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Szegeden az idén sem kérlek 
löbb iparlgazolványí, 
mint az elmúlt években 

Izgalom és teljes bizonytalanság a felfüggesztett uj iparengedé-
lyeH frontján — Egyelőre 12 iparos nem kaphatja meg igazolványát 

(A Délmagyar0rs:a.g munkatársától.) Az uj 
iparengedélyek kibocsátásának fe'függesztése 
ügyében tegnap kiadott váratlan kormány-
rendelet nagy meglepetést ás izgalmat kel-

tet' a szegedi iparosok ég kereskedők köré-
ben- A hatóságok 

egyelőre a legnagyobb bizonytalan-
ságban vannak 

a jövőt illetően és a hozzájuk fr>rdu]ó érdek-
lődőknek mindenütt azt válaszolják, hogv 
semmivei sem tudnak többet, miig ami a: új-
ságokban közölt rendclctben megjelent. 

Az ipai-ogok és kereskedők köréből már 
tegnap tömegesen érdeklődtek fefef»non és 
személyesen Az illetékes hatóságoknál. Az iz-
galomra leginkább jellemző annak az orogházi 
iparosnak az érdeklődése, aki telefonon kér-
dezte meg a szegedi kereskedelmi, és iparka-
marát. hogy szerzödtethct-c ezekután — fa-
noneof. Természetesen a tanoncok ügyét3leg-
utóbbi rendelet nem érinti. 

Érdeklődtünk az iparhatóságnál, bogy 
Szegeden hány kérelmezőt érint a kormány 
rendeleto-

A rendelet kiadásának pillanatában -— 

mondották — tizennégy iparengcdélg, Vetve 

'iparigazolvány kiadása iránti kérelem várt 
elintézésre. A tizennégy kérvény közül kettőt 
még augugztus 15. előtt adt"k be. Ezeket tehát 
akadálytalanul elintézhetjük és mivel a kér-
vények nicgfelelnek a törvényes előírásoknak 
és feltételeknek, mindkettőt kedvezően intéz-
zük cl. A másik 

tizenkét kérvényt 

tizenötödike után nyújtották be, ezeket Tehát 
a rendelet értelmében mór nem intézhetjük ei-

Arra a kérdésre, hogy mi fesz a sorsuk 
ezeknek a kérvényeknek, azt a választ kaptuk, 
hogy az iparhatóság megvárja, amíg a kor-
mány errevonatkozó rendelkezései megjelen-
nek. Addig a tizenkét kérvény pihen"i [°y « 
hivatai valamrl\iik iratPo lcátt. 

Rengetegen fordultak 

az ipartestülethez 

í s felvilágosításokért. Dr. Gyuris István ipar-
testületi titkár ezeket mondja kérdésünkre: 

— Tulzotfak azok a hirrk, mintha az ide" 
többen kértek volna ip"rigaz'nványt. mint a 
mult évben. Körülbelül ott (artunfo mini 
tavaly. 

Budapest, augusztus 24. A kúria T ö r e k y 
Géza elnökletével szerdán hirdetett ítéletet az 
ismeretes Szálasi-biinperben. A kúria :t beje-
lentett sémmiségi panaszokat rcz/ben elutasí-
totta, részben Visszautasította és igy 

a legfelsőbb biróság is helyben-
hagyta Szálasi három évi fegyház-

büntetését. 

Az itélet kihirdetése után T ö r e k y elnök az 
itélet indokolását ismertette. , 

Ismertette a vádlott tevékenységének törté-
netét és hangsúlyozta, hogy a vádlott az ál-
lami és társadalinj élet leggyökeresebb ujjá-
épitését tűzte.ki feladatául. Azt hirdette, hogy 
ennek á munkának elvégzésére egyedül az ö 
pártja alkalmas-

Nem tagadta, bogv pártja a tel-
jes hatalom átvételére tör és bogy 
parancsuralnial akar létesíteni- Á 
parancsuralmi rendszer bevezeté-
sének követelése sulvos támadás 
alkotmányunk alaptörvényei ellen. 

Bizonvos. hogv arra hivatott szervek, ha arra 
szükség lett \oIna, nz ilyen törekvéseket fegy-
veres erővel is megakadályozták volna — foly-

BELVAROSf MOZI Ma utoljára! 

cHodija" 'ilmok Nők a tükör előli 
Az United Arlits gyár káprázatos zenes at-
trakciója. Fősz. Warner Baxter, Joan Bcnn«ü 
KORZÓ MOZI Csütörtök, péntek 

, Banditák országa 
Buck Jobnes legújabb vadnyugati filmje. Ezt 
megelőzi DEANE DURBIN remek vígjátéka, a 
Három ís ördö" 7j5, 7, v«10 

erőszakos uton akarta 
ni«t megszerezni és 

Szálasi 
3 évi fegyházbüntetése jogerős 

A kurla szerdán helybenhagyta a tábla ilélelét 
„A parancsuralmi rendszer bevezetésének követelése súlyos 
támadás alkotmányunk alaptörvényei ellen — es bizonyos, 
hogy a hivatott szervek, ha arra szűkség lett volna, az ilyen 
törekvéseket fegyveres erővel is megakadályozták volna" 

lalla a kúria Ítélete. A vádlottnak ezt tudnia 
kellett és fölárgyalási vallomásában beismerte, 
hogy a hatalmat fegyveres erővel akarta kezé-
be ragadui- Hogy pártját minél erősebben 
szervezze meg és minél szélesebb alapokra he-
lyezze, a tagokat fogadalom és eskü letétellel 
fűzte magához, sőt különböző jutalmakat is 
kilátásba helyezett. 

