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" L o v a g i a s e l járásra nem a l k a l m a s . . « 
A párbajbíróság döntésé a ntjllasagitáfor uauében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Élénk fel-

tűnést keltett az a »lovagías« affér, amely dr. 

Pálfy József polgármester és egy szejedí nyilas 

fiatalember között keletkezett a polgármester 

egyik kisgyülési felszólalása miatt. Az történt, 

hogy a szegedi nyilasok három indítványt nyúj-

tottak be a májusi közgyűlés napirendjére. Egyik 

indítványukban azt kívánták, hogy a város ne-

vezzen el uccát Mussoliniról. — holott ebben az 

ügyben a közgyűlés már hónapokkal ezelőtt ho-

zott határozatot. A másik indítvány uccát kivánt a 

liáboruelötti idők két antiszemita vezérének, Is-

tóczynak és Yerhovaynak. A harmadik indítvány 

színházi ügyekkel foglalkozott. Amikor a törvény-

hatósági kisgyűlés a közgyűlés napirendjét készí-

tette elő és sor került ezeknek az indítványok-

inak a tárgyalására, felszólalt dr. Pálfy József 

polgármester és kijelentette, Jiogy a komolytalan 
indítványok tárgyalásával ugy az indítványok, 

mint az indítványozók meg nem érdemelt súlyt 

kapnának, ezért azt javasolta, hogy a kisgyűlés 
ne is tűssé az indítványokat napirendre. A pol-

gármester javaslatát a kisgyűlés egyhangúiig el-

(A Délmagyarország munkatársától) Dr. Ben-
csik Zoltán, a csongrádi villanyelep volt igazga-

tója került szerdán a szegedi törvényszék Molnár-
tanácsa elé sajtó utján elkövetett rágalmazás és 

becsületsértés címén. Dr. Bcncsik jelenleg Buda-

pesten él, műszaki vállalkozó, de éveken keresztül 

lakott Csongrádon, ahol éles harcba keveredett 

iü lönböző körökkel. A mult év végén Bencsik je-

lentette meg a ..Hornba" cimen ismert röpiratot, 

amely miatt számos sajtóper keletkezett. A szerdai 

Sajtóper az első voll a sok közül. Forgó Ferenc 

indította és azért, inert a rÖDÍratban Bencsik őt 

is aposztrofálta, többek között azt írta róla, hogy 

.valakitől vasúti szabadjegy megszerzésére felvett 

"J10 pengőt, de az illető aztán nem látta sem a 

Szabadjegyet, sem a pénzt, azonkívül, bogy a 

vMagvar Királyban* n\ár nem szolgálták ki, mert 

F>0 pengővel tartozott és a pénzt helyette egy 

l i iró István nevü ur fizette ki. akinek a jelenlé-

tében kérte a vendéglős Forgótól az összeget, 

végül azl irta Forgóról, hogy 70 pengőért támo-

fogaclta és igy a három indítvány nem kerüli a 

közgyűlés tárgysorozatára. 

A nyilasagitátorok lovagias ügyet akartak csi-

nálni az ügyből. Az indítvány benyújtója vitéz 

Murányi alezredes és Kókay-Kun százados utján 

provcvkáltatta dr. Pálfy József polgármestert, aki 

dr. Török Belát és dr. Szivcssy Lehelt bizta meg 

ügyének elintézésével. A segédek összeültek és a 

polgármester megbízottai kijelentették, hogy az 
ügy nem alkalmas lovagias eljárásra, a polgár-
mester híra'.a'os minőségben szólalt fel a kisgyű-
lésen, lovagias elégtelellel senkinek sem tartozik. 
A nyilasvezér megbízottai ragaszkodtak a lova-

gias elégtételhez, mire a polgármester megbízot-

tai párbajbiróságot ajánlottak fel. Így párbajbíró-

ság elé került az ügy. A párbajbiróságnak töb-

bek között tagja volt a szegedi egyetem két jo-

gászprofesszora, dr. Menyhárt Gáspár és dr. Csc-
key István. 

A párbajbíróság most hozta meg döntését. A 

fellett kérdésre egyhangúlag azt állapította meg 

a párbajbiróság, hogy ai ügy lovagias eljárásra 
nem alkalmas. 

gatta a villanytelepet s ha most tá'nadja, mijon 
mennyit kaphat ezért? 

A szerdai tárgyaláson "Bencsik elmondotta, 

hogy a cikket ő irta, vállalja a felelősséget és 

hajlandó cikkének minden állítását szavahihető 

tanukkal igazolni. A valódiság bizonyítását köz-
éráek eimén kérte elrendelni. Közérdeknek azt 

tartja, hogy ujságiró csakis erkölcsileg intakt 
ember lehessen, aki nyugodt lélekkel merjen kri-

tizálni. Felsorolta tanúit, akik állításait az utolsó 

betűig igazolni tudják. A főmagánvádló ellenezte 
a felajánlott valóságbizonyitáxt, még pedig azzal 

az indokolással, bogy a felhozott esetek Forgó 

magánéletére vonatkoznak. A bíróság elutasította 
ezen az a'anon a bizonyítási kérelmet, azzal, hogy 

a vádbeli állitások a sértett magánéletére vonat-

koznak. 

