1930 j a n u á r t::

Isméi betiltották
a szociáldemokraták vasárnapi népgyülését
(A
Délmagyarors
:ág munkatársától.)
A
szegedi szociáldemokrata párt az építőiparban foglalkoztatott munkások számára vasárnap délelőtt nyilvános gyűlést akart tartani
a Széchenyi Moziban. Ezen a gyűlésen a
munkanélküliség ügye szerepelt volna a programon. Az építőipari munkásblokk kérését
azonban az államrendőrség elutasította
és a
gyűlést nem engedélyezte.
Az utóbbi időben
egyre sűrűbben fordul elő, hogy az államrendőrség betiltja a szociáldemokraták gyűléseit.

vétel és alkalmazkodás céljából azzal értesítem. hogy e véghatározaloni ellen a kézh-zvé e ;ől számüolt 15 nap ala'.t hatóságom utján
a m. kir. állami rendőrség szegedi kerületének főkapitányához felebbezéssel élhet. A
rendőrkapitányság detektivtesületét és őrszemélyzet osztályát pedig tudomásvétel és az
ellenőrzés gyakorlása céljából-értositem.
Megokolás. A gyűlés tárgya, az építőipari
munkásság gazdasági helyzetének megvitatása
olyan téma, amelyet gyűlések tartásával megoldani, 6őt még csak megfelelően megváltoztatni sem lehet, mert az a világszerte általános
Az államrendőrség szombaton délután a kögazdasági válságban birja az alapját. A város
vetkező végzésben hozta a szociáldemokraták
lakossága nehéz gazdasági helyzetének javítátudomására a gyűlés betiltását:
sára a város hatósága megtesz minden tőle
telhetőt az inségmünkák létesítésével és így
»A Szegedi Szakszervezeti Bizottságot azon
tárgyalására.
kérelmével, amelyben az Építőipari Munkás, nincs szűkség azoknak nyilvános
A gazdasági helyzet problémájának nyilvános
blokk részére f. évi január hó 12-én d. e. fél
a gazdasági
válság
11 órára, a Széchenyi Moziban, az építőipari tárgyalása csak izgatja
miatt amúgy
is elkeseredett
közhangulatot,
munkásság gazdasági helyzetének megvitatása
céljából nyilvános gyűlés engedélyezését kéri, ami veszélyezteti a város köznyugalmát és
8 6000/1922. B. M. rendelet 3. §-a értelmében általa annak rendjét és biztonságát, aminek
az alábbi megokolás alapján elutasítom
és a elkerülése céljából a kért gyűlés megtartását
kért gyűlés megtartását
nem engedélyezem.
J nem engedélyezhetem. Szeged, 1930 január
11. A rendőrkapitányság vezetője helyett: dr.
Erről Szegedi Szakszervezeti Bizottság képvis. k., m. kir. rendőrtanácsos.«
seletében Lájer Dezső pártilkárt tudomásul- Borbola
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ment a telekkönyvi hivatalba, hogy a föld nincs
átírva Papp István nevére. Ennek pedig az volt
az oka, hogy akkor, amikor Papp megvette a
földet, a gyerekek részint kiskorúak, részint hadifogságban voltak, igv az átírást nem lehetett keresztülvinni
Dóczyné ezután árulni kezdte a földjét. Rövidesen akadt is vevő Csányi József személyében.
A vételi szerződést megkötötték, Dóczyné a pénzt
felvette és az ingatlant saját nevéről Csányi nevére íratta át. Csányi aztán kiment a földre,
ahol megtudta, hogy a sajátjának hitt földön
már gazdálkodik egy tulajdonos.
Papp István ezután bűnvádi feljelentést tett
ftzv. Dóczy Gerge^yné és Csányi József elten- Az
ügyészség oklraihamisitás bünleiiével vádolta meg
Dóczynét és Csányit.
Az érdekes ügy főtárgyalását szombaton tartotta
meg a szegedi törvényszék Háhcnnann-tanácsa.
Dóczyné azzal védekezett, hogy nem tudta annak
idején azt, hogy vele ajándékozási szerződést írattak alá mostohafiai. Csányi József védelmére a
teljes jóhiszeműséget hozta fel. Nem tudhatta,
hogy nem Dóczynéé a föld, amikor a telekkönyvbe Dóczy Gergelyné volt beírva.
A törvényszék nem fogadta el a vádlottak védekezését, hanem bűnösnek mondotta ki őket okirathamisitásban és ezért egyenként 2—2 havi fogházra ítélte. Az ítéletet a védelem megfelebbezte.
Magyaronze^ legfőbb hírnevű órAírégp

