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Rádión körözik 
a Szegedről eltávozott Körpel Richárdot, 

az összeomlott Selfmann-cég társtulajdonosát 
Téliesen tisztázódott Özvegy Seifmann Józsefné szerepe, akinek kihallgatását befe-

jezték — Hamis válfók ügyében nyomoz a rendőrség 
megdöbbenve sietett el vevőjéhez, akinek el (A Délraagvarország munkatársától.) A Del-

jnagvarország* csütörtöki számában bes/ámolt 
tarról a kihallgatásról, amely szerdán a késő 
esti órákban folyt le a rendőrségen. A kihall-
gatás a sokévtizedes, mindenütt ismert Seif-
mann Mór és fia rég ügyeivel volt kapcsolatos. 
A régi cég a közelmúlt napokban megszűnt, a 
vállalat a súlyos gazdasági viszonyok közepette 
összeroppant, néhány nappal ezelőtt az üzletet 
elárverezték. A szomorú aktussal a cég ügyei 
rem zárultak le. 

T'ibb kérdés tisztázására a rendőrség-
re idézték a cég egyik tulajdonosat, 

özvegy Seifmann Józsefnét, 

akinek kihallgatása órákon keresztül tartott, 
knajd csütörtökön reggel folytatódott. A jegv-
Vőkönvvek lezárása után 

Seifmann Józstfné a délelőtti órákban 
eltávozott a rendőrségről. 

A cég : legszünésével és a kihallgatásokkal já-
ró izgalmak annyira megviselték, hogy szerda 
éjjel saját érdekében nem engedték el a köz-Fionti ügyeletről, ahol a cég ügyeiről részletes 
elvilágositásokat adott. 
A "endőri nyomozást a '.ég egyik ügyfelé-

nek a feljelentése indította meg, aki néhány 
hónappal ezelőtt bútorokat vásárolt. A vevő a 
rá sárolt összegről fedezeti váltót adott a cég-
lek, amelynek három év óta özvegy Seifmann 
Józsefné és Körpel Richárd voltaik a tulajdo-
nosai. 

Körpel Richárd 25 évig volt a Seifmann-cég 
Esztviselője, majd Seifmann József halála után 
betársult az üzletbe. Köipel, aki a legutóbbi 
időkben teljhatalmulag intézte a cég ügyeit, 

az összeomlás után elutazott Szegedről. 

Mielőtt azonban eltávozott volna a v ámsWl , 

tgy cédulára felirta a legsürgősebb elintézésre 
ráró ügyeket, közöttük azt is, amiből a rend-
Iri nyomozás kiindult. 

Körpel a cédulára felirta a vevő nevét azzal, 
íogv váltója a közeli napokban lejár, de az 
tláirás — hamis, özvegy Seifmann Józsefné 
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mondotta, hogy milyen üzenetet higyott hátra 
eltávozása előtt Körpel. A vevő csodálkozva 
hallgatta Seifmanné kijelentéseit, mert tudo-
mása szerint nem volt esedékes váltója. A lá-
togatás után elment a bankba, ahol felmutat-
ták a váltót. Azonnal megállapította, hogy 

a váltó aláírása hamis 

mire megteite feljelentését a rendőrségen. 
A nyomozás során azután az a gvanu merült 

fel, hogy az üzletfelek által fedezetül átadott 
váltókat, annak ellenére, hogy a vevők a vé-
telárat már kifizették, bankokban leszámítol-
tatták, ezenkívül pedig a fedezeti vallókat sok-
szorosították volna ugy, hogv a fedezeti váltó-
kon levő aláírásokat fáhamisitották a sokszo-
rosított váltókra és azokat szintén leszámitol-
tatlák. 

özvegy Seifmann Józsefné kihallgatása so-
rán kijelentette, hogy 

ezekben az ügyekben semmi része nem 
volt, a történtekről nem is tudott. 

