
Kisteleki legényh&boru 
.1 Délmogyarorsiág munkatársától.) A szegedi 
j-biróságon dr. G<W jirásblró hétfőn tárgyalta 

P>p István kisteleki legény könnyű testisértést 
és becsületsértés! bünügyét. A legényt Hell János 
'• '••i|«ti. fU. A fe'/e'eVéi s e f i t a m u t év augu-s 
tusának egyik éjszakáján hazafelé tartottak a le-
gényeké kocsmából Pap István megleste az egye-
dül baktató Hell Jánost és egy doronggal hátul, 
rói leütötte, miközben becsületsértő kifeiezéseket 
ts használt. 

Még azon az éjszakán történt, bogy Hell János 
megveretése után lesbeállt az «gylk uceasarkon és 
hátulról raejtimádta egy régi" haragosát, Papp 
Zoltánt Ezzel a legénnyel Heti régóta haragos 
viszonyban volt, ha találkoztak azonnal egymás-
nak mentek. Legutóbb Papp Zoltán szurkálta meg 
HeU Jánost, aki aznap lépett először uccára beteg, 
sége után, amikor ezek az események történtek 
HeU bosszút forralt és leste Papp Zoltánt Amikor 
a legény több társával együtt felbukkant a sar-
kon, HeU előugrott és hátulról testárta. 

lleü János ellen szándékos emberólét büntette 
miatt indult eljárás és a legényt nemrégiben 6 
csztendr, fogházra Ítélték. HeU a börtönből fel-
jelentést tett Pap István ellen, aki őt meg a gyil-
kosság elkövetése előtt orvul megtámadta és 8 
napon belül gyógyuló sérüléseket ejtett rajta. 

HeU Jánost, a sértettet a hétfői tárgyalásra 
fegyőr vezette elő. Pap István, a vádlott tagadta, 
hogy ő bántalmazta volna HeU Jánost HeU vi-
szont azt Igyekezett bizonyítani, hogy tényleg Pap 
volt • támadója. A bíróság Hell kérelmére több 
tanút hallgatott ki, akik azonban nem tudtak az 
rgesz dologról semmit A bíróság Pap Istvánt 
jogerősen felmentette. 

Négy mezőőr 
zsarolási i s megvesztegetési 

bűnügye 
(A Délmagyarország munJMtársától.) Négy 

sándorfalvi mezőőr állott különböző bűn-
cselekményekkel yá dolva hétfőn a szegedi tör-
vényszék Vild-tanáaa előtt Törők András 
mezőőr ellen két vádpont la volt. As egyiket 
zsarolás miatt emelte ellene az ügyészség, 
azért, mert a mnlt év Őszén ld. Kothencz Ist-
vánt azzal fenyege/te, hogy ha nem a<l neki 
azonnal 40 pengőt, akkor lelövi a mezőn dol-
gozó fiát As óreg fóldmives ijedtében át is 
adott 20 pengőt a mezőőrnek. A is^slk bűn-
cselekményt Tószegi István mezőőrrel együtt 
követte el. A két mezőőr egyes sándnrfalvi 
lakosoktól felvettek összesen 185 pengői és 
ennek fejében megengedték, hogy ax illetők 
éjszaka idején a gondjukra bixott földeken 
legeltessék jószágaikat. A másik két mezőőr: 
Palotás Gyötgy és Marton Ferenc ellen sik-
kasztás és csalás voltavád. Az riyik sá-'dorfalvi. 
gazdának a földjén kárt okosott egy gazda. 
A károsult akkor megbízta Palotást és Már-
tont, hogy hajtsák be a kárttcvőiön a kártérí-
tést. A mezőőrök többet hajtottak be, mint 
n mennyi járt volna és a károsultnak keveseb-
bet adtak át, mint amennyi Öt megillette 
volna. A hasznon aztán megosztoztak. 

A mezőőrök egyöntetűen tagadták bűnös-
ségüket. Rengeteg tanút hallgatott ki a bíró-
ság. A tanuk valamennyien Igazolták, hogv a 
vádbeli bűncselekményeket a vádlottak elkövet-
ték. A birósásf zsarolás és meQi>*sztrgcti'sbüiF 
tette miatt Török Andrást egy évi és 2 hónapi. 
Tószegi Istvánt megvesz'egetés büntette miatt 
7 hónapi börtönre ítélte. Palotás Győrgv 4, 
Mnrton Ferenc 8 heti fogházat kapott csalás 

sikkasztás miatt 
Valamennyi elitéit fellebbezett az i'élet ellen. 
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Záloqf egyét mielőtt eladnfc 
gvőződjön meg, hogy legtöbbet fizet érte 

G á s p á r , M i k s z á t h N i l m i n - i . 12. s í . 
eresek megvételre higanyt, hamis esonlfogaket, 

í'rilliáns ékszert, régi arany és ezüstpénzeket. „ , 

A budapesti Opera&ás 
£>árom sxegedi előadására 
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Délmagyarorssedg Uladóölvataldban. 
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Készülődések 
a harmadik kamarai választésra 

Nyilatkozatok az előzetes tárgyalásokról 

(A Dél magyar ország munkatársától.) A 
harmadik kamarai tagválasztás esélyei erő-
sen foglalkoztatják Szeged Iparosságát A Dél-
Magyarország részletesen beszámolt a kü-
lönböző frakciók mozgalmáról, amelyokrői 
megállapítható, hogy közös pUUt/orm. létreho-
zására Irányainak. 

