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Pakots József és Propper Sándor 

izgatásl pere 
a szegedi törvényszék előtl 

A későn kézbesített vádirat miatt nem 
. tartották meg a pénteki tölárgyalásl 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szege-
di törvényszék Gőmőry-tanácsa elé péntekre két 
országgyűlési képviselő: Propper Sándor és Pakots 
József volt vádlottként megidézve. A két kép-
viselő ellen 1930 óta folyik izgatás miatt a bűn-
vádi eljárás. Kér'évveí ezelőtt nagy népgyűlés 
volt a Széchenyi mozi helyiségében és a gyűlésen a 
képviselők éleshangu beszédet mondottak a Beth-
leo.kormány működéséről. Az ügyeletes rendőrtiszt 
Propper Sándor beszéde alatt többször félbe, 
szakította a gyűlést és figyelmeztette a képviselőt, 
sőt később, óriási izgalmak között a gyűlés 
további folytatását nem engedélyezte. Az itt el-
hangzott kijelentések miatt kérle ki az ügyészség a 
Háztól Propper Sándort és Pakots Józsefet A 
menteim!* bizottság a képviselők mentelmi jogát 
fel is függesztette, ugy, hogv az ügyészség vádira-
tot adhatott *i izgatás cimén ellenük. ' 

A pénteki tárgyalást nem lehetett megtartani, 
ffleri egyik vádlott sem jelent meg. A tanáes el-
nöke pénteken tevelet kapott a képviselőktől, akik' 
arról értesítették, hogy a vádiratot későn kapták 
kézhez és igy nem állott módjukban az ellen-
kifogással sem ehii, kérték a tárgyalás elnapolását. 
A biróság konstatálta, hogy a vádlottak ké-
sőn kapták mefc a vádiratot ils igy a tárgyalást 
meg sem kísérelte megtartani. 

Felmentették a csizmatalp-
lepással vádolt vásárhelyi 

városatyát 
(A Mm"ggarország munkatársától.) A járásbí-

róság pénteken tárgyalta Kun Balázs vásárhelyi 
kisbirtokos és törvényhatósági bizottsági tag csiz-
matalplopási bűnügyét A városatya ellen az volt 
a vád, hogy a kntasj >Hangya, szövetkezetben — 
amelynek igazgatósági . tagja volt — egy nagy 
darab tafpbőrt dugott a kabátja aíá. Az üzletben 
lévő vevők leplezték le a vád szerint a városatyát, 
aki elő is adta a bőrt és nyomban kijelentette, 
bogy eszeágában sem volt lopni, a bőröket csu-
pán megvétel céljából választotta ki és tette ef. 

A terjedelmes bizonyítási eljárás utón a járás-
bíróság a városatyát fc'mentette a oda alól azzal 
az indokolással, hogy ggannokok nqgan fennfo-
rognak a vádlott bnnrmsfige metfett, de a vád. 
n<i* nem Siker fitt a bűnöséét kellőképen igazolni. 
Az ügyészi megbízott az Ítélet ellen fellebbezést 
jelentett be, igy az ügy a törvényszék elé kerül. 

MetilrKezetl 
az ui 6X9 és 6Vsxll-es 

R O L L - f i l m 2 
Uebmann látszerész 

Péntekig 350~en Jelentkeztek a helytelenül 
összeállított miskolci filléres yonalra 

(A Ditmaggarorsz/ig munkatársától.) A Máv. 
filléres vonatai az elaő pillanattói' kezdve rendkívül 
népszerűek lettek, a közönség valósággal rohamo-
kat rendezett, hogy jegyekhez jusson. Az olcsó, 
75 százalékos díjkedvezménnyel közlekedő vona-
tok tekintélyes hasznot biztosítottak a Máv. szá-
mára, amelynek rendes forgalmát erősen megcsap-
pantotta » gazdasági válság. A sikernek kétség-
telenül az a titka, hogy a filléres vonatok minden 
tekintetben alkalmazkodtak a közönség igényei-
hez és viszonyaihoz. 

