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Hirelc Két ¿s félévi fegyházra ítélték 
a szombathelyi zálogház 

igazgatóját 
Szombathely, augusztus 31. A szombathelyi 

zálogházi visszaélések ügyében csütörtökön 
délután hirdették ki az Ítéletet. 

A törvényszék egyrendbeli folvtatólagosan 
elkövetett csalás büntette és azzal halmazat-
ban álló 46 rendbeli magánokirathamisitás vét-
sége miatt két és félévi fegyházra ítélte a szom-
bathelyi zálogház igazgatóját, egyben tizévi hi-
vatalvesztésre és politikai jogainak ugyanany-
nyi időre való felfüggesztésére. Kötelezte ezen-
felül a vádlottat, hogy a bünügyi költségeket 
fizesse meg és a városnak 6000 pengős részle-
ges kártérítést fizessen. A hűtlen kezelés és 
sikkasztás vádja alól a törvényszék bizonyíté-
kok hiányában felmentette Simon Miklóst, fel-
mentette a másodrendű vádlottat, Hompasz Ró-
zsit is, akinek bűnössége mellett az itélet sze-
rint nem merült fel bizonyíték. 

Az indokolás szerint Simon 46 esetben hamis 
zálogjegyeket állított ki, amivel Hompasz Ró-
zsit is megtévesztette. Súlyosbító körülménynek 
vette a törvényszék, hogy Simon hosszú időn 
át tervszerűen folytatta a bűnös üzelmeket és 
hogy a megítélt káron felül tetemes kárt oko-
zott Szombathely városnak. Súlyosbító körül-
ménynek vette a bíróság azt is, hogy a tárgya-
láson nem tett beismerő vallomást. A büntetlen 
előéletet a tőrvényszék nem tekintette enyhítő 
körülménynek, mert annál, aki közpénzekét ke-
zel, elengedhetetlen feltétel a büntetlenség. 
Egyetlen enyhítő körülménynek azt vette fi-
gvelembe a bíróság, hogy a hosszabb szabad-
ságvesztés ¿rtatlan csaladját is sújtja. 

Megállapitia az indokolás, hogy ha Hompasz 
Rózsi nagyobb figyelemmel kisérte volna Si-
mon dolgait, rájöhetett volna a bűnös üzelmek-
re, de ez még nem jelenti azt, hogy bűnös vol-
na, mert a bűnösséghez akarategység is kell. 

Az űgvész súlyosbításért, a városi tiszti fő-
ügyész Hompasz Rózsi felmentése miatt. Si-
mon és védője enyhítésért fellebbeztek. 

Az ügyész indítványozta, hogy a tőrvényszék 
azonnal tartóztassa le Simont, akinek nincs 
vagyona és állása, tehát szökésétől tartani le-
het. Az elnök nyomban enunciálta, hogy a tör-
vényszék helyt ad az inditvánvnak és elrendeli 
Simon azonnali letartóztatását, a védelem fel-
folyamodást jelentett be. 

Kiviteli panama 
Szentesen 

Szentes, augusztus 31. C s u c s Károly, ismert 
szentesi földbirtokos a minap egy gazdasági ér-
tesítőben a legnagyobb meglepetésre, felfedezte 
a saját nevét és mellette a megjegyzést, hogy 
egy vagon hizott sertés Bécsbe szállítására ka-
pott engedélyt Miután soha semmiféle kiviteli 
engedélyt nem kért és nem kapott, utánajárt a 
dolognak és megállapította, hogy valóban az ő 
neve alatt küldtek el Szentesről Bécsbe 44 da-
rab hizott sertést 

Azonnal bejelentette a dolgot a városházán, 
ahol N a g y Sándor tanácsnok azzal fogadta, 
hogy az eljárást az ügvben ő is megindította, 
miután nemcsak a földbirtokos ellen elkövetett 
visszaélésről van szó, hanem hivatalból üldö-
zendő kőz- és magánokirathamisítás büntetté-
rői is. 

A tanácsnok megállapította, hogy a Szentes-
ről elszállított 44 darab hizott disznót julius 
22-én vásárolta ö k r ö s János ügynök, aki a 
járlat-leveleket Biró Mihály és társai szentesi 
gazdálkodók nevére állíttatta ki. Beidézték a 
városházára Birót, aki a legnagyobb meglepe-
téssel hallotta, hogy ő exportcélokra sertéseket 
vásárolt és a legerélyesebben tagadta, hogy 
bármit is tudna az ügvről. Ezután ökröst hall-
gatták ki. aki azt a vallomást tette, hogy a jár-
lat-leveleket valóban ő iratta át Biró és társai 
nevére, de erre őt egy budapesti közintézmény 
állatforgalmi osztályának megbízottja utasí-
totta. A nyomozást folvtatják. 

