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A rendőrség nyomozása 
a felsővárosi cipőgyár Ügyében 

sen tehát 40.913. 1932-ben az ál!aílét-
szám 42.665 volt. Az állat/Zotnány csök-
kenésének okát a qazdakőzönséq fokoza-
tos clszer-énqr lésében látja az állatcctfsz-
ségirnvi felfigyelő. A húsfogyasztás 1933-
hnn darabbal csökkent. 1932-ben 

39.002 darab állatot fogyasztott el a város. 
1933-ban 36.376-o!. 

A jelentést dr. Hunyadi Vass Gergelv 
és dr. Pap Róbert felszólalása u!án tudo-
másul vette a bizottság. 

Sopron vármegye közigazgatás bizott-
sága felirt a pénzügyminiszterbe* az örö-
kösödési illeték ügvében. A f ii "thor a 
szegedi bizottság is csatlakozott és ezz'4 
az ülés vé«el <M. 

Mezőtúri fölművesek 
koimunsfa szervezkedése 
a szegedi törvényszék előtt 
(A Délmaqmrorszáq munkatársától.) A 

múl t év őszén Mezőtúrra.  rndrődre és 
Gyomára kitcr ;e:lő kommunista szervez-
kedést leplezett le a rendőrség. A szer-
vezkedés tagjai földműves emberek vol-
tak, számszerint kilencen. A rendő-sé^ 
adatai szerint Dávid Vinc e és Giricz Ven-
del endrődi földművesek érintkezésbe lén-
tek a központtal azon célból, hogy En^rő-
dön. Gyomán, Mezőtúron a szervezkedést 
ú jbó l megindi'sák. Egv Szántó nevű bu-
dapesti nyomdásztól röpiratokat és folyó-
iratokat kantak, ezeket terjesz'etté'-. Dá-
vidok Maqda Árpád mezőtúri lakosi bír-
ták meg a szervezkedés irányításával, trd 
ták róla, hogy hasonló cselekményért 8 
hó- api börtönbüntetést kapott. A rend-
őrség a leleplezéskor nagyme tivisé^ü 
rőpcédulát, ezenkívül Szentesi Antaltól 
egy kézinyomdát fo,;l.iIt le. 

Pénteken vonla felelősségre a vádlot-
takat a szege ti törvényszék Vild tanácsa. 
A vádlottak, akik legtöbbje a nyomozás 
során beismerő vallomást tott, a fő'á-gva-
láson a vallomásukat visszavonták és az-
zal védekeztek, hogy őket a nyomozás 
során bántalmazták. Beismerő vallomá-
sukat lebát kényszer l ia'á a "latt tet'ék 
meg. A biróság sok tanút halhatott ki: 
csendőröket, rendőröket, akik eskü alatt 
aat vallották, hogy a vádlottakat senki 
sem bántalmazta, vallomásukat önként 
tették meg. 

A törvényszék egész napi tS-gval^s 
li lán este hirdette ki iléletét. Rír-ösnck 
mondotta ki Dávid Vincét az á l ' ím és 
társadalom törvényes rendiének erősza-
kos fel forgatására i ránvu 'ó bűntettben és 
errqcszfrniei és tizhónapi ,n>rlönre itél''\ 
Giricz Vendelt és Szentesi Antalt két-két-
hónapi, Magda Árpádot és "o-^án Dá-
nielt fejenként 1 hónapi és 15 napi fog-
házra, Varga Mihályt 1 hónapi fogházra 
ilélte. a többi vádlottat M^rn f r f f g . 

Közgyűlési menhivó 
Gottlicb Dávid Utódn rt. Szeded 1934. f ohm ár 28-

An d. e. 11 órakor faltja a részvénytársaság irodá-
jában Szegeden, Löw Lipót u. 15, szóm alatt 

1934. évi rendes közgyűlését, 
melyre a részvényeseket tisztelettel meghívja az 
igazgatóság 

Tárgysorozat: 1. Jegyzőkönyvvezető és jegyző-
könyvhitelesítők kijelölése. 2. Az igazgatóság je-
lentése az 1933. évi üzleteredményről. a mérlegre 
vonatkozó javaslat előterjesztése. 3. A felügyelő 
bizottság jelentése 4 Az igazgatóságnak és a fel-
iigyelöbizottságnak adandó felmentvény iránti ha-
tározathozatal. 5. Esetleges indítványok az alap-
szabályok 15. S-a értelmében. 

Szeged, 1934 február 17. 
• z igazgatóság. 

