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Jobboldali £aval-kormány. 
néger államliíKárral 

(Budapesti tudósilónk telefonfelentés<•.) 

Párisból jelentik: A Laval-kormány kedd reg-

gel megalakult — jobboldali csoportosítással. 

A kormány megalakulását a jobboldali la-

pok őrömmel üdvözlik, de minden sorukból 

kiérzik az aggodalom, hogy meddii fog élni 

a kormány. 

Érdekes pikantériá ja az u j kormányalaku-

• lásnak, amire a francia par lamentár izmus 

történetében nem volt példa, hogy a kormány-

nak néger tagja is van. Dlagne szenegáli néger 

képviselő lett gyarmatügyi ál lamtitkár. Sze-

mélyében bevonult a kabinetbe az első francia 

szines államférfi. Diagne Briand párt jához 

tartozik, köztársasági szocialista. 

Dr. Herceg Esterházy Pál 
fűszer-, csemegeOzletében 

(Kllfyí oco» 1.) 

Nagy választék sonkákban, fölszeltekben. iik. 
260 

Inségmunkások robotja 
a napi 2 pengős keresetért 

(A Dclmagyarország munkatársától.) Nem-

régiben beszámoltunk azokról az állapotokról, 

amelyek a Tiszapályaudvar mögött folyó in-

ségmunkánál folynak. Kedden este u jabb 

munkásküldőttség kereste fel szerkesztőségün-

ket és előadták, hogy a felügyelők viselkedése 

továbbra is tűrhetetlen. Elmondták", hogy hét-

főn, amikor a szociáldemokrata párt néhány 

embere kint járt a munkálatoknál , a felügye-

lők szinte megsaelidültek a munkásokkal 

szemben, de alig, hogy ezek elvonultak, ú j ra 

elővették a régi hangot, — még fokozottabban. 

A munkások előadása szerint a felügyelők 

nincsenek tekintettel arra, hogy az Ínségesek 

napi 9, sőt 9 és félórát töltenek el a nehéz 

munkában , nemcsak durva, de trágár kife-

jezésekkel is nógatják őket a munkára . De 

nemcsak a felügyelőkre panaszkodtak a mun-

kások, hanem az egyik városi tisztviselőre is, 

aki körül járta a munkatelepet. Ez a tisztviselő 

sem válogatja meg a kifejezéseit, a legdur-

vább szavakkal küldi el azt, aki panaszkodni 

merészel. 

A kibányászásnál dolgozó munkások hely-

A szegedi tábla ujabb 100 
Balogh Lajost az ujságiró 

ellen indított 
(A Dét magyar ország munkatársától.') Kedden 

délelőtt másodszor került a szegedi Ítélőtábla elé 
az a sajtóper, amelyet Balogh Lajos indított Ma-
gyar László hírlapíró és Berzenczey Domokos mű-
szaki főtanácsos ellen a Délmagyarország egyik 
1928 áprilisában közölt cikke miatt. A sajtóper az 
ismeretes régi szénügy mellékhajtása. Balogh La-
jos azt sérelmezte, hogy a Technológiai Intézet 
akkortájt leérkezett szakvéleménye alapján az uj-
ságiró és a műszaki főtanácsos megállapítása sze-
rint rossz minőségű szenet akart városatyai minő-
stgének felhasználásával a városra oktrojálni. Az 
első tőrvényszéki tárgyaláson a biróság csak rész-
ben rendelte el a bizonyítást, bár azt Balogh 
sem ellenezte és a vádlottakat felmentette Balogh 
vádjai alól. A tábla a bizonyítás teljes elrende-
lésének mellőzése miatt, uj tárgyalásra utasította 
a tőrvényszéket. 

A második tőrvényszéki tárgyaláson azután ki-
hallgatták a bejelentett tanukat, köztük a város 
tisztikarának egész vezetőségét, felolvasták az ira-
tokat és a biróság Ismét felmentette Magyart és 
Berzeaczeyt, mert megállapitotta, hogy a valóság 
bizonyítása teljes mértékben sikerült. Megállapi-
totta a törvényszék, hogy Balogh Lajos tényleg 
rá akarta erőszakolni a város üzemeire azt a sze-
net, amely a városi üzemek számára nem bizo-
nyult használhatónak és erőszakos agitációja köz-

zete igen súlyos. Legtöbbször bokáig érő víz-

ben kell dolgozniok. A cipő az első nap után 

tönkremegy, a talp leválik, a felsőbőr szét-

foszlik, a hideg viz szabadon folyik be min-

denfelől. Az amugyis duló inf luenzajárvány 

ilyen körülmények közölt szabadon grasszái-

hat az inségmunkások kőzött. Ehez járu l még 

a bánásmód is, amely végképen elkeseríti a 

munkásokat. 

Megkérdeztük a munkásoktól, hogy szerin-

tük mi a bajok forrása. A munkások elmon-

dották, hogy a kibányászást végző munká-

sok nem napszámot kapnak, hanem akkord-

ban fizetik őket, minden csille föld u tán 21 

fillért kapnak. Az akkord természete hozza 

magával, hogy ezeknek a munkásoknak min-

den erejüket megfeszítve kell dolgozniok, hogy 

a 24 filléres ár mellett elérjék a napi 2 pengős 

keresetet. 

