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Izgatásért a tábla 2 hónapra ítélte 
a nyilasvezér Nesz Károlyt, 

akit a törvényszék elsőfokon felmentett 
(A Délmagyarorszdg munkatársától) Csütörtö-

Vőn délelőtt'.Yew Károly állott vádlottként a 
szegedi ítélőtábla .Ju/iu'sz-tanácsa. elélt. Nesz elleti 
hitfclekcetl elleni izgatás miatt indult meg eljá-
rás abban n bűn perben, amelyben rajta kivül még 
Virrasztó Mibálv. az orosházi nyilas táltos és 
másik két nyilas is szerepelt. 

A vádirat szerint a mult év elojén Virrasztóék 
Orosházán több helyen izgi tó tartalmú röpcé-
dulákat ragasztottak ki. amelyeken a szöveg íő-
lött durva torzrajz volt látható. A röpcédulákat — 
a vád szerint — Nesz Károly szállította Duda-
pestről Orosházára, terjesztés céljából. 

A szegedi törvényszék tárgyalta clöször ezt az 
ügyet és a A'ortííc-tanács mind a négy vádlottat 
felmentette a vád alól. A törvényszék indokolása 
szerint a rőpcédulák terjesztésével és kiragasz-
tásávat ..nem köveitek el liilfelekezet elleni iz-
gatást", csupán „gazdasági propagandát lejtet-
tek ki". 

Fellebbezés folytán februárban a szegedi íté-
lőtábla Jn/io'sr-tanácsa foglalkozott Virrasztóék 
ügyével és Virrasztó Mihálu — megváltoztatva a 

törvényszék Ítéletét — hitfrlrkczct elleni izgatás 
bűntettében találta bűnösnek, ezért egyhónapi 
fogházra ilélte. 

Nesz jKároly többsizlöri idézésre sem jelent 
meg a biróság előtt, igy az ügyét elkülönítették 
és elővezetését rendelte el. Csütörtökcö tárgyalta 
újból a Juhász-tanács » hitfelekezet ellent izga-
tasi bünpert. Nesz Károly ezúttal megjelent a 
biróság előtt, csizmában és kabátja alatt zöld-
ingben. Az utolsó szó jogin fel is szólalt és azt 
mondotta, hogy „nincs messze az az idő, amikor 
majd beigazolódik, hogy nem bűncselekmény az, 
amit ők lettek". 

A táblai tanács hosszabb tanácskozás után ki-
hirdette 3 következő Ítéletet: 

A hitfclekezet elleni izgatásban bűnösnek ta-
lálta a biróság Nesz Károlyt, ezért kéthónapi 
fogházra Ítélte. Az ítélet indokolása megállapít-
ja, hogy Nesz Károly elkövette a hit felekezeti 
izgatást azzal, bogy a szőbanforgó röpcédulákat 
Budapestről Orosházára küldte, terjesztés céljá-
ból. 

Nesz Károly semmiségi panaszt jelentett be. 

Az ipartestület élete béna, 
mert fontos szervei 
nem működhetnek" 

Rölh Dezső tanácsnok, az Ipartestület biztosa, nyilatkozik a helyzetről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
ipartestület mostanában olyan; mint egy elárvult 
'láz. Már negyedik hete. hogy vezető nélkül ma-
radt, scin a régi, pedig az uj vezetőség tag-
jai nem kívántak befolyni a vezetésbe. A lehetet-
ten helyzeten — mint ismeretes — ugy segitett 
i polgármester, hogy dr. f'6lh Dezső tanácsno-
kot bizta meg az ipartestület ideiglenes veze-
tésével. Rőth tanácsnok addig vezeti az ipartes-
tület ügyeit, amig a választások ügye jogerősen 
befejezést nem nyer. erre pedig bclátlidtó időn be-
lül egyelőre nem lehet számítani. 

A választások megsemmisítését, április tizedi-
kén másodfokon jóváhagyta a polgármester. Vgy 
hírlik, hogy a választásból győzelmesen kikerült 
párt több lagja, a polgármester döntése ellen 
felszólalással él az iparügyi miniszterhez, elvi 
döntést kívánnak több tekintetben. Igy többen 
különösen azt szeretnék eldönteni, hogy az ipar-
testületi választás után — ha azt megfellebbezik 
— a régi. vagy az uj vezetőség jogosult-e az Ipar-
f stulcl további vezetésére, a fellebbezés jogerős 
elintézéséig. 

A kilátások ezek szerint olyanok, bogy egy-
hamar nem les: választás az ipartestületben. 

Röth Dezső tanácsnok most a helyzetről a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Az ipartestület adminisztrációja egy pilla-
natra sem állt meg, az iroda pontosan elvégzi 
most is megszokott munkáját. Ar interregnum 
mégis árt az ipartestületnek, mert az iparosság 
vezetői tsrm folynak bc a dolgok irányításába. 
Természetes, hogy amíg a választás jogerősen 1*5 
nem fejeződik, az elöljáróság sem ülhet össze és 
igy az ipartestület tulajdonképeni élete béna, mert 
a legfontosabb szerve nem működhet. \ szegedi 
iparosságnak, dc Szeged közgazdaságának is 
fontos érdeke, bogy az ipart vásár semmiféle 
hátrányt ne szenvedjen, hanem biztosítsuk cz-
évre is a vásár teljes sikerét. Ezért összehivat-
tam a vásdrbizottság tagjait — köztük ugvlátom 
mindkét párt képviselve vau — é.g kértem őket, 
hogy vezessék továbbra is a vásár ügyeit. A vá-
sárbizottság tagjai kijelentették, hogy tekintettel 
az iparosság és a város közgazdaságának érde-
keire, a vásár vezetését vállalják és icljds oda-
adással végzik feladatukat. 