A legnagyobb megdöbbenéssel szerzett tudo-
mást arról, hogy a cég girójával hamis váltók 
vannak forgalomban. Amint a Körpel által hát-
rahagyott Írásbeli üzenetet kézhez vette, ma-
ga sietett az ügyben érdekelt félhez és ő maga 
kérte fel, hogy nézzen utána, tulajdonképpen 

miről van szó. Seifmanné vallomását alátá-
masztotta az is hogy az egyik szegedi bank. 
amely már néhány nappal eldbb megállapí-
totta. hogy tárcájában a Seifmann-rég girójá-
val ellátott hamis váltók vannak, nngvarázatet 
kért Köipcl Richárdtól. Körpel a bank vezér-
igazgatója és cégvezetője előtt ki jelentette, hogy 
tudomása van ezekről a dolgokról de ezekben 

özvegy Seifmann Józsefnénak semmi 
része nincs, mindenért 6 a felelés. 

A rendőrségre időközben a cég ellen több hs-
sonló feljelentés érkezett. Valamennyi ízt t«r-
Inlmazza, hogy 

a volt üzletfelektől olvan összegeket 
követelnek, amclveket ék a cégnek 

egyszer niár kifizettek. 

Szerdán és csütörtökön négy Hven feljelentés 
érkezett. Egv váltó 360 pengőről, két másik 
váltó egyenkint 100 pengéről, egv pedig 400 
rengőről van kiállítva. 

Miután a nyomozás adatai arra mutálnák, 
hogy ezeket a manipulációkat Körpel végezte, 

a rendőrség elrendelte a Szetted« 
rffl eltávozott Kftrpel Richárd kö-

rözését. 

A körözést még éjjel rádión leadták a rendőr-
kapitányságoknak. mivel a nvomozó hatóság-
rak az i gyanú ia, hogy KKrpel külföldre 
igyekszik ménekülni. 
' Egyelőre nem lehetett megállapittnl, hogy 

Körpel hánv himis váltót hozott forgalomba. 
Valószínű, hogy a bankok kárának nagyobb 
része megtérül, mert Seifmannénak két ingat-
lana van. 

A nyomozást a rendőrség most minden 
irányban folytatja. 

A polgármester elrendelte, 
az összes Iskolák megnyitását , 

CsOiffrt SkOn: két a l ább gyermelcpnrallrtaea megbetegedés; egy u jabb halá los 
áldozat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A főorvosi 
hivatal előterjesztése alapján dr. Somogijl Szil-
veszter polgármester csütörtökön a következő ha-
tározatot adta ki: 

A gyermekpáralizls megbetegedések miatt Sze-
ged város beL és külterületén valamennyi 
óvodát, napközi otthont gazdas^P népiskolá, 
iparostanonciskolát, a siketnémák intézeté'. a vá-
rosi zeneiskolát és valamennyi középiskolát 1932. 
évi olítóber hó 1-19 bezártam, illetve a beiratás és 
tanilás megkezdését elhalasztottam. 

Értesítem valamennyi iskola igazgatóságát és az 
érdekelt főhatóságokat, bogy a zárlatot 1932. évi 
október hó 1-én tui vem hosseabbltom mW * hogy 
a beiratások é9 a • tanifás jotyó éul október hó 
1-én valamennyi tanintézetben megkezdhető. 

A polgármesteri határozat alapján tehát október 
elsején megkezdődnek az előadások az összes sze-
gedi alsófoku és középiskolákban. Az egyhónapos 
járvány vakáció véget ért anélkül, hogy a járvány 
is megszűnt volna. Csütörtökön ugvansis ismét két 
ujabb wermekparat'zts megbeteQrdést jelentették 
be a főorvosi hivatalnak, az egyiket a város bel-
területéről. a másikat a tanyákról. Ae egyik eset 
halálos volt. 

