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Állandóan emelkedik 
a szegedi Ipartestület ügyforgalma 

Katona tanécsnok meglepő vizsgálata az ipartestületben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

reggel az ij>nrtestület irodájában megjelent dr. 

Katona István tanácsnok, az előljárósági ügy-

osztály vezetője dr. Rőth Dezső tb. tanácsnokkal 

és egy számvevőségi tisztviselővel, hogy az ipar-

testület ügykezelését és pénztári számadásait fe-

lülvizsgálják. A, meglepő pénztár, és ügykezelési 

vizsgálat több órahosszat tartott és annak befe-

jezése után Katona tanácsnok a következőket 

mondotta: 

— Az évenkínt szokásos vizsgálatot tartottuk 

az iparestületben és már elöljárójában ki kell je-

lentenem, hogy mindent a legteljesebb rendben 
találtunk. Az ipartestület tisztviselői precíz mun-

kát végeznek, a szegedi ipartestület irodájának 

pontos ügykezelése példátadó lehet a többi ipar-

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A szegedi 

törvényszék Molnár .tanácsa előtt szerdán végér-

vényesen befejeződött az a körülbelül hat esz-

tendeje tartó per, amely Andaházy-Kasnya Béla 

országgyűlési képviselő, illetve dr. Szeder Ferenc 

János volt szentesi képviselő és vitéz dr. Bon-

ezos Miklós szentesi vármegyei főügyész között 
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testületek számára. Még egy örvendetes jelensé-

get konstatáltunk a vizsgálat során és ez az, 

hogy a szegedi ipartestület ügyforgalma állan-
dóan, évről-évre fokozódik, 1937-ben például 6600 

aktát intéztek el, ami az előző évekhez képest 

feltűnő emelkedést jelent. Az elmúlt esztendőben 

az iparestületben hosszabb, intervallum volt, ami-

kor vezetőség nélkül volt kénytelen dolgozni 'az 

ismert körülmények folytán. Ezalatt Rőth tanács-

nok vezette az ipartestület ügyeit a tőle meg-

szokott precizitással. örvendetes, hogy a hosszú 

intervallum ellenérc is az ipartestület ügyforgal-

ma folytonos emelkedésre mutatott, ami azt bi-

zonyítja, hogy a testület jól végzi kötelességét a 

tagok érdekeinek szolgálatában. 

keletkezett egy 25 ezer pengős váltó körül. 

A per az 1931-es választások lezajlása után 

keletkezett. Ándaházy-Kasnya a választások előtt 

egy 25 ezer pengős váltót adott Szeder Ferenc 

Jánosnak, majd' a választás után feljelentést tett 

ugy Szeder, mint Bonczos ellen a szegedi ügyész-

ségen. Feljelentésében azt adta elő, hogy a 'vál-

tót azzal a fenyegetéssel szerezték meg, hogy 

enélkül a mindszenti kerületben nem fog tudni 

ajánláshoz jutni. A váltó körül a perek lavinája 
indult meg, végül is Andaházy-Kasnya a váltót 
visszakapta, Szeder és Bonczos ellen pedig az 

ügyészség megszüntette az eljárást. Ezután An-

daházy-Kasnya ellen indult meg az eljárás ha-

mis vád cimén. 

Az ügyben évek óta folyt az eljárás. A képvi-

selő tagadta bűnösségét és kijelentette, hogy a 

feljelentés megtételekor teljesen jóhiszemű volt, 

mert nem tudta, hogy a pénzre magának Szeder-

nek van szüksége, nem pedig politikai célokra 

akarják megszerezni tőle az összeget. Arról volt 

szó, hogy a Szeder tulajdonát képező nyomdát 

veszi meg, majd arról volt szó, hogy huszonöt-

ezer pengőt fizet sajtótámogatás cimén, ez a meg-

állapodás azonban akkori tudomása szerint fik-
tív volt. Csak később derült ki — vallotta —, 

hogy Szedernek kellett volna a pénz, mert rosszul 
állolt anyagilag és arról is meggyőződött később, 

hogy dr. Bor.czos Miklós csak mint megbízott 
ügyvéd járt el Szeder érdekében, egyéb szerepe 

nem volt a dologban. Elmondotta ezután, hogy a 

i dolog ugy került napvilágra, hogy egy parlamenti 

I közbeszólással megsértették őt, kénytelen volt 

védekezni, majd feljelentést tenni, azonban már 

' akkor látta, hogy az ügy téves vágányra fog sik-

| lant. 

