
Megrágalmazta a járásbirót és a végrehajtót, — 
három hónapi fogházra Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kozma 
Pál volt szegedi járásbirósági kézbesítőt a 
mult év elején a szentesi járásbírósághoz 
helyezték át. Ott rövidesen kitették a szolgá-
latból, mire Kozma Pál valóságos hajszát indí-
tott a járásbíróság emberei ellen. Egyes pana-
szosok nevében feljelentéseket küldözgetett a 
szegedi Ítélőtábla elnökének és legutóbb dr. 
Lukács Ignác járásbíróság! elnököt és Csery 
Emil végrehajtót jelentette föl. Dr. Lukács 
Ignác elnök ellen Bölcsházy Molnár Antal és 
felesége nevében tett feljelentést és ebben azt 
irta, hogy Bölcsházyék pőrében dr. Lukács 
Ignác, aki a pört tárgyalta, a felperesi ügyvéd 
befolyása alatt hozta meg ítéletét. A másik 

esetben Csery Emilről azt állította felejelenté-
seben, hogy részegen jelent meg özv. Mar-
sovszky Józsefné lakásán és ott ioc/lalanul 

foglalt. 

Mindezekért hamis vád is felhatalmazásra 

J üldözendő rágalmazás vétsége miatt indult 
a volt kézbesítő ellen a bűnvádi eljárás. Ügyét 
hétfőn tárgyalta a szegedi törvényszék Vild-
tanácsa. 

Kozma Pál azzal védekezett, hogy Lukács 
Ignác ellen a levelet Bölcsházyék kérésére 
irta és abba csak azt vette bele, amit Bölcs-
házyéktól hallott. A kihallgatott tanuk azon-
ban ellene vallottak és azt állították, hogy neki 
csak azt mondották, hogy a biró nem nallga-
tott ki két tanujukat. A végrehajtó ügyére 
vonatkozóan is Igy védekezett. A kihallgatott 
tanuk azt állították, hogy a kérdéses foglalást 
nem is Csery végrehajtó foganatosította. 

A biróság bűnösnek mondotta ki hamis vád 
vétségében és felhatalmazásra üldözendő rá-
galmazás vétségében és 3 hóna ni foaházra 
ítélte. 

Az Ítélet ellen Kozma Pál fellebbezést jelen-
tett be. 
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V I Hatezer ember éhezik! 
BezdAn József InségenyhltésI tervezete 

i f t 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn kezdték meg annak a nagyszabású szer-
vezett lnségenyhitésl tervezetnek a végrehaj-
tását, amelyet Bezdán József püspöki hely-
nők dolgozott kl és amelynek végrehajtására 
szövetkeztek a szegedi egyházak, a város nép-
jóléti ügyosztálya és a karitatív egyesületek. 
Az akció társadalmi gyűjtéssel kezdődik. A 
gyűjtés január 15-ig tart, ez alatt az idő alatt 
a város hatósága senkinek srm ad ki más cilra 

gyűjtési engedélyt. A szociális akció gyüjtŐ-
ívekkel látogatja végig a város társadalmát, 
hogy megteremtse a négyhónaoos inséttenyhi-
tés anyagi alapját. 

Bezdán József püspöki helynők az akció 
lebonyolításának megkezdésével kapcsolatban 
felhívást intézett a város társadalmához. Fel-
hívásában többek között ezeket mondja: 

— A gazdasági élet aláhanyatlásának az 
ínség, a nyomor terjedésének most észlelt 
arányai között, mind a közigazgatás, mind 
a jóindulatú csoportokba verődött társadalmi 
jótékonyság külön-külön erőtlen a legégetőbb 
szociális problémának, a szegénykérdésnek 
megoldására. 

— A karácsonyi hangulatban az emberi szo-
lidaritás érzéséhez, a társadalom szivéhez apel-
lálunk, hogy e válságos időkben siessen a 
hatóság nyomorenyhltő akciójának, a szegény-
ség közigazgatásának segítségére. Legyünk tisz-
tában a helyzettel. Hatezer ember éhezik, hat-
ezer ember fázik. Mindnyájan érezzük, hogy 
ezen segíteni kell. Most nem szórványos ese-
tekkel, hanem tömegjelensiggel állunk szem-
ben. A segítés munkájába céltudatosságot, 
rendszert kell belevinni. 

— A szegényügy megoldásához ma már ke-
vés a gazdagok megadóztatása, mert most már 
nemcsak a feleslegeket, de minden nélkülöz-
hető fillért Is mozgósítani kell. 

— A hatóság és a társadalom ezen együttes 
akciója mellett minden külön cél szolgálatá-
nak szünetelnie kell. Négy kemény téli hó-
napról van szó. Olyan időszakról, amelyben a 
hideg felőrli az éhező emberek fizikai ellen-
állását és amely időszak a társadalom gyors 
segítsége nélkül, ugy lehet, emberáldozatokat 
is elnyelhet. 

— Szeged város szenvedő szegényei keresz-
tény türelemmel viselték a mostoha idők vi-
szontagságait, de ennek az alázatos, mártír-

nyugalomnak szemliMs nem szabad, hagy 

megtévessze a fűtött szobákban élő, bár régi 

itetszintiétől már rigen letért társadalmat a 

maga kötelességei felöl. A szenvedő emberi-
ség most már nem a kivételes nagylelkűség 
megnyilatkozásait várja, hanem az életközös-
ségből folyó kötelesség teljesítését. 

