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Hogyan használja fel a város a 1^3.000 pengős fedezetei 

(A Déjmagyorország munkatársától) A vá-
ros népjóléti ügyosztálya már javában dolgo-
zik a jövő évi inségmunkaprogram előkészíté-
sén. A törvényhatóság júniusi közgyűlése le-
tárgyalta a népjóléti ügyosztály költségveté-
sét és inségmunka programját és e«nek alapján 
mogt folynak az előkészítési munkálatok. 

A népjóléti ügyosztály jövő évi költségve-
tését 128 ezer pengő keretében állapították 
meg, ebből a belterületi mérnökségre esik 33 
ezer, a külterületi mérnökségre 23 ezer, a nép. 
jóléti ügyosztály munkálatainak elvégzésére 
20 ezer, a szabadtéri játékok statisztériájának 
javadalmazására 5 ezer ós végül a városi ker-
tészetre 45 ezer pengő jut, ami összese'1 12S 
ezer Pengőt tesz ki. A szabadtéri játékokra 
felvett ötezer pengő már állandósult tétel a 
népjóléti ügyosztály költségvetésében, ebből fi-
zették az 'dén is ég a mult években i s a több-
száz főnyi statisztériát,, amellyel igy nem 
kellett megterhelni a szabadtéri játékok költ-

eégvetését; ez a: ötezer pengös tétel már sze-
repet a jövő évi költségvetésben is. 

Az inB'égmunkaprogv;ímot, most a legapróbb 
részletekig kidolgozzák és felterjesztik a költ-
ségvetéssel együtt jóváhagyás végett a bel-
ügyminiszterhez. A felterjesztésre már a kö-
zeli napokban sor kerül, hogy még kellő irlő 
álljon rendelkezésre a minisztériumi tárgyalá-
sig. A belügyminisztériumban minden évben 
szeptemberben tárgyalják az inséginunkák 
költségvetését ós erre a tárgyalásra meghív-
ják a város hatóságát is. A városi képviselteti 
magát a tárgyaláson, azon résztvesz a pol-
gármester, a főszámvevő és a népjóléti ügy-
osztály vezetője. 

A minisztériumban történt, letárgyalás ufán 
következik a mini8Zter jóváhagyása, majd 
novemberben, vagy decemberben, az időjárás-
iéi függőcn, megkezdik a téli iu&égmunkálato-
kat-
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ítélt a tábla az orosházi 
kommunisták perében 

Az elsőrendű vádlottak büntetése változatlan maradt, a kiseb-
bek büntetését részben súlyosbították, részben enyhítették — 

Az itélet érdekes indokolása 

(A Delmaggarország munkatársától.) A sze-
gedi Ítélőtábla-iVffí/y Antal tanácsa két, hétig 
tárgyalta a z orosházi kommunista szervezke-
dők: Szemenijei Gy, László és társainak bűn-
ügyét. Annakidején a szegedi törvényszék is 
beteken át foglalkozott. az üggyel, szinte tár-
ezekéi-nyi irat keletkezett az elsőfokú tárgya-
láson éy ezt a rengeteg iratot két héten át 
ismertette a tábla előadó bírája. Már a mult 
hét végén befejeződötit a bizonyitásj eljárás 
ég mjután a bizonyításkiegászitéöi indítvá-
nyokat a tábla elutasította, kedden Ítélethir-
detésre került a yor. 

A tábla Ítéletében a z ötvenhárom vádlottra 
Vonatkozóan kihirdetett elsőfokú ítéletet nagy-
jában helybenhagyta, igy inegmaradt az el-
sőrendű vád'ott, Ssemenyei László, valamint 
Weiszhaug Aladár három és félesztendei, Mokö 
Dánjel kéteyzte"dei fegyházbüntetése Fel-
emelte azonban a tábla Tóth Sándor bünte-
tését. mert cselekményét bűntettnek minő-
sttette, igy a törvényszék által kiszabott egy-
évi fogház helyett 13 hónapi börtönt kapott. 
Hajiuscsik Mihály büntetését egyévi börtönről 
nyolohónapi fogházra szállította le a tábla és 

büntetését kitöltöttnek vette. Kun László 
kétévi és 3 hpnapi fogházbüntetését kétévi 

