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fl gedóí végállomásnál 
egy autótaxi elgázolt 

egy cipészmestert 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Súlyos 

szerencsétlenség történt az elmúlt este a gcdöi 
villamosvégálloinítg közelében, Dobozi Mihály Vá-
sárhely i-sugprut 126. szám alatt lakó 'cipészmes-
lert elütötte az SS0P2 számú taxi. Dobozi az el-
ütés következtében sutyos sérüléseket szenvedet', 
eszméletlenül terült el az úttesten. A gázoló au .6 
sofőrje vitte be a kórházba, ahol megállapították, 
hogy őbJxk közült kopónyaalapi törés is történt. 
Állapota súlyos, életveszélyes. 

A lefolytatott nyomozás adatai szerint a sze-
rencsétlenségért Dobozit terheli a felelősség. A 
cipészmester kerékpárján egyirányban haladt az 
autóval, de szabálytalanul az úttest jobboldalán. 
Szemtanuk állítása szerint a szerencsétlenség ugy 
töriént, hogy Dobozi át akart vágni az úttest bal-
oldalára, ahol haladnia kellett volna és eközben 
valósággal nekihaj'.ott a taxinak. A sofőr hiába fé-
kezett, a szerencsétlenséget már nem tudta elke-
rülni. 

A nyomozás folyik. A szerencsétlen cipészmes-
ter állapota válságos. 

N I M U U S I M : 
hernyóselyem O'Qfft 
fáiyolharisnya O 9 U 

LflMPEL ésHEGYI-nél 

Váratlanul lemondott 
Qstffy vasmegyei főispán 

Szombathely, december 3. Nagy fcltünéstkeltő 

esemény foglalkoztatja Szombathely és Yasmegye 

közvéleményé'. Ustffy Lajost, Vas vármegye fő-

ispánját a belügyminiszter felmentette állásától. 
OsU'fy több mint öt éve, 1932 óla viselte tisztségét. 

Ostt'fy Lajos távozásának kulisszatitkairól külön-

böző hirek keringenek. A hirek szerint a vas-

megyei főispán néhány nappal ezelőtt, kihallga-

tásra jelent meg a belügyminiszternél, aki állító-

lag azzal bocsátotta el, hogy majd akkor jelent-

kezzek? amikor hivatja. A hirek szerint a főispán 

ezti'án benyújtotta lemondását, amelyre ma meg-

érkezett a belügyminiszter felmentő nyilatkozata. 

Ostffy föispánsága alatt több feltűnő esemény 

történt. Emlékezetes az az incidens, amely ez év 

februárjában játszódott lc. A szombathelyi Xep-

elnök az egyik lap utján nyiltlevélben el akarta 

tanácsolni Eckhardt Tibort Szombatelyről akkor, 

amikor egyik egyesület meghívására revíziós elő-

adás tartására- utazott Szombathelyre. A szom-

bathelyi Xep-vezér nyilt levelében többek között 

azzal fenyegette meg Eckhardtot, hogyha mégis 

megjelenik Szombathelyen, ugy európai formák 

között .vesznek rajta elégtételt". Eckhardt Tibort 

nem riasztotta vissza a fenyegetőzés és nagy si-

kerrel megtartotta szombathelyi előadását. 

A megüresedett főispáni szék betöltésével kap-

csolatban több név került forgalomba. A beava-

tottak emlegetik Ney Gézát, Pestmegye főjegyző-

jét, Berérédy Irtván vasmegyei földbirtokost és 

Szűcs István főszolgabírót. 

/zinliáz-
iegyét 

DÉLMAGYARORSZÁG 
jegyirodában 
v á l t s a meg! 

Hó- és sárcipők, csizmák 
Meleg uccai és házicipők Estélyi cipők! 

