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Osi szerb népszokások miatt 
magánlaksértés!, lopási, becsiiletsértési per 

Az elsöbiróság elítélte, a tábla felmentelte a battonyai legényeket 

(A Délmagyarország munkatársától) Ér-
dekes ügyet tárgyalt tegnap a 6zegedi ítélő-
tábla Juhász-tanácsa.. A mult év január 9-én 
éjjel történt Battonyán, hogy nyolc batto-

nyai szerb legény behatolt Radoszáv Dcszanka 
fiatal leány lakásába és onnan több aprósá-
got, egy seprűt és egy női ruhadarabot is el-
vittek és ezt a holmit a faluban széltében-
hosszában mutogatták, illetve körülhordozták. 
Az eset után' a legények ellen magánlaksértés, 
lopás és becsületsértés cimén indult eljárás 
a battonyai járásbíróság előtt. 

A vádlottak a járásbiróeág' előtt kijelen-
tették, hogy nem érzik magukat bűnösnek, 
mert nem követtek el bűncselekményt, csu-

pán egy ősi szerb népszokásnak hódoltak. El-
mondották, hogy a szerbeknél szokás az, hogy 
úgynevezett „szalmasöprést" rendeznek a le-
gények a karácsonyi ünnepek után. A kará-
csony alatt ugyanis a szerb lakosság 
a szobák padlóját a betlehemi jászolra való 
emlékezésül szalmával szórják tele, ezt szok-
ták aztán a legények mindenféle bolondos 
szertartással összekapcsolva eepregetni. A le-
gények csoportokba verődve, zeneszóval felke-
resik a leányos házakat, ahol enni-innivalóval 
fogadjak őket, ők pedig ennek fejében megtán-
coltatják a leánvokat. Ezek a látogatások a 
szokásnak megfelelően ugy történnek, hogy a 
legények a bezárt ajtón keresztül másznak be, 
amint ebben az esetben is történt. Azzal vé-
dekeztek. hogy a sepnö elvitele is szokásos. 
Az elvitt ruhadarabra vonatkozólag is hason-
lóképen védekeztek. Elmondották, hogv azt 
azért vitték el, hogy a zenészek szerszámait 
feldíszítsék, amit meg is tettek. 

A biróság tanuként kihallgatta Pandurity 

Mihály szerb esperes-plébánost, aki mindenben 
megerősítette a vádlottak vallomását. A bi-
róság elsőfokon megállapította a vádlottak 
bűnösségét magánlaksértés és lopás vétsé-
gében és ezért a vádlottakat nyolc naptól 
egy hónapig terjedő fogházzal sújtotta. A 
biróság szerint a magánlaksértés elbirá.ásánál 
az emiitett népszokás a behatolás jogtalan-
ságára semmiféle befolyással nincs. Ellenben 
valamennyi vádlottat felmentette a becsület-
sértés vétsége alól, mert tagadásukkal szem-
ben nem nyert beigazolást, hogy az elvitt 
ruhaneművel kapcsolatban olyan cselekményt 
követtek' volna el, amely megszégyenítő lenne. 

Az ítélőtáblai tárgyaláson dr. Horánszky 
Miklós főügyészhelyettes az itélet súlyosbí-
tását kérte. Utalt arra, hogy az úgynevezett 
nőrablási ügyekben is, amelyek szintén szo-
kásosak a szerbeknél, a bíróságok mindig 
megállapítják a vádlottak bűnösségét. A sér-
tett képviselője kérte a bíróságot, hogy a le-
gényekkel szemben állapítsa meg a becsület-
sértést is, mert a községben az ügy általános 
beszódtárgya és ennek következtében Dcszan-
ka férjhezmenési esélyei csökkentek. Dr. Bur-
ger Béla, a legények védője azt fejtegette, 
hogy az ügv elbírálásánál nem lehet figyel-
men kivül hagyni a népszokásokat. A vád-
lottak nem jogtalanul hatoltak bc a házba és 
a tárgyakat nem eltulajdonitási célzattal vit-
ték el és igv bűncselekményt nem követlek cl. 

Az ítélőtábla megsemmisítette az elsöbi-
róság marasztaló Ítéletét és valamennyi vád-
lottat jogerősen felmentette, mert ugy talál-
ta, hogy a vádlottak az ottani népszokások 

. szerint jártak el és igy a bűntudat hiányzott 
I náluk. 