Talán egyetlen filléres vonat iránt sem volt 
olyan nagy előzetes érdeklődés Szegeden, mint 
a Miskolcra induló kirándulóvanat iránt, mert 
hiszen a szegediek Miskolcra csak igen bajosan 
juthatnának ef az nt bosszúsága és a rendes vasúti 
közlekedés drágasága miatt Miskofc egyik leg-
főbb vonzóereje Lillafüred, valamint Tapolca szén-
savas fürdője. A miskolci filléres menetrendjét — 
mint jelentettük — nem « közönség igényeinek 
megfelelő módon állították össze. A vonat Sze-
gedről hajnafi négy órakor indol és hétórai me-
netidő után érkezik Miskolcra, ahonnan este nyofc 

órakor útra keli Szeged felé és ha/nnli három őra 
körül érkezik vissza. Azoknak tehát akik vállat 
kornak erre a kirándulásra, két teljes éjszak*-
fákat kelt feláldozni azért hogy hétnyoic órát 
tölthessenek Miskolcon, illetve ezt az Időt a lilla-
füredi és a tapolcai kirándulásra használhassák fel. 

Az összes eddigi filléres vonatokat jóval előbb 
túljegyezték és az érdeklődők fele sem juthatott 
jegyhez, a hibásan összeállított miskolci vonatra 
péntekig 350 lelentkezö akadt. Éhez jönnek még 
azok, akik a környékről jelentkeztek Ha most 
is a közönség igényeihez alkalmazkodtak volna, 
akkor ezt a vonatot szombaton délután indították 
vofna ef. Kétségtelen, hogy ebben az esetben lé-
nyegesen nagyobb fett volna az érdek, 
lődés. 

Itt említjük meg, hogy vasárnap ismét kér fit., 
téres szerelvény érkezik RndaprstrCt Szeged/e 2*09 
utassal. Budaprsten mind a kétezernéaysznz jegv 
elkelt. Június 5 6n ujabb két fillérest indítanak 
Pestről Szegedre. Szegedről legközelebb Debre-
cenbe induf filléres vonat 

Gyors tempóban haladnak 
az aszfaltlavitásl munkálatok 

TSbb aazfaltbarkolatoa uccél elzárnak a nehéz teherforgalom elöl 

(A Délmagi/arország munkatársától.) A ke-
reskedelmi miniszter nemrSgen körrendele'et 
adott ki és abban arra kötelezi a törvény-
hatóságokat, hogy aszfaltozás esetén szigorúan 
ellenőrizzék az aszfaltburkolatok készítésénél 
alkalmazott keverési arányt, állapítsák meg, 
hogy az aszfaltozó vállalat milyen anyagból 
mennyit használ föl. Szegeden eddig nem igen 
volt lehetőség a miniszteri rendelet alkalma-
zására, mert hosszú esztendőkig nem aszfal-
toztatok a város, most azonban, hogy annyi 
huza-vona után végre megindult a rongyos 
aszfaltburkolatok javítási munkálata & az asz. 
faltozó vállalkozó több, mial százezer pengő 
értékú munka elvégzésére kapott megbízást 
sor került a keverési arány ellenőrzésére. 

A kereskedelmi miniszter régebbi körrende-
letére való hivatkozással a vegykisérleti ál-
lomás vezetősége beadványt intézett a város 
hatóságához, "bejelentette, hogy az aszfalt ke-
verés ellenőrzéséhez szükséges összegeszkőzök-
kel és anyagokkal rendelkezik, az ellenőrzés 
és a vegyelemTés munkájút tehát könnyen 
elvégezheti. A munkáért viszont igen méltá-
nyos dijat kér és igy azt a kérdést a várna 
sokkal olcsóbban megoldhatja a vegykisér-
leti állomás igénybevételével, mintha hádlag 
végeztetné el. 

A vegykisérleti állomás beadványát z pol-
gármester a gazdasági ügyosztálynak adta ki, 
amely a szakhivatalok véleménye alapján 
most azt javasolja, hogy a polgármester a 
vegykisérleti állomást bizza meg az aszfalt-
keverés ellenőrzésével. A polgármester való-
színűleg rövidesen meg is hozza ebben az 
ügyben a halározalát. 

itt emliljiik meg, hogy az aszfaltjantási 
munkálatok igen gyors ütcmDrn haladnak elő-
re. Az aszfaltozó vállalkozó már 11 rövidebb 
ucca burkolatát renr'l>e n.<-' már csak ti-
zenhárom ucca van hátra, azonnali ezok között 
vannak a leghosszabb és a legerősebben meg-
rongálódott uccák is, igy például a Tisza 
Ijn jos-kőrut, a Kálvária-ucca és n Szenthárom-
ság-ucca is. A legrongyosabb burkolatit Feke-
te^as-ucca ügye még elintézetlen. Mint em-
lékezetes, az a terv merült föl. hogy itt végér-
vényesen el'.ávo'ilják az aszfalt burkolatot és 
helyette bazal: burkolatot építenek, kisméretű 
bazaltkockákból. Mivel azonban ez a brrko-
lat — bá- a legjobban cz vált be ériéig 
Szedetlen — lényegesen drágább at aizfalt-
burkolatnál, lehetséges, hogy mégis <\sak meg-
hagyják a Fekotesas-uccában is az aszfaltot 

