
< 

132 DÉL M A G Y A R O R S Z Á G Péntek, 1937. október 15. 

3 tn fegyházra Ítéltek . 
a sorozatos betöréseket elkövető 

banda vezérel 
(A Délmagyarorszdg munkatársától) Nagysza-

bású lopási bünpert tárgyalt csütörtökön a "sze-
gedi törvényszék Molnár-tanácsa, A nyáron soro-
zatos lopások történtek Szegeden. Betörtek dr. 
Nyári János ügyészségi tisztviselő Vitéz-uccai la-
kásába, ahonnan ötezer pengő értékű ékszert és 
ruhaneműt vittek magukkal. Nemsokkal később a 
Baross Gábor-uccában, dr. Lovas Nagy Antal la-
kásába törtek be. ahonnan ruhákat vittek el, más-
nap éjszaka ismét ellátogattak ugyanebbe a 

lakásba és ezúttal 700 pengő értékű zsákmányt 
szedtek össze. Betöréses lopást követtek el dr. 
Löbl Sándor ügyvéd Korona-uccai lakásában, ál-
kulcesal kinyitották a kaput és egy kerékpárt 
vittek magukkal. 

Mindezeket a lopásokat és még másokat, 
trgyanaz a banda követte el, Csönkc István 25 
esztendős szegedi szobafestősegéd vezérlete alatt. 
Csönke mindegyik lopásban benne volt, de mun-
katársait váltogatta. A rendőrségnek sikerült 
hosszas nyomozás után ártalmatlanná tenni az 
egész társaságot. Pesti betörök is kézrekerülteb 
ezúttal. Kiderült, hogy a lopott holmikat sorra 

értékesítették a zálogházakban, a zálogcédulákat 
is eladták. A banda legtöbb tagját Pesten fogták 
el. Valamennyien beismerő vallomást tettek ugy 
a rendőrség, mint a vizsgálóbíró elótt. 

A csütörtöki tárgyaláson Csönke Istvánon, 
Vata Rókuson, Fejős Gézán, Zsoldos Józsefen és 
Szabó Andráson kivül a vádlottak padjára került 
Sípos Árpád szegedi sofőr és Szelfer Józsefné, 
akik tulajdonelleni kihágással voltak vádolva. A 
főtárgyaláson Csönke István beismerte a betöré-
seket, az egy Löbl-féle betörés kivételével. Elmon-
dotta, hogy dr. Nyári lakásában Szabó Andrással 
és Fejős Gézával volt társ, dr. Lovas Nagy Antal-
nál először egyedül járt, majd Vata Rókussal 
együtt volt ott. A többi vádlott eleinte tagadta 
bűnösségét, majd bizonyos dolgokat beismertek. 
Szabó András mindent beismert. Dr. Adter De-
zső terjesztette elö a védelmet, majd a biróság 
Csönke Istvánt 3 esztendei, Fejős Gézát és Szabó 
Andrást 2—2 esztendei fegyházra Ítélte. Vata 
Rókus 2 hó és 15 napi, Zsoldos József 2 hónapi 
fogházat kapott, Sipos sofőrt 30 pengőre, Szeljer-
nét 8 napi elzárásra Ítélték. Az Ítélet jogerős. 

A rádiótechnika 
minden modern csodája 
látható a szombat reggel 
megnyíló rádiókiállitáson 

Az elmúlt ősszel városszerte nagy érdeklődés 

nyi lvánult meg a Tisza-szállóban megtartóit 

nagyszabású rádiókiáll itás iránt, amely az 

Orion és Tungsram gyárak rendezésében folyt 

le páratlan sikerrel 

A két gyár gyártmányai a kiállí-

táson őszinte csodálatot keltettek 

a város közönsége körében ugy, 

hogy az Orion és Tungsram gyár 

elhatározta, hogy a tavalyinál is 

díszesebb és nívósabb kiállítást 

rendez Szegeden, 

az Iparcsarnokban szombaton és vasárnap, 

hogy ezzel is meghálál ja a közönségnek az 

Orion és Tungsram gyártmányokhoz való ra-

gaszkodását. 