— A szegedi ipari vásár és a belgrádi nem-
zetközi vásár. A Szegedi Ipari Vásár vezetősé-
ge mozgalmat kezdeményezett, hogy a vásár 
kiállítói nagyobb kedvezménnyel vehessenek 
részt a belgrádi nemzetközi vásáron. Ebben az 
ügyben az idén ujabb tárgyalások indultak 
meg és ennek során a kereskedelmi és iparka-
mara közölte a vásár vezetőségével, hogy a 
Külkereskedelmi Hivatal értesítése szerint a 
hivatal vezetősége a belgrádi kiállítás magyar 
pavillon jában a 30 pengőben megállapított 
négyzetméterenkénti térdijat kisiparos kiállí-
tóknál hajlandó 20 pengőre mérsékelni. A je-
lentkezéseket a Külkereskedelmi Hivatal — a 
kamara értesítése szerint — csak március 20-ig 
fogadja el. ezért a vásár intézőbizottsága fel-
hívja azokat, akik a máiusi belgrádi vásáron 
ki akarnának állítani, szándékukat az ipari 
vásár vezetőségével, vagy a kereskedelmi és 
iparkamarával sürgősen közöljek. 

— Házasság. S e l m e i t Teréz és K u l i t z y 
Géza dr. egyetemi tanársegéd, nőorvos, március 
lió 16-án, Gyulán házasságot kötöttek. 

— ELŐADÁSOK. „A betegségek kezdetei" cim-
mel az egészség elleni támadásról, a különböző 
betegségek baktériumairól cs a kóros állapot he-
lyes felismeréséről tart oagy érdeklődéssel várt 
előadást dr. R i s z n y á k István tanár, a Pia-
rista Diákszövetség ifjusági csoportjának elő-
adássorozatában 19-én, szombaton dclután 5 óra-
kor a kegyesrepdi gimnázium dísztermében. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után fél hat órakor. Hétköznapon reggel léi hét-
kor és délután fél hatkor. 

— Megérkeztek Blau Ignálz réghez a legújabb 
tavaszi női és férfi ruhák és felöltők. Kelemen u. 5. 

— Aranyérnél és béldugulásnál, valamint 
az ezekkel járó derékfájás, mellszorulás, szív-
dobogás és szédiilési rohamok esetén reggelen-
ként egy-egv pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz csakhamar kellemes megköny-
nyebbülést eredményez. Kérdezze meg orvosát. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőiéi. Férfiak: 1 kovács, 
1 fiatal géplakatos, 2 lakatos, 3 vasesztergályos, 
3 faesztergályos, 1 autó- cs motorszerelő vidéken, 
3 bognár, 2 kosárfonó, 2 kötélgyártó, 1 kefekötő, 2 
hölgyfodrász, 1 kocsinyergcs (szattler), 4 kifutó, 
2 üzletszerző, 6 nőtlen gazdasági mindenes. Nök: 
1 cipőtüzőnő, 1 varróleány, 2 hölgyfodrásznö vidé-
ken, 3 szőnyegszövőnő, 2 kifutóleány, 1 ápolónő, 1 
kórházi takaritóiő. Hadigondozottak részére 
fenntartott munkahelyek: 1 molnár, 5 téglagyári 
és fürésztelepi napszámos, 3 késgyári munkás-
leánv, 4 koppasztónö. Tanonchelyek: 1 kovács, 1 
géplakatos, 1 cipész, 1 varróleány. Foglalkozást 
keresnek: 1 könyvelönő, 3 gén- és gyorsirónő, 3 
kiszolgálónő, 3 kereskedősegéd. 

— Lőgyakorlatok a baktói lőtéren. Április 1, 
4,5, 7, 25, 26, 28 és 29-én reggel 8 órától déli 1 óráig 
a helyőrség csapalai a baktói harcszerű lőtéren 
éles tölténnyel lőgyakorlatot tartanak. A fenti na-
pokon a jelzett idő -alatt a szeged—sóndorfalvai 
utat a közlekedés elöl lezárják. 