Az alapszabályok 14. S-a értelmében a közgyű-
lésen csak oly részvényes vehet részt, kinek rész-
vényei a közgyűlést megelőzőlég legalább 5 nap-
pal a részvénytársaság irodájában letétbe helyez-
tetnek. A mérleg nyereség és veszteség száinla a 
rt irodájában kifügg«szt«tett 235 

(A Délmaqyarorszáq munkatársától.) A 
felsővárosi cipőgvár kisrészvényeseinek és 
az IOKSz-nak harca uj fo;e7ethez érke-
zett. Jelentette má r a Délma-rgarország, 
hogv az IOKSz, illetve annak szegedi fő-
ellenőre bűnvádi fel felen! ést tett külön-
féle bűncselekmény miatt kél ÍTar^a'ósá'n 
tag és dr. Kersch Ferenr ellen, aki a kis-
részvényeseket képviseli az lOIÍSz-szal 
szemben. A feljelenté, szerint a két igaz-
gatósági tag okirathamisitást követett vol 
na el, mert felfüggesztésük n 'án elvették 
a gvár cé^bélvegzőjét és azt használták. 
Állítólag levelezésüket, a bírósághoz, 
rendőrséghez, ügyészséghez intézett bead 
ványaikai is ezzel a cég^ély? ^ő'ével lát-
ták el, holott ehhez joguk már nem lett 
volna. Dr. Kersch Ferencet azzal vádol-
ják, hogy ő tüntette el az IOKSz szegedi 
főellenőrének Íróasztaláról a bizalmas 
feljegyzéseket és a központhoz küldesd" 

bizalmas jelenléseket, amelyek az üzem 
bajairól szólottak. Állítólag erre azért volt 
szükségük a kisrészvényeseknek, mert 
ezekkel a feljegyzésekkel és jelentésekkél 
igyekeznek majd bizonyi'ani igazukat. 

A feljelentések ügyében a rmdőrsé<3 
most fejezte be a nyomozást. Kihallgatták 
a három gyanúsítottat, majd igen sok ta* 
nut is heidéztek. Azt azonban nem sike* 
rült ezideig megállam^n^i. }>ogy a kér-
d'ses feljegyzések hol vannak. A gyanú-
sítottak részletes vallomást tettek, ezekről 
jegyzőkönyveket vettek fel és azokat a 
többi iratokkal együtt átküldőt!ék az 
ügyészségre Az ügvésrség rövidesen dönt 
afölött, hogy a feli el öntéseknek m i legyen 
a sorsa. 

Itt emiit jük meg, hogv az IOKSz és a 
kisrészvényesek harcával kapcsolatban u j 
büntetőper van fotTamrafSjn, ebekben leg-
közelebb má r hirói döntések várhatók. 

Torontáli Szőnyegek! 
A magyar gyárttmánvu torontáli szőnyegek népszerűsítése céljából nagy, válasz-

ték áll a t. vevőközönség rendelkezésére 

négyzetméterenként P 1S.50-*rf. 

Comán MM,y és Fia, Tekintse meg torontáli szttnyegkira atainkat! 

Két fsóíiap alatt 
16 öngyilkosság 

A rendőrség felenlése 
(A Déhna^yarország munkatársától.) A köz-

igazgatási bizottság pénteken tartott ülésén a 
rendőrség december és január hónapról szóló 
jelentését dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyettes 
terjesztette elő. A jelentés szerint decemberben 
3 génkocsivizsga volt. 44 rendszámtáblát von-
tak be. Tulajdonosváltozás 16, kerületváltozás 
7 esetben történt. Vezetői vizsgát kilencen tet-
tek. A közönség rendelkezésére 31 bérautó, 12 
teherberautó. 11 autóbusz. 61 egyfogatú és 10 
kétfogatú bérkocsi áll. Közlekedési balesel 3 
fordult elő és ezek közül 1 volt halálos, 1 köny-
ifcrü sérüléssel és 1 sérülés nélkül végződött. 
Táncmulatságokra, hangversen vekre ás sport-
mérkőzésekre 59 engedélyt adtak ki. záréra-
meghosszabbitást 5 esetben engedelyezk-k. — 
A kapitányság bejelentő hivatalánal 23ö1 bel-
földi és 441 külföldi jelentette be magát, vi.szont 
eltávozását 2410 belföldi és 515 külföldi jelen-
tette. 

A közbiztonsági állapot decemberben kielégí-
tő volt. A bűncselekmények száma nem ha'adta 
meg a szokásos mértéket. Nevezr'eset>b bűncse-
lekmény nem fordult elő. összegen 401 bűnügy-
ben folvtattak nyomozást anrdvok közül 258 
volt eredményes. 143 pedig eredménvtelen ma-
radt. A bűncselekmények közüi í r ember élete 
és tesli éosé'íc ellen 49 iránvnlt és ezek közül 
halálos 3 volt. A vagvon elleni huneselekmé-
n y k száma 260. ezekből lopás 178. Baleset fii 
f 'idnlt elő és egv vésződött hulíWal. Öngyil-
kos íett 7 égvén. 47 gvülést ielenWtek be. ame-
!vck közül négvet nem enged^vezett. A gvü-
lé«-c.k közül 8 volt politikai jel!"gü. 

