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'lök-utca és előreláilialúlug a/ Appo-
lyi-ulea pébány réui árvízcl'úii ha/át 
< helyükre egyrészt a magánosok, 
uásrészt pedig a közület töhhemele-
rs bérpalotát emelnek. Az egykori 
ö.igner-fűrdö helyén is megindul rö-

videsen m CplTkezes es a varosna* 
több politján is folynak, vagy meg-
kezdődnek emeletes lakóházak építési 
munkálatul. Ezek az új lakóházak a 
szegedi lakáshiány megszüntetésére 
lesznek majd jótékony hatással s 
ezért maga a város is szorgalmazza, 
hogy minél előbb megekezdődjrnek, 
illetőleg be is fejeződjenek ezek a köz-
érdekű munkálatok.. 

Cérna, szappan, bors, fa, 
burgonya 

Árdrágitási ügyek a szegedi törvényszéken 

(A Bélmagyar ország munkatár-

Kától) A szegedi törvényszéken dr. 
Újvári István törvényszéki bíró 
szerdán ismét sorozatosan tárgyalt 
árdrágitási ügyeket. Biacsy Jenő 
Sárulorfnlvi füszerkereskedő ellen 
azért emeltek vádat, mert borsot 10 
fillér helyett 28-ért. cérnát 50 fillér 
helyett 1 pengő 10-ért, mosószap-
pant 2.08 helyett 2.70 ért adott egyik 
vevőjének. Azzal védekezett, hogy 
neui borsról, hanem egy gyári cso-
magolású füszerpótlóról volt szó, 
cérnát pedig keveset kapott és ez-
ért kénytelen volt a spnlnit 5—6 
felé osztani, a szappant gyári áron 
adta. Dr. Szarvas János ügyészsé-
gi alelnök megállapította, hogy igen 
is van cérna, legutóbb éppen Kel-
ti ag Lajos mondotta a híróság előtt, 
hogy van cérna, Csak mestersége-
mii csinálják a hiányt. Kihallgat-
lak a két vevőt, majd a törvény-
szék még két tanú kihallgatását 
rendelte el, maj.l azután hoz íté-
letet, 

Vas Ferenc Csongrádi-sugárúti 
tíizifakereskedő ellen nz volt a vád, 
hogy nyerészkedési célból korlátoz-
ta a szén forgalmát azzal, hogy 
esak úgy volt hajlandó szenet ad-
ni, ha a vevő ugyanannyi fát is vá-
sárolt. Vas kijelentette, hogy nem 
bűnös, éppen akkor vitték haza ne-
ki az egyik vagon szenet, amikor a 
vevő jelenikez,ott. esak ezért nem 
tudta azonnal kiszolgálni neki. de 
akart, adni tíz-tizenöt kilót. Kihall-
gatták azután Tneze Miklós városi 
tisztviselőt, aki a feljelentést tette, 
Iner.e leányát. Végül is bűnösnek 
mondotta ki a törvényszék Vas Fe-
rencet és 100 pengő pénzbüntetésre 
ítélte 

Jakab Antalné 64 éves piaci árust 
a bíróság 50 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, mert 18 darab legömbölyített 
cérnát darabonkínt 20 fillérért akart 
árusítani a piacon, holott a cérnák 
éri éke 10 fillér volt. 

Túri Ferenené Ozirják Etel 54 
've* baromíifceroskedő és özv. Kari-
kás Jánosné ellen az volt a vád, 
mgy 19 libát árusítottak a piacon 
kilónként 3 P 10 fillérért, holott az 
ár 2 P 80 volt. A híróság Tuvlnét 
egy hónapi fogházra. Karikáimét 

15 napi fogházra ítélte. 

Kothencz FerenSnő szalymazl 
a*szóny nyolc napi fogházat ka-
rúit. inert a tejfölt 1 P 60 ért áru-
sította. Ahrahárn Istvánné október 
.15 én drágábban adja az őszi bur-
gonyát. a törvényszék 100 pengő 
pénzbüntetésre ítélte. 

A rendőrségen 

szerdán ismét több őrizelhevflel 
történt árdrágítás miatt. Kószó Jó-

zsefné Dobó Anna iwgyszéksósl 

asszony négy zsák burgonyát ho-

zott be a piacra, kosárszárnr-á mér-

te. amelyben 3—3 kíjó volt és 50 fii-

Guy la Chambre elképpesztá vallomása 
a francia repülőgépgyártásról 

A volt légügyi miniszter szerint a francia hadseregnek alig 
volt 1000 repülőgépe 

lért kért. A rendőrség őrizetbe vet-
te és 199 kiló burgonyát lefoglalt. 
Özv. Tandari Jánosné piaei tejárús 
fél kiló túróért 70 fillért kért, két 
deci tejfölt 40 fillérért akart árusí-
tani. Dr. Klement Antal árcllenőr 
tettenérte, a rendörségen őrizetbe 
vették. 