A polgármester elhatározása már nem igen kelt-
het meglepetést, mert hiszen a Délmagyarország 
szerdai számában Is közöltük, hogy munka társunk-
nak tett nyilatkozatában az iskolák megnyitás« 
mellett foglalt állást. Annái nagyobb nyugtalan-
ságot kellelt a szülők körében ez a polgármesteri 
nyilatkozat. A szülők nyugtalanságát dokumen-
tálja az alábbi levél, amelyet egy szülő intézett a 
L)éimaO'JarorSzág szerkesztőségéhez: 

Igen tisztelt Szerkesztő A legnagyobb meg-
döbbenéssel olvasom a Délmagyarország mai szá-
mában. hogy a polgármester ur, valószínűleg a 
tiszti főorvos ur véleménye alapján s'. iskolák 
megnyitását határozta .el. Függetlenül altot, hogy 
nem találok logikai összefüggést at iskolák egy-
hónapos bezárása és a polgármester ur mostani 
elhatározása kö/ött, niori hV-en a Járvány azóta 
még inkább fokozódott cs ha szükséges volt a 
kény szerva káció eddig, akkor foko/ollabb mérték-
ben szükséges továbbra N, de mondom, eltekintve 
a logikai összefüggések hiányától, a gyermekeik 
egészségéért aggódó szü'őkel sem a főorvos ur 
véleménye, sem pedig a polgármester ur határo-
zata nem nyugtathatja meg. A járvány statisztikája 
szerint n legtöbb uicgbflegadés a tiz éven a'uli 
gyermekek kóivbm lóriéul, ha lth W a pulgár.viüs-

ter ur már elkerülhetetlennek találta a tanítás 
megkezdését. legalább az Ami iskolák szünetét 
hosszabbította volna meg további két héttsl, mert 
ezekben'" az iskolákban, az elemi Iskolába Járó 
gyermekek között a legnagyobb a veszedelem. Az 
elemi iskolák járványszünetének meghosszabbítása 
még a tanítás szempontjából sem Jelent sokat, 
annyit semmi esetre sem. hogy sz megírni a leg-
nagyobb veszedelmek felidézését. 

Nemcsak a magam nevében, hanem Igen sok 
szülő neyében jelenthetem ki, hogy gyerekeinket 
semmi esetre sem engedtük <* a* elhamarkodna 
megnyitott iskolába, nem engedjük «1 őket mind-
addig, amig a járványveszély d aera mult. Na-
gyon sok szülő igy gondolkozik és ilyenképen 
kőnnven megtörténhetik, hogy az elemi Iskolai 
tanítók néptelen tantermeket találnak majd as 
idő «tött megnyitott ¡skoláltban. 

Tisztelettel: Egy ag%ódó szülő.* 

A Délmagyarország munkatársa közötte a szőlők 
aggodatmát a polgármesterrel éa megkérdezte, 
hogy 

az iskolák elóstóttt megnyitóinak eteffeyn 
következményeiért kt vállalja majd a fe-

lelősséget. 

— Én a H'zH főorvos Javaslata alapfán hoztam 
meg a határozatodat — mondotta. Ezért a hatá-
rozat rt (ehát a fóorvós a felelős. Kijelentem 
azouban. hogy abban az esetben, ha a főorvostól 
Javaslatot kapok ae elemi Iskolák további tárva' 
tartásának elrendelésire, ma kiadóit határozato-
mat készségesen módosítom. 

Annak a kavarodásnak, amely a tiszti főorvos 
járványelmélete körül keletkezett, érdekes fejlemé-
nye adódott a csütörtöki tanácsülésen. A főorvos, 
aki országos szégyennek minősítette nemrégen, 
hogy Magyarországon még alkalmazzák a /ertőtis-
nitt* intézményét, ugy látszik, a maga teljesen 
egyéni módja szerint revízió alá vette felfogását. 

Előterjesztést tett ugyanis a polgármesternek, 
hogy 

rendelje el az ős^es t-.rgeai Iskolák, nap-
közi otthonok es óvodák átir.zs'etfS utján 
való fertőtlenítését a 9yerme*poralizis-jár 

ványra való tekintettet. 

A főorvosi előterjesztés a mérnöki hivatalhoz ke» 
ifi I e ő•'<ői" és otl ki-< ámít tU»', N> ',v »' trolik ,t-
mt- ¿o isi' 'I'IOO pen'JóOe kmiloe. 

A ja\a4at!al a csütörtöki Uu4c ülés foglalkozott/ 


