törvényszék ítéletét, csupán Morvuy 
György kétesztendei fegyházbüntetését emelte fel 
három esztendőre. 

Az itélet ellen ugy az ügyész, mint az elitéltek 
semmiségi panaszt jelentettek be a Kúriához. 

Retikül-rablás a kávéház terraszán 
Egy ismeretEen suhanc vakmerő támadással magával vitte 
Andaházy Kasnya Béla képviselő feleségének retiküüét 
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Hirete 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

dáról csütörtökre virradó éjszakán vakmerő 

rablási történet játszódott le a Kass-szálló Ste-

fánia felé néző terraszán. Az egyik asztalnál 

Andaházy Kasnya Béla, Mindszent országgyű-

lési képviselője és felesége ült kisebb társaság-

gal A társaság két óra tájban indulni ké-

szü l t Ebben a pil lanatban az asztalhoz közel-

álló egyik fa mögül hirtelen egy suhanc ug-

rott elő és mielőtt valaki is megakadályozhatta 

volna, felkapta az asztalról Andaházy Kasnya 

Béláné retíküljét. 
Az egész jelenet pil lanatok aíatt játszódott 

le. Andaházyné önkéntelen mozdulattal a Su-

hanc felé kapott aki ellökte magától Anda-

házyné karját és a retiküllel berohant a Ste-

Loodon. julius 16. Az alsóházban MacDónald 
miniszterelnök bejelentette, hogy az angol kor-
mány értesülése szerint a német kancellár Páris-
ba fog utazni. Ezért ő maga és Henderson 

elhalasztotta tervbe vett berlini u l j i t 

A miniszterek konferenciáját hétfőn Londonban, 
az eredeti tervnek megfelelően, megtartják. 

Egy képviselő biztosítékot kért MacDonaldtöl 
arra nézve, hogy Anglia nem nyujl segédkezel 
rranelaországuak politikai feltételek kieröszakola. 
séra Erre Macdonald megjegyezte: 

Ezt a kérdést tudomásul fogom vpnnf 
Hoover elnök utasította a Párisban tartózkodó 

SHmsont, hogy képviselje az Fgyesült-Allamokat 
a londoni konferencián. Az erre vonatkozó köz-
lemény hangoztatja, hogy Amerika ugyanazon az 
alapon vesz részt a konferencián, mint a többi 
állam, de nem fog Európa politikai ügyeibe be-
leavatkozni. V váratlan politikai fontul át erősen 
bizakodó hangulatot kellett. 

A londoni lözslén a nemei értékek 10 pont-
lat iigroltnk. 

Szombaton Párisba utaznak 
a német miniszterek 

(Budapesti tudósítónk t"lrforj-lr.itése.) 
Berlinből jelentik: A német kormány csütörtökön 

fánia-ligetbe. A vakmerő rablás, amely a ki-

világított terraszon több társaság szemeláttára 

játszódott le, nagy izgalmat keltett. A pincé-

rek közül többen a támadó után vetették ma-

gukat és sokáig üldözték. A fiatalember azon-

ban egérutat nyert és eltűnt a sötét liget fái 

kőzött. 

Az esetről Andaházy Kasnya Béla jelentést 

tett a rendőrségen. Előadta, hogy feleségé-

nek retiküljében csak kevés pénz, de több 

fontos okmány volt. A támadóról személyle-

irást adni nem tudtak, mert a rablás oly 

hirtelen tőrtént, hogy a suhanc megfigyelé-

sére nem jutott idő. A rendőrség keresi a 

vakmerő suhancot. 

fontos diplomáciai tárgyalásokat folytatott az ér-
dekelt kormányokkal Brüning és Curtius párisi 
útjával kapcsolatban. A kormány elhatározta, hogy 
Brüning és Curtius péntekn este 8 órakor indni-
nak Párisba, ahová szombaton délután 2 órakor 
érkeznek meg. 

Hit fizetett Németország 
az NFB-he 

Berlinből jelentik: A német kormány julius 

15-én, az esedékességi napon a Nemzetközi 

Fizetések Bankjához a jóvátételi kötelezettsé-

gek törlesztésének csak elhalaszt hatatlan ré-

szét fizette, amely magában foglalja a Young-

szolgállatás havi részletét is. 

Az olaszok résztvesznek 
a londoni konferencián 

Róma, jul ius 16. Az olasz kormányhoz a 

lapok jelentése szerint megérkezett a hiva-

talos angol meghívás a miniszterek konferen-

ciájára, amelyet a Iíoover-terv keresztülvitele 

ügyében julius 20-án tartanak Londonban. Az 

olasz kormány elfogadta a meghívást. 

— Az ipartestület kölcsöne Az ipartestület elöl-
járósága szombaton esle hat órára, határozat-
képtelenség esetén vasárnap reggel kilenc órára 
összehívta az ipartestület közgyűlését, amelynek 
napirendjén a testületi székház építésére felvett 
kölcsön rendezése szerepel. Az ipartestületi szék-
ház építés^ 360.000 pengőbe került, a testület 150 
ezer pengő kölcsönt vett fel rá, amely után három 
és fél százalékkal nagyobb kamatot kell fizet-
nie^ mint amennyi a Nemzeti Bank mindenkori 
kamatlába. Egy budapesti pénzintézet most aján-
latot tett és 7.6 százalékos kölcsönt ajánl az 
ipartestületnek, ami évente három és fél száza-
lékos megtakarítást jelentene. Az ipartestület köz-
gyűlése ezzel a kőlcsönajánlattal fog foglalkozni 