Uj terv a kisvasul öttömösi
szárnyvonalának megépítésére
lenné tették az öttömösi szárnyvonal kiépítését,
(A Délmagyarország munkatársától.) A múlt évnagyrészben megszűntek és igy alkalmasnak látben, mint emlékezetes, komoly tárgyalások inszik az idő a probléma újból való napirendre
dultak meg a város hatósága és az öttömösi érdetűzésére. Az aj vonalszakaszból a városnak többkeltség között az alsótanyai kisvasút vonalának
féle haszna is lehet Elsősorban a kisvasút forÖttőmósig való meghosszabbítása érdekében, öttögalma növekszik meg, azután pedig az uj szárny,
mős község az öttömösi határra kerülő vasútvonalvonal elég sürün lakolt területeket hoz közelebb
hoz szükséges területek ingyenes átengedésén kía városhoz, különösen az átokházai kapitányságot,
vül hajlandónak nyilatkozott bizonyos költséghozamely a város törvényhatóságához tartozik, de
zájárulásra is, de azért az öttömösi szárnyvonal
amely még most is, a kisvasút legtávolabbi állomákiépítése a várostól is tekintélyes áldozatokat kövesától is 10—12 kilométernyire van. A főszolgabíró
telt volna. A város éppen akkor igen szorult pénzazt kéri, hogy a város kezdje meg ismét ebben az
ügyi helyzetbe került és ezért is, meg azért, mivel
ügyben az öttömösi érdekeltséggel a tárgyalásokat,
az öttömösi szárnyvonal kiépítése nem ígért a
amely hajlandó ugyanazokra az áldozatokra, amekisvasút számára jelentékenyebb jövedelemtöbblyeket a mult évben is felajánlott
letet, a város hatósága elejtette a vasútépítés
tervét és az érdekeltséggel olyan formában köA polgármester még nem intézte el ezt a bezölte ezt az elhatározását, hogy egyelőre nem
adványt, valószínűnek látszik azonban, hogy ismét
alkalmasak a viszonyok a kérdés megoldására.
'elveszi öttömössel a tárgyalásokat Ha a tárDr. Dózsa István dorozsmai főszolgabíró mosl
gyalások eredménnyel végződnek, abban az cserben
beadványt intézett ebben az ügyben Somogyi pol- í r.em a pusztamérgesi, hanem a királuhalmi véggármesterhez. Beadványában hivatkozott arra, hogy I állomást kötnék össze Öttömössel.
azok a nehézségek, amelyek a mult évben lehetet- |

Amikor a fiuk is
és az anyjuk is eladják a földet
Közokiratbamlsitásért elítélték az anyát

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l }
özv. Dóczy Gergelyné csorvai főldmivesasszony
1915-ben átköltözött Horgosra. Városi bérföldjét
és pár holdnyi örökfőldjét azonban átadta négy
mostohafiának. A fiukkal el is ment az egyik
szegedi ügyvédhez, aki elkészített egy szabályszerű ajándékozási okiratot, amelyet Dóczyné alá
is irt. A fiuk pár év múlva ezt az örök földet,
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amelyet jogos tulajdonuknak Inttek, eladták Papp
Istvánnak, aki a vételárat ki. is fizette.
1927. végén az öregasszony visszajött Horgosról és megtelepedett Szegeden Felkereste a földjét
is, ahol most már Papp István volt a gazda.
Dóczyné ezt a változást meglepetéssel fogadta,
mert abban a hiszemben volt hogy az örökföldet
csak használatra adta át a mostoha fiuknak. EI-
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Az olvasó rovata
A

íüzoMÓ~sors{egyek

Tekintetes Szerkesztőség!
Mult év októberében sok más szegedi polgárral együtt megvettük a Szegedi önkéntes Tűzoltótestület által
kibocsájtott autósorsjegyet egy pengőért. A
sorsjegy húzása, mint az a sorsjegyen fel
van tüntetve, mult év november 15-én lett
volna esedékes. November első napjaiban
| megjelent egy kis értesítés, amely tudtunkra
adja, hogy a húzás egyelőre elhalasztódik
és majd értesítenek bennünket valamikor.
! Ennek már két hónapja és még mindig nem
' értesítenek bennünket, hogy
eldobhatjuk^
már azt az egypengős kis papírost, vagy tényleg meg lesz-e valaha tartva a reklámokkal
j is beharangozott autókisorsolás.
Tisztelettel: a Délmagyarország

hive.
•

Ugyanakkor, amikor a fenti levelet kaptuk,
értesítés érkezett a tűzoltóktól is, amely m
következőket mondja: >A Szegedi önkéntes
Tűzoltó Testület által rendezett autósorsolás
húzására a m. kir. pénzügyminisztérium
ujabb
haladékot
adott. A húzás napját kőről ni fogjuk.«
MM
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Árulás Tripolfszban
és a kísérő mOsor
január 13, 14 én, hüllőn és kedden a
Korsóban.
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Asztalrendelés telelőn 15-30.
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