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HOVA TÜNT 1000 PENGŐ 
Felmentéssel végződött a 2000 pengős pénzeslevél büntetőpere 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 
pert tárgyalt hétfőn dr. Keszthelyi László járás-
biró. Szirt Miklós, a Hazai Fésüsfonó Rt. budapes-
ti cégvezetője jogtalan elsajátítás miatt feljelentést 
tett a nyár folyamán a budapesti rendőrfőkapi-
tányságon. Elmondotta feljelentésében, hogy má-
jusban az igazgatóságtól azt az utasítást kapta, 
hogy küldjön Kistelekre a Beck és Tausz cégnek 
2000 pengőt és ugyanakkor 3000 pengőt a gyár 
pénztárának. Másnap a gyár pénztárosa arról ér-
tesítette, hogy a jelzett 3000 pengő helyett csak 
3000 pengőt kapott. Azonnal látta, hogy tévedés 
történt, mert a 3000 pengős köteget küldte el Kis-
telekre a 2000 pengős köteg helyett. Felhivta tele-
fonon a kisteleki céget és elmondotta, hogy mi tör-
tént. A cég egyik tagja, Beck Márton azonban 
kijelentette, hogy nem kaptak 3000 pengőt, hanem 
csak 3000 pengőt, a pénzeslevelet a cég egyik tiszt-
viselőjével, Schmidt Zoltánnal együtt vette át a 
postán, tévedés az ő részükről nem történt, csak 
2000 pengőt kaptak, egy fillérrel sem többet. 

Szirt feljelentésében határozottan azt állította, 
hogy Kistelekre küldte tévedésből a nagyobb ösz-
sreget. Ezt azzal igyekezett alátámasztani, hogy a 
Kistelekre irányított pénzküldemény súlya nagyobb 
volt, mint amit a gyárnak küldött, ugyancsak esu-

I pa százas bankjegyben. Beck Márton és a cég tiszt-
viselője, Schmidt Zoltán ellen jogtalan elsajátítás 
címén indult eljárás. 

A vádlottak a járásbíróságon is azt állították, 
hogy csak 2000 pengőt kaptak, a pénzeslevél na-

j gyob sulvát azzal magvarazták, hogy a 2000 pen-
1 gő külön más papirosba volt csavarva. Elmondot-

ták, hogy a boritékot a postánál Schmidt vette 
át, aki felvágta a boritékot és anélkül, hogy a 
tartalmához hozzányúlt, átadta azt jelenlevő fő-
nökének, aki viszont előtte vette ki a borítékból 
a husz darab 700 pengőst. Tíz darab százpengőst 
átadott Schmidt Zoltánnak, liogy vigye be az üz-
letbe, tiz darabot pedig magánál tartott. A ki-
hallgatott tanuk igazolták, hogy Schmidt Zoltán 
megbízható tisztviselő, aki "egyizben értékes pénz-
tárcát talált a posta előtt és bevitte a hivatalba 
anélkül, hogy tartalmát megnézte volna. A tanuk 
a vádlottak mellett tettek vallomást ugy, hogy 
semmi adat nem merült fel arra, mintha a kiste-
leki pénzeslevélben több lett volna, mint 2000 

i pengő. 
A biróság ezek alapján a vádlottakat felmen-

tette. Az ügyészi megbízott belenyugodott a fel-
; mentésbe és igy az jogerős. 

(A Bélmagyarország munkatársától.)ó A szege-
di ipartestület elöljárósága decemberi ülését hét-
főn délután tartotta. Az ülésen megjelentek a va-
sárnapi érdekképviseleti választáson megválasztott 
iparos törvényhatósági bizottsági tagok is, akiket 
Körmendy Mátyás üdvözölt. Az elnöki előterjesz-
tések során szóbakerült az ipartestület területvál-
toztatása. Az iparügyi miniszter legutóbb a szege-
di kamara területén 33 ipartestület autonómiáját 
megszüntette. 

A tápéi és algvói ipartestület 

X szegedi testület hatáskörébe került. Az intézke-
dést a tápéi és algyői iparosok nagy ellenzéssel 
fogadták, de a jelek szerint a szegedi ipartestü-
let sem örül a terület hatásköre kibővitésének. Az 
elöljáróság hétfői ülésén foglalkozott a rendelke-
zéssel és elhatározta, hogy felir az iparügyi mi-
niszterhez, hagyja meg a két ipartestület autonó-
miáját, vagy ha ez nem volna lehetséges, ugy a 
kiskundorozsmai ipartestülethez csatolják. 

Szóbakerült az ülésen 

az érdekképviseleti választás 

dolga is. Vörös József, az ipartestület alelnöke fel-
szólalásában kifogásolta, hogy az úgynevezett hi-
vatalos lista kisérő-felhivásán ez a felirat szere-
pelt: „A szegedi ipartestület kamarai érdekkép-
viseleti választás Intézőbizottságától." Elmondot-
ta Vörös, hogy az elöljáróság legutóbbi értekezle-
te kimondotta, hogy a választások dolgába nem 
avatkozik bele. Ennek ellenére a listára vonatko-
zó felhívás megjelent és ezzel megtévesztették az 
iparosválasztókat. Kérte, az elnökség intézkedjék, 
hogy az ipartestület nevével a jövőben ne fordul-
hasson elő visszaélés. 