Széchenyi tér 16. 
n é l , (Unió könyvre is) ELIT 

A gunftogatás vadfa alól felmcnlclteK, 
sikkasztásért egyévi börtönre ítélték 

a Horváti} Mit>ály-uccai sxönyegsxövőmes-
íerí, a l e i n e k üzlete Kétszer Kigyulladt 

(.4 Délmagyarorszdg munkatársától.) Pénteken 
tárgyalta a szegedi törvényszék Sdrop-tanácsa 
nagy érdeklődés mellett Répás Béla 27 esztendős 
szegedi szőnyegszövő bűnügyét. Répásnak a Hor-
váth Mihály-ucca 7. számú ház udvari épületé-
ben volt szőnyegszövő üzlete. Október 18-án este 
az üzem. amikor a müheljben senki sem tartóz-
kodott, kigyulladt cs jórészt elégett. A rendőrség-
nek gyanús volt a dolog és a nyomozás során ki-
derült, hogy a tűz kitörése előtti napokban a 
leányok többizben szőnyegeket: szállítottak el az 
üzemből. Kiderült, hogy Répás a gondjaira bi-
zott perzsaszönyegrket elzálogosította, a pénzt 
pedig elköltötte. Á nyomozás azt állapította meg, 
bogy a műhely sem véletlenül gyulladt ki, hanem 
maga Répás volt az, aki felgyújtotta, hogy igy az 
elsikkasztott szőnyegekre ráfoghassa, hogy azok 
elégtek, másrészt azéft, hogy a biztosítási össze-
get felvehesse. Répás azt állítatta, bogy a szőnye-
gek elégtek, viszont a tuzvizsgálat nem tudta ki-
mutatni az elégelt szőnyegek nyomát. De talál-
tak a lakásán tartott házkutatás során egy sereg 
zálogcédulát, amelyek az állítólag elégett sző-
nyegekről szóltak. 

Répás ellen, mint ahogy ilyenkor szokott, meg-
indult a lavina. A rendőrség letartóztatta, a fel-
jelentések pedig egyre-másra érkeztek ellene. Ke-
rékpárokat vásárolt részletre, azokat elzálogosítot-
ta, hogy ilymódon is pénzre tegyen szert. Jelent-
keztek azok is, akiknek szőnyegét elsikkasztotta. 
többek között Juny Péter mérnök, akitől 1000 
pengő értékű perzsát vett át javításra és ezt is 

^Zálogosította. 

Az ügyészség a megtévedt szőnyegszövő ellen 

gyújtogatás büntette, csalás bűntettének kísérlete 

és 7 rendbeli sikkasztás büntette miatt adott ki 

vádiratat. 

A pénteki főtárgyaláson Répás tagadta, hogy a 

gyujtogatást elkövette volna. Szerinte öngyulladás 
történt, neki ahoz semmi köze sem volt. Ártat-

lanságát bizonyítja az is — mondotta —, hogy 

mikor már fogva volt, mégegyszer kigyulladt a 
műhely, pedig közelében sem volt senki. A sik-

kasztásokat elismerte és elmondotta, hogy rossz 
anyagi körülmények közölt volt. Jól nősült, azon-

ban "pénzt nem kapott, mert nem bíztak üzleté-

ben. Felesége azt mondotta, liogy előbb látni akar-

ja, hogv miképen megy nz üzlet. N>ki tehát pénz-

, re' voí szüksége. hogy az üzlete rentabilitását ki-

' mulathassa felesége elölt. A gyujtogatást már 

csak ezért sem követhette el, mer! az teljesen cél-
talon lelt volna. Re volt ugyan a műhely biztosit-

I va az egyik társaságnál 3000 pengőre, de a lüzbiz-

I tositási dijakat nem fizette,' ilyen körülmények 

között pedig a törvény szerint a biztosiíó társa-

ság nem fizet. 

A biróság több tanút hallgatott ki. akik közül 

a legfontasabb volt Horváth István tüzoltófőpa-

rancsnok vallomása. Elmondotta, bogy a 'tűzet 
kétségtelenül gyújtogatás okozta. Szerinte a vád-

inti) a gyujtogatást ugy követte el, hogy_ benzinnel 
locsolt lc rongyokat, azokat kosárba zárta, majd 
az üzletet becsukta. A benzinszagot érezték a tűz-
oltók is, amikor az épületbe behatoltak. Öngyul-

ladás nem történhetett. A többi tanú azt vallotta, 

hogy amikor a lüz alkalmával lakásán kerestek 

Répást, az. lctagadtatla magát, sőt még azt is, 

hogy ott lakik. 

