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Sikkasztást per 
agy lefoglalt kassza 
elzálogosítása miatt 

(A Délmagyarország munkatársátót) A Szé-
chenyi-téren lévő Olasz-vendéglő volt tulajdo-
nosa. dr- Horváth Endre kedden dr- Berze Ár-
pád törvényszéki biró elé került sikkasztásnak 
ok intendő Hintett címén- Az egykor jórnodu 
v olt vendéglős néhány évvel ezelőtt anyagi ne-
hézségiek közé került, kölcsönökre szorult és a 
büntető ügye is ilyen kölcsönüg-Vtből kifolyó-
lag keletkezett- 1933 nyarán ózv- Rajcsek Ottó-
né Javára végrehajtást vezetitek dr- Horváth 
Endre ós özv- Horváth Jánosné ellen tizezer 
pengő erejéig- A végrehajtás során a vendég-
lőben is több tárgyat lefoglaltak a végrehajtók, 
így többek között egy ötszáz pengő értékű 
Nafional-kasszát is- A vádirat szerint dr- Hor-
váth Endre a kasszát, annak ellenére, hogy az 
le volt foglalva és azzal így szabadon nem 
rendelkezhetett- Frankfurti Izidor nevű keres-
kedőnél elzálogosította- A tárgyaláson a vádlott 
beismerte' hogy a kasszát kölcsön fejében 
tényleg elzálogosította' ezzel szemben azzal 
védekezett, hogy nem volt tudomása arról• 
hogy a kc,sszát is lefoglalták a végrehajtók-
Elmondotta, hogy Frankfurttól többizben ka-
pott kölcsönt legutóbb Frankfurti kijelentett«', 
hogy csak ugy ad kölcsönt, ha kézi zálogot 
kap Kérte a kasszát és azt oda is ígérte. Köz 
beit történt a foglalás és mert nem tudta, hogy 
a kasszái is lefoglalták, átadta Frankfurtinak-
A bíróság sikkasztásnak tekintendő vétség cí-
mén háromncjoi fogházra ítélte dr- Horváth 
Endrét, de a büntetés végrehajtását felfüggesz-
te t te 

Jár-e ebédkoltség 
a felmondási időre 
Elvi Jelentőségű per indul! a szegedi 

járásbíróságon 

(A Délmagyarország munkatársától) Érde-
kes felmondási perben 1 11 rövidesen határoz^ 
nia a szegedi járásbíróságnak- Ar-*' -- elvi 
jelentőségű kérdésről van szó- hogy a felmon-
dásiban lévő alkalmazottnak a rr ;dó kö-
teles-e ebéd cimcn bizonyos összege/ fizetni a 
leimondás idejére, vagy sem- Az egyik szegedi 
áruház alkalmazottja volt hosszu "'-ekien át a 
felperes- Nemrégiben felmondották állását és 
ekkor állott elő azzal a követelésbe'- h- -v ebéd 
cimén is jár neki a felmondási időire naponta 
egy pengő- Kere.seV-bcn előodta-_ ho°y m-int az 
árufeáz alkalmazottja, nem egy íziben megtette, 
hogy crösebb naookon nem ment haza ebé-
delni és ilyenkor mindig ebédet kapott a főnö-
kétől- Később ez rendszerré vált és naponta 
kapta ezt az ebédet, amely ilyenformán bére 
egy részenek tekintendő- A keresettel szemben 
a főnök azzal védekezik- hopr- szívességből és 
udvariasságból adott ebédet az alkalmazott-
nak. az ebéd nem tartozott a járandóságába és 
így azt nem is követelheti- Az érdekes ügyben 
a döntést nagy érdeklődéssel várják- mert nem 
egy cégnél szokásos, hogy az ebédidő alatt 
lientmaradó alkalmazottnak ebéde' ad n c i r r- A 
járásbíróság december első felében tárgyaira 
le az ügyet-
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virágkülön-
legességek 
lego'csóbban, legnagyobb válasz-
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a feMgiablás Borosnál 
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Csillárt, rádiót 
METEOR Csillárgyár rolten! Néhány tájékoztató ár : 

4 lángú modem ebédlőcsfllár P 17.-
A l l ó l á m p a , modern 3.SO 

METEOR villamossági és Csillár-Gijár R. T. 
Szegedi Üzlete : KÁRÁSZ l IC tA 11. l EÍEFO>. 3 5 . 7 « 1 

Kedvező fizetési teltételek. Unió könyvecskére6 Savi hitel. Kér/tik 20 kirakatunk megtekintésé. 

Világmárkás ORION! 2x1 r ád i ó havi 8 gengős 
részletre h^phó. DPfalan bemutatás. 

Felvágta ereii egy munkanélküli, 
meri féli a közeledő t é l tő l 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den reggel a Kossuth Lajos-sugárut 111. szám 
alatti házba hívták a mentőket egy öngyil-
kossághoz. Konkoly János 31 esztendős mun-
kanélküli férfi követett el a kora reggeli 
órákban öngyilkossági kísérletet olyan módon, 
hogy két csuklóján egy borotvapengével fel-
vágta az ereit. Már erősen vérzett, amikor az 
öngyilkossági kísérletet hozzátartozói felfe-

dezték. Azonnal értesítették a mentőket, akik 
az eszméletlen embert először első segélyben 
részesítették, majd beszállították a közkór-

házba, ahol ápolás alá vették. 
Konkoly János állapota súlyos ugyan, de 

nem életveszélyes, mert tettét szerencsére 
idejében észrevették és így nem sok vért ve-
szített. Az öngyilkosjelölt a kórházban el-
mondotta, hogy végső kétségbeesésében szánta 
rá magát a halálra. Hosszabb ideje állást, 
munkát keresett, de hiába volt minden után-
járása, nem talált. Félt a közeledő téltől, két-
ségbeesetten gondolt a hideg téli napokra és 
miután látta, hogy más megoldása nincs, ön-
gyilkosságra szánta rá magát. 

