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17 ezer pengővel károsították meg a várost 
a népjóléti panama tettesei 

Ismeri polgárok nevére is tiam;si'o<tak „Gyo r s segé l y " nyugtákat 
(A Délmagyarország munkatársától.) A nép-

jóléti hivatalban leleplezett szegénypanama 
ügyében teljes erővel folyik a közigazgatási 
vizsgálat és ezzel párhuzamosan a rendőri 
nyomozás. A vizsgálat során kiderült, hogy 

a tettesek két esztendő alatt összesen 
17.000 pengővel Károsították meg a vá-
rost. ennyi az az összeg, ameiyet gyors-
seaély-utalványokra felvettek és el-

sikkasztottak. 

Kiderült, hogy volt olyan hónap is, amikor a 
tettesek 1000 pengőt vettek fel ilyen módon a 
városi főpénztárból. 

A rendőri nyomozás során megállapították, 

hogy 

a hamisításokat három tettes követte 
el: Schiller Béla. Szögi Ignác és egy 
harmadik, akinek a személyét ezideig 

nem sikerült megállapítani. 

Ez az ismeretien tettes is több gvorsegély-
nyugtát állított ki, l e olyan kezdetlegesen, 
hogy a durva hamisítás az első pillanatban 
szembeötlik. 

A rendőrség a közigazgatási vizsgálat veze-
tőjétől megkapta azokat a gyorssegély-nyug-
tákat, melyeket 1931 közepe óta adtak ki. A 
nyomozás rendkívül nehéz, mert a detektivek-
nek házról-házra járva kell megállapitaniok, 
hogy melyik nyugtán szerepel hamis aláírás. 
SOK helyen az állítólagos segélyzettől írásos 
próbát is kell venniök. Azt is sikerült megál-
lapítani, hogy a sikkasztók merészsége szinte 
nem ismert batárt. Szánté alig van a városban 
olyan közszereplő, vagy módosabb polgár, aki 
nem részesedett volna ilyen „gyorssegelyben". 
A megtévedt tisztviselők ismert nevekre is 
gyorssegélyutalványokat állítottak ki olyanfor-
mán, hogy csak a keresztnevet változtatták 
meg. A vizsgálat és a nyomozás folyik. 

A fogadalmi templomban megkezdték 
a Klebefsberg~kripta átalakítását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délelőtt kezdték meg a fogadalmi templom 
KJebelsberg-kriptájának átalakítási munká-
latait. A kriptafülke ideiglenes falát szétbon-
tották és a hatalmas érckoporsót ogyik közeli 
fülkébe helyezték át, ahol az átalakítási mun-
kálatok idejére elfalazták. 

A kriptát Kertész K. Róbert államtitkár ter-
vei szerint képezik ki. A lebontott ideiglenes 
válaszfal helyere gótikus boltozatu falnyílást 
építenek és a falnyílást horganysinekből ké-
szítendő rácsozat tölti be. A rácson körülbelül 
emberfej-magasságban négyszögletes nyilás 

lesz, amelyen keresztül be lehet majd látni a 
kriptába. A kripta közepén fehér mészkőből 
hatalmas alapzatot készítenek gróf Klebelsberg 
Kunó koporsója számára, amely kívülről ke-
zelhető rejtett világítást kap. 

Az átalakítási munka költsége körülbelül 
2400 pengő lesz, amelynek felét az állam vi-
seli, másik felét a város. A munka előrelátha-
tólag két hétig tart. ha befejeződik, akkor visz-
szahelyezik most már végleges helyére a leól-
mozott érckoporsót. A munkálatok ideje alatt 
Klebelsberg Kunó kriptájához nem engednek 
le senkit sem. 