A vád- és védbeszédek elhangzása után a bíró-

ság dr. Bencsik Zoltánt .50 pengő pénzbünte-
tésre ítélte, a sértettel erkölcsi kártérítési igényé-
vel elutasította. Az ítélet el'e i dr. Bencsik felleb-
bezést jelentett be.' 

n szegedi ipari vásár 
kiállítói külön pavillonban 
vesznek részt az őszi 

belgrádi vásáron 
A szerdai esős nap dacára a Szegedi Tpari 

Vásár üzletmenete tartott volt. Érezhető, hogy a 

tisztviselőtársadalom érdeklődése fokozódik, am i 

a vásárlásokban is megnyilvánul. A tegnapi nap 

folyamán különösen lakberendezési és lakásdiszi-

tési tárgyak iránt volt nagyobb az érdeklődés. 

A vásár kiállítói körében őszinte örömet vál-

tott ki, hogy a jugoszláv delegáció meghívta a 
Szegedi Ipari Vásárt kollektív kiállításra a szep-
tember 15-én kezdődő belgrádi nemzetközi vásár-
ra, amelyen az eddigi tervek szexint külön pa-
viliont állítanak fel a szegedi vásár kollektív cso-

portja cimmel és ennek keretében mintegy öt-

ven-hatvan iparos venne részt a belgrádi vásá-

ron. Ebben az ügyben a Szegedi Ipari Vásár 

vezetősége érintkezésbe lepett dr. Szilágyi Géza 

kormányfötanácsossal. aki a tárgyalásokat foly-

tatja Belgrádban és előreláthatólag a hét végére 

közölni fogja a részvételre vonatkozó feltételeket 

A Szegcdi Ipari Vásárra nagy lendületet jelent ez 

a nieghivás annál is inkább, mert a jugoszláv 

delegáció kijelentése szerint nagyon sok olyan 
iparágat láttak, amelyet Jugoszláviában egyáltalán 
nem müveinek. 

A féláru utazási kedvezménnyel állandóan na-

gyobb csoportok érkeznek Szegedre, a külföld ér-

deklődése sem lanyhul. A külföld érdeklődése az 

idén több. mint száz százalékkal meghaladta 3 

mult évi érdeklődést már eddig és további emel-

kedésre lehet számítani. 

A vásár területén működik az ut levélláttam ozo 
kirendeltség az ipartestület székhazának I. eme-

letén. A kirendeltség junius 0-án délután 5 óráig 
láttamozza az útleveleket, illetőleg megadja az 

utóiagos vízumot. A kirendeltségnél a rendes ví-

zumdíj egyharmadát kell fizetni, ezenkívül 2.50 

pengő kezelési illetéket. Az utólagos vízumdíj 

jugoszláv és román viszonylatban 6.50 pengő, 

csehszlovák viszonylatban 4.50 pengő. Azok, akik 

igazolványaikat a vásár pénztáránál felmutatják 

és lebélyegeztetik, külön be'épödijat nem fizetnek. 

A vizumkirendeltség hivatalos órái reggel 9—1 

és délután 3 -5 órá/g vannak. 

A vásár területén működik a posta kirendelt-

sége, amely külön keletbélyegzővel látja el a vá-

KINT VAGYUNK AZ IPARI VASAKON 
EL NE FELEJTSEN BENNÜNKET FELKERESNI 

inna Andor 
első szegedi varrott 
szandál- és boc«korüzem 
Szeged. Polgár ucca j'J. 

Szilágyi Pál 
mézeskalácsos Debre-
v.én. Csillag ii 20. szék" 
ház, földszint 1 tülke. 

Gndlin Máluás 
tüzljcly készítő. Szeged, 
Kai vili-tér 2 , udvari 
fülke. 

V r a n a S z ö Y ö l c I c p 

S z e n i c s 

Iparcsarnok II. fülke. 

SzabO lmre 
sportfelszerelési üzent, 
Turkeve, földszint SS. 
fülke. 

Szfthe Islván 
villanyszerelő, rádió 
petróleumfőző Szeged, 
Tisza Lajos körút 57. 

Kerékgyártó SándoJ 
debreceni mézeskalácsos 

Ujcsarnok első emeleten 

SoOs Lajosne 
paplanipar Szeged. Deák 
Ferenc u. S tpírcíat-
nok. második emelet 

Beleli ehszeresz gsoop Szőnyegszövő 
oras es aranyműves, 
Szeged, Kelemén u. 1 , 
Márvány terembea. 

R ó í h 

hajlított bútorgyár Mars 

tér 13., Székház. 

S i n g e r 

V a r r ö q é p H l . 
Szeged, Ká.ász u 1,, 
Márványterem. 

Liebmann 
látszerész és folószakűz-

let Iparcsarnok cHö eaa 

Szeged. Neinesiakács n. 
30.. Székház l em, er-
kély. 

rekefe Nándor 
vízvezeték szereiö Sze-
ged. Kossuth La.ios-su-
gárul 18, Székházudvar. 

Spifzer Sándor 
müasztalos, Szeged, 
Margit ucca 12., Mái-
ványterein. 

N I K 0 T i X a vásár legnagyobb szenzációja. 

Asz e l s ő » & o m b a « - p e r 

Ötven pengőre ítélték a röpirat szerzőiéi. — A szegedi 
törvényszék nem rendelte el a bizonyítási, mert »az álli-
tások a sértett magánéletére vonatkoztak* 

Takarékoskodni! 

M B C 

cipőben járnil 

Fehér bőr, 

lack disz 

Nyers vászon 

szines disz 

Gyári lerakat Kárász ucca 6. 