A mozgalmakkal kapcsolatban • kővetkező 
négy nyilatkozatot kaptuk: 

Kertész József 
a következőket mondotta: 

— As lenne as óhajom, hogy békés, harc-
nélküli választást tarthassunk. Nem csiná-
lok titkot abból, hogy igenis foglalkozom el-
lenzéki politikával, a kamara azonban nem 
sz a fórum, ahol politizálunk, itt az iparos-
ságot súlyosan érintő gazdasági kérdésekkel 
kell foglalkozni Minden körülmények kőzött 
azt óhajtom, hogy olyan egyének nyerjenek 
mandátumot, akik őszinte lelkesed'ssol kép-
viselik ai iparosság érdekeit, de meg van ez 
élet kívánta tapasztalatuk is, 

Wolf Endre 
a következőket mondotta: 

— A megegyezésnek vagyok a híve és azon 
munkálkodunk, hogy minden réteg meglő 
Idlfa « maga képviseletét'* kamarában. Az 
a fontos, hogy csak rátermett egyének te-
gyenek az uj iparkamarai tagok. Fel vagyunk 
asonban elvbarátaimmal készülve arra az ecet-
re Is, ha az általunk annyira óhajtott meg-
egyezés mégsem sikerülne. 

V 
A szociáldemokraták 

álláspontjáról illetékes helyen nem kívántak 
nyilatkozni. Olyanok, akik Ismerik a szocia-
lista felfogást, kijelentették, hogy a szociálde-
mokrata kisiparosok nem idegenkednek s kö-
zös plattformtól, ha kívánságaikat teljesítik. 
A közös értekezleteken s tárgyalások a kíván-
ságok összeegyeztetése körül folvnak. A szo-
ciáldemokraták fel vannak azonban készülve 
arra az esetre, ha a várható megegyezés még-
sem sikerülne. 

W'mmer FOlOp 
a kereskedelmi és iparkamara elnöke a kö-
vetkezőit mondta: 

— Az Ipartestületben legu»óbb megártott 
gyűlés lefolyása, valamint egyéb tudomásomra 
jutott történtek alapján merem remélni, hogy 
ezúttal raétris sikerülni fog egy sima erős har-
cokat mellőző választást elérni. A cyáripar 
kivánsága ugyanis a ipult ót éven át is birt 
hat helyért a már kilátásba helyezett négy. sőt 
őt hely mellett éles ellentétek kizár- Azok a 
határozott, de nyugodt hangú kijelentének pe-
dig, amelyek a z . ellenzék vezérei részéről el-
hangzottak, szintén remélni engedik, hogy az 
ellentétek az ipartestület körében is békésen 
fognak elintéződni. 

—Kétségtelen, hogy ez nagyon kívánatos vofc \ 
na, emellett—ismétlem — lehetőségét is látom 
annak, hogy egyrészt a gyáripar, másrészt 
az ellenzék, valamint a szabadiparok mérsö-
kelt kívánságai kielégíthetők legyenek. 
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Vasárnap Csengelén osztották U 
a Rassay-akciA cipőit 

(A Dtimagyaron:ág munkatársától.) Rae-
say Károly ismeretes tanyai cipőakcióía be-
fejezéseké pen vasárnap Csengelén tartották 
meg n cipőkiosztást, ahol a szegedi független 
balpárt megbízásából dr. Téth László Ügyvéd 
a belső iskolában 45 szegény gyermeknek osz-
totta ki Rassay cipőadományalL Az ünnepségre 
v. Pottyondy Imre igazgató meghívta a tanítói 
kart, az ottlakó gazdákat és a szülőket Dr. 
Tóth László beszédében Rassay Károly üz»-
netét tolmácsolta, hogy a képviselő nemes 
adományával pártkülönbség nélkül a szegény 
családokat kívánta segíteni Azt a szeretetet 
— mondotta —, ami Rassayt Szeged tanyai 
népéhez fűzi, ez adományokkal jelképezi. 

Ezután egy tanyai kis rongyos flu megkö-
szönte a nemes adományokat, majd Pollyondf l 
igazgató mondott köszönő beszédet és végül 
a vasárnapi mise után az egyházközség kö-
szönetét tolmácsolták. Az összegyűlt tömeg 
lelkesen ünnepelte Rassayt és a független bal-
pártot. A csengelel kiosztással befejeződött a 
nagyszabású cipőakció 
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A Szeged Alsótanya—Domaszéki Gazdesá<£ 
Kör legutóbb Rassny Károlyt díszei nőkké "vá-
lasztotta. A közgyűlés határozatáról most le-
vélben értesítették a képviselőt. A domaszéki 
levél a kővetkező: 

Méltóságos 
Dr. Rassay Károly 

országgyűlési képviselő urnák 

- Méltóságos t 'rnnkt 
Mély tisztelettel értesítem Méltóságodat, az Af-

sótanya Domaszéki Gazdasári Kör összes tagjai-
nek nevében, hogy a kör a fo'yó hó 3 án megtaiw 
tott tisztújító közgyűlésén Méltóságodat díszei-
nöké'é választotta és tisztelettel kérem, hogy ezen 
tisztséget elfogadni méltóztassék. 

Amidőn ezen ténykedésével a kór elsősorban 
is önmagát óhajtotta megUsztelni, egyben Méltó-
ságod az ország é rdeké in kifejtett lankadatlan/ 
és sfkeres működését, valamint kerü'etflnk kársuj-
tott és szegény választóival szemben tanúsított 
nagylelkűségét óhattotta tőle kilelő módon elis-
merésben részesíteni. 

Ismételten kérjük, hoiy Méltósásod ezen tiszt-
séget elfogadni kegyeskedjék és kérjük, hogy kő-, 
rünkben mielőbb megjelenni szíveskedjék, ho«J 
módunkban legyen elismerésünket él fi szóval is 
tolmácsolni, óhajainkat és kéréseinket közölni. 

Szeged, 1932 január 16. 
A kör összes tagjai nevében". > 

Kispéter Pál 
elnök. 

í t U S S Pollik Testvéreknél 
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