— Mindezekből kétségtelen — folytatta az 
indokolás —, hogy a vádlott 

a közhatal-
egyidejüleg 

parancsuraliuat létesíteni. Ez a 
parancsuralom pedig céljaiban a 
iegkárosabb lelt volna. Az or-
szág alkotmányát minden átmenet 
nélkül egv szemelv önkényuralma 

váltotta volna fel. 

— Nem az országgyűlés által hozott és a 
kormányzó által szentesített törvények lettek 
volna a törvények, hanem az, amit a parancs-
uralmat gyakorló vádlott jónak látott volna-
De nemcsak ez, hanem az állam életének min-
den tényezője az ő egyéni akarata szerint mű-
ködött volna. A mozgalmi harci utasítás hato-
dik pontja ugyan a kormányzóság intézmé-
nyének megtartását ígéri, dc a kúria ennek 
ncm tulajdonit nagyobb fontosságot, mert 

a parancsuralom lényegéből kö-
vetkezik, hogy az ilvcn ígéret 

úgyis csak illuzórikus. 

Az itélet további indokolása szerint ez a 
parancsuralom 

az állandóság helyett az ideigle-
nességnek, a nyugalom helyett a 
zavarnak cs a bizonytalanságnak 

engedett volna szabad folyást. 
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Mindebből tehát az következik, hogy ® vádlott-
nak a parancsuralmi rendszer bevezetésére 
irányuló terve megvalósulás esetén az állami 
és társadalom törvényes rendjét alapjában 
megrendítette volna. Ez a változás pedig — 
mondja a kúria — a felforgat ásnak a rendtör-
vénybeli fogalmát teljes mértékben kitölti. 

Az itélet indokolása ezután rátér a Szálasi-
féle röpiratokra. Szálasi többek között meg-
tiltja páll ja tagjainak, hogy „mint képvise-
lők, vagy egyéb politikai tényezők bekerülje-
nek azok társaságába, akik. a nép ellenségei-
vel szövetkezve, nemzetünkét és hazánkat a 
sir szélére juttatják.'' További idézetek felol-
vasása után igv folytatódott az indokolás: 

A vádlott lehal a parlamentet.,' mint haza-
j árulók gyülekezetét és mint népcsalásra ala-

pitotf testületet olyan módon gyalázza, amely 
alkalmas arra. bogy a töpiégek lelkében az 
országgyűlés képviselőháza iránt ellenséges 
gyűlöletet ébresszen és egyúttal azt a meggyő-
ződést kellse, bogy ez az intézmény nemcsak 
fölösleges, hanem egyenesen káros is. A vád-
lottnak ezek a kifejezései 

a sajtó utján elkövetett lázítás 
büntettet 

foglal ják magukban 
A vádlott az állam és társadalom törvényes 

rendjének erőszakos felforgatására irányuló, 
általa kezdeményezett és vezetett mozgalom-
mal és szervezkedéssel összefüggően és annak 
céljaira kövellc el bűnét és igy cz a cselekmé-
nye büntettet alkot. 

Az indoklás ezután Szálast semmiségi pana-
• szávai foglalkozik. Szálasi azzal .érvel, hogy 

mozgalmának alapinditó oka a hazafias érzés 
volt és tiltakozott az ellen, hogy ő erőszakos 
ulon akarta volna magához ragadni a hatal-
mat. Az ellen is tiltakozott, hogy a tábla az 
1921, 111- te. rendelkezéseit alkalmazta vele 
szemben, mert ez a törvény a kommunista és 
azzal rokon természetű forradalmi megmozdu-
lások ellen hozatott. A vádlódnak ez az érve-
lése téves, mert 'udnia kellelt. hogy rsak ctö-
sznkos uton valósíthatta volna meg tervét és 
ily módon 

az az állami és társadalmi élet 
rendjét forgatta volna fel, 

már pedig a nemes cél ncm szüntetheti meg a 
büntethetőséget. 

A kúria szerint a vádlott a parancsuralmat 
csakis erőszakos uton valósíthatta volna meg, 
ez a törekvés pedig kizárja a közvélemény 
kedvező kialakulásra való várakozás szándé-
kát. Az is közömlKís, bogy tartolt-e vagy sem 
fegyvert, vagv fegyverszámba menő más esz-
közt a birtokában. 

A büntetés mértékére Vonatkzólag a kúria 
súlyosbító körülménynek vette, hogv a vád-
iéit hosszabb időn át folytul la és tcrieszlcdc 
a szervezkedést. Envhitő körülmenvnek tudta 
bc a kúria, hogy a vádioltat a tisztánlátást za-
varó politikai rajongás készlelte cselekmé-
nyének elkövetésére. Ezért a terhére és javára, 
a büntetés mértékének kérdésében bejelentelt 
semmiség! panaszt elutasította. 

A kúria Ítéletével jogerőre emelkedett Szá-
lasi Ferenc háromévi fegyházbüntetése. 

Is idö 
A Szegedi Meteorológiai Obszerva-

tórium jelenti: Szegeden a hőmérő 
legmagasabb állása 13.7, a legalacso-
nyabb 10 4 C- A barométer adata mill-
i ó k r a és tengerszintre redukálva reg-
gel 750.0, este 757.9 inni. A levegő pá-
ratartalma reggel 100, délben 100 szá-
zalék A szél iránya északnyugati, 
erőssége 2—I. A lehullott csapadék 
mennyisege 9.4. 

A Meteorologiai Tntézet jelenti este 
10 órakor. I d ő j ó s j a t : Erős észak-
nvugali szél, sok helyen cső, a hőmér-
séklet alig vátlozik. 