— A vásár dolga tehát biztosítva van — fe-
jezte be Rőth tanácsnok —, most már fontos vol-
na a szegedi össziparosság szempontjából, ha 

mielőbb megindulhatna a teljes békés munka. 

Előkészületek a tiszai nyárra 
Csütörtökön kiosztották a partszelvényeket — A Stefánia-

sétány elöl elviszik a homokkikötőt 

(A Dél magva ̂ ország munkatársától.) A v i-
ro.; hatósága minden esztendőben, igv tivasz-
tájt. felosztja a Tisza mindkét sz'-^edi partját. 
Ki-elöli azokat a partszelvényeket, amelyeken 
m'gtelepedhelnek a különböző \izi érdekeltsé-
gi k intézménvek. A feloszlást egészen a mult 
é-> ig igen éles harcok előzték uieg, különösen 
ar ujszegedi part felosztását, ttfvalv, mint e.m-
bkezet''?, a város megszülette a matfánstran-
dokat és az egész u í zegedi partot a városi 
slrr.nd szántára foglalta Ic. Azóta nem o'van 
nehéz dió a felosztás. 

Dr P á l f v ,Tóz<ef polgármester csutőrlőkőn 
irta alá az idei felosztásról szóló határozatot. 
A határozat szerint a szegedi oldalt a követ-
kező sorrendben kapták meg az érdekeltek: 
legfelül kapott beivel a Turul-csónakház, utá-
na a folyammérnöki hivatal kikötője, a Szegedi 
Vitorlázó Egvesiilet. a Szegedi Evezős Klub. a 
Szegedi ReáaUa Egyesükt, * Szönyi fürdő; a 
niotorcsónakkikotö, i , Szegedi Torna E&vlet. 
o Szégedi Evezős Egvlrf. a bomók'&zálliló ha-
jók kiköióie. a Regdon-fürdő, 17,5 mét ' r hosszít 
szabadkikölő. a katonai uszoda, a Szeg'-di Csó- j 

nakázó Egyesület, balászkikotö, a Szegedi Fé-
szek Klub, 1(50 méter hosszú szabadkÍKÖvő, a 
Duna Gőzhajózási 120 mct'eres kikötője, a 
MFTR 150 méteres kikötője, 80 mcicres sza-
l-adkikötö, a rév kapitányság kikötője, az Erzsé-
bet twrdő, a tiszai regatta csónakháza, végül a 
Sylvánia tutajkíkölője. 

Az ujszegedi parton a Bertalan-emléktől 
kezdve 50 méteres partszakaszt kapott a Stefá-
nia Gyermekvédő Egyesület. 40 métert az uj-
szegedi Szent Vince Egyesület. 50 métert a 
tfstnevelési felügyelőség, a többit egészen a 
Ilidig a városi strand. 

Megváltozik tehát az idén a homokszáll i 'ó 
ha jók kikötőhelye, amely echii3 éppen a Stefá-
niái játszótér előtt volt és igv a városnak ezt 
a sélahelvct állandóan porfelhőbe bénította. A 
főorvos javaslatára a polgármester most a Ti-
sza Laios-körut torkolat inál jelölte ki a ho-
mok szállító hajók kikötőhelyét, igy a homok-
szállító kocsik a Tisza Lajos-körut.jn közle-
kezdhelnek, a Stefánia tehát mentesül a p>r'ól. 
Honiokszáll i ló hajók mus helyen nem köthet-
nek ki. 

Határozatában uta«ilolta a polgármester a 
köztisztasági hivatalt, hogy dolgozzon k i ter-
vezetet a Tiszán uszó állati tetemek rendsze-
res kihalászására. Az elmúlt években helvét 
kapott a Tisza szegedi oldalán néhány v ízi vi-
kend-ház is. Ezektói a polgármester most 
helvszüke miatt megvonta a parthasználati en-
gedélyt. 

Kimondja végül a polgármesteri határozat, 
hogy a testnevelési felügyelőség ujs'egedi le-
ventestrandját nők nem használhatják. 

Evezőstrikók és tréning 
öltönyök íó>, olcsón 

Po l l ák Testvéreknél9rtd,e"71 ,ér 
tnió 6* KalAir tag 

és Cíckon ™ v 

Pénteken döntenek 
Szálasy sorsáról 

Budapest, április 22. Dr. Enyedy Róbert vizs-

gálóbíró — mint ismeretes — elrendelte az iz-

gatás és az állami és társadalmi rend felforgat 

tisára irányuló bűncselekményekkel gyanúsított! 

Szálasy Ferenc, a Nemzet Akaratának Pártja ve-

zérének szabadlábrahelyczését. A vizsgálóbíró 

végzése elleti az ügyészség fel folyamodást jelen-

tett bc a vádtanácshoz arra hivatkozva, hogy 

Szálasy a bűncselekményeket clkövcllc és miután 

súlyos büntetés vár rá, szökésétől is tartani le-

het, tehát fogvalartáisa indokolt. 

A vádtanacs dr. Molnár Árpád elnöklete alatt 

csütörtökön délben ült össze és foglalkozott Szá-

lasy ügyével. Kassay Gyula törvényszéki biró r e 

ferálta az ügvet. A vádtanács a délutáni órákifj 

foglalkozott Szálasy ügyével, majd a tárgyalás 

folytatását péntekre halasztották, akkor döntenek 

Szálasy fogvatartásáról. 
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