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ntgedje

el, a kölcsön

törlesztésére

felvett 500.000

pengős államkölesönt. A kérvény megszerkesztésével dr. Pálfy József polgármestert bízza
meg a város. A kisgyűlés ilyen értelmű előterjesztést. tesz a közgyűlésnek tekintettel arra,'
hogy az államkölcsön visszafizetésére fedezet
nfnpft

Felirat a Horthy Miklós-egyetem
jogikarának visszaáliiiása ügyében
r

Á móravárosi plébániához segédlelkészl állás szervezését javasolja a kisgyűlés 100 pengős havi díjazással. A Harmónia hangverseuyrendező iroda vigalmi adóátalány megállapítása Iránti kérelmének helyt adott a kiagynlés, mert bár a belügyminiszter 1939-ben
nem járóit hozzá az átalány megállapításához,
a polgármester mégis javasolja 10 pengős átalány megállapítását, a Harmónia által a szegedi zenekultúra fejlesztése terén elért kiváló
eredmények elismeréseképpen.

Pávó Ferenc th. főjegyző bejelentette ezután, hogy a város útügyi költségvetése 532.043
pengő,.ebből 340.000 pengőt irányoztak elő ú j
útak' kiépítésére.
A tényleges szolgálatot teljesítő városi Hivatalnokok és kézbesítők részére a város fedezi a vasúti arcképes igazolványok költségé^
amely 4608 pengőt tesz ki.
f

Áz indítványok során a kisgyűlés a közzyűlés elé terjesztette dr. Meskó Zoltán indítványát. Hogy írjon fel a város a miniszterelnökhöz a szegedi Horthy Miklós-tudományegyetem teljessé tétele ügyében.
TöbH indítványt vetett ezután el a kisgyűlés.
Majd áttért a saját hatáskörébe eső ügyek
tárgyalására. Vállalatba adta a kisgyűlés a várostanyai iskola bővítési munkálatait. Kardoss
Béza havi 20 pengőben kéri megállapítani a
80 peDgős hirdetési költséget. 'A kisgyűlés úgy
határozott, hSgy a kérésnek eleget tesz. Lapu
Lajos zálogházi Igazgatónak október 1-től havi 100 pengő személyi pótlékot szavazott meg
a kisgyűlés, majd végezetül különféle betegszabadságok engedélyezése ügyében döntött.

Évadnyitó

ünnepség

az alsóközponti

KALOT-ban

Elitéltek két zombori
a szegedi mazsola miatt
A harmadik ügyét áttették a szegedi törvényszék uzsorabiróságához
Zombor, október 27- A zombori törvényszék
uzsorabírósága Steinfeld Ödön és Ergh Lajos
zombori nagykereskedők árdrágítási ügyé<t
tárgyalta. A vád szerint a két nagykereskedő
1941. október 4-én 12 métermázsa mazsolát Vásárolt a szegedi //orvtíf/t-testvérektől.
Steinfeld és társa a mazsolát áron felül
akarták ár.úba bocsátani. Az üzérkedésre azonban már nem került sor, mert azt megakadályozták a hatósúgok. A 12 láda mazsolát a
rendőrség

bíróság azonban nem fogadta el a védekezési!
és bűnösnek találta a két nagykereskedőt, fejenként 6—6 havi börtönbüntetésre,
polgári jogvesztésre
és 5—5000 pengő
elégtételre ítélte őket.

lefoglalta.

Steinfeld védekezése során azt mSndotta,
hogy csak részben érzi magát bűnösnek, mert
nem tudta, hogy mi a mazsola ára.
A mazsolát a szegedi cég maximális áron
számlázta.
— Én mindig a közönség érdekeit tartottam szem előtt, — mondotta Steinfeld s elcsuklott a hangja.
— Nem akartam nyerészkedni. — mondta.
— Pesten egy kirakatban láttam, hogy a. mazsola ára 5.60 pengő. Azt hittem, hogy a Délvidékre nem terjesztették ki a maximális árakat.
Elmondotta még, hogy amibor a magyar
fegyverek' visszafoglalták a Délvidéket, ő mindent árúba bocsájtott. Adott csokoládét, teát,
mazsolát. Ez is azt bizonyítja, hogy becsületes
kereskedő volt.
Utána a bíróság Ergh Lajos hallgatta ki.
Ergh ugyanazt mondotta, amit Steinfeld. A