A munkások azt is kérik a polgármestertől, 

hogy szüntesse meg a bányászoknál az akkor-

dot, amely teljesen tönkreteszi a munkások 

erejét. 

pengő perköltségre itélte 
és a műszaki főtanácsos 
sajtóperében 
ben állandóan városatyai minőségére hivatkozott. 

Balogh ezt az ítéletet is megfellebbezte és igy 
került az ügy kedden a tábla $/,-u??<5fy-tanácsa elé. 
ahol délelőtt tiz órakor kezdődött a tárgyalás. Az 
iratokat Hubajp László táblabíró ismertette, majd 
Balogh Lajos tartott másfélóráig tartó beszédet, 
amelyben azt igyekezett bizonyítani, hogy a mér-
nöki hivatal jelentésével félrevezette a várost. 
mert meghamisította a próbafűtések eredményét, 
hamis adatokat tüntetett fel a hivatalos kimutatá-
sokban. 

Félkettő elmúlt, amikor befejezte beszédét Ez-
után a vádlottak nyilatkoztak, majd az elnök fél-
beszakította a tárgyalást és bejelentette, hogy 
a tábla Ítéletét délután őt órakor hirdeti ki. 

— Kérem, én még el akartam mondani vád-
beszédemel is —, kiáltotta ekkor indignálódva 
Balogh Lajos a visszavonuló biróság után. 

— Hiszen azt mondta el másfélórán keresztül! 
— állapította meg az elnök. 

A tábla Ítéletét délután félhat órakor hirdette 
ki Skulléty elnök. Az Ítélet Balog semmiségi be-
jelentéseit alaptalanoknak minősíti és a törvény-
szék Ítéletét indokaival együtt helybenhagyja azzal 
a pótlással, hogy Balogh Lajos a szegedi városi 
üzemek szempontjából rossz minőségű szenet nem-
csak városatyai mivoltának felhasználásával, ha-

nem annak állandó kiemelésével akarta ráoktrojálni. 
A tábla a törvényszéki ítéletben megállapított költ-
ségeken felül még száz pengő ügyvédi költség 
megfizetésére kötelezte Baloghot 

— Fellebbezek — jelentette be Balogh Lajos —, 

a biróság Ítélete száz százalékig téves. 

Az ügy tehát most a kúria elé kerül 

Nyomozás 
a kasszarabló betörők után 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r z á t ó l ) 

Megírta a Délmagyarország, hogy a közelmúlt na-

pokban Klein B. Vilmos cég Püspök-uccai tele-

pén betörők jártak, akik a Wertheim-kasszáról le-

verték a zárakat, felfeszítették a trésort és 750 

pengőt magukkal vittek. 

A rendőrség nagy apparátussal látott a nyomo-

záshoz, azonban munkája eddig eredménytelen 

volt. A betörésről a szegedi rendőrség rádió utján 

értesítette valamennyi rendőrkapitányságot A rá 

diókőrözéssel kapcsolatban most érdekes értesítést 

kapott a szegedi kapitányság a pá/jal rendőr-

ségtől. 

Az értesítés szerint Pápán vasárnapról hétfőre 

virradóra nagyobb*zabásn betörés történi, amelyet 

a szegedihez hasonló módon hajtoltak végre. Egy 

pipái vállalat irodájába törtek be az Ismeretlen 

tettesek, finom műszerekkel leverték a Werthelm-

kassza zárjait és a kasszából 15.000 pengő kész-

pénzt raboltak el, A pápai rendőrség értesitését, 

amely teljes részletességgel irja le a vakmerően 

végrehajtott betörést, Szegeden érdeklődéssel fo-

gadták. A nyomozás most njult erővel Indult 

meg a kasszarabló tettesek kézrekeritésére. 

ANGOL KÖNYVEK 
a Délmagyarország 

Kölcsönkönyvtárában: 
M. Betham Edwards: Adream of mil l ions 

George S. Byron: Edison the man and his 

Work' 

W . M. Maxwell: Spinter of this Parish 

George Di lnot: The harv Detektív 

Arnold Bennet: Journal 1929 

Arnold Bennet: The Love Matsch 

Andreám of mil l ions and other tales 

G. K. Chesterton: The ingredulity of vather 

Brown 

G. K Chesterton: The Wisdon of vather 

Brown 

G. K. Chesterton: The secret of vather 

Brown 

Wi l lk ie Collins: Miss or mrs? 

Edua Ferber: Cimarron 

John Galsworthv: The Forsyfe sage 

I., I I . , I I I . 

John Galsworthy: The Whi te Monlcey 

John Galsworthy: The silver spoon 

John Galsworthy: Swan song 

John Galsworthy: The dark flower 

John Galsworthy: Bevond 

Bobért Hichens The spirít of the t ime 

Thomas Hardy : The romantic adventure* 

of a m i l kma id 

Thomas Hardy : Life's little Ironíes 

Sinclair Lewis: Arrowsmith 

Florence Marrvet: A scarlet sin 

Booth Tarkíngton: Women 

Booth Tarkington: The plutocrat 

Walter Scott: Bob Boy 

•Itff lsetésl dl] hsvonVInt 1 uenqB, tlsrtvlsaüh elfillzetfiknek 80 t!l!ér, heti előfizet?*™* 10 fillér. 