Dr. Szarvas János ügyész vádbeszéde és a 

védő felszólalása után a törvényszék ítéletet ho-

zott. amelyben csupán a sikkasztások miatt állapí-

totta meg a vádlott bűnösségét és ezért cgycszfen-

dei börtönre ilélte. A gyújtogatás és csalás kísér-

lete azonban a biróság szerint nem nyert meg-
I nyugtató módon bizonyítást. Forognak ugyan fenn 

alaposnak látszó gyanuokok, hogy ezeket a cse-

i lekményeket is .a vádlott követte el, de ezek a 

bizonyítékok nem olyan meggyőzőek, hogy rajok 
marasztaló Íteletet lehetne alapozni. A biróság a 

tüzoltófőparancsnok egyedüli vallomását nem fo-

gadhatta el elegendő bizonyítéknak, annál kevés-

bé, mert maga is mondotta, bogy azért százszáza-
lékos határozottsággal nem merné állítani, bogy 

csakis gyújtogatás történhetett. A vádlott mellett 

szól az a körülmény, hogy amikor a rendőrség 

foglya volt, üzeme másodszor is kigyulladt és 

ennek a tűznek a keletkezésére vonatkozólag a 

szakértők véleménye nem volt egvséges. 

Az ítélet jogerős. 

Halott utas a konflisban 
Boncolás fogja megál lap í tan i a 71 esztendő* 

Bátori K á l m á n ha l á l ának okát 

(A Délmagyarország munkatársá tó l . ) Teg-
nap délelőtt tragikus hirtelenséggel és szokat-
lan körü lmények között e lhunyt B á t o r i 
K á l m á n 71 esztendős nyugalmazott vasutas. 

Bátori Balatonfüredre akart utazn i gyógyke-
zeltetés végett és egyben rokoni látogatásra. 
Nemeslakács-urrai lakása elé konflist hoza-
tott. hogy ma j d azon megy ki az á l lomásra . 
Elbúcsúzott mindenki tő l , m a j d felszállt a ko-
csiba. A kocsis megcsapkodta a lovat, de ab* 
han a p i l l anatban Bátor i rosszullett, szivéhez: 
kapott és lefordult az ülésről. Xem telt bele 
sok idő, m á r halott volt. A hirtelen előterem-
tett orvos csak a beállott halá l t konstatá lhat ta . 
Minden valószínűség szerint beteg szive ölte 
meg az öregurat. Holttestét a rendőrség intéz-
kedésére a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították a hirtelen ha lá l okúnak megáHap iS 
tása végett. 

PJIRISI NAGY 
I Z S Ó I D . CSSKONICS * » KISS UCCA ' 

Mikulásra 
Csokoládé, csizma 6 cm 5 fill. 
Aranyozott virgács 10 fill. 
Csokoládé Mikulás 9 cm 12 fill. 
Csokoládé ostya Mikulás 15 cm-es 21 fill. 
Mikulás kosár díszítve és töltve 38 fill. 
Mikulás csomag: szaloncukorral, keksz-

szel, nápolyival. Jánoskenyérrel tölt-
ve, csokoládé: Mikulással és virgács-
esal díszítve. 98 fii] 

,Stühm«r" csokoládé dessert t doboz 98 fill. 
V e g y e s csokoládé drazsé negjed kg 53 fill. 
Krém praliné. 10 dkg 24 Ml. 
Mézes csök 10 dkg 18 fül-
Nápolyi 10 dkg 20 fill. 
Csokoládés mignon 10 dkg '-'•» fü l 
Mazsola 10 dkg 11 fiü. 
Cukorka vegyes 10 dkg 18 fül. 
Koszorús fiige 1 kg fill 
Narancs 1 kg fül 
Jánoskenyér negyed kg 20 fül 

December 5-én. vasárnap zárva tartunk, 
fia takarékoskodni akar, Mikulásra bevásárlá 

fait szombat estjj; nálunk eszközölje 

* 