Britllám cjyiirii, motorkerékpár, 940 penqő és a városi 
zálogház volt becsüse. — Szakértőket hallgat kl a 

törvényszék 
(A Délmagyarország munkatársától.) Rend-

kívül bonyolult csalási bünpert tárgyalt szer-
dán délelőtt Habermann Gusztáv törvényszé-
ki büntetőbiró. K-ardos Ignác volt városi zá-
logházi becsüs és Weíler Bernát állásnélküli 
pincér került csalás bűntettével vádolva a 
vádlottak padjára egy kölcsönügyletből kifo-
lyólag. Kardosékat Szokolai Mihály, a váro-
si gőzfürdő büffése jelentette fel azért, mert 
egy brilliáns nyakékről, egy brilliáns gyűrű-
ről, egy vadászfegyverről és egy motorbicik-
liról szóló zálogcédulára összesen 940 pengő 
kölcsönt adott nekik, később pedig kiderült, 
hogy a zálogtárgyak éitéke nem fedezi a köl-
csön összegét. Ebből kifolyólag Szokolainak 
körülbelül 300 pengő kára származott. 

A szerdai tárgyaláson mind a Két vádlott 
tagadta bűnösségét és ártatlanságát hangoz-
tatta. Kihallgatták a sértett Szokolai Mihályt 
is és a tárgyalás során a következő érdekes 
tényállás alakult ki. A kérdéses zálogtárgya-
kat a kölcsönt megelőző időben Kardos Ig-
nác vásárolta meg ugy, hogy azok a tárgyak 
nem is kerültek árverésre. Az ingóságokat 
azonnal tovább adta Weiler Bernátnak, aki-
nek azonban nem volt volt pénze, hogy kifi-
zethette volna a vételárat. Becsapta tehát az 
ingóságokat a zálogházba. Kardos Ignác any-
nvira becsülte az ingóságokat, amennyiért 
azokat Weilernek eladta és a kölcsönösszeget 
kifizette — saját magának. Weiler Bernát ez-
után kölcsönt akart szerezni. Felkereste tehát 
Szokolait és elmondotta, hogy ?gy méltósá-
gos asszony ismerőse anyagilag meg van szo-
rulva és penzre volna szüksége. Szokolai a 
zálogcédulákat fedezetül elfogadta és három 
részletben 940 pengőt adott az állítólagos 
méltóságos asszonynak. 

Amint a tárgyaláson kiderült Weiler val-
lomásából, a kölcsön után tekintélyes kama-
tot szedett, összesen mintegy 400 pengőt. Az 
egyik 116 pengős tétel után 14 napra egy 160 

pengő értékű brilliánsgyürüt kapott. A kol-
csönlejáratkor Szokolai nem kapta meg a 
pénzét, utána járt a dolognak és ekkor meg-
tudta, hogy a vadászfegyver és a motorbicikli 
nem is a méltóságos asszonyé. Weiler azt fe-
lelte, hogy az ingóságok tényleg nem a méltó-
ságos asszonyé, ellenben a méltóságos asszony 
barátjáé. Egyezkedési tárgyalások indultak 
Kardosék és Szokolai között, de ezek nem ve-
zettek eredményre, mire Szokolai megtette fel-
jelentését. 

Kardos Ignác a tárgyaláson elmondotta, 
hogy az ingóságok nem voltak túlértékelve, 
a zálogházban az a szokás, hogy a forgalmi 
érték 70—80 százalékát folyositják az ingósá-
gokról. Nem állott összeköttetésben Szokolai-
val, csak Weilerrel, tehát a kölcsönügylet nem 
is tartozik reá. Azért egyezkedett Szókolaival, 
mert a zálogház igazgatósága követelte, hogy 
ezt az ügyet minél előbb intézze el. Felaján-
lotta Szokolainak, hogy a differenciát, 300 
pengőt a sajátjából kifizetni, azonban Szokolai 
az ajánlatot nem fogadta el. Az ingóságokat 
azért nem bocsájtotta árverésre, hogy a költ-
ségek ne szaporodjanak tovább. Előadta, hogy 
a zálogkölcsönöket a becsüsök a ̂ aiát veszé-
lyükre folyósítják, azokért a zálogházzal szem-
ben ők anyagilag felelősek, tehát ő a zálog-
házzal szemben nem követhetett el vissza-
élést. 