Eles támadások 
hitbizományi Javaslat ellen 

az egyesilelt bizottságok ttlésén 

Budapest• november 26- A képviselőház igaz-
ságügyi és földművelésügyi bizottsága kedden 
délelőtt ülést tartóit, amelyen Zsitvay Tibor 
elnökletével megkezdte a családi hítbizomány-
ról és a hitbizományi kisbirtokról szóló tör-
vényjavaslat tárgyalását-

Viítéz Balogh Gábor előadó rámutatott arra. 
j hogy a javaslat kodexszerü összefoglalás, te* 
• hát a családi hitbizományok tekintetében nem 
| csak újításokat tartalmaz, hanem az egész hit-
j bizományi anyagot szervesen összefoglaüa-

Történelmi és statisztikai adatokból megálla-
pítható. hogy a hitbizományok korszerű át-
alakítása elodázhatatlan-

Részletesen ismertette ezután a javaslat 
rendelkezéseid különösen pedig a hitbizományi 
kisbirtok intézményét-

Takács Ferenc rámutatott arra. hogy már 
azok az országok is megszüntették a hitbizo-
mányokat. amelyekben a mezőgazdaság túlné-
pesedését felszívhatta c,z ipar- Nálunk azonban 
a hitbizományok még változatlanul megvan-
nak- A javaslat szerinte túlságosan óvatos lé-
pésekkel halad előre, mindössze 230 ezer holdat 
szabadit fel- Kérte, hogy a bizottság ne fogad-
ja el a javaslatot1 és utasítsa a kormányt, hogy 

| terjesszen be ujabbat és jobbat 

| Ángyán Béla sajnálja, hogy Takács Ferenc 
határozati javaslatot terjesztett elő, mert ezt 
a törvényjavaslatot nem volna szabad pártpoli-
tikai szer- ontból bírálni- Szembeszállt Takács 
Ferencnek azzal az állításával, hogy a hitbizo-
mányokat már minden külföldi államban meg-
szüntették- Nem osztja teljes mértékben a ja-
vaslatnak azt a rendelkezését» hogy a felszaba-
duló birtokokkal kapcsolatos elidegenítési ha-
táridőül 12 esztendőt állapítottak meg- Kérde 
zi. hogy vájjon ez nem volna-e elejthető, vagy 
'bizonyos mértékben csökkentiető? 

Schandl Károly a törvényjavaslatot örökösö-
dési reformnak tekinti, amely lehetőséget nyújt 
bizonyos birtokpolitikái mozgalomra is- He-
lyesli! a javaslatot, mert megrázkódtatás nélkii! 
fokozatosan a minimumra vezeti le a hífbizo 
mányi intézményt- Ha a hitbizományi refor-
mod Naermaevarországo alkotta volna meg, 

kétségkívül sokkal nagyobb hatása lett voina 
és Trianon másként alakult volna-

Gróf Teleki Mihály szerínit a magyarorszá-
gi hitbizományi kérdést nem lehet összehason-
lítani az utódállamokban végrehajtott földbír-
toikpolífiikai intézkedésekkel, mert ott ennek a 
birtokpolitikának osak egy célja volt. hogy a 
magyar értelmiséget és bírt okososztályt el-
pusztítsa. 

Bá ró Rosner István szerint a javaslat alkal-
mas lesz a kitűzött cél elérésére- Kikötné, hogy 
minden hitbizományi típustól példaadó gazdái 
kodást követeijenek-

Gróf Eszterhdzy Móric kijelentette, hogy há-
rom lényeges módosítással hajlandó lenne a 
törvényjavaslatot elfogadni- Túlzottnak, feles-
legesnek és zafclatónak tartja a kormány be-
avatkozását. ezt legalább is csökkentem kell- A 
terheket meg kell osztani. a hitelek aránya sze-
rint- ami nélkül a telepítés ugy sem lehetsé-
ges- Leányágon tetemes földterület külföldiek 
kezére jutna- számszerint 20—30 ezer hold-
Ilyen reformot nem hajlandó megszavazni. 

Az egyesitett bizottság általánosságban elfo-
gadta a javaslatot- A bizottságok szerdán dél-
előtt folytatiák a törvényjavaslat tárgyaiásat-
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A f ővá ros egy ik l egn ívósabb café 

r e s t a u r an t ü zeme . Kénye lmes , ele-

g án s berendezés, j ó levegő, k i t ű n ő 

v i l á g í t á s , e l s ő r angú á r u , olcsó 

á r a k , e u r ó p a i k i szo lgá l ás . 

Szeged iek t a l á l ko zó he lye . Pá r t f ogás t kér 

az u j vezetőség: L ö W Y E D I T H ügyveze tő . 