— Kevesebb ruhát kell csináltatni, lia a szövet 
szingyapjuból készült, mert az évekig lart és min-
dig szép. Csak a szövet csinálója tudja garantál-
ni, hogy a szövetben csak természetes sz.ingyap-
ju van. A magyar uriesaládok részére évek óta 
szállítja angolosan gyártolt kiváló szöveteit a 
Trunkhahn Posztógyár, Budapest. XI., Lenke-ut 
117. Még ma kérje a szövetminták költség- és 
kötelezelIségmentes elküldését. 
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Márciusi ünnepségek 

A móravárosi egyházközség március 20-ár esic 
fél 8 órakor á kulturház nagytermében márciusi 
ünnepséget rendez, amelyen az ünnepi beszédet 
dr. H a l á s z Pál plébános tartja. A gazdag mű-
sorból kiemelkedik dr. Tóth Béláné czalkalomra 
irt ünnepi prológja és Schaffer Gyuláné „A mes-
ter fáklyája" cimü színmüve. 

A szillén községi elemi népiskola fényes kere-
tek között ünnepelte március idusát. Az ünnepi 
beszédet F o n y ó András tanitó tartotta, aki a 
kétszólamú ézekkart is vezette. Szavalataikkal 
kitűntek vitéz Rónaszéki Tibor, Licber Ilona, Bo-
zsányi László, Lippay László, Füzes Aranka, Sza-
bó Rózsi és Dékány János. A jól sikerült ünne-
pélyt H e r t e l e n d y Jenő igazgató zárta be. 
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Szegedi papucs 
és halbfcska 
a nemzetközi kiállításokon 

Junius elején nemzetközi kézműipari kiál-
lítást rendeznek Berlinben. A magyar pavillon 
kiállítási tárgyait egv, az iparügyi miniszté-
rium kebelében alakult bizottság vizsgálja 
felül, amelynek elnöke báró K r u c h i n a Ka-
roly miniszteri osztályfőnök, tagjai pedig a 
miniszteriális tisztviselőkön kivül az Országos 
Iparművészeti Társulat vezetőségéből állanak. 

A bizottság kamarakerületenként válogatja 
össze azokat a tárgyakat, amelyek kellően 
reprezentálják a magyar kézműipart s ame-
lyekből esetleg exportra is lehet számítani-

A szegedi kamara felhívta a kerületebc tar-
tozó magyar speciálisokat gyártó iparosokat, 
hogy a kiállításon való részvétel céljából mu-
tassák I>e készítményeiket. A bizottság az ipar-
ügyi miniszter szegedi látogatása alkalmával 
vizsgálta felül a benvujtott anyagot és a sze-
gedi papucsot és halbicskát választotta ki a ki-
állítás cél iára. 

Vidékről az agyagipar, szürszabo, szűcs c3 
mézeskalácsos ipar kap helyet a kiállításon. A 
kiállításon való részvétel az iparosoknak nem 
kerül költségébe, a minisztérium és a kamarák 
fedezik a költségeket. 
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_ Egy lopott lóért — 10 hónapi és egy évi 

börtön. A szegedi ítélőtábla csütörtökön tár-
gyalta egy szentesi szegénylegény lólopási 
ügyét. M a g y a r Lajos 23 esztendős legény a 
mult év augusztusában Szentesen, Szeder Fe-
renc szentes-kistőkei gazdálkodó istállójából 
elkötött egy értékes lovat. A lopott lóval Ceg-
lédre lovagolt és az állatot a füzesekben buj-
tatta el, amig csak össze ncm találkozott egy 
cigány lóalkusszal, bizonyos Cseh Ferenccel, 
aki vállalkozott a lopott ló értékesítésére. Cseh 
egy elhullott ló passzusát szerezte meg és en-
nek segítségével Budapesten értékesítették a 
lovat 2.50 pengőért. A dolog akkor derült ki, 
amikor a pesti lókereskedő tovább akarla adni 
a lovat. Mindhármuk ellen megindult az eljá-
rás. Egyedül a tolvaj ismerte be bűnösségét a 
törvényszék előtt, a két lókereskedő. akik el-
len orgazdaság cimén indult eljárás, tagadta 
bűnösségét. A törvényszék Magyar U-i" 
jóst 10 hónapi, Cseh Ferencet pedig 
egv esztendei börtönre itélte. mig a pesti lókc-
reskedőt felmentette. Az ítélőtábla előtt Cseh" 
Ferenc ismét azzal védekezett, hogv nem volt 
tudomása a lopolt ló voltáról. A törvényszék 
után a tábla is megállapította mindkettejük 
bűnösségét és Magyart ngvancsak 10 hónapra, 
a lóalkuszl pedig egv esztendei börtönre Ítél-
ték. A pesti lókereskedőt felmentenék. Az ité-
let jogerős. 

— Weisz Dávid temetése ma, péntek ea délután 
fél 3 órakor a zsidó temető rintérmé.ből. 


