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Kirabolták
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Az éjszaka vakmerő betörők jár
tak az Abda melletti Szentkereszt- 
pusztán, ahol Szodtfridt József kas
télyába törtek be a pincén keresztül.

A betörők a kastélyban fel
törték a szekrényeket, össze
csomagolták a ruhaneműket, 
sőt felfeszitették a magára 
hagyott kastély éléstárát is,

ahonnan különböző élelmiszereket, 
vajat, sültkacsát loptak el. Ezenkívül 
egy keveset használt Steyer kerék
párt is magához vett a betörő, hogy 
ne kelljen gyalog mennie és igy 
szökött meg a zsákmánnyal..

Azonnal széleskörű nyomozást in
dítottak és a gyanú ekkor Horváth 
József 22 éves tényői napszámosra

terelődött, akit azonban hiába ke
restek a csendőrök, mert megszökött. 
Kézrekeritésére országos körözést 
adtak ki, miközben a nyomozás so
rán Moson határában a Duna vizé
ben megtalálták az ellopott kerék

párt. Oda sülyesztette el a betörő, 
valószínűleg azzal a szándékkal, 
hogy tavasszal majd kiemeli és át
festi A kerékpárt a csendőrök lefog
lalták, a nyomozást pedig széles 
körben megindították.

BELPOLITIKA
A képviselőház igazságügyi bizott

sága ma folytatta az ügyvédi rend

tartásról szóló javaslat vitáját. Az 

ülésen a kormány részéről Lázár 

Andor igaszságügyminiszter jelent 

meg.

A ceglédi kerületben a jelek sze

rint egyhangúlag fogják megválasz

tani Mikecz Ödön dr.-t a kerület 

képviselőjének, mert máig az ellen

jelölt ajánlási iveket még nem 

tett ki

Máriacell
bencésapátsági székhely

A máriacelli kegytemplom Nyugat- 

magyarország leglátogatottabb zarán

dokhelye. A templom a bencésrendé. A 

máriacelli bencések a Sankt-Lambrecht-i 

apátsághoz tartoztak. Azonban a közel 

múltban XI. Pius pápa a máriacelli ben

céskolostort önálló apátsággá emelte és 

egyben ki is nevezte a kolostor első 

apátját.
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Vacsora a GyAC-ban
A Győri Athlctikai Club folyó hó 

14-én, szombaton este ^ órakor az 
egyesület klubhelyiségében (Kossuth- 
u 40.) a tagok és azok vendégei 
részére társasvacsorát rendez, amelyre 
minden tagot szeretettel vár a ve
zetőség. Jelentkezni lehet Rosta La
jos vendéglősnél, Tóth Ferenc ház
nagynál és Major János egyesületi 
gondnoknál. Vacsora ára l .4 u  pengő.

Fejlesztik, csinosítják 

a medencés uszodát
A városi medencés uszoda szám

adási munkálatait most végzik a 
városnál. Az eddigi adatokból meg
állapítható, hogy 1936. év nyarán, 
a május 30-tól szeptember 27-ig 
tartó fürdőidény alatt 47.944 láto
gatója volt a medencés uszodának. 
Ez a szám a tavalyival szemben lé
nyeges csökkenést mutat, hiszen az 
1935. évi idényben 57.034 fürdő- 
zöje volt az uszodának. Az idei 
szokatlanul hűvös nyár az oka en
nek a csökkenésnek. Anyagi tekin
tetben is érezhető a rossz nyár ha
tása.

A költségvetés ugyanis az uszo
da kiadásait 44.000 pengőben álla
pítja meg, a bevételek előirányzata 
pedig 31.000 pengő. A városi ház
tartás háromnegyedévi zárlatának 
eredménye alapján a medencés 
uszoda kiadásai 42.000 pengőt 
tesznek ki, tehát 2000 pengővel 
kevesebb az előirányzatnál, míg a 
bevételi végösszeg 29.300 pengőt 
mutat,- ami a költségvetési elő

irányzatnál 1700 pengővel keve
sebb. A kiadások és bevételek kö
zötti költségvetési különbözet te
hát a csökkentések következtében 
nem változott, viszont a kiadások
nál az elmúlt évihez képest 2000 
pengő megtakarítás jelentkezik. 
Ugyanis a rossz idő következtében 
mutatkozó gyengébb eredmény 
miatt a kiadásokat már előre csök
kentették.

A medencés uszoda belsejének 
és környékének csinosítására már 
most készülnek a tervek. Az uszo
da területének gyepesítése, ame
lyet ezidén kezdtek el, jövőre to
vább folytatódik és tavaszra újabb 
homokos területrészek begyepesí- 
tésére kerül sor.

Az uszoda környékének csinosí
tására is gondot fordítanak az ille
tékesek. Az odavezető utakat rend
behozzák, az autóút és a tenisz
pályák közötti területet parkosít
ják, padokat helyeznek el, az úí- 
szélre pedig bokorszegély kerül.

