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DELMAGYARORSZÁG 
l e g e i t e r i e d t e b b n a p i l a p j a a 

HDÉLMAGYARORSZAG 
/cdelinek, az okmányhamisitás, .i minősítés, $ Né-
meth Sándor elleni affér, tehát a vádcsoportok 
többsége tekintetében a valódiságot sikerült bizo-
nyítani. A tárgyalás összanyagJnak vizsgálata ered-
ményeképen 

bűncselekmény hiányában a vádlotta-
kat fel kellett menteni-

Közölte még a tanácselnök, hogy a sértett ma-
gánjogi igényének tárgyában nem határoz. 

Semmiségi panaszok 

Több, mint két órán át tartott az ítélet ismer-
tetése, fél 2 óra után került sor arra, hogy a 
vádlottak képviselői nyilatkozhattak az Ítéletről. 

I)r. Iloránstky Miklós főügyész semmiségi pa-
nasz jelentett be az ítélet ellen, mert felfogása 
s m Int tévesen állapította meg a bíróság, hogy u 

vádlottak részéről sikerült a valódiság bizonyítása. 
Dr. Dettre. János a sértett dr. Pctiyk í János kén. 

viseletében a jelmentés miatt jelenteti bc semmi-
ségi panaszt. 

Mák József védője tudomásul vette az jtíletet, 

dc a társszerzőség megállapítása miatt jelentett be 
semmiségi panaszt, ehhez Mák József is csatlako-
zott 

Dr. Lázár Ferenc védője tudomásul vette az 
ítéletet. 

Amikor dr. Lázárt szólította a tanácselnök, a 
járásbiró bejelentette, hogy megnyugvdssql veszi 
tudomásul a felmentést, azonban arra az esetre, 
ha a kúria nem találná esetleg felmepthetónek, 
semmiségi panaszt jelent be már most a törvény-
nek eljárásának szabálytalansága és sérelmei miatt 
és az elsőbirósági tárgyalás folyamán bejelentett 
jogorvoslatait továbbra is fenntartja. Semmiségi 
okot jelentelt be összes perorvoslataímk érvénye-
sítése végeit, dc ugyancsak semmiségi okot jelölt 
meg azért is, mert szerinte a táblai ítélet indok-
lása hiányos ds sérelmes, mert a törvényszéki jegy-
zökönyve^ hiányosságával szemben nem rendelte 
cl a tábla a bizonyítást. 

Végül Kovács Rókus taoácsel íök közölte, hogy 
a bejelentett semmiségi panaszokat a tábla elfo-
gadja és n k'i'.ólK erjeszti fel. 

Kzzc' a? üfy az ítélőtáblád befejeződött, a végső 
szót a kúria mondja. 

J - • - h . ' r . A ^ J , 

Az alsóvárosi, rúkosi és felsővárosi 
iparoskor 

iíörmendy Haíyás melleit foglalt ailóst 
„M elmúlt három ev a Dénes alhotásth tdefe volt1 

C.4 Dclmagyarország munkatársától.) Az Alsóvá-
rosi Iparoskörben, a Sárkány-vendéglő nagyter-
mében tartottak iparosgyülést vasárnap délután. A 
tagok általános érdeklődése köibcti elöször Takács 
l-'crenc szólalt fel, aki Körmendy Mátyás érde-
meiiől besjélt. Arra kérte a? iparosokat, fontol-
jak u»eg az utolsó órában, hogy kire adják szava-
zatukat. 

— Körmendy Mátyás — mondotta Takács Fe-
renc — három házal szerzett <t szegcdi ivarosság-
nak és megszerezte az aggok házát is. Ezenközben 
Körmendy elvesztette a saját házát. Ezek tények, 
nmelyeket senki sem vehet tagadásba, Nemcsak 
Szeged, dc az egész ország iparosságára is szégyen 
volna, hn a választáson cserbenhagynák Körmén-
•lyt. 

Schalz Izsó felvetette a kérdést, megérdemli-c 
az az ember a bukást, nki 18 éven át szüntelen oz 
iparosság boldogulásáért dolgooztt? Körmcndy 
bátorságának tulajdonitható, u.nymond, hogy tel-
jesen pénz nélkül hozzá mert kezdeni az iparcsar-
nak építéséhez. 

