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Fizkel&csépfőh n bíróságon 

Nincs kímélet 
a nép e l l ensége ive l s z e m b e n 

A gazdasági rendőrség el-
lenőrző kőrútja során szá-
mos feketeeséplőt juttat bi-
Pőság elé. Igv a (nyári hóna-
pokban máskor kihalt tör» 
vényszék tárgyalótermeiben 
nap, mint nap ujabb ke-
meny Ítéletekkel sújtják a 
nép ellenségeit, a beszolcáL 
taíási rendelet szafcotáíóát. 
Természetesen a legtöbb 
bait a nagygazdik okozzák, 
akik sajnálják az ellátatla-
noktól a kenyérgabonát és 
ráveszik az ellenőröket, 
cséplési felelősvezetőket a 
fekctézésrc. 

A munkásblrókai 
nem lehel félrevezetni 

Hódmezővásárhelyen id. 
és ifj. Bánfi Sándor nagy-
gazdánál csépelt Olasz Já-
nos cséplőgépvezető és Kis 
Molnár Pál ellenőr. A két 
gazda addig könyörgött, míg 
©tven mázsa búzát bejegy-
zés nélkül csépeltek el. 

A munkásbiróság előtt az- \ 
fal védekeztek, 

u lüag akarták belml a j 
könyvekbe, de erre már 
nein vott Idejük, mert a 
rendőrség őrizetbe vette 
Őket. 

A munkásbivákat azonban 
nem tudták félrevezetni, vé-
dekezésüket neiflf hitték el. 

Igy Olasz János cséplő* 
gépvezetőt két évi f©©'ház-
ra, ót évi jogvesztésre, 100 
forint pénzbüntetésre, 200 — 
forint vagyoniiieléglétel meg-
fizetésére. cséplést iparén-
nedélyének elvesztésére. 
Sparjöga gyakorlásától öt 
évi eltiltásra, Vásárhelyről 
három havi kitiltásra; Kis 
Molnár Pál ellenőrt két és 
fél évi fegyházra, ö f évi jog-
vesztésre, három havi k> 
ttltásra: íd. Bánfi Sándor 
gazdát tizkhaví börtönre, há-
rom évi jogvesztésre, 8000 
forint pénzbüntetésre, 1000 
forint vagyoni elégtétel meg-
fizetésére, három havi ki-
tiltásra; ifj. Bánfi Sándort 
nyolc havi börtönre, három 
évi jogvesztésre, 500 forint 
pénzbüntetésre, 1000 forint 
vagyoni elégtétel megfizeté-
sérc, három havi kitiltásra 
és valamennyit az itéleklűr* 
lapi közzétételére kötelezte. 

Eskflsxegft cséplés-
vezsfék 

Esküvel fogadta Mityók 
Péter szegedi cséplögépve-
xető, hogy Gróf János ellen-
őrrel mindenben a nép ér-
dekeit tartják szem előtt. 
Mégis feketén csépeltek Ki-
rály János, Bálint János és 
Bózsó János szegedi gaz-
dáknál. Arra hivatkoztak, 
»csak« 150—150 kilót nem 
vezettek be a könyvekbe.-Az 
uzsornegyesbirö megma-
gyarázta, hová jutna a köz-
ellátás. ha mindén gazda 
másfél mázsát rejtegetne az 
ellátatlanok élők 

Mity ók Péteri két évi "bör-
tönre, három évi fogvesz-

tésre, Grét Jánosi hat havi 
börtönre és három évi 
Jogvesztésre, Király Já-
nost és Bózsó Jánost hat. 
hat havi börtön, e, Báttnt 
Jánost három havi fog-
házra, valamennyit Sze-
gedről hat havi kttiltásra 
ítélték és az itélct hírlapi 
közzétételére kötelezték. 