— A város értelmisége kellő időben gon-
doskodott arról, hogy a polgárok jótékony 
áldozata egységes rendszer keretébe illesztve 
igazságos mértékben jusson el minden nél-
külözőhöz. Most a polgárokon van a sor: 
Adakozzunk. 

At adakozást Glattfelder Gyula megyés-
püspök kezdte meg, aki havonta másfél vagon 
tűzifát adományoz az inségenyhités céljaira, 
a belvárosi egyházközség havi ötszáz pengőt, 
dr. Berecz János egyetemi tanár havi száz 
pengőt ajánlott föl. 

Csendőrség elleni izgatás 
miatt kétheti fogházra Ítéltek 

egy bádogosmestert 
Választási ISrténet 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék VíW-tanácsa hétfőn tárgyalta Teiner 
Ferenc almáskamarási bádogosmester ügyét, aki 
ellen a nyári képviselőválasztásokból kifolyólag 
emelt vádat az ügyészség. Junius 14-én Farkas 
István szociáldemokrata jelölt programbeszédét tar-
tott Almáskamaráson mintegy őtszázfőnyi hall-
gatóság e'őtt. A gyűlésen természetesen megjelent 
a csendőrőrs egy járőre is. A vádirat szerint Teiner 
Ferenc a képviselőjelölt beszéde közben a kővet-
kezőket kiáltotta közbe: 

— Le. a esendörszuronuokkal. étjén a szociál-
demokrata pártI 

A főtárgyaláson Teiner Ferenc előadta, hogy 
szavait épp ellenkezőleg értelmezték, mint amit 
szándékában volt kifejezni, ő ugyanis, aki nem 
tud jól magyarul, azt akarta mondani, hogy a 
csendőrök a szónokot szuronnyal piszkáljak te 
az emelvényről, tehát körülbelül igy kiáltozott: 

— Le vetél A csendörszuronnyai,.. 

A biróság több tanút hallgatott ki, akik németül 
tettek vallomást. A biróság bűnösnek mondott a  

ki a bádogosmestert és 1b napi fogházra itélte. Az 
Ítélet indokolásában a törvényszék kimondotta, 
hogy el lehetne fogadni Teiner védekezését, azon-
ban megcáfolja előadását az a körülmény, hogy 
»az inkriminált mondat után azonnal  a szociál-
demokrata pártot élteltei már pedig ő azt óhaj-
totta volna, hogy a szociáldemokrata szónokot 
szuronnyal kergessék a pódiumról, akkor nem 
éltelte volna a pártot*. 

Teiner az Ítélet ellen fellebbezést jelentett be. 

F É L I X B R E 4 T A R T 

Nadrágban 
csütörtökön a KORZÖBAN, 

Munkanélküli tüntetések 
karácsony éjszakáján 

a Monímaríre-on 
Páris, "december 28. A párisi mulatók negyedé-

ben, a Montmarlre-on karácsony éjszakáján nagy 
munkanélküli tüntetések voltak. Amikor a Mont-
martre vendéglőiben kigyúltak a karácsonyfák, 
mintegy 500 főnyi munkanélküli tömeg jelent meg' 
az uccákon és sorra járta az összes éttermeket 
és mutatóhelyeket. Mindenütt tüntettek és több 
helyről kikergették a vendégeket, szétrombolták 
a berendezést és beverték az ablakokat. A rendőr-
ség többszőr ls szétkergette a tüntetőket, akilq 
azonban újból és újból összeverődtek és folytatták! 
a zavargásokat. A tüntetések karácsony egész éj-
szakáján át tartottak s még reggel is fel-feltünt 
a kávéházak előtt egy-egy kisebb csoport munka-
nélküli. 

Asz i d ö 

SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének 

meteorológiai obszervatóriuma fetenti, hogy hét-

főn Szegeden a hőmérő legmagasabb állása -{-5.(9 

fok Celsius, legalacsonyabb —1A fok Celsius. A 
barométer adata niiltfokra és tengerszinre redu-

kálva reggel 7620 mm, este 756.2 mm. A levegő 

relatív páratartalma reggel 81 százalék, délben 

88 százalék. A szél iránya reggel délnyugati, est9 

délkeleti, erőssége l—S volt. ( 

BUDAPEST. Hazánkban változó felhőzet 
mellett a mai napon még csendes volt az idöi 

kisebb lecsapódásokat az Alföldről jelentetlek* 

A hőmérséklet a nap folyamán az északi ré-

szeken 3—5 fokig, a déli részeken 6—7 fokig, 

Szegeden 9 fokig is emelkedett. Prognózis: vál-

tozékony, szeles, viharos időjárás lecsapódd* 

sokkal és a hőmérséklet sülyedésével. 
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RftlvOflIlviiitfílf Keresek megvételre gytijte-
DBIf GygyUflVHa ményt és tömee-bélyeget ma-
pás áron. VéleI. Eladás. Csere. Bélyeg-
kereskedés Fogadalmi templommal szemben.ro* 

Ha ki akarja használni akkumulátorának teljes 
élettartamát, töltesse valódi egyenáramú dinamóval 

ZAVIZA 4u 
akkumuláforkészifó és favliö üzemében 
Horváth Mihály-ucca 7. Telefon 21—94. 
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