Szegedi 
emiékek ékszerésznél 

Kelemen u. 11. 

1 "V" 1 Péntek. Róm. kath. Egyed. Prot. 
Egyed. A nap kel 5 óra 17 perc-

kor, nyugszik 6 óra 41 perckor. 

Somogyi-könyvtár szeptember l-ig zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálatot 
tartanak tirünwald 1. örökösök Kálvária-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ncca 11 (telefon 1391). Moldván Lajos I ;»zeged, 
Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Török Már-
ton Csongrád' sugárut 14 (telefon 1364). 

ft Szegedi Hét müsornaptára 
Szcpt. 
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A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 24.2 
C, a legalacsonyabb 13.7 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 762.5 
mm, -este 762.5 mm. A levegő páratartalma reggel 
80.0 százalék, délben 50.0 százalék A szél iránya 
északnyugati, erőssége 1—3. A lehullott csapadék 
mennyisége 0.3. un . 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Élénk szél, változó felhőzet, egyes helye-
ken esők, a hőmérséklet változása lényegtelen. 

i— A főispán és a polgármester hivatalában. 
Bárányi Tibor főispán betegségéből szeren-
csésen felépült és előreláthatólag szombaton, 
vagy legkésőbb vasárnap Bajáról Szegedre ér-
kezik. A főispán hétfőn elfoglalja hivatalát. 
Ugyancsak hétfőn veszi át hivatalának vezeté-
sét dr. Somogyi Szilveszter polgármester, aki 
hathetes szabadságáról pénteken érkezik Sze-
gedre. 

— Pálfy polgármesterhelyettes távirata Móra 
Ferenchez. Jelentette tegnap a D é l m a g y a r -
o r s z á g , bogy Budapesten a Grünwald-sza-
natóriumban sikerült műtétet hajtottak végre 
Móra Ferencen. Ebből az alkalomból dr. Pál-
fy polgármesterhelyettes csütörtökön az aláb-
bi táviratot küldte a beteg Móra Ferencnek: 
Betegségedről szóló híreket féltő szeretettel fi-
gyeltük s a szerencsés műtét után szivünk 
mélyéből jővő igaz örömmel köszöntünk. Mi-
előbbi teljes gyógyulást kívánunk s régi sze-
retettel és örömmel várunk. Dr. Pálfy József. 

— ösztöndijak. Budapestről jelentik: A kul-
tuszminiszter által az 1933—34 tanévre adomá-
nyozott ösztöndnakat Szegedről a következők 
kapták: A bécsi Collegium Hungaricumba egész 
évre if j. dr. B i b ó István, (jogbölcsészet), dr. 
S z a b ó József (nemzetközi jog), P a p p Já-
nos okleveles középiskolai tanár (görög filozó-
fiai tanulmány). A berlini Collegium Hunga-
ricumba egész évre dr. P á r d u c z Mihály ok-
leveles középiskolai tanár (archeológiai tanul-
mányai folytatására). A bécsi Collegium Hun-
garicumba a második félévre, dr. M é s z á r o s 
Gábor egyetemi magántanárt, tanársegédet (bio-
tetikai tanulmányokra). Tudományos kutatá-
sokra 800 pengős ösztöndijat kapott dr. J o ó Ti-
bor egyetemi könyvtári tisztviselő, 400 pengő 
ösztöndijat kapott dr. S z a b ó Mibály (bünte-
tőjogi), dr. B r u c k n e r Győző vegyészmér-
nök, egyetemi tanársegéd (szerves chémia). 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este 
6 (hat) órakor. 

— Tiszántúli Ipari Vásár vasárnap nyílik meg 

Debrecenben. A vásár látogatására érvényes 33 

százalékos utazási igazolványok a szegedi ipartes-

tület jegyzői hivatalában reggel 8-tól 2-ig kapha-

tók. 

— Világítási és vízpanaszok. A Kertész- és a 
Teréz-uccai lakosok Küldöttsége napokkal ez-
előtt amiatt panaszkodott a városhazán, hogy 
az uccá j ukbaii levő kutkifolyó kevés vizet ad, 
a huszárlaktanya előtt levő kifolyó pedig rend-
kívül bővizű és a felesleges víz kárbavész. A 
mérnökség most a Teréz-uccai kifolyót össze-
köti a laktanya melletti kifolyóval. M o l d v á n 
Lajos törvényhatósági bízottsági tag azt kérte, 
hogy a Szőregi- és a Liga-uccák sarkára gáz-
lámpát szereltessen fel a város. A kérelmet tel-
jesitik, a gázlámpa évi fogyasztása 114 pengő-
be kerül. — A Böhm-telepiek három gázégő 
felszerelését kérik, a kérelem ügyében később 
döntenek. 