Ocsu helyet! 
buxa voll a zsákban 

Két háza van Szentesen 
Piti Tamás felelős csépiéi* 
gépveuetőnek, de nem elé-
gedett meg ennyivel. Feke-
tén csépelt, hogy feketeha-
szonhoz jusson Lovas La-
jos ellenőrrel. Fábiánrebes-
tyénen dolgoztak julius 14. 
napján s a késő est! órák-
ban az illetéktelen nyeresé-
get kötözgették egy zsákba,, 
mikor megjelent 

Tulipánt László főellenőr 
és felszólította a cséplés-
vezetőket, mutassák meg. 
ml Van a zsákJakban.vHa-

nyagui felelték, ocsút tar-
talmaz, kár is kinyitni. 

De a főellenőr mégis .ki-
nyitotta s 
"az ocsu helyett tlszíabu-
fát talált a zsákban. 

Az uzsorabiPóság 5—5 hó-
napi fogházra Ítélte a lelki-
ismeretlen csépi őket. 

Kluxsorézfák 
• kisparasztokat 

Márk András cséplőgép-
tulajdonos Horváth Béla el-
lenőrrel ke/viselte a törvé-
nyesen megengedett 5.1 szá-
zalék gépreszt. Kijelentették 
a gazdáknak, csak 6.1 száza-
lékért hajlandók csépelni. A 
kisparasztok nem várhattak, 
a csépléssel, gép se Vott más 
a közelükben és kénytele-
nek voltak,(többet fizetni. De 
bíróság elé kerültek az ár-
drágítók s az uzsorabiró-
sáron 

Márk Andrást három havi 
fogházra, Horváth! Bélát 
egy heti elzárásra lléHék. 

F e n d ö r s é g r e v f i f é k a f e l m e n t e t t 

e ^ é p l é g é p f u t a ? d o n a s f 

Szombaton tárgyalta á 
szegedi uzsorabiroság Fara-
gó Gábor. Förgeteg József, 
Dékánv Mihály ós Vékes 
István feketecsóplési ügyét 
A gépvezetőt, ellenőrt ós 
gazdát eUtóltékv'de avséplő-
géptulajdonost felmentette 
az uzsora bíróság azzal az 

indokolással, hogy a feke* 
tézósről nem tudott, mert 
nem tartózkodott a cséplés 
színhelyén. A felmentett 
cséplőgéptulajd'onost dr. 
Gál ödön ügyészségi alel-
nök internálási javaslattal 
átkísértette a rendőrségre. 

így is meg tehet éfni ,.. 

Sulvos uzsorakamat ás forintrontás mfalf 
indul eljárás epv s i e p d ! csatád eüea 

üaiv érdekCBtffis lilsérfe az átszervezett 
M m w Vöröskereszt sreoetíf 

csoport fának alafüilé 'Hzoyfittset 
A Magyar Vöröskereszt 

vasárnap délelőtt tartotta 
meg a városháza közgyűlési 
termében alakuló közgyűlé-
sét. Gyáni Imre főispán 
momfott megnyitó beszé-
det. Hangsúlyozta, hogy 

a reakciós elemektől meg-
tisztított Magyar Vörös, 
kereszt móri már híren 
fogja szolgálntynx intézmé-
nyes szociálpolitika ügyét. 

A megnyitó utáni Nagy 
László a Vöröskereszt vá-
rosi titkára felolvasta a je-
lölőbizottság által Javasolt 
eddig ideiglenesen működő 

vezetőség névsorát, ame-
lyet a köz©rülés egyhangú 
lelkesedéssel fogadott eh 
Nagy László ezután röviden 
ismertette a Vöröskereszt 
eddigi munkájáblés átszerve-
zése utáni u j célkitűzéseit. 
Ezután a Vöröskereszt bu-
dapesti kiküldötte, Berregi'; 
Arpádné, majd Mecsér Béla 
megyei titkár mondott be-
szédet. A nagysikerű köz-
gyűlés végén a különböző 
szegedi társadalmi kulturá-
lis szervezetek üdvözölték, 
az átszervezett Vöröskeresz-
tet és biztosították legmesz-
szebbmenő támogatásukról. 