Az Iparcsarnok nagytermét találta a legal-

kalmasabbnak a kiállitás rendezősége, hogy 

hatalmas kiállítási anyag elférhessen. A 

kiáll ításba bekapcsolódnak a városi vll-

lamosmüvek és a szegedi Orion rá-

diókereskedők Is, akik külön boxo-

kat rendeznek be a teremben. A fenti körül-

mény igen változatossá teszi a kiállítást, nem 

is szólva arról, hogy 

a két gyár ezúttal lényegesen na-

gvobh kiállítási anvagsa! fogla el-

kápráztatni a közönséget, mint az 

elmúlt esztendőben. 

Igen érdekesnek ígérkezik az a mozgókép 

hemntató, amely egv modern rádiógyár egész 

berendezését és működését vetíti a nézők elé, 

Ugy, hogv vetített képeken láthntia a közön-

ség, hogvan készül az Orion-rádiókészülék. 

Természetesen ez a nagyszabású kiál l i tás 

rengeteg munkát igénvei. u?v. hogv narok óta 

egész sereg munkás dolgozik az Ioarcsarnok-

ban, hogy külsőségben minél szebbé varázsol-

ják a nagyszabású kiállitást. A jelekből ugy 

látni, hogy a szegedi rádiókiáll itás világvárosi 

nivón fog mozogni, hiszen csupán a dekorá-

| lásra szolgáló anyagot több hatalmas teher-

I autón szállították Szegedre. 

Az Iparcsarnok nagyterme pazar köntöst öl-

tölt. Nyolc-tíz méteres • festmények, selyem 

hátterek és szebbnél-szebb díszletek fogadják 

a belépőt. 

Külön érdekessége a kiál l ításnak a minia-

tűr studio, melyet a kiállitás rendezősége töké-

letesen felszerelt. 

A stúdió mellett látható az erősilőberende-

zés, a tanácsadó iroda, a vil lamosmüvek és a 

posta boxai. A boxokkal szemben, hatalmas 

diszletek előtt, hosszú asztalokon elhelyezve 

az Orion gyár különféle ujt ipusu készülékei, a 

103 pengős Népvevőtől kezdve a hatalmas, dí-

szes zeneszekrényekig 

különböző grafikonok mutat ják a* 

Orion gyár kiterjedt exportját. 

A készülékek belső szerkezete, csővízsgáló és 

hibakereső berendezések, portál-világitásra 

való Neon-csövek tizenőt különböző színben. 

Szén látnivaló az izzólámpák fejlődése, a szén-

szálas lámpától a modern Duplaspirál és 

Kryplon lámpákig és még megszámlálhatatlan 

I látnivaló ejti bámulatba a közönséget. 

Az érdekességeket a végtelenségig lehetne 

felsorolni, de a fent említettekből is látni, hogy 

az Orion és Tungsram gyárak ma reggel meg-

nvi lé kiáll ítása a legnagyobb sikerrel ke-

. csegtet. A siker remén ve annál is inkább jo-

gos, mert a közönség emlékezetében élénken él 

a tavalví kiállitás ezernyi érdekessége és a fel-

fokozott érdeklődéiből már arra lehet követ-

keztetni, hogv hatalmas tömegek fognak meg-' 

fordulni az Inarcsarnok nagytermében. 

A rádió technika minden modern csodája 

minden bizonnyal olyan meglepetésekkel fog 

| szolgálni, anielvek méltóak lesznek az Orion 

és Tungsram gvár minden igényt kielégítő 

gyártmányaihoz. De ez a nagyszabású kiál-

litás nemcsak hogv kiemelkedő látványossága 

lesz Szegednek, mindamellett még nagyszerű 

I szórakozást is nyú j t a közönségnek. 

Kellemesen érinti a közönséget ma j d az is, 

hogy ezt a látványos kiállitást teljesen díjta-

lanul lehet megtekinteni szombaton és vasár-

nap egész napon át. 

Az Iparcsarnok tetőzetére is felszereltek két 

hatalmas megafont, ugy, hogy i lyenformán a 

korzó közönsége is élvezheti ma jd a kiállítás-

ra kerülő tökéletes rádiókészülékek leadásait. 