fegyházra. Kohári György kétévi fegyházbün-
tetését egyévi és hathónapi börtönre, Magda 
Árpád két 06 félévi fegyházbüntetését kétévi 
fegyházra, ifj. Szlovák András másíé lesz teli-
déi börtönbüntetését egyévi börtönre, Németh 
Mihály másfélóvi börtönbüntetését egyévi és 
háromhÓQapi börtönre, Bartolák András egyévi 
börtönbüntetését 9 hónapi börtönre, szállítot-
ta le. A kisebb vádlottak köziil Szabó Péter 
büntetését négy hónapról két hónapra, id. Sin 
Sándor büntetését 7 hónapról négy hónapra, 
Pintér György büntetését hat hónapról négy 
hónapra, °r(>szdi János büntetését négv hó-
napról két hónapra, Boro$ Zsigmond bünte-
tését négy hónapról egy hónapra, Vradics 
Boldizsár büntetését egy hóról nyolc napta 
mérsékelte a tábla. A törvényszék által fel-
mentett Tóth Bélát bűnösnek mondotta ki 
az állam és társadalom törvényes rendjének 
felforgatására irányuló vétségben és ezért 
kéthónapi fogházra. Kovács Lajost pedig bűn-
pártolás cimén nyolcnapi fogházra ifélte. A 
tábla kötelezte valamennyi elitéltet az eddig 
felmerülj, 1690 Pengő perköltség egyetemleges 
megfizetésére. 

Az ítélethez rendkívül érdekes indokolást, 
fűzött az Ítélőtábla. Megállapította a bíróság 

az itélet indokolásában, hogy a Szemenyei-íete 
szervezkedést nem lehet ugy tekintem, mmfc. 
ha az túlzottan veszélyeztette volna a tár-
sadalmi rendet, de számot kell vetni _ mondja 
az itélet — az általános világhelyzettel, ami-
kor mindenki mindennap várhatja a béke fel-
borulását és a békének e felfordulására a 
Szovjetunió minden reménykedésévé] számit. 
Az" Ítélőtáblának az ügy elbírálásánál a várha-
tó helyzet, szempontjait és veszedelmes lehe-
tőségeit. is figyelembe kellett Vemüe, mert 
nagyfontosságú lehet az olyan szervezkedés, 
anielv tudatosan folyik. Végül megállapította, 
a tábla, hogy Budapesten a kommunisták-
nak van egy á]landó, kifartáss3l működő köz-
pontja. ahol ha a vezetők időnként el i& buk-
nak, állandóan ujak lépnek helyükbe ég e"nek 
a helyzetnek hatósági utón vájó megszünteté-
se elsőrendű kötelesség. 

Az ítélet "em jogerős. 
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Szabadtéri örömök a Filléressel 

A Transcontinentet, a szegedi sza-
badiéri játékok budapesti központi 
irodájának az emberét nem láttuk 

Csatoltan küldök négy darab elhasznált fii* 
lérés vonatjegyet, melyhez szabad legyen a 
következőket hozzáfűznöm; Jegykezelésnél a 
kalauz bejelentette, hogy a vonat ugyan meg-
áll Városligetnél is, dc bemegy egészen a Nyu-
gati-pályaudvarig. Igy azután azok is. akik a 
számukra jobb villamosközlekedés miatt Kő-
bányán akarlak leszállni, a vonaton maradtak 
és remélték, hogy eljutnak a Máv.-val az „ígé-
ret földjére". Mondanom sem kell. hogy ez nem 
ment simán és csak a szerencsésebbik részének 
sikerült. A Városligetnél valóban meg is állt 
a vonat és körülbelül ötperces várakozás után: 
rohan a kalauz és kijelenti, hogv mégsem 
utazhat senki Unább. vagyis mindenki száll ion 
azonnal le. Nagy felháborodás közepette ké-
szülődött. kapkodott az egész álmos sereg, töb-
bek között mi is, de mire leszállt mindenki és 
nii eljutottunk az utolsóelőtti kocsitól az el-
sőkig. nagy veszekedés után -- hogv liogv nem 

elöl megengedték u.jból a felszállást, miköz-
ben még hálul mindig ürítették a kocsikat. A 
\égén az ottmaradottak mind felszállhattak ú j-
ból, de. akik előbb megadták magukat és gya-
logszerrel indultak neki az útnak (sokan vol-
tak ilyenek), keserű ábrázattal néztek fel reánk, 
a boldog és Szerencsés filléres utasokra, akiket 
egy jól sikerült és katonáéknál szokásos éb-
resztő- takarodó vicc után hajlandók voltak —-
kegyelemből — a tulajdonképpeni pályaud-
varig szállítani, bár mi sem lett volna termé-
szetesebb, hiszen a szerelvény a Ligetben ugy 
sem maradhatott. 

Ez tehát méltó folytatása volt az indulásralv. 
Tisztelettel: (Aláírás.) 
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Munkáslakósok 

Igen tisztelt Szerkesztőség! Jól eső örömmel 
olvastam b. lapjuk pénteki vezércikkét, mely 
egy többször felmerült, de mindig elaltatott 
közérdekű tervet hoz ismét nyilvánosságra A' 
megvalósítás halogatásának ódiumát ezúttal 
még a sokszor méltatlanul ócsárolt OTI ia 