íla az aszfaltjavilási munkálatokat lefeje-
zik, a mérnöki hivatal értesülésünk szerint 
érdekes javaslatot Icrjeszt majd a polgár-
mester elé. Javasolni fogj:t n'-lviny rövidebb 
aszfallburkolatu ••(test elzárását a teherfor-

galom elől. Az aszfaltburkolatot ugyanis a 
legerősebben a teherautók és a vékonykerekű 
szekerek rongálják, különösen a nyári sze-
zonban, amikor a hőség igen meglágyítja as 
aszfaltot. A teherforgalom elől elzárandó uc-
cákban a személyautók, a kerékpárok és a 
bérkocsik természetesen továbbra is közleked-
hetnének. A mérnöki hivatal most válogatja 
ki azokat az uccákat, amelyek minden na-
gyobb komplikáció nélkül elzárhatók a nehéz 
teherforgalom elől. 

Csalásért súlyosan elitélték 
a vásári lemezlátékosokat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék fellebbviteli tanársa pénteken délelőtt 
nagy izgalmak kőzött tárgyalta egy sereg lemez-
játékos csalási ügyét Hat vádlott ült a vádfottsk 
padján: Szabó János, Szabó Ferenr, Fekete Mihály, 
Papp Ar.tal, A'agg János és Vida József, akik 
szervezeti társaságot alkotva sorra fosztogatták a 
gyanntlan járókelőket az *itt a piros, hot a piros« 
játékkal. Rendszerint a Szabó-fivérek egyike do-
bálta a íemezeket a piactereken, vagy a Po';áp. 
uecca környékén, mir- a társaság többi tagja jaln. 
zott. A falazok ugy csábították jjtékra a j írö . 
kelőket, hogy szintig nyertek és azt látva sokan 
vérszemet kaptak. 

A járásbíróság eíötl arzaf védekeztek a esa» 
lás vádja ellen, K>«-v -supán tiltott szerencsejátó-
kot játszottak, ame'yoen éppen olyan esélye voft 
a nyerésre a veink szemben álló félnek, mint 
saját maguknak és cakis a vak véletlenen mult; 
hogy ki nyert. A biróság nem fogadta el a véde-
kezésüket és Sznbó Jánost többrendbeli csalás és 
dofogkrr.'ilés miatt nfgyhónapi fogházra és ennrt 
kitöltése után bizonytalan ideig tartó dolnghárr">, 
Szabó Ferencet es Fekete Mihályt 3—3 hónapi 
foghazrv Papp Antar és Kar/g .1 árost 1—1 h<k 
napi fogházra. Yidi .tőzsdét 15 napi elzárásra 
ítélte. 

A pént-Ki fellcübvjlell tárgyaláson a termet r's 
a folyosót megszállották a lemeze-vek. akik izga-' 
tottan várták, hogy a biróság milyen álláspontot 
foglal el az ügyben. A védők kifejtették, hogy 
nem csaMsrót, hanem ti'Inti szerencsejátékról van 
szó. A biróság ho-.szas tanácskozás után hely. 

ben^agyta " járúsbirónág Ítéletit a/.zaf, hogy a 
vádlottak csalást követtek ef, mert a játéknál nem 
a szerencse volt a legfontosabb, iisnem különböző 
mesterkedéssel maguk is belesegítettek a lálck 
menetébe. Az elitéltek fellebbeztek. 

A biróság ezután volna Szabó Ferenc, 
Papp Antal és Majoros Ferenc másik hasonló-
ügyét. A járásbíróság r.ihen az ügyben a másitc 
Szabót is d:>fogbn:l>a utalta. Fzt a tárgyalási azon-
ban nrm lehetett megtartani, mert nz első ügy it<v 
Irléiu-k kihirdetés i.Vin r^pp Anti ' eltávozott nz 
épületből, való- n . a Imé'K-i Imit ef. A hiriV. 
ság várt egy darabig alul i " a tárgyalást elr.a|>olta. 