Dculsch Mór kijelentette, Körmcndy ellenzéke 
volt sokáig, de belátta, hogy olyan sokat tett az 
iparosság érdekében, hogy pártolni kell minden 
ténykedésében. 

Takács Béla, a kör elnöke azzal kezdte felszó-
lalását, hogy szomorúnak tartja, ha arról kell be-
szélni, hogy Körmcndy Mátyást pártolja az iparos-
ság. Kifejtette, hogy az elmúlt 18 éven át mit tett 
Körmcndy az iparosérdekekért; milyen munkát 
fejtett ki, hogy az egyetemi építkezéseknél a szc-
fedj iparosság minél jelentősebb munkaalkalomho r 

jusson. A szegedi ipartestületi székház felépítése 
Körmendy érdeme, ilyen hatalmas iparos székház 
töhh nincs az országban. Beszélt az ipari vásár ke-
letkezéséről, rnely szintén Körmcndynek köszön-
hető, végül az ípnresarnok felépítése kizárólag 
Körmcndy Mátyás érdemének tudható be. 

— Mindezekéit a legnncryobb elismerés jár Kör-
mcndy Mátyásnak, — mondotta Takács Béla és 
bejelentette, higy a Szcgcd-Msóvárosi Iparoskor, 
mell) közel (¡00 tagot számlál, te.stülctilca Kör men-
tit) melleit kiván állási foglalni, 

Faludi Sándor törvényhatósági bizottsági tag 
arról beszélt, bogv nyolc éve figyeli azt 9 nagy-
munkát, amelyet Körmcndy Mátyás végez az ipa-
rosságért. Balogh Péte.r, a rókusi iparoskor elnöke 
bejelentette, Uogy a rókusi iparoskor szívvel-lélek-
kel támogatja Körniendyt, mert az iparosérdekek 
megkövetelik az összefogást. 

Kertész József, mint a vásárrendező bizottság 
tagja arról beszélt, mit tett Körmcndy az ipari vá-
sár megteremtése érdekében. Varga István, a hús-
ipari szakosztály elnöke kifejtette, hogy Körmendy 
elnöksége alatt sohasem volt tétlen. Bcrg János 
szólalt még fel é^ szóvátette, hogy az iparosságnak 
milyen értékes közmunkákat harcolt ki Körmcndy, 

Általános érdeklődés közben állott fel szólásra 
Körmcndy Mátyás, akit hosszantartó tapssal fogad-
tak. Arról beszélt, hogy nem akart elmenni a gyű-
lésre, mert ugy érzi, nincs szüksége könyörögni az 
iparosok voksaiért. Dc meghívták és számot akar 
adn' cselekedeteiről. Nem akar hivalkodni vele, 
mit tett az iparosokért, dc reflektálni kell egyné-
hány megjegyzésre. 

— Azt fogják rám, mondotta, hogy nem tudom 
megteremteni az iparosegységet. Ezzel szemben, 
mindenkor azt vallottam, bogy az iparosság mai 
súlyos helyzetében nem engedheti meg azt a fény. 
űzést, hogv széthúzzon. Akciót kezdtem az össze-
fonás megteremtésére, nem az én hibám, hogv ez 
nem sikerült Az elöljáróságban mindenki képvisel-
ve volt és a békés alkotások idejét éltük az elmúlt 
három év alatt. Egyesek az örökös ellenzékiség 
szerepet töltik bc nálunk és ha aranyhegyeket al-

I kottám volna, azt is lerombolták volna, csakis az-
ért, hogy ne fűződjenek ezek az aranyhegyek az r " 
nevemhez. Olyan, aki soha egy napot és egyetlc 
fillért nem áldozott az iparosokért, feltolja m^s' 
magát bírálónak, purifikátornak és kritizálja az 
alkotásainkat. 