Palotás FerenE renrfőrfőtörzsőr-
niester és Seheiher Gyula árnyo-
mozó a Tisza Lajos-kőrúton leállí-
tották Kocsis Imre újszegedi fake-
reskedő kocsiját, amelyen két szál-
lítmányt vittek 100 kilós és 400 ki-
lós tételben. Lemérték a mennyisé-
get és ekkor megállapították, hogy 
a zsákokkal együtt az egész szállít-
mány súlya 492 kiló volt, a zsákok 
46 kilót nyomtak, tehát a feljelen-
tésük szerint 54 kilóval volt keve-
sebb a két szállítmány. A rendőr 
ség árdvágítás gyanúja miatt Ko-
csis ImreI őrizetbe vette 

Az időjárás hátráltatja 
a közúti építkezések 

befejezését 
(A Délmagyarország munkafáf-

sálól.) A berettyóújfalö—szege-
di állami közút algyői Tisza-
híd—Szeged közötti szakasza átépí-
tési munkálatai annyira előreha-
ladtak, hogy a forgalom Hódmező-
vásárhely—Szeged között ezen úton 

újból megindult. Budapest— 

szeged—belgrádi állami közút 
Kistelek—Szeged közötti átépítési 
munkálatai is előrehaladtak Tígy-
hogy az utat forgalom számára Sze-
ged-Felsőközpont és a város kó 
zött már szintén átadták. Minthogy 
Kistelek— Szeged-Felsőközpont kö-
zött az építési munkák befejezését 
a rendlcíviili időjárás megakadá-
lyozta. a közlekedés Budapest—Sze-
ged viszonylatban továbbra is a 
kijelölt terelő útakon bonyolódik 
le, végiil szeged—bátaszéki ál-
lami közút Szeged—Szeged-
alsóközponti szakaszán a makadáu 
kőpálya kiszélesítés! munkálataihoz 
szükséges kőanyagok szállítása 
nagy erővel folyik. 

Bukaresti német lap dicsérő 
cikke a magyar katonáról 
Bukarest, március 4. A Bukares-

ler Tagblatt D. T. forrásból "Cikket 
közöl arról, hogy a magyar katona 
újra ugyan ott áll, ahonnan a ma-
gyar nemzet ezer évvel ezelőtt el-
indult útjára. A lap elismeréssel 
és dicsérettel ir. a magyar katoná-

ról. Az ősmagya rokat vitéz népnek, 
kiváló lovasoknak é/j megfélcmlit-
heletlen hősöknek tie'ezi. Ismerte-
ti a magyarság ósj szokásait és 
harci módszereit- A $ikjt \ge.tí «$«-' 
gynrbarát érzetni* 

Iliem, március 4. Az OF I jelen-
ti: A szerdai tárgyalás fél 5-kor 
kezdődött fíuy la Chombre volt lég-
ügyi miniszter kihallgatásával. La 
Chambre elmondta, hogy 19,38. ja-
nuárban, amikor a légügyi tárcát 
átvette, súlyos helyzetet talált. 

1930401 1938-ig 761 repülőgépet ren-

dellek meg és ebből mindössze 83 

repülőgépet szállítottak. La Chamb-

re szerint elődje nem tett meg min-
dent, amire szükség lett volna. La 
Chambre elmondta ezután, hogy 
amikor ő miniszter lett, egyetlen 
bombázó repiUőgépminta sem volt 

készen. A hadseregnek alig volt 

1006 repülőgépe és mindössze 500 va-I 

dászgépa. 

Az elnök emlékezteti" a volt ml* 
niszter, hogy 1939. április elejém 
1878 repülőgépnek kellett volna ké-
szen lenni és ugyanez év szeptem* 
herében mindössze 422 korszerű var 

dászgépe és .5.2 korszerű felderít6 

repülőgépe, volt a francia hadsereg, 

nek. A bombázók pedig mind régí 
típusúak voltak. 

La Chambre elmondta, hogy af 
Egyesült-Államoktól is Yendeltelo 
repülőgépeket, Amerika azonban 
csak kevés gépet tudott szállítani-

A tárgyalást 6 érakor elnapoF 

ták. 