E l f o g t á k .
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Megírta a Nemzeti Hirlap, hogy 

az utóbbi időben egész sereg Han- 
gya-betörést követtek el a környé 
ken. Valamennyi betörés teljesen 
egy mintára, azonos körülmények 
között történt, ebből következtettek 
arra, hogy a tettesek is ugyanazon 
személyek lehetnek.

Széleskörű nyomozást indítottak 
és eközben került csendőrkézre egy 
Tóth József nevű 26 éves munka- 
nélküli legény, aki többek előtt tett 
olyan kijelentéseket italos állapotban, 
hogy betöréseket követett el és „esete“ 
a Hangya A dolog a csendőrség 
tudomására jutott, elfogták Tóthot, aki

eleinte tagadott, később 
azonban, amikor alibit kel
lett volna igazolnia, ellent 
mondásokba keverede tt, 
majd egyszerre beismerte, 
hogy ő követte el a lipóti, 
halászi, kisbaboti, ujmalom- 
soki és egyéb községekben 
történt Hangya-betöréseket.

Tóth Józsefet bekísérték a győri 
ügyészség fogházába, a vizsgálatot 
pedig széleskörben kiterjesztették, 
mert az a gyanú, hogy bűntársai is 
voltak a vakmerő betörőnek.
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Jakab Ferenc kanonok elhalálozá

sával megüresedett c. kanonoki tiszt
ségbe dr. Breyer István megyés
püspök csütörtökön kinevezte Bari- 
lich Lőrinc pápai kamarás, kormány
főtanácsos, újvárosi plébánost a győri 
székesegyházhoz cimzetes kano
nokká.

Az újvárosi hivek rajongva szere
tett plébánosát ielkipásztori műkö
désének elismeréseül, a közélet te
rén kifejtett munkásságáért és itt 
szerzett érdemeiért nevezte ki a me
gyés főpásztor.

Barilich Lőrinc az uj cimzetes ka
nonok 18G5 aug. 7-én született Da
rázsfalun. 1890-ben szentelték ál
dozópappá Tizenegy éven át kü

lönböző helyeken, mint káplán mű
ködött 1901-ben fertőszergényi plé
bános, lí)02-ben szemináriumi igaz
gató, 1906-ban szentszéki biró, 1907- 
ben pápai kamarás, 1909-beu győr- 
ujvárosi plébános. Újvárosban ne
gyedszázadon át vezette híveit, a 
legnehezebb időkben is mindenkinek 
jóságos „nagyságos ura1* maradt. 
Köztiszteletben álló személyét 193o- 
ben ujabb kitüntetés érte, kormány
főtanácsossá nezezték ki. Felfelé 
ívelő pályájának ujabb állomása, a 
cimzetes kanonokká történő kineve
zése városszerte osztatlan megelége
dést és örömet keltett A beiktatás
ról még nem történt intézkedés. 
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Több alkalommal foglalkozott már a 
bíróság azzal a súlyosvégíi autószeren
csétlenséggel, amely a múlt év április 
22-én történt a győri Kossuth-utca és a 
Palatínus-utca sarkán, ahol egy bécsi 
autóbusz és egy budapesti személyautó 
összeütközött. Az autóbusz megrongá
lódott, ellenben a budapesti autó utasai 
súlyosan megsériiltok.

Az ügyészség eljárást indított a bu
dapesti autó vezetője, Mihalik Sándor 
fogtechnikus ellen, akit azzal vádoltak, 
hogy túl nagy sebességgel vezette autó
ját és ez okozta a szerencsétlenséget. A 
törvényszék annak • idején felmentette 
Mihalikot a vád alól, mert a tanúvallo
másokból azt állapította meg, hogy nem 
ment nagy sebességgel a budapesti gép
kocsi és hogy szabályosan hajtott. Meg
állapította a törvényszék azt is, hogy

valaki elfordította az útjelzötáb- 
lát a Horthy Miklós-híd lejárójá
nál, ezért ment tévedésből a Pa
latínus utcába a bécsi autóbusz, 

főútvonali sebességgel,

viszont a budapesti kocsi is főútvonali 
sebességgel haladt és igy történt a ka
rambol.

A győri tábla legutóbb bizonyítás 
kiegészítést rendelt el, új tanuk kihall
gatásával és szakértő meghallgatásával, 
miután nem látta tisztázottnak a hely
zetet. A csütörtöki tárgyaláson ismer
tették R. Müller Tivadar ny. alezredes, 
autószakér'tő véleményét, amely szerint 
a N  méteres fékezési nyomból követ
keztetve legalább 55—00 kilométeres 
sebességgel haladt a budapesti autó az 
összeütközés pillanatában.

Kihallgattak két tanut is. Polócz 
István azt állította, hogy az autóbusz 
nem jelzett, Németh Sándor viszont ál
lította, hogy a kisautó tülkölt.

A tábla ezután hosszas tanácskozás 
után meghozta ítéletét délután 3 óra
kor, amelyben megváltoztatta a tör
vényszék ítéletét és háromszáz pengő 
pénzbüntetésre Ítélte a vádlottat, meg
állapítva, hogy meg nem engedett se
bességgel vezette gépkocsiját. Az ítélet 
nem jogerős.
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