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Vidám Szilveszter-est

Baross Étteremben!
Misán István, a Városi Színház tagja
n legújabb slágereket énekli.
Korhely- és bableves. —
Malacsült.
vallás, hanem a vallás ellen. Röpiratokat terlesztenek és azokban büntetlenül fenyegetőznek az úgynevezett nyilaskereszlesek, a parlament feloszlatását, az alkotmánv felrúgását
igérik. Hadat üzennek a polgári pártoknak és
a legsnlyosahb vádakkal illetik magát a kormánypártot.
Szoros összefüggésben van
eizel
a féktelen izgatással
a z a lettleges merénylet, anielv legutóbb a
városháza folyosóján zajlott le.
A város közönsége csodálkozva
látja, hogy ennek az izgatásnak és
ezeknek az atrocitásoknak semmiféle hiinügvi konzekvenciája nem
volt.
— Mi nem vitathatjuk a bűnügyi halóságok
eliárásának helyességél — folytatta
Nem
Állapíthatjuk meg, hogy ezek a röpiratok fenyegetik-e az áílamretid biztonságát és a társadalom békéjét. Nem dönthetjük el, hogy joguk van-e
egyeseknek
fényképezőgépekkel
megszállni a nekik nem leisző üzletek bejáratát és fényképfelvételeket készíteni azokról a
vevőkről, akik ebhez nem járulnak
hozzá.
Polgári felfogásunk szerint fényképezni csak
azt szabad, aki ezt megengedi. Ha tehát hozzájárulása nélkül készítenek róla fénvképfelvéleleket, akkor
személves jogál sérlik meg.
— A mi felfogásunk szerint a rendőrségnek
panasz esetén jogában állana beleavatkozni és
megakadályozni ezt a jogsérelmet. Amikor a
városháza folyosóján, tehát közterületen verekedést kezdeményeznek, az a józan megállapítás szerint
kimeríti a büntetendő kihágás krileriumál akkor is, ha a rendőrség
nem tartja szükségesnek a büntető
eljárás megindítását.
— A főispánnak, mint a kormányhalalom
szegedi
képviselőiének minden olvan törvényes eszköz rendelkezésére áll, amellyel biztosíthatja ennek a városnak a nyugalmát. Ha
ngy látja a főispán, hogy a város területén
folyó izgatás veszélyezteti a társadalmi békét,
akkor ¡03a van ahhoz, hogy eltapossa ennek
az izgatásnak a tűzfészkét.
— Talán félremagyarázzák egyesek — mondotta ezután dr. P a p RÓIKMI —, hogv én, mint
a polgári szabadság pártjának a képviselője,
korlátozni kívánok bizonyos pártagitációkat.
Itt azonban arról van szó. hogy ez az aeitáció
valamennyiünk Kzubadságút veszélyezteti. \
korlátozás tehát már az önvédelem kérdése.
Ila azt látjuk, hogy egyes kótyagos
fejekben a diklalura van készülőben. iobb, ha a prevenció álláspontjára lielvé/kediink és gondoskodunk arról, hogy a nemzetisziniire feslett vörös tüzesóva lángba ne boritsa ezt a várost
— A szegedi főispáni .szék betöltői mindenkor meg tudtál* őrizni ennek a városnak a békéjét és én egv percig sem kételkedem abban.
hn2v a város iclenlei?i főispánja is megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Dr. viléz linees György főispán

telenül azérl, hogy
gukra a figyelmet.

Csütörtök, 1936 december 37.

ilyen módon tereljék ma-

A város népe sokkal
józanabb.
setnliogv az ¡lyen elszigetelt eselekkel nagyobb rétegek azonosítanák magukat
ós hogy az ilyen esetek komolyabban fenyegethetnék a rendet és a békét. Jól tudom, hogy
az elmúlt évben történtek bizonyos kilengések,
kihágások a város területén, de ezeket az arra
illetékes hatóság minden egyes esetben megtorolta. Nyugtalankodásra senkinek sincs oka
— Amíg a helyemen vagvok —
folytatta a főispán — , itt kilengések eredménnyrl nem történhetnek.
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ténhetik, ami a város békéjét és
megbonthatná.
öt órakor kezdték meg ezután

nyugalmát

a napirend

— A hatóság nem fog türní semmiféle rendzavarást. Olyan tettlegességet, mint amilyen
legutóbb a városháza folyosóján történt, megelőzni, megakadályozni, nem igen lehet. A h a tósági nyomozás megállapítása szerint ez teljesen egyéni jellegű dolog volt és nem szervezkedés következménye. Még egyszer hangsúlyozom, hogv Szegeden semmi olvan nem tör-

tárgyalását. Vállalatba adtak néhány kózszállitást, m a j d kimondták, hogy a vivóegyesület
1300 pengős évi lakbérét a jövő évben is elengedi a város.
Végül
tisztviselőkérdéseket,
nyugdíjazási
ügyeket tárgyalt le a kisgyűlés, amelynek ülése fél hat után ért véget.

A pusztaszeri gigühosság tlöuföcn
őrizetbe vettek a Derest
és az adQonvert gazda 30 eves ¡eleségét
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Jelentette

a Délmagyarország, hogy két nappal ezelőtt Pusztaszer 308. szám alatti tanyában meggyilkolták
Festő-Hegedűs Dezső 51 esztendős gazdálkodót.
Festő-Hegedűs a módosabb gazdák közé tartozott,
25 hold földje,

tanyája,

jószága

volt. A gyilkosság-

gal az első pillanattól kezdve a gazdálkodó 22
éves béresét, Boross Vilmost gyanúsították
a
csendőrök. A béres azzal, hogy megszökött a ta-*
nyából, csak még jobban maga ellen fordította a
gyanút. A csendőröknek sikerült elfogniok Borosst.
Bevallotta, hogy 6 verte agyon a gazdálkodót

egy

szőlőkaróval, amint a gazdálkodó a szomszédból
hazafelé igyekezett De még egyebet is vallott a
béres, aminek alapján aztán a csendőrök őrizetbevették a meggyilkolt
gyét, Seress Veronikát.

gazdálkodó

30 éves özve-

A béres elmondotta, hogy az asszonnyal fcét
esztendő óta benső barátságot tartott fenn, amiről természetesen a gazda sem tudott. De mégis
iltjukban volt. A béres előadása szerint a nyáron
már megkísérelték, hogy méreggel eltegyék láb
alól, ez a kísérlet azonban nem sikerült. Később
arról volt szó, hogy le kell lőni a gazdát. Dc ezt
meg ő nem vállalta. A gyilkosság estéjén a szomszédban voltak valamennyien és onnan hazatérőben verte agyon Festő-Hegedűst egy szőlőkaróv:

A legragyogóbb Szilveszter

az

Imperial
ban lesz!

Dijfalan
malacsorsolás

válaszolt dr. P a p Róbert felszólalására.
— Rfiktalásomkor tartott beszédemben —
mondotta
, kiielenlellem. hogv minden erőmmel «"vekejni fo"ok a lársada'iní és a felekezeti hé^e me^ővásűm. Ez a kíielentésein nem
frázis volt. Nagy sulvt helvezek arra. hogy

Hangulatot és zenét

a v á r ó i n a rend és h nyugalom
feltétlenül megóvassék.

a Gráber jazz szállítja

— Ilyen nagy városban, mint Szeged, mindig akadnak egyesek, akik meg akarják zavárni egyéni airneiásnikknl a rendet, kétség-
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Tánc reggelig !!

Festö-IIegcdüsűé kihallgatása
tagadott;

tagadta,

során

mindent

hogy köze lett volna a gyilkos-

sághoz. A béres is, ő is őrizetben van. A nyomozás
tovább folyik. Szerda délelőtt a helyszínre kiszállott dr. Berze Árpád vizsgálóbíró és a törvényszéki orvosszakértő a vizsgálat, illetve a boncolás
megejtése végett.

Wr
A S Z E G E D I M E T E O R O L O G I A I OBS Z E R V A T Ó R I U M jelenti: Szegeden a
hőmérő legmagasabb állása —1.9, a
legalacsonyabb —.4.8 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel "55.4, este 778.0 mm A levegő pártartalma reggel 96, délben 9S
százalék. A stfíl iránya, északkeleti,
erőssége 1.
A Meteorologiai Inté/.et jelenti este
10 órakor. I D Ö J Ó S L A T : Gyenge légáramlás, sok helyen köd és zúzmara,
helyenkint kevés hószállingózás, a hideg kissé csökken.

B szellemi szükségmunka
(A Délmagyarország

munkatársától)

A népjó-

léti bizottság, amely az inségmunkák megkezdés«
óta minden hónap végén ülést tart, hogy megállapítsa a szükségmunkákon alkalmazandó szellemi
munkanélküliek névsorát, decemberi ülését most
tartotta meg. A bizottság elsősorban a december*
ben alkalmazott szellemi munkanélküliek névsorát revideálta abból a szempontból, hogy történt-«
olyan változás az egyes szellemi szükségmunkásofc
vagyoni helyzetében, mely feleslegessé teszi foglalkoztatásukat A bizottság megállapította, hogy n
névsorban szereplő munkanélküliek kivétel nélkül
valamennyien rászorulnak
továbbra is arra a szerény keresetre, amelyet a szükségmunka
biztosit

számukra.
A bizottság ezután elbírálta azt a hatvan ujabb
kérelmet, amelyet a még nem alkalmazott szellemi
munkanélküliek nyújtottak be alkalmaztatásukért
Megállapították, hogy a kérelmezők közül tizenhatnak a munkaigénye jogosult Ezeket január elsejétől kezdve beosztják szellemi szük'só.Smunkára.