X Gyorsírást, gépírást jól, olcsón szakiskolában 
(Honvéd-tér 4.) tanulhat. Kérjen tájékoztatót. 

— Osztálysorsjáték. Budapestről jelentik: Az 
osztálysorsjáték csütörtöki húzásán a következő 
főbb nyereményeket húzták ki: 30.000 pengőt nyert 
a 26342, 3000 pengőt nyert a 3267, 2000 pengőt nyert 
a 10954. 24054 és 39711, 1000 pengőt nyert a 13195, 
14445, 35036, 43715, 67854 és 74161 száma sorsjegy. 

— AJS osztálysorsjáték tegnapi hnzása ismét 
szerencsét hozott Pető Ernő főárasitó vevőinek. 
Csak nemrég jeleztük a 13238 sz. sorsjegyre az 50 
ezer pengős főnyereményt A négynegyedes 26342 
sz. sorsjeggyel pedig a tegnapi húzáson nyertek 
30.000 pengőt A 26342 szám pótsorsjegyként lett 
eladva. Tanácsos tehát pótsorsjegyet megtartani, 
azért is, mert a legnagyobb nyeremények (300.000, 
100.000) még a szerencsekerékben vannak. Néhány 
sorsjegy még kapható a folytatólagos hnzá sokhoz. 

Iskolai hirek 
A Klauzál Gábor reálgimnázium!»« szeptem-

ber 9-én, szombaton délelőtt 9 órakor lesznek a 
javitó és különbözeti vizsgálatok. Szeptember 
12-én, kedden szóbeli magánvizsgálat 13-án, szer-
dán, 9 órától kezdődően iratkozik az L és IL osw 
tály; 10-től a III. és IV. osztály, 11-től az V. és VLí 
osztály, délután 4-től kezdődően a VIL és VTIlt 
osztály. Szeptember 14-én, csütörtökön iratkozz 
nak az elmaradottak reggeli 9 órától kezdődően, 
15-én, pénteken a szokott időben Veni Sancte, nté-< 
na osztályrendezés, órarendkihirdetés. 16-án, szóm* 
haton reggel 8 órától kezdődően rendes előadási 
14-én, 15-én és 16-án Írásbeli érettségi vizsgálat 
21-én. 22-én és 23-án szóbeli érettségi vizsgálat ( 

— Véletlenül marólúgot ivott. Ádám Antalnó 
18 éves dorozsmai asszony csütörtökön délelőtti 
véletlenül marólúgot ivott A súlyos állapotban 
levő asszonyt a mentők részesítették első segély-
ben, majd a közikórházba szállították. 

— Véresre verte a teleségét B o r b o í a Lajoo-
né B o r o s s József-ucca 18. szám alatt lakó asz-
szonyt férje szóváltás hevében megverte. Borbolá-
nét — aki fején szenvedett sérüléseket — a met* 
tők a közkórházba szállították. 

Halálra ítéltek öt kommunistá' 
Szófiában 

Szófia, augusztus 31. A hadseregben folyta-
tott kommunista propaganda és kommunista 
sejt alakítására iránvuló tevékenység miatt a 
bíróság öt személyt halálra, kettőt 10—10 évi, 
ötöt egyenként hét és félévi, kettőt hétévi fegy-i 
házra itélt Három vádlottat felmentettek. 

Roosevelt és Ford párbaja 
Newyork, augusztus 31. Az amerikai köz-

vélemény érdeklődésének előterében a Roose-
vel—Ford párbaj áll. Tegnap este kormány-
körökben az az értesülés terjeat el, hogy Johnson 
tábornok már létrehozta a megegyezést Roose-
velt és Ford között és hogy az autókírály bi-
zonyos feltételek mellett aláveti magát az el-
nök intézkedéseinek. Ezzel szemben bankkö-
rökben ugy tudják, hogy Roosevelt semmi-
lyen feltérelt sem hajlandó teljesíteni Ford 
kedvéért é-s hogy nem óhajt kivételt stautálni, 
mert az veszélyeztetné azt a népszerűségei, 
amelyet számára az a tény biztosit, hogy ő az 
első elnök, aki meg meri rendszabályozni az 
ipari fejedelmeket 

aktatáska lH\VeM% 4*26 „, 
Scwartz FQlöp utódánál, Kárász u. 6/a. 