Hasonlóképen védekezett Weiler Bernát is. 
Szokolai Mihály kihallgatása után a bíróság 
elnapolta a tárgyalást szakértők meghallgatá-
sa végett. A legközelebbi tárgyalás előtt a bí-
róság kiszáll a zálogházba, megtekinti a köny-
veket annak megállapítása végett, hogy a zá-
logház a forgalmi érték hány százalékát szok-
ta folyósítani a feleknek. Kihallgatják Kato-
na István városi tanácsnokot, aki a zálogház 
elleni vizsgálatot vezette, annak a megállapí-
tása végett, hogy Kardosnak milyen ügyei 
voltak a zálogházban. Az ügyész nditványoz-

ta, hogy az iratokat s bíróság tegye árt majd 
az ügyészségre, hogy Szokolai Mihály ellen, a 
fen forogni látszó uzsora miatt megindulhas-
son az eljárás. 

RAKïîiCUS EMBER 
távoli* ém könlre egy 

B I F O K A L S ZEMÜVEGET 
vie«!. Gyfeedjön meg amisMta otaaó ftraánkrtf. 
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A rendőrség betiltotta 
Kéthly Anna 

csütörtöki előadásit 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

«áldemokrata párt szegedi szervezete — mint 
jelentettük — csütörtökön délután nyilvános 
gyűlést szándékozott tartani a Munkásotthon-
ban. A gyűlésen felszólalt volna Kéthly An-
na, Szeged szociáldemokrata országgyűlési 
képviselője, aki „Harc a fasizmus ellen" cím-
mel tartott volna előadást. A gyűlést szerdán 
a rendőrség betiltotta. 

Dr. BuScz Béla főkaphámyheJyetite» betiltó 
végzésének indokolásában a következőket 
mondja: 

„A Szociáldemokrata Párt bejelentése szeriirt 
a tervezett népgyűlés egyedüli tárgya .Jíarc a 
fasimus ellen". A fasizmus egy velünk baráti 
viszonyban lévő állam politikai berendezkedé-
sének alapja, amellyel -zemben a szocializmus 
tudvalévőleg legélesebb világnézeti harcban 
áll. Ilyen körülmények között kizártnak tar-
tom, hogy a népgyűlés szónoka ezzel a kérdés-
sel tárgyilagosan, pártpolitikai szenvedélytől 
mentesen foglalkozzon, már pedig ennek nyil-
vános népgyűlésen történő célzatos tárgyalása 
alkalmas lehet arra, hogy q két állam közötti 
viszonyt veszélyeztesse. Ezért a qyülés meg* 
tartását fontos állami érdekből nem engedé-
lyeztem.' 

Leszállították 
a temetési tarifât 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hosz-
szas tárgyalások után végre létrejött a meg-
állapodás az elöljáróság és a temetkezési vál-
lalkozók között áz a j temetkezési tarifa te-
kintetében. A régi tarifa drága volt, drágább, 
mint az ország más városaiban. Az eiőljárósági 
hivatal felszólította a vállalkozókat, hogy csök-
kentsék a tarifa díjtételeit és u j tarifájukat 

Í'óváhagyás végett mutassák be a városnál, 
losszadalmas tárgyalások üezdődtek, amelyek-

nek eredményeképen csütörtökön életbe lép az 
uj, leszállított temetkezési tarifa. Az iparható-
ság kötelezi az összes vállalkozókat, hogy az 
uj hatóságilag jóváhagyott és ellenjegyzett ta-
rifát függesszék ki üzleteikben és szigorúan 
tartsák be az u j díjtételeket, amelyeknel ma-
gasabbat senki sem számithat fel. 

Az uj tarifa éppen ugy, mint a régi, hat 
osztályba osztja a temetkezéseket, az I. osz-
tályú temetkezés diját 280, a II. osztályúét 
200, a III . osztályúét 140, a IV. osztályúét 100, 
az V. osztályúét 65 és a VI. osztályúét 50 pen-
gőben állapítja meg. Az iparhatóság ötven szá-
zalékkal leszállította a halottöltöztetés és a 
halottmosás eddigi di ját is, amelv ezután 5—5 
pengő lesz. A temetkezési vállalkozók ezt a 
dijat a temetkezés megállapított árán felül 
szedhetik. 

Széchenyi Mozi 

Á Royal Apolló nagysikerű újdonsága 

vfagyar film! Magyar film! 

Kiértetek vonata 
Izgalmas detektív történet. 
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