háromévi
vagyoni
m

Utána Nenadov Szlávkó zombori nagykereskedő árdrágítási ügyét tárgyalta az uzsorabíróság. Medgyesi kir. ügyész indítványozta,
hogy a bíróság vonja össze Nenadov másik
két árdrágítási ügyét és tárgyalja le egyszerreAz indítványt elfogadták. Nenadov 1941. június 25-én követett el első ízben árdrágítást,
amikor a szalámit kilogramonként 7.60 és 7.90
pengőért árulta, holott a szalámi maxi máiig
ára 6.90. illetve 7.20 pengő.
1941. október 3-án Nenadov a szegedi Horváth-testvérektől 24 métermázsa mazsolát vett
és az árúért ugyanolyan árat fizetett, mint
Steinfeldék.
Nenadov ártatlanságát hangoztatta. Kijelentette. hogy nem érzi magát bűnösnek. ' ÁJ
szalámit nem adta drágábban, mint amennyit
a törvény előír. A mazsolával sem üzérkedett,
mert ki sem nyitotta a ládákat
^Tekintettel arra, hogy Nenadov árdrágítási
ügyeiért a törvényszék szerint egy évnél nagyobb börtönbüntetést helyez kilátásba, ai
ügyész indítványára az ügy aktáit áttették a
szegedi uzsorabírósághoz, egyben pedig elrendelik Nenadov előzetes letartóztatását.

Nemzetgyalázás*
és izgaiási
perek
a szegedi ötöstanács
előtt
Elitéltek

egy baiionyai

asszonyi

(A Délmagy&romág munkatársától) Hétfőn ismét összeült a szegedi törvényszék ötöstanácsa és
több nemzetgyalázási és izgatási bűnügyet tárgyalt N ó v á k Jenő tanácselnök vezetésével. Több
ügyben elrendelte a tanács a bizonyítás kiegészítését, míg kettőben jogerős ítélettel fejeződött be
az eljáráa.
Az első ügy vádlottja T o r n y á s z k i Demeterné 48 éves battonyai szerb anyanyelvű aszszony volt, akit az ügyészség nemzetgyalázással
vádolt. Tornyászkiné junius 2-án kisebb társasággal beszélgetett és szóvátette vagyoni helyzetét.
Többen .kétségbe vonták, bogy igaza volna, mire
Tornyászkiné hangosan kifakadt és rendkívül
durva szavakkal kezdte szidalmdzni a magyarságot. A kijelentéseket természetesen egyhangú felháborodás követte, azonnal visszautasították az
asszony meggondolatlan kijelentéseit, majd a helyszínen szerzett elégtétel után feljelentést tettek ellene.

(A Délmagyarország munkatársától) Az alsóközponti KALOT-fiók vasárnap rendezte évadnyitó ünnepségét. Az egyesületi ifjúság /.ásziók
alatt vonult a templomba, prédikációt és szentmisét hallgattak. A szentmisén megjelentek az éppen Alsóközponton tartózkodó P e t á k Nándor és
dr. R o s t a Lajos országgyűlési képviselők is,
majd az istentisztelet végeziével az ünneplő ifjúsággal együtt mentek át az egyesület székházába,
ahol az érdeklődök tömege teljesen megtöltötte a
dísztermet. Az ünnepélyt F a r s a n g László segédlelkész nyitotta meg, majd az ifjúság szavalókórust és több szavalatot mutatott be. Ezután dr.
B a l o g h István plébános üdvözölte a képviselőTornyászkiné a hétfői tárgyaláson azzal védeket. — Tudja jól — mondotta —, hogy a képviselők nem politizálni jöttek Alsókőzpontra, hiszen kezett, hogy nem ebben a formában tette meg kima egy politika van: áldozatkész szivvel szolgáiul fejezéseit. Nagyon fel volt indulva, mert vagyoa hazát, mégis megragadja az alkalmat, hogy né- nát látta veszélyben és felindulásából most harahány tanyai problémával megismertesse a képvi- gosai kovácsoltak ellene vádat. A törvényszék
selőket- és ezek orvoslására felkérje hathalós tá- több tanút hallgatott ki, akik igazolták a vádakat.
mogatásukat. Ilyen az- árvízkárosultak téglasegé- Az ötöstanács bűnösnek mondotta ki az asszonyt
lye, az ellátatlan tanyaiak részére á zsiradag ki- és 3 hónapi fogházra ítélte. Sulyosbitónak vette
küldése, a csatornák idejében való megtisztítása, a bíróság a kifejezések durvaságát és az azoki rözse és tuskó árának maximálása, mert' e sze- ból kitűnő nemzetellenes érzést, enyhítő körülgény emberek tüzelőanyaga most kerül árverés ménynek pedig azt, bogy vagyonának védeimezéalá. Dr. Balogh István plébános szavaira Peták séböl keletkezett izgatott állapotban követte el a
Nándor képviselő válaszolt és méltatta a kormány cselekményt
kitűnő mezőgazdasági politikáját, majd Ígéretet
A következő ügyben egy 20 éves eleki gazdalett arra. hogy a tanyai -problémákkal kapcsolat- fiu állott az ötöstanács elé S t r i í f l e r Ferenban eljárnak a hatóságoknál Egyben megígérte, cet az ügyészség a leventeintézmcny elleni izgatáshogy gyakrabban jönnek majd a tanyai emberek sal vádolta. Május 16-án a szokásos leveuteórákat
közé. hogy minden problémájukat megismerjék és tartották Eleken, ahol öccsével játszódtak le. A
a körülményekhez képest igyekeznek minden pro- tartották Eleken, ahol öccsével együtt megjelent
blémát megoldani a hatóságokkal karöltve. Ez- Striffler Ferenc is. Az oktatás közben szokatlan
után dr. R o s t a Lajos képviselő az ünnepség jelenetek játszódtak le. A leventeparancsnok ke
hangulatába kapcsolódott bele beszédével és kérte zéből a szélben elröpült egy darab papir, amelya szülőket hogy gyermekeiket bizalommal küld- ért utána küldte Striffler Ferenc 16 éves öccsét.
jék » KAI-OT-fioz Áz ünnepség a Himnusz hang- A fiu csak vonakodva indult előre, mire a
jai mellett ért végeL
paranesnok
megfektette
W r . wllanat múl-

és egy elmhi fiúi

va beleavatkozott az ügybe a nagyobbik Striffler,
aki öccséhez fordulva, ilyeneket mondott a leventecsapat előtt: »Ne ülj le, ne feküdj le, összetéped
a ruhádat*. Ezenkívül súlyosan megsértette a parancsnokot.
A hétfői tárgyaláson a fiu apja kíséretében jelent meg. Az apának 20 hold földbirtoka van Ele*
ken. A fiu mindent bevallott és azzal védekezett,
hogy a parancsnok nagyon szigorú volt és ő akkor avatkozott bele, amikor öccsének az árokparton »ülve kellett hátraarcot csinálni*. Nincs
anyjuk, aki gopdozná őket, ezért azt hitte, hogy
elszakad öccsének ruhája és ekkor kezdte szidalmazni felindulságában a parancsnokot.
A törvényszék több tanút hallgatott ki, majd
Gaál ödón ügyész szigorú példát statuáló ítéletet
kért. E-zután "előlépett Striffler apja, aki kérte *
bíróságot, hogy fiát ne nagyon súlyosan ítéljék
el. Az ötöstanács bűnösnek mondotta ki a leventeintézmény elleni izgatás vétségében és 1 .hónapi
fogházra ítélte. Súlyosbító, körülménynek vette a
bíróság, hogy a fiu teljesen indokolatlanul durván
lépett fel, míg enyhítő körülménynek számit fiatal kora és hogy öccsének védelmében vélt közbeavatkozni. Hosszas megfontolás után apa és fiu
belenyugodott az ítéletbe, a fiu nyomban megkezdte büntetésének kitöltését.

Frauenhoffer Mihály mély gyászban
jelenti, hogy a hűséges hitves, önfeláldozó anya és íagyanya,

Frauenhoffer Mihály né
született FARAGA ETEL
életének 59-ik, házasságának 41-ik évében rövid szenvedés után "elhunyt. A temetési szertartás október 28-án délután
2 órakor lesz Alsöközponton, ahonnan a
belvárosi temetőben helyezik örök nyugalomra. Az engesztelő s/entmiseáldozat
délelőtt 10 órakor lesz az alsóközponti
plébániatemplomban. — Gyászolják még
leánya, Emilia és unokája. Berrntés Béta