Hatottéiba! akovl* itiaqá! feliérre mosol 
o volt gotféparaocseofc 

Gyáván tagad és feletteseit vádolja keresztes Indor 

A szegedii reudörség gaz-
daság osztálya eljárást ín-
dStott Fekete Magdolna 37 
éves Kossuth Lajos-sugárut 
8. szám alatt lakó haj adón 
ós nevelőszülei Czékus Jó-
zsef ós felesége ellen, akik 
pénzüket őri 120 százalékos 
uzsorakamatra adták köl-
csön megszorult kereske-
dőknek. 

A nagyszabású uzsorára 
egy másik ügy nyomozása 
során terelődött rá a gazdá-
sági nyomozók figyelme. 
Megállapították, hogy Fe-
kete Magdolna egy fűszeres-
nek többezer forintot adóit 
kölcsön 120 százalékos éri 
kamatra. 

A 37 éves hajadon azt Is 
kikötötte, hogy abban ax 
esetben, ha a forint érié-
ke közben leromlik. a 
pénzét cukorban kapja 
meg és ezzel az uzsorán 
Mvői Torintrontáfit ls kö-
velett ei. 

Hasonló megállapodást kö-
tött egy cukorkakereske® 
dővel, akinek tízezer fo-
rintot adótt kölcsön uzso-
rakamatra. A cukorkakeres-
kedő üzletébe be is társult 
azzal a1 kikötéssel, hogy nem 
vállal semmilyen tevékeny-

séget, csak pénze kamatait 
vágja zsebre mindén else-
jén. 

A további nyomozás so-
rán megállapították azt is, 
hogy Fekete Magdolna ne-
velőszülei hasonló uzsora-
kamatokból j tengették; éle-
tűket. 

Czékusék egy belvárosi 
vendéglősnek adtak köl-
csön 20 ezer forintot, > 

ök is a lehető »legszeré-
nyebb* feltóteleket szabták 
és amikor 

a vendéglős ezeket idejé-
ben nem tudta teljesíteni, 
késedelmi kamatként még 
egy 120 kilós disznót ls 
kizsaroltak lőie. 
A Czékus házaspár és ne-

velt lányuk a rendőrségen 
előadták, hogy az uzsora-
kamattal szerzett pénzen 
leginkább ruhákat vettek. 

Mindhármuk elten uzsora 
és forfn trónt ás vétsége mi-
att indul eljárás. 

OtM György 
vasüzlete várja Ont jól fel-
szerelt raktárával Mikszáth 
Kálmén-u. 1„ Tel.: 5—41. 

N1K MEZŐGAZDASÁGI 
GÉPLERAKAT. 

Nagy érdeklődés mellett tár-
gyalta hétfőn a népbiróság Ko-
vács tanácsa Keresztes Andor 
rendőrfőtanácsos, a szegedi get-
tó vott parancsnokénak hábo-
rús és népellenes bűnügyét. A 
gettó mindenható parancsnoka 
szánalmasan dadog, semmiről 
nem akar tudni és mindent fe-
letteseire Igyekszik hárítani. A 
tanácselnök 5—6-szor tesz fel 
egy kérdést, mig értetmellen da-
dogássat válaszol rá. 

Tólh Bélát, az akkori li. pol-
gármestert fegyőr vezeti a tár-
gyalóterembe, hogy tanú-
vallomást tegyen. Tanús-
kodás helyett azonban sa-
ját védőbeszédét kezdte monda-
ni s csak a tanácselnök több-
szöri figyelmeztetése után hagy-
ta abba. Saját ügyében annakjt 

idején Keresztest vádolta a »iz, 

villany és gát kikapcsolásáért, 

most a nyugatos Magyart Kas-

sa főispánra és Kcmenesi ta. 

nácsnokra hivatkozik. 

