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Moszkvában megkezdődött 
az angol mérnökök pöre 
Az egyik mérnök bűnösnek mondotta magát 

Moszkva, április 12. Az angol Wickers cég 
oroszországi mérnökei ellen megindított per 
tárgyalását ma délelőtt kezdték meg. A vad-
lottak padián 18-an ülnek, ezek közül nyol-
can angolok. A legfelsőbb bíróságot erős rend-
őrosztag tartja megszállva. A közönség sorai-
ban az angol, valamint a német, francia és 
olasz nagykövetségek képviselői is helyet fog-
lalnak. A bíróság elnökének rövid nyilatko-
zata nyitotta meg a tárgyalást. A vádat V i -
c i n s z k y tanár képviselte 

A vádírat főleg azzal vádolja a mérnököket, 
hogy a szovjetipar megbénítása és állami be-
rendezettségének gyengítése céljából megron-
gálták az erőmüveket és hogy titkos értesülé-
seket gyűjtöttek, amelyek a szovjetre nézve 
katonailag fontosak voltak és azokat a szov-
jet kárára használták fel. Végül azzal vádol-
ják a mérnököket, hogy az erőmüvek alkalma-
zottait megvesztegették és ellenforradalmi ame-
Hkázásra birták. 

Az egyik angol mérnök, M a c D o n a l d és 
valamennyi orosz érdekelt bűnösnek vallotta 
magát. A többi angol érdekelt ki jelentette, hogy 
nem érzi magát bűnösnek. 

A vádlottak kihallgatása során G u s e v, az 
egyik orosz vádlott előadta, hogy MacDonald 
angol mérnök felszólította, hogy szerezzen ne-
ki katonai titkokat, különösen tüzérségi vonat-

kozásuakat Ugyancsak MacDonald utasítására 
fémdarabokat tett a villamos erőmüvek gé-
peibe. 

A főügyész kérdésére MacDonald kijelentet-
te, hogy Gusev állításai megfelelnek a való-
ságnak. Bevallotta, hