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10 ezer pengős káríériiési ver
kis volqáristalány tanyai autóutjai miatt

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes
polgári per folyik a szegedi törvényszék előtt. A
pert egy apa indította 10 ezer pengő erejéig egy
saegedköreyéki földbirtokos ellen azért, mert
iskoléslényát elcsábította. A csábítás címén indított pernek érdekes előzményei vannak.
A csinos fiatal lány az egyik polgári iskola
növendéke volt, amikor megismerkedett a földbirtokossal. Az ismerkedésből barátság, a barátságból szerelem lett A lány amikor csak tehette, elmulasztotta az iskolát, hogy helyette a földbirtokossal lehessen. A szülők semmit sem sejtettek a
dologról, de az iskolában gyanús volt a lány viselkedése. Az igazgató egy alkalommal előadás
ideje alatt autózni látta a lányt, de a lány, amikor ezért felelősségre vonták, mindent tagadott.
A földbirtokos, aki agglegény, egyre gyakrabban
vitte ki autón a lányt a tanyájára. A kis polgárista sokáig oly ügyesen intézte a dolgokat, hogv
nem derültek ki a tanyai utazgatások.
Végre is valamelyik barátnője, akinek mindent elmesélt, leleplezte. Egyik nap névtelen le-

velet kapott az iskola és névtelen levelet kapott a
lány apja is. A levélben a „jóakaratú ismeretlen"
leplezetlen őszinteséggel elmondott mindent, amit
a viszonyról tudott A lervél nagy konsternációt
keltett az iskolában és a szülőknél. A lány mindent bevallott, amire a szülők sürgősen kivették
a polgáriból.
A földbirtokos szakított a lánnyal és igy rendbe is jött volna a dolog, azonban az apa megindította a pert a lány csábítója ellen. Keresetében
azt kéri, hogy a bíróság tízezer pengő megfizetésére kötelezze a földbirtokost
A szegedi törvényszék több tárgyalást tartott már az érdekes
perben. A legutóbbi tárgyaláson a földbirtokos
bizonyítást ajánlott M arra vonatkozólag, hogy
ő nem csábította el a lányt Tanukat jelentett be,
akikkel igazolni kívánja, hogy csábítás nem törtért. A bejelentett tanuk kőzött szerepei a színház több volt tagja is és több fiatalember. A bíróság helyt adott a bizonyítási kérelemnek és a tárgyalást elnapolta.
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ELMAGYARORSZAG Jutalmai
előfizetői részére:
Schöberl—Morpheus-pamlagágy, 240 pengő.
Egy jégszekrény, 128 pengő.
Egy kerékpár, német gyártmány, 240 pengő.
Egy redőnyös
amerikai
íróasztal, 120
Egy Benyovszky-festmény, 250 pengő.
pengő.
Egy kristályüveg
dohányzó készlet, 180
Tizenkétszemélyes lendamaszk asztalkészpengő.
let, 120 pengő.
Egy Schöberl-fotelágv, 180 pengő.
Egy magyar-perzsa szőnyeg, 120 pengő.
Egy Aristol-gramofon, német
gyártmány.
Egy bőrönd, 90 pengő.
ISO pengő.
Egy alpakka evőkészlet, 90 pengő.
Egy télikabát, 160 pengő
Egy villanyos teafőző, 80 pengő.
Egy csillár, hatlángu, 150 pengő.
Egy férfiöltöny.
(Fekete kabát, mellény,
Egy sezlon, 60 pengő.
csikós nadrág.) Mérték után, 140 pengő.
Egy négyrészes zsurasztal, 40 pengő.

Caskayi

Bécsben

Ártatlanságát
hangoztatja
tekintélyes
összegeket

leianósiaííáU

és azt vallotta,
Hogy a
safátfából
fizetett rá a svájci
bor&ázra

Bécs, február 3. Laskay Dénest, a magyarsvájci kereskedelmi kamara elnökét szerdán
este a bécsi rendőrség két detektivje előállította a bécsi főkapitányságra, ahol
őrizetbe
vették és Spring rendőrtanácsos csütörtökön
reggel közölte vele. hogy a budapesti rendőrség megkeresése alapján letartóztatja. Spring
rendőrtanácsos azonnal megkezdte. Laskay kihallgatását, amely egész délelőtt tartott.'
A rendőrtanácsos sorra ismertette Laskay
előtt a budapesti főkapitányság által közölt vádpontokat, melyek szerint mint a svájci-magyar
kereskedelmi kamara elnöke
igen súlyosan
megkárosította a magyar államot és megkárosított számos svájci állampolgárt is üzelmeivel. Csalást követett el azzal, hogy svájci
személyektől
tekintélvesebb összegeket vett
fel azzal, hogy az érdekeltek magyarországi
követeléseit a devizazárlat idején
kiszállítja
Svájcba. ígéretét nem teljesítette és igy nyolcszázezer svájci frankkal károsította meg megbízóit. Nagyobb összegeket vett föl a magyar
érdekeltségű svájci részvénytársaságok számára, de ezeket nem könyvelte el, hanem magának tartotta meg. Az'egyik vádpont szerint
jogtalanul a magyar kormány megbízottjaként szerepelt, mint ilyen szerződéseket, üzleteket kötött Svájcban és ezekkel a szerződésekkel szintén súlyosan megkárosított számos
svájci állampolgárt.

A DaIadIer~kormány
bemutatkozása
Páris, február 3. A kormánynyilatkozat bevezetésében hangoztatja, hogy a kormány
erélyesen szembeszáll azokkal az
anyagi és
erkölcsi nehézségekkel, amelyek a gazdasági
és pénzügyi válság következtében Franciaországra nehezedtek. A kormány kedden beterjeszti orvoslási terveit és ezen intézkedések
gyors elfogadása tekintetében felveti a bizalmi
kérdést Nemzetközi téren szintén a lehető
leggyorsabban kiván eljárni. Gondoskodik a
hazáról és gondoskodik a nemzetközi békéről,
ebben foglalható össze a külpolitikája.
A szocialisták
elhatározták, hogy a Kormány mellett szavaznak és ezzel
Daladier
többsége biztosra veheti.

Kéthly Anna előadása
a Munkásotthonban
(A Délmagyarország munkatársától.) Kéthly
Anna, Szeged város szociáldemokrata országgyűlési képviselője, pénteken este nagy érdeklődéssel kisért előadást tartott a Munkásotthonban „Nevelés a családban" cimmeL Előadásában meghatározta a nevelést,
amely
nem egyéb, mint társadalmi tevékenység. Az
iskolán kívül igen sok nevelő tényező működik közre az egyén kiformálásában és ezek a
tényezők majdnem mindég az egyén érdekei^
vei ellenkező hányban hatnak. A mai társadalom nevelő hatása alól szinte lehetetlenség
kivonnia magát az egyénnek. A legfelsőbb neve-<
lőmunka a családban és az iskolában folyik.
A nevelőmunka társaslényt igyekszik gyúrni
a társadalmon kivfil álló gyermekből... A
mai társadalmi rendszerben
kevés
olyan
egyént találunk, akik helyes Irányban nevelődve olyanok, hogy a saját érdekeiket alá
tudják vetni a közösség érdekeinek. A szocialisták a sok irigy, önző, a mások ártalmára
boldogulni akaró
ember helyett szolidáris,
emberszerető és szociális embereket akar ne-i
vein!.
A' munkásosztálynak két nagy feladata vari
— folytatta előadását —: dolgozni, hogy a mai
igazságtalan társadalmi rend helyébe egy osz^
tálymentes, Igazságos társadalmi rend épüljön fel. Olyan embereket kell tehát nevelni,
akik a nagy célt meg tudják valósítani és meg
tudják az eredményeket tartani. Az uj világa
nak u j emberekre van szüksége,
olyanokra,
akik nem közősségellenesek. A munkáscsaládnak az a feladata, hogy ilyen embereket neveljen.
Kéthly Annát előadása után hosszasan tapsolta a hallgatóság.
Kéthly Anna csütörtökön Röszkén, pénteken pedig Szentmihálytelken tartott beszámolóbeszédet.
Az aktuális politikai problémákról beszélt. Mind a két gyűlésen nagyszámú hallgatóság vett részt.

Laskay kijelentette a bécsi
rendőrségen,
hogy ártatlan. A károkat a rossz konjunktura
okozta, az ő eljárása mindjg jóhiszemű volt és
szabálytalanságot nem követett el, sőt tekintélyes összegeket áldozott a sajátjából, mert
szégyelte,
hogy az általa javasolt borház
olyan súlyos deficittel dolgozik. Se nem sikkasztott, se nem csalt.
A földművelésügyi minisztérium hivatalos
kommünikét adott "ki Laskay letartóztatásáról. A jelentés igy hangzik:
A magyar kormány Laskay Dénest bécsi
tartózkodási helyén már 12 nap óta rendőrileg figyeltette. A vizsgálatok Zürichben anynyira előrehaladván, nogy a bűnvádi feljelentések megtehetők voltak, a magyar kormány kívánságára
Laskay Dénest a bécsi
rendőrség letartóztatta. A svájci büntető bíróságnál a magyar kincstár svájci képviselőjén
kívül több svájci károsult is megtette a bűnvádi feljelentést.
Tiszta szintalpból
Budapesti jelentés szerint a magyar kormány Laskay Dénes
kiadatását Ticm kéri,
„Unió" cipőüzem. - Autóbusz állomás. ts
mert Laskay a bűncselekményeket Svájcban
követte el és a magyar kormány épen ugy,
mint a svájci megbízottak Svájc területén károsodtak. Ennek következtében Laskavt való— Délmagyarország kölcsönkönyvtár 9000
színűleg a svájci hatóságoknak adják ki és
kötet. Régi és u j könyvek nagy választéka.
svájci bíróságok előtt fog felelni cselekedeteiért
Lapelőfizetőknek nagy kedvezmény.
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