Dr. Lóiár.t László úgyvéd 
azonban emlékezetébe idézi a 
vádlottnak az utolsó éjszaka 
szörnyűségeit Negyedtizkor 
csomagottattak /-elük, hogy a 
téglagyárba szállítsák őket. A 
tanú akkor felkereste Keresztest 
és kérte, erre az időre kapcsol-
tassa'be a villanyt, de megta-
gadta. Az attakokat a rend&rők 
nem engedték kinyitni a fülledt 
nyári napokon arra hivatkozás-
sal, ha Keresztes meglát ja,fel-
akasztatja Cket. Endre László 
bejelentette látogatását, d« he-
lyette egy miniszteri titkár ér-
kezett, aki az összerombott zsi-
dó templom láttára rászólt Ke-
resztesre, >Iiogy tudták ezt a 
szép templomot igy tönkreten-
ni?; 

Otncrovlcs Tamás Jezsuita pá. 
ter 24 fiatat lányt próbált meg-
menteni és behívatta őket köz-
érdekű munkaszolgálatra Ke-
resztes ezt megtudta, a lányo-
kat kihozatta a szegényházból, 
elvette t fii lik közmunkaigazolvá-
nyukat és a gettóba záratta 
őket. A vádlott itt arra ts hi-
vatkozott, liogv felettese, Hor-
váth Ferenc aláírását látta az 
igazolványokon és nem akarta 
hajbakevérnl, azért vette ma-
gához az írásokat. 

— Halottakkal akarja magát 
fehérre mosni — szói rá Seré-
nyi népügyész. Ugyanis hol 
Endre Lászlóra, hot Bakira, 
vagy Buócz Bé'ára hivatkozik; 
miután azok már nem tudják 
megcáfolni védekezését. 

A tárgyalást kedden folytalja 
a népbiróság a törvényszék 100. 
számú szobájában, ahot továbbj 
tanukat hallgatnak kL 

Fefceíe doUár lie'v&'rf, 
feve!® a'vopséi? 

A gazdasági rendőrség nyo-. 
mozól a napokban elfogták 
Nagy József Cserepessor 1 sz. 
alatt lakó 21 éves fiatalembert, 
aki streplomicynt, a tüdőbaj 
ellen igen hatásosan alkalma-
zott gyógyszert árusított feke-
tén. A fiafalember elmondotta, 
hogy a gyógyszer eladásával 
Henríck Józsefné Újszeged Kő-
zépfasor 15 száin alatti Inkor 
bizta meg. A rendőrség Ilcn-
ricknét Is kihallgatta, aki vl-
fczont előadta, hogy az orvos-
ságot szomszédjától, Christoph 
Mihálynétől kapta azzal a fel-
tétellel, hogy értékesítse. Chris-
tophné beismerte, hogy a gyógy-
szer tőle származik. Elmondot-
ta, hogy azt egyik rokona Sajó 
Sándor gyógyszerész küldte nz 
Oh ló állambeli Clevelandból. 
Az értékes gyógyszert, ami Ma-
gyarországon zárolva van és 
csak a Könnyű Vegyipari Köz-
pont által orvosi Igazolványra 
kerülhet forgalomba, valószínű-
leg azért küldték Amerikából, 
meri a dollárt most feketén 
szinte lehetetlen értékesíteni és 
a streptomicynnek még a va-
lutánál is jobb ára van. Chris-
tophné a gyógyszer árubabo-
csájfásáwai nemcsak a záralávé-
tcli tilalmai szegte meg, de mi-
vel azt a megengedett 120 fo-
rint helyett 160 forintért hozta 
forgalomba, árdrágitást ls kő-
vetett ef. A három gyógyszer-
feketéző ellen megindult nz ej-
járás és a n'áink talált nagy-
mennyiségű értékes győrvszeyt 
lefoglalták. 

x ÖRÖM NÉZNI LIEBHANN 
szemüvegen. Kelemen-utca 12. 

x Evőeszközök Hungária 
Edényház. 

Szegedi Ünnepi Hetek J ü i i n s 3 !-áa és s noasa t n s 1-én: Kamzeliségi nép! táncé so-

portok bsmntató ja . 
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Jegyek elővételben lapunk kiadóhivatalában válthatók. 