Az elöljáróság ezután 

a tüdőbeteggondozó építéséről 

tárgyalt. A város — mint ismeretes — a Rákóczi-
tér és a Mérey-ucca sarkán egy régi épületét tü-
dő beteggondozó céljaira alakíttatta át — inség-
munka kenetében. Az iparosok ez ellen már til-
takoztak a polgármesternél, kérve, hogy önálló 
iparosoknak adják ki a munkát. A polgármester 
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Kárász Uoca. 

Izgalmas vita 
az ipartestület előlfárósági ülésén 

a városi inség-épitkezés miatt 
Az ipartestület és az érdekké®v seleti választás - Meg kell védeni 

a szegedi iparosok érdekeit 

most átiratban értesitette az ipartestületet, hogy 
a kérelmet „miután a fennálló törvényes rendel-
kezésekkel és a közérdekkel ellenkezik", nem tel-
jesítheti. A határozat szerint nem teljesíthető a 
kérelem, mert a belügyminiszter körrendelete ki-

mondja, hogy inségmunka nem adható ki vállalat-
ba és a munkát vállalati haszonnal nem lehet ter-
helni. A tüdőgondozó létesítése közérdekű munka 
és azt a költségvetés keretén belül nem lehetett 
volna végrehajtani. 

A polgármesteri átiratot az elöljáróság nagy-
zajjal és ellenzéssel fogadta. Balogh Péter szerint 
a döntés 

súlyosan sérti a szegedi iparosság 
érdekeit. 

20 iparos talált volna munkát az építkezésnél. Ba-
logh szerint az inségmunkáknáí sorozatos sérel-

< rnek érik az iparosságot. Hogy a város hatósága 
• mostohán bán az iparosokkal, annak tulajdonítja, 
" hogy a törvényhatósági bizottságban helyet fog-

laló ipar osképviselők nem állanak feladatuk ma-

ispirín i s a Báyer-
kereszt 35 év alatt 
világhírűek lettek! 

;Ez is igazolja, hogy az egész 
! világon sok millió ember az 
' Aspirin-tabletták hatásával min-

dig meg volt elégedve. 

Ha fájdalmai vannak vagy meg-
halt, bizzék tehát On is a bevált 

' Asoirin-tablettákban a Baycr-
I kereszttel 

gaslatán. Kifogásolta, hogy a város 7 millió költ-
ségvetéséből egyetlen fillér sem jul közmunkákra. 
Javasolta, hogy a polgármesteri határozatot ne 
fogadja el az elöljáróság és a jövőben a 30 tör-
vényhatósági bizottsági iparosképviselő pártkü-
lönbség nélkül fogjon össze és egyöntetűen kép-
viselje az iparosság érdekeit. 

Vitéz Csányi János, Ilodács Andor, Wirih Ist-
ván, Stclandel Károly, Ábrahám Ferenc és Ker-
tész József szintén a pártkülönbség nélküli össze-
fogás fontosságára mulattak rá. 

A felszólalásokra Körmendy Mátyás reflektált. 
— Bennünket nem kell a törvényre kitanítani 

— mondotta —, sértő reánk nézve, hogy ilyen 
hangon próbálnak minket kitanítani. A tényállási 
ugylátszik elferditették és rosszul informálták a 
polgármestert a tüdőbeteggondozó építésével kap-
csolatban. Az iparosság egyetemes létérdeke — 
folytatta Körmendy —, hogyha a város hatósága 
ilyen fontos kérdésekben dönt, előbb kérdezze 
meg az iparosság véleményét. A polgármester ha-
tározata sérti a szegedi iparosságot, javasolom. 
hogy azt csak sajnálattal vegyük tudomásul. 

» 

I A husiparosok panaszáról 

tárgyalt ezután az ülés. Varga István szóvátette, 
' hogy a vendéglősök és élelmiszerkeréskedők közül 
j sokan engedély nélkül árusítanak húsneműt. Azt 
: kérte, járjon közbe nz ipartestület, hogy a hus-
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ienőrzést és adóügyi kötelesség.„et, terjemél, lel 
a vendéglősökre és élelmiszer kereskedői* Vz 
elöljáróság az indítvány értelmében jár el. 

Lakó Antal indítványt nyújtott be az elöljáró-
sághoz és kérte, hogy a kádáriparnak szükséges 
nyersanyagot vámmentesen hozhassák be. 

Balogh Péter sérelmezte indítványában, hugy 
I a mérnöki hivatal legtöbb esetben 

ugyanazokat a vállalkozókat 

Invja fel ajánlattételre, akik már előbb is szállí-
tottak a lá'Osnak, vagy jólértesültségük folytán 
a munka kiírásában is segédkeztek a mérnökség-
nek Kérte a- elöljáróságot, intézzen átiratot a vá-
roshoz. 

Másik ind:¡»Anyában 

a szakmai iránvárak 
tasát 

megállapi-

sürgetíe és azt kér'e, az ipartestület hivja ösz. 
szc a szakmák vezeő't az irányárak megállapi. 
tása végett. Az ind'iványonat elfogadta az elől. 
járóság. 

Wirth István rámuía'oM arra, hogy a keres, 
kedők akciót kezdtek, hogy bizonyos közszállitá. 

'Belvárost Mozi Kedd utoljára 

G A A L F R A N C I S K A ecidei egyetlen filmje 

LILI KISASSZOMY 
Sxécfjenyl Moxi Kedden is 

Pókháló 
Csathó Kálmán regénye filmen. Főszereplők : 

Gombauögl, Erdélyi Mid, Ráday, Szakács 
stb. «, 7, 9 