— Egyidóben tényleg azt mondtam, hogy fáradt-
nak érzem magam, de azt is mondottam, hogy fia-
tal utódokat kell nevelni és ba ez meglesz, «íve-
sen visszavonulok, mert tudom, hogy akkor a i 
iparosság flgy« jó kezekben les?. Dolgoztain eddig 
az inarojsáfiír*, ezután is d^Uwznl akarok, mert 

a? iparosok iránti szeretetem egy jottányival set& 
csökkent. Hosszú éveken át ugy érzem becsülete-
sen viseltem az iparosság megbízatását, olyan be-
csületesen es szeretettel, hogy több becsületet es 
szeretetet már a családom irápt sem tudnék mu-
tatni. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy 
az iparosság hátán jutottam el oda, ahová eljutot-
tam, de az is igaz, bogy sobasem tagadtam meg 
a? iparosságot és sohasem tagadom meg őket, meri 
közülük, vérükből való vagyok-

Körmendy beszédét hosszantartó tapssal fogad-
ták a? alsóvárosi iparosok. 

Vasárnap délután a felsővárosi iparesk&rbeq 
is tartottak gyűlést, itt vitéz Csányi Jáno?, Varga 
István, Gábor György, dr. Hunyadi János, Balogh 
Péter szólaltak fel és és mindannyian Körmcndy 
Mátyás érdemeit méltatták. 

Hat önqvilkossáp, 
tizenöt eltűnés 

A rendőrség januári felentés 

(A DéIraagyaror?zág munkatársától.) A köz-
igazgatási bizottság hétfői üléséo a rendőrség mü. 
ködéséről dr. B u ó c z Béla főkapitáoyhelyettes 
jelentése számolt be. A jelentés sieript januárban 
gépjarmütulajdoaosváltozás J7 esetben, kerület-
változás 10 esetben fordult elő. Gépjármuvezatői 
vizsgát 4 egyén tett. A közönség rendelkezésérc 11 
autóbusz, 52 bérautó, 71 egyfogatú, 7 kétfogatú lo-
vasból kocsi áll. Közlekedési baleset 7 ford'Jlt elö, 
amelyek közül könnyű természetű 2 volt, 5 eset-
ben sérülés tiem történt. Táncmulatságra öl, hang-
versenyre fi, mutatványra 4, sportmérkőzésre 3 
esetben ad'ak engedélyt. ZáróramrgbosMohhitást 
7 esetben engedclveztek- A kapitanvság bejelentő 
hivatalában 3057 be'földi, 245 külföldi jelentette 
be magát, viszont eltávozását 2004 belföldi és ^31 
külföldi jelentette. Szállodai be- és kijelentés 017 
volt. 

— Az elmúlt hónapban nevezetesebb bűncselek-
ményt nem követtek el — folytatja a jelentés. Ösz-
szesen 356 bűnügyben folvtattak nyomozást, ezek 
körül eredményes 221, eredménytelen 135 volt. Az 
einber élete és testi épsége elleu irányult 30 bűn-
cselekmény, ez-ek kőiül halálos 2 volt. A vagyon 
elleni bűncselekmények száma JSOJ, ezekből lopás 
220 volt. Baleset 04 esetben fordult elö. Az elmúlt 
hónapban hatan követtek cl öngyilkosságot és 15 
személy tűnt el. 

N ö l KALAPOK-

Tavaszi divat női kalap — 98 
Divatos fényes női kalap P 2.98 
Bad'sa tavaszi női kalap P 3.4-8 
Női kalapujdonság P 1.98 

I ZZÓLÁMPÁK: 

„I 'rnnus" gyártmányú 40 w adóval P 108 
.,Ur*nus'' gyártmányú 15 w olvasó lámpa 

adóval " »-.98 
T'vanus" «rvírt-nánvu homályos izzó-

lámpa 5-25 wattig adóval P 102 

HU5TARTASI P A P I R A R U : 

Barna fedelű beiró könyv 16 lapos 4 drb —.24 
Jegyzet blokk 50 lapos 4 darab —.24 

Marna kenyéresomagolópapir 23 iv —21 
Ilentes csomagoló papir 0 iv —.'¿4 

ÉLELMISZEREK: 

Figaro tömbsajt cea fél kg >»-.49 
Szardínia egyötödös doboz »-64 
Likőr, v. rum essencía 1 üveg v- 21 
Mazsola 10 dkg —-13 
Koszorús füge 1 kg —.94 
Pogácsa sajt 1 csomag 5 darab —.15 

PÁRISI NAGY QRUHBZ RT. 
H P R T Í O , C S " " « » ' « * • K ' « ' I CC9 I N T A K 