A bíróság kihallgatta dr. vitéz Bonczos Mik-

lóst, aki elmondotta, hogy Szeder Ferenc meg-

bízásából tárgyalt Andaházyval Szeder nyomdájá-

nak és lapjának eladásáról. Kijelentette, lehetsé-

gesnek tartja, hogy a vádlott a feljelentés megté-

telekor jóhiszeműen járt el és nem tudott sem-
mit helyzetéről, sem arról, hogy Szeder kárpótol-

ni akarta magát valamiképen azért, hogy a vá-
lasztáson nem indult. 

A bíróság a mult tárgyaláson elrendelte dr. 

Szeder Ferenc János tanukénti kihallgatását. 

Szerdán került erre a sor. Megjelent a tárgyalá. 

son Andaházy-Kasnya Béla, dr. Ulain Ferenc 

társaságában, megjelent dr. vitéz Bonczos Mik-

lós is. Szeder Ferenc János vallomásában ugyan-

azokat adta elő, mint dr. vitéz Bonczos. Szeretett 

volna a deficites lapján túladni — vallotta cs 

arra gondolt, hogy Andaházynak szüksége lehet 

egy lapra, azért ajánlotta fel neki a vételt dr. 

Bonczos utján. Szerinte a félreértés abból szár-

mazott, hogy Andaházy-Kasnya nem a privát-

embert látta benne, hanem a politikust. Végül ki-

jelentette, hogy szerinte a vádlott jóhiszemű le. 
hetett, mert abban a kavarodásban nem láthatta 

jól a helyzetet, annál kevésbé, mert ilyenkor a 

jelöltek körül rengetegen nyüzsögnek, akik külön-

féle dolgokkal zavarják. 

Ugy dr. Szeder Ferenc János, mint dr. vitéz 

Bonczos Miklós kijelentette ezután, hogy nem 
kívánja a vádlott megbüntetését, ha a vádlott elég-

tételt ad nyilvánosan. 

Dr. Ulain Ferenc védő kijelentette, hogy a 

vádlott örömmel teljesiti ezt a kérést, annyival 

is inkább, mert ezt már spontán is megtette, az 

egyik lap szerdai számában már meg is jelent 

egy ilyen nyilatkozat. 

Dr. Tarajossy Béla ügyészségi elnök, a vád 

képviselője ezután bejelentette, miután azt látja 

igazoltnak, hogy a politikai küzdelem heve té-

vesen befolyásolta a vádlottat, Szederben a párt-

embert és nem a magánembert látta, jóhiszeműen 

járt el, ellene a vádat elejti. 

Az elégtételt adó nyilatkozat szövegét ezután 

a biróság jegyzőkönyvbe foglaltatta, majd a to-

vábbi eljárást* megszüntette. A felek a tárgyalás 

után kibéküllek és barátságosan beszélgetve tá-

voztak a biróság épületéből. 

SZEGEDI FARSANG 
Január 15, Tisza: Kereskedelmi Alkalmazottak 

bálja. 
Január 22, Tisza: Egyetemi bál, 
Ipartestület: Vitézi est. 
Január 28, Ipartestület: Fodrász-báL 
Január 27, Hungária: Piarista tea. 
Január 29, Ipartestület: Iparosbál 
Február 1, Hungária: Szent Imre bál, 
Tisza: SzTK-bál, 
Ipartestület: Helyőrségi altiszti bál 
Február 2. Tisza: Felsöipariskolások bál ja 
Február 12, Tisza: Pusztaszeri bál. 
Február 12. Tisza: Tanitó-bál. 

Budapest szenzációja! 

Zöld madár 
Zenés vigjáték 12 képben. Irta: Hans Müller, 

zenéjét Benatzky. magyarra átdolgozta Zágon 

István. Rendezte: Szabolcs Ernő. 

Póger Antal és Komár Juliska 
vendégjátéka a 

Terézköruti Színpadon 
Ezt megelőzi a nagy kabarémüsor, melyben fel-

lépnek: Salamon. Rajna AHce, Peti, Kökény 

Hona, Köváry, Rácz Vali, László, Nárai Teri, 

Fenyő, Vadnai Éva, Máridssy Katalin, Fülöp, 

Bartók Iba, Berczy, Bata Erzsi, Hegyi, Elek 

Zsuzsa, Garáti, Jankovich és Pán. 

Rendező: Köváry Gyula. 

Tel. :12-92-54. Kezdete 9 órakor. 

Minden ünnep- és vasárnap délután háromne-

gyed 5 órakor olcsó helyárakkal! 

B A R D Ó C Z R O Z S A 
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irodalmi estjére 
iegyek a Délmagyarország jegyirodában. 

8 éves persorozat után szerdán 
a szegedi törvényszék elölt befejeződött 
a 25 ezer pengős választási válté ügye 
Elejíeííék a vádat Andaházy-Kasnya Béla ellen, aki elégtételt 

adóit 


