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Ssfrálkba l ép t ek 
Sylvánia fdrészgyár m u n k á s a i 

Tíz százalékkal leszállították a munkabéreket 

(A Délmagyarország munkatársától.') Pén-
teken reggel a Sylvánia fürésztelep Vala-
mennyi munkása, számszerint százan, be-
szüntették a Hattyas-soron levő gyártelepen 
a munkát. A sztrájkra az adott okot, hogy a 
gyártelep vezetősége a munkások bérét fiz 
százalékkal leszállította. 

Az igazgatóság határozatát csütörtökön este 
közölte a munkásokkal, akik gyűlést tartot-
tak és ugy döntöttek, hogy ha az igazgatóság 
nem változtatja trieg határozatát, pénteken 
reggel sztrájkba lépnek. Miután az igazga-
tóság nem volt hajlandó a bérredukcióra vo-
natkozó határozatot megváltoztatni, a mun-

kások pénteken reggel beszüntették a mun-
kát. 

A sztrájk okáról érdeklődtünk a Sylvánia 
fatelep vezetőségénél, ahol a kővetkező fel-
világosítást adták: 

— Kénytelenek voltunk bérrednkcíöhoz fo-
lyamodni Részben kevés a munka, részben 
pedig a mai nagy rezsit nem tudjuk megfi-
zetni. Életkérdés számunkra, hogy a rezsit 
lecsőkkentsük, mert csakis igy tudunk tovább 
dolgozni, A munkások beszüntették a mun-
kát, a tárgyalások eddig még semmiféle 
irányban sem indultak meg. 

/Is amerikai 
magyar eseíe a deteRiivvel 

felmentették a &atóságt közeg ellent erőszakkal vádolt Cászlő 
1>ált, aki 25 éve nem. volt Magyarországon 

(A Délmaggarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék Vi/d-tanácsa a nyár folyamán egyszer 
már tárgyalta László Pál amerikai állampolgár 
bűnügyét, amely hatósági közeg elleni erőszak 
fimén indult meg ellene. A törvényszék ezalkalom-
mal tanukat hallgatott ki. A bűnügy teljes tisztá-
zására azonban üj tanuk kihallgatása vált szük-
ségessé. amiért is a törvényszék a tárgyalást elna-
polta. 

A vád szerint László Pál, aki huszonöt éve 
nem volt Magyarországon, rokonai látogatására 
jött haza Amerikából. László a száraz Amerikában 
egészen leszokott az alkoholfogyasztásról. Ameri-
kában meggazdagodott, haza vágyott és Csongrádra 
jött, hogy rokonait meglátogassa. A rokonok na-
gyon megőrültek a gazdag amerikai nagybácsinak 
és megérkezésének örömére elvitték a Magyar Ki-
rály-szállodába. László itt megivott három deci 
bort, amitől egészen lerészegedett 

Hajnali három órakor távozásra készültek. A 
vád szerint a ruhatárban László nekitámadt az 
őt csendre intő vitéz Szilg Dezső detektivnek és 
kétszer mellbevógta. Az affér után László ellen 
hatósági közeg elleni erőszak eimén indult meg 
az eljárás. László kihallgatása alkalmával tagadta 
bűnösségét. Elmondotta, hogy a három deci bortól 
annyira lerészegedett, hogy nem emlékezik sem-
mire. Azt azonban nem hiszi, hogy a detektívet 

megütötte volna. A kihallgatott tanuk igazolták, 
hogy László megütötte a detektívet Több tanú 
azonban azt vallotta, bogy Lászlót a detektív 
valósággal provokálta kihívó magatartásával. A 
ruhatárban a detektív minden előzmény nélkül 
kikapta László zsebéből annak töltőtollszárát. 
László tiltakozott ez ellen, szó-szót követett, amely-
nek hevében László a detektív kezéből kikapta 
a töltőtollat és kétszer mellbeütötte. 

A pénteki főtárgyaláson a tanuk határozottan 
emlékeztek a tőltőtoll-afférra. Szilg detektív ta-
gadta, hogy ez megtörtént volna, a szembesítések 
nem vezettek eredményre. 

A pörbeszédek ntán a törvényszék' László Pált 
felmentette a hatósági közeg elleni erőszak elleni 
vád alól. A törvényszék Ítéletének indokolásában 
kimondotta, hogy a kihallgatott tanuk vallomása 
alapján nincs igazolva, hogy László zajongott 
volna a ruhatárban. A tanúvallomások alapján 
az látszik igazolva, hogy a botrányt az idézte 
elő, hogy a detektiv László zsebéből kikapta a 
töltőtollat. Ezeknek alapján a törvényszék nem 
látta fennforogni a hatósági közeg elleni erőszak 
vétségét és megállapította, hogy csupán könnyű 
testi sértés vétsége történt A detektív azonban 
nem jelentette fel a vádlottat, akit bűncselek-
mény hiánya miatt fel kellett mentenj. 

Soha fel nem épülő házakra vett fel 
előlegekei egy szélhámos szigorló mérnök 

Pénteken délelőtt letartóztatták 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vesze-
delmes szélhámost tett ártaIrdatlanná pénte-
ken a rendőrség. Dr. Papp Menyhért rendőr-
kapitány őrizetbe vette, majd kihallgatása 
után többrendbeli csalás vétsége miatt letar-
tóztatta Bóka László szigorló mérnököt. 

Bóka László a közelmúltban kimúlt éjjeli 
lokálnak, a Papagájnak volt társtulajdonosa. 
A mulató megszűnésével kapcsolatban eljárás 
indult meg ellene és bár elég súlyos vádak 
hangzottak el, szabadlábon maradt. Exiszten-
ciáját azután ugy akarta biztosítani, hogy 
építészmérnöknek adta ki magát és ebben a 
minőségében hiszékeny kis embereknek ér-
zékeny károkat okozott. 

Bóka ugyanis olcsó ajánlatokat tett házak 
felépítésére. Kész tervekkel jött, fontoskodva 
biztosította a rohamosan szaporodó ügyfe-
leket, hogy csinos hajlékot épít számakra. 
A hiszékenyek bedőltek Bóka szélhámoskodá-
sainak, aki azt ígérte, hogy augusztus l-re 
állani fognak a családi házak. A hiszékeny, 
ügyfelek, akik a csábító ígéretek hatás?, alatt 

háztulajdonosoknak iérezfék magukat, megfe-
lelő élőlegeket bocsájtottak Bóka rendelke-
zésére, aki azután a kicsalt előlegeket utolsó 
fillérig elköltötte, viszont a házaknak még 
a nyomára sem akadtak rá. Eleinte a be-
csapott emberek várakozási álláspontra he-
lyezkedtek, de amint multak a hetek és hó-
napok, egyre nyugtalanabbak lettek, a mult 
héten pedig már az első feljelentés is be-
érkezett a rendőrségre. Ezután már gyors 
tempóban jelentkeztek a károsnltak, alak a 
következők: 

Varga István lovascsendőr 1050 pengőt adott 

át Bókának; 

Benkő György klinikai portás ÍS00 pengős 
FAKSz kölcsönét is kicsalta Bóka, azonkívül 
500 pengő készpénzt A pénzen Bóka téglát 
vásárolt a szőregi Iván-féle téglagyárban, de 
a téglákból Benkő György soha egy darabot 
nem látott; 

Vezér Ernő városi tisztviselőnek 1400 pen-
gőjébe került hiszékenysége; 

Relvánosi Mozi Mától vacárnap g 

O L G A C S E H O V A 
HADAK UTJA és a kísérő műsor. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- ís ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

Mától vasárnapig 

L 9 A N E H A I D nagy UáWtásn flhnle: 

A —. — • ? 6b * Icisértf mOsor 

ÍT90SZKV«3 l K e m „KorzóMaxiban Etí adások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3. 5, 7, 9 óraknr. 

Buborék .Tánosnétól 1500 pengőt .csalt ki 
Bóka; „ . . . _ 

Fehér István Máv. munkástól 350 pengőt; 
Teiszler Bernát müszaM altiszttől 400 

pengőt. 

Dr. Papp Menyhért rendőrkapitány pénte-
ken délelőtt maga elé idézte a szélhámos szi-
gorló mérnököt, aki valamennyi esetét be-
ismerte. Azzal védekezett, hogy nem akarta 
megtartani ügyfelei pénzét, de miután egy 
beígért húszezer pengős kölcsönt nem kapott 
meg, kénytelen volt a házak építésére adott 
előlegeket elkölteni. Pénteken délelőtt letar-
tóztatták. 

Betörtek az uj zsinagógába 
(A Délmagyarország munkatársától.') A' 

péntekre virradóra éjjel betörő járt az u j 
zsinagógában. Miután a nehéz, vasrácsos ka-
pun reménytelennek látszott behatóim a temp-
lomba, a betörő egészen különleges módot 
eszelt ki, hogy bejusson. Felmászott a temp-
lomot körülvevő fák egyikére, bezúzta a ha-
talmas templomablakot és azon keresztül fu-
tott a helyiségbe. Hiába végezte el azonban a 
a nyaktörő artista müveleteket, zsákmány\ 
nélkül volt kénytelen eltávozni. Megpróbálta 
a frigyszekrény ffelfeszitését, ez a kísérlete 
azonban nem sikerült Ezután a perselyeket 
igyekezett feltörni, de itt sem volt szeren-
cséje. A perselyekben egyébként sem volt 
sok pénz, mert azok tartalmát sűrűn kisze-
dik. A betörő az ablakon át távozott el a 
templomból, kézrekeritésére a rendőrség meg-
indította a nyomozást. 

H A R M O N I A I . E f m E T 

A B U D A P E S T I r i L Ü A R F I O N I H d S O H 

DOHNÁNYI 
E D ! № elnök karnagy vezényletével. 

Október 7. Belvárosi Mozi, este V48. 
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Kitűnő minőségű 

száraz keményfaflIrésziiuSlailék 
SOO kg. -vételnél 100 kg-kint P 3 50 

érban házhoz száltitva kapható. 

Somló Mór üsttt 35. 