II sándorfalvai plébános 
rágalmazója a biróság 

előtt 
(Á Délmagyarország munkatársától.) Sándorfal-

vai rágalmazás! és becsületsértési pert tárgyalt 
csütörtökön dr. Kószó György járásbiró. Lepey 
Emil sándorfalvai plébános volt a per sértettje, 

i aki feljelentést tett a csendőrségen özv. Nagy Fe-
rencné ellen, mert az állandóan leveleket iroga-
tott a plébániára, sót a váci püspöknek is kül-
dött egy levelet, de ezt már — a feljelentés szerint 
— nem sajátkezüleg tette, hanem valakivel névte-
lenül iratta. Az 58 esztendős asszony, amint a 
plébános feljelentésében előadta, állandóan Íro-
gatja leveleit, levelezőlapjait és ezekben állandóan 
rágalmazza a köztiszteletben álló plébánost. 

A csütörtöki tárgyaláson Lepey plébános kép-
viseletében dr. Tóth Imre jelent meg. Az asszony 
kihallgatása során tagadta, hogy a váci püspök-
höz irott névtelen levelet 6 iratta volna. Elis-
merte azonban, hogy a levelezőlapot ő irta. Eb-
ben a lapban tiltakozott az ellen, mintha ő ir-
kálná a leveleket állandóan a plébánosnak, azt 
állította, hogy az udvarára ismeretlenek bedobál-
ják. 

A védő a biróság előtt felmutatott egy nagy 
köteg levelet, amelyeket az asszony az évek folya-
mán a plébánosnak írogatott. 

A biróság nem hozott ítéletet az ügyben, bi-
zonyítást rendelt el annak tisztázására, hogy a 
váci püspöknek irott levelet Nagyné irta-e, vagy 
sem. A tárgyalást addig elnapolták. 

Adófelszólamlási 
tárgyalások 

A szegedi 
I. számú 

adófelszólamlási bizottság 

október 21-én 

a kővetkező tételeket tárgyalja: 
Hirsch Klára vegytisztitó, Sándor Ferenc ker-

tész, Domonkos József kertész, Gojda Mária vi-
rágkereskedő, Ringéi Hugó zongorahangoló, Haj-
dú Dezső kerékpárjavitó, László Andor gummijf* 
vitő, ifj. Zsiga András kertész, Schwartzkopf Gyu-
la féregirtó, ids. Nagy Antal, Markovics Szilárd 
autókereskedő, Csanyiga Ede bazáros, özv. Wá-
moscher Béláné, Kósa László bőrkereskedés, Ró-
ka Gyula bőrkereskedő, Némethy Kálmán bőrke-
reskedő, Eisler Endre bőrkereskedő. Kertész Sán-
dorné bútorkereskedő. Erdős Dezső cipőáruház, 
Zsurkó János cipőgyár. Klein Ernő cukorkakercs-
kedő, ördög Erzsébet élelmiszerkereskedő, Herzfeld 
Tmréné élelmiszerkereskedő, Nagy Mária dobány-
árus, özv. dr. Gondöcs Jenőné dohányárus, Kaiser 
Rezső dohányárus, őzv. Schwartz Jakabné do-
hányárus, Barna Béla dohányárus, László Sán-
dor dohányárus. 

Az T. szánni 
adófelszólamlási bizottság 

október 22-én 

a következő tételeket tárgyalja: 
Dr. Bogdán Ernő kir. közjegyző, dr. Széchényi 

István kir köziegvző, dr. Gál Ferenc kir. közjegy-
ző, Sebestvén Endre mérnök, Károlyi Jenőné 
nvelvmesternő, Kiinsztler Margit nyelvmesternő, 

-CZeizler Anna nvelvmesternő, Overnev Bernadet-
te nvelvmesternő. Kertész Laios egvpt. lektor, 
Barcs Gvuláné zongoratanitónő. Kubissv Mária 
tánctanárnö. Tunyoghv Csapó János gimn. igaz-
gató, özv. nemes Kun Gvuláné fht.. özv. dr. Ma-
chnnszihv Lászlóné ht, dr Kertész István tégla-
gyári igazgató. Csikós Mihálv ht.. özv. Pártos 
Sándorné hf xtagai Lajos ht. és ft., Könva Béla 
ht. és ft. Weil Zsigmond gyárigazgató, Prikopa 
János m. tisztviselő, Windernieh Hugó m. tisztvi-
selő, Röjtöki Barna Sándor hft., özv. Schlauch 
Károlyné ht., Regdon Sándorné ht. 