Súlyosan megsebesítette 
rendőrtársát 

egy rendőrfdtörzsőrmester 
A törvényszék 3 évi fegyházra, a szegedi tábla tizhónapi 

börtönre Ítélte 

(A Délmagyar ország müpkalAr- • 

scitó) Megniagyurázhntalán dráma 
játszódott le májusban az éjféli 
órákban Zenián. Katona Imre 52 
éves rendőrfőtörzsőrmester súlyo-
san megsebesítette járőrszolgáltat 
közben réndőrtársát, A főtörzsőr-
mestert letartóztatták és szándékos 
emberölés címén indult meg ellene 
a bűnvádi eljárás. Első fokon a sza-
badkai törvényszék tárgyalta nz 
iigyet. bűnösnek mondotta ki Kato-
nát és 3 évi fegyházra, 5 évi hiva-

talvesztésre ítélte. Katona fellebbe-
zett az ítélet ellen és így keriljt 
szerdán a szegedi ítélőtábla Curry-
tanácsa elé. 

Az íratok ismertetése során ki-
derült, hogy május 26-án éjfélkor 
járőrszolgálatra küldték Katonát, 
vple ment az éjszakai útra Szabó 
X X X I X . István fiatal rendőr is. 
Nem messzire a vasúti sorompótól 
a járőr összetalálkozott egy másik 
rendőr járőrrel, megálltak, néhány 
percig beszélgettek és eközben ját-
szódott le a fegyveres jelenet. Ka-
tona előrement és ekkor Szabó va-
lamit feléje kiáltott. A kiáltást úgy 
látszik a főtörzsőrmester félreértet-
te, lekapta fegyverét, 

egy pillanatig célzott és 
lálőtf leiidörtársái a. 

A lövés S z a b ó X X X I X 
Tstván jobb comh'esontjár ta-
lálta és súlyos törést. roncso-

lást okozott, a fiatal rendőrt még 
ma is kezelik: megrokkant, egyik 

lába rövidebb lett, 

Katona főtörzsőrmester azzal 
védekezett, hogy Szabó megsértette 
ő t sőt lekapta fegyverét és mintha 
a závárzat csattogását is hallotta 

volna. Ekkor kapta le fegyverét és 
önvédelemből célzás nélkül lőtt. Ki-
hallgatták a járőrök többi rendőr-
tagiait is, akik elmondották, hogy 
anufror Szabó összeesett, a vállán 

találták fegyverét, be sem volt tölt-

ve. Mivel abban az időben a lőfegy-
verrel elkövetett bűncselekmények-
re rögtönbíráskodás volt kihirdet-
ve, a főtörzsőrmester ügye tulaj-
douképpeij statárium elé fcepglt voí-
j ia. Erre azonban nem -került sor. 

mer t 
gyanú merült fel. Ij'ogy Ka* 

tona nem épelméjű, ^ 

megvizsgálták elmeállapotát és ek* 

kor megállapították, hogy 
elmeállapota zavartalan, 

de mogorva ember, akinél bizonyod 
korlátolt beszámithatóság megálla-

pítható. Emiatt azután rendes bírói 
útra terelődött a dolog és a szabad-
kai törvényszék háromévi fegyház-
büntetést- szabott ki. 

A szegedi tábla előtt mégegyszei 
leperegtek az éjszakai dráma rész-
letei, a perbeszédek elhangzása utín 
a tábla megváltoztatta az elsőfokú 
ítéletet és Katona főtürz % mestert 

esak súlyos lesli sértés 
miatt mondotta ki bűnös-
nek és ezért tjzbónapi bör-

tönre ítélte. 
A büntetésből 8 hónapot az elszen^ 
védett vizsgálati fogsággal kilök 
lőttnek vett. A tábla megál]iipítot' 
ta ítéletében, hogy a bizonyítás nrn% 
igazolta, hogy Katona ölési szán* 

déliből lőtt volna a rendőrre, ezér! 

nem lehetett megállapítani a szán* 
dékos emberölés kísérletét. Az ító* 
let jogerős. 

Vadvíz Keleí-Csanád 
és Csonka-Arad megyében 

Makó, március 4. (A Délmagyar* 

ország munkatársától) Csanád vár-

megye keleti részére és Csonka* 
Arad megyére hatalmas vudviitö-
meg tört rá. A vadrízveszély a&I 
idén a tavalyinál is sokkal na-

gyobb. 

Nagykamarásnál a makadai 
burkolata alatt áramlik a víj 
egyik oldalról a másikra. A főheri 
cégi uradalomnál szintén az eleit* 
csanádapárai úttestet szintén ellepj 
te a víz, A kétegyháza—kevermest 

út egy négyzetméteres szakaszán 
ugyancsak átcsapott a víz. A sám-
son—apátfalvi csatorna vize 1 mé-
terrel a környező szántóföldek fö-
lé emelkedett. 

A Maros vize annyira kiáradt, 
hogy a? árteret qúodeflütt e}öptöt-
te ós behatolt a MAK sportpályára. 

fáin út'J 

víz a* 