Januárban 15 génkocsi vizsga volt és 57 rend-
számtáblát vontak be. Tulajdonosváltozás 24, 
kerületváltozás 12 esetben történt, vezetői vizs-
gát heten tettek. A közönség rendelkezésre 32 
bérautó. 11 autóbusz. 61 egvfogatu és 10 két-
fogatú bérkocsi áll. Közlekedési ba'eset 7 for-
dult elő, amelvek közül 1 sulvos, 3 könnvü sé-
rüléssel. 3 nedig sérülés nélkül vesződött. Tánc-
mulatságokra. hangvercenvre h sportmérkő-
zé re 63 engedélyt adtak ki. záróram^ghosszah-
hitást 3 esetben engedélyeztek. A kapítánvság 
h»icientő hivatalánál 2932 belföldi és 221 kül-
földi jelentette be maffát. viszont eltávozását 
2185 belföldi és 187 külföldi ielentette. 

A közbiztonsági állapot januáfnan i« kielé-
gítő volt — mondja a jelentés. Óvszeren 535 
bűncselekményben folytattak nyomozást, ame-

lyek közül 374 volt eredményes, 161 pedig ered-
ménytelen. A bűncselekmények közül az ember 
élete és testi épsége ellen 37 irányult és ezek 
közül egy sem volt halálos. Baleset 129 fordult 
elő; öngyilkos lett 9 egyén, eltűnt 6. Bejelen-
tettek 76 gyűlést, amelyek közül 2-t nem enge-
délyeztek. Politikai jellegű gyűlés 12 volt. 

Viharos h ozciy illést várnak 
a makói iv»ar*es*Ule!ben 
(A Dólmagyarország makói tudósítójától.) A 

makói ipartestület 19-re összehívott közgyűlése 
viharosnak ígérkezik. Az eddig beadott indítvá-
nyokon kívül ujabb Indítványokat adtak be Ga-
l amb Ferenc kovácsmester. V a r g a István ci-
pésziparos és Gera István ácsmester. 

Galamb Ferenc indítványában a makói iparos-
ság legszegényebb, de az összeiparosság érdoké-
ben minden áldozatra kész tagjainak egy nagy sé-
relméről rántja le a leplet Az iparosság első .épít-
kezése alkalmával sok makói kisiparos kölcsön-
nel támogatta az akkor is nehézségekkel küzkődő 
testületet" Tiz évvel ezelőtt történteik ezek a köl-
csönnyújtások. A kölcsöntnyujtó iparosok azóta 
annyira elszegényedtek, hogy tagsági dijaik befize-
tésére is képtelenekké váltak s Ilyen helyzetükben 
arra kérték a testületet, hogy az általuk kölcsön-
adón összegnek legalább a kamatját számolja el 
javukra tagsági díj hátralékaikba, hogy ily módon 
résztvehessenek a testületi életben és szavazatuk-
kal szolgálhassák az össziparosság érdekeit. A ké-
relmük azonban mindeziőeig nem teljesült Ezt az 
ügyet viszi indítványában a testület közgyűlése elé 
Galamb Ferenc Másik inditvánváhan Papp elnök 
és Antal ügyverető elnök személves vonatkozású 
dolgaival foglalkozik és Papp elnöknek Antal ügy-
vezető elnökkel szemben tanúsított magatartásét 
teszi kritika tárgyává. 

Va rga István, a testület gazdasági és igazga-
tási helvzetével foglalkozik és indítványozza a kőz-
gvülésnek. hogv kérje fel a polgármestert, mint 
elsőfokú iparhatóságot a testület egész adminisz-
trációjának és anyagi ügyeinek a felülvizsgálatára. 

Gera István a makói ipari kiállítás csődbéke-
rült idegenforgalmának a tisztázása érdekében 
bizottság szervezésére tesz indítványt. A kiállitás 
vezetősége ugvanis széles körű propagandát indí-
tott a kiállitás ideffenforffalmánsk a fokozása ér-
dekében. Ez a propaganda azonban Budapesten 
megfeneklett, még pedig — eddigi feltevések sze-
rint — Makóról kiinduló aknamunkákra. A bizott-
ság tagjaiul: vitéz Németh Pál, Guláesi János, Lu-
kács Pál és Varga István iparosokat kéri kikül-
deni. 