— p I I A F T I W Kollégiumba. A szegedi 
Horthy Kollégium az 1931—32-ik tanév első fe-
lére szegénysorsu, de kiváló tanulmányi ered-
ményt tanúsító egyetemi és főiskolai hallgatók ré-
szére pályázatot hirdet. A pályázat határideje 
augusztus 20-án jár le. A kollégiumban 240 férfi-
és 140 leányférőhely van. Angol, francia, olasz 
vagy német ingyenes nyelvtanulás a felvételt nye-
rők részére kőtelező. A felvételi kérvények a kol-
légium felügyelő bizottságához cimzendők és a 
kollégium igazgatóságához, Boldogasszony-sugárul 
2—4, nyújtandók be. Csatolandó az érettségi bi-
zonyítvány vagy index másolata, a vagyoni és 
családi körülményeket feltüntető helyhatósági bi-
zonyítvány és orvosi bizonyítvány arról, hogy fo-
lyamodó kollégiumi életre alkalmas. Tartásdija 
kétágyas szobákban havi 65 pengő, három- és 
négyágyas szobákban havi 60 pengő. Szegénységi 
bizonyítvánnyal nem rendelkezők tartási dija havi 
80 pengő. 

x BarosS-étterem és söröző (Tisza Lajos-kőrut 
54.) a polgári családok szórakozó helye. 272 
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x Precíziós zsebórák és mindennemű ékszerek 

javítása jutányos árban jótállással Mülhoffcrnél, 
Széchenyi-tér *9. 279 

— A kánikula dacára is nagy sikerrel folyik a 
fehércégtáblás Boros Miksa cég 15 napos nyári 
vására a 30°/o visszatérítéssel, mert a vevők tö-
megei is belátják már, hogy milyen hihetetlen 
előnyt nyújt ez, a vevőkkel szemben közismerten 
áldozatkész cég. 263 

x Tört arany, brilliáns, ékszerbeváltás és be-
cserélés legmagasabb árban Mülhoffernél, Széche-
nyi-tér 9. 279 

— BARTFA-gyógy fürdőn má r megindult a 

fürdőélet. Virágpompában úszik' a fürdőtelep. 

A fenyves balzsamos kábító illata, a nagy-

szerű idő, — a meleg nyári napok hozzá-

j áru lnak ahhoz, hogy az üdülést, valamint 

győgyn\'.:t keresők szép s=á:r:ban érkeznek 

naponta. A vendégek' jó l érzik itt magukat és 

a jóérzést fokozza az, hogy nyaralást és gyó-

gyulást igen alacsony áron nyúj t ja nekik * 

fürdőigazgatósági Tájékoztató árlap, szoba-

rezerváláS a Délmagyarország kiadóhivatalá-

ban. 

x Most vegyen Del Ka efpW? 27 

— Kedvezményes utazás Szent Istvánra A ke-
reskedelemügyi miniszter ebben az évben is en-
gedélyezi a Szent István napi ünnep alkalmával 
szokásos utazási kedvezményt a külföldi és a 
belföldi utasok részére és már intézkedett a ked-
vezmények életbeléptetéséről. A Budapestre uta-
zók 50 százalékos díjkedvezményben részesülnek. 
A külföldiek augusztus 15-én hajnaltól kezdve 
augusztus 20-ig bezárólag vehetik igénybe az uta-
zási kedvezményt. A Szent István napján érkező 
vonatokra csak akkor érvényes a féláru jegy, ha 
a vonat reggeli 9 óráig befut a fővárosba. A bel-
földi utasok közül, akik a fővárosnál 100 kilo-
méternél nagyobb távolságról utaznak 17-től, azok 
pedig, akik 100 km-nél közelebbi távolságból utaz-
nak augusztus 19-én hajnaltól számított időben 
vehetik igénybe az utazási kedvezményt. A visz-
szautazás augusztus 20-án 12 órától kezdődhe-
tik a kedvezményes jegyekkel. A külföldiek, va-
lamint azok a belföldi látogatók, akik 100 km-
nél távolabbra eső helyekre utaznak, augusztus 
21-én délig utazhatnak el a kedvezményes jegyek-
kel. 
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\ német válságban szemmclláthatúan 
enghttlcs állott ftc 

il trónná Kormon a 100 millió dolláros neme! kölcsön megduplá-
zását íovasoifo 

(Budapesti tudósítónk trlcfonjelentése.) 
Párisból jelentik; Hétfőn délután megkezdődik 
a világtörténelmi jelentőségű konferencia. A fran-
cia kormány Doiimer elnöklete alatt három és fél-
Aris minisztertanácson megállapította a konferen-
cia programját. 

4 minisztertanács elhatározta, hogy a kon-
ferencián Javasolni fogják, bogy a Német, 
országnak nyújtóit es a Nemzetközi Fi-
zetések Bank J inak béltől ülésén meghosz 
srabbitoH l<>» millió dolláros kölesönt 

duplájára emeljék fel, 
ugy, hogy az ennek megfelelő 400 millió már-
kával, valamint a Birodalmi Bank fedezetének 

40 százalékról 30 százalékra történő leszállítása 
által előálló csaknem 1000 millió márkával sza-
nálható lesz Németország gazdasági helyzete. A 
minisztertanácson megbeszélték még azokat a po-
litikai és pénzügyi garanciákat, amelyeket Német-
ország köteles nyújtani Franciaországnak a sza-
nálás ellenében. 

A párisi lapok megállapítják, hogy 

a német vápágban szemmelláthatóan eny. 
hülés állott be 

Ezt igazolja a párisi és a londoni tőzsde is, ahol 
csütörtökön Brüning utjának hirére az irányzat 
megszilárdult és áremelkedés is ésszlelhető volt. 

NacDonald elhalasztotta berlini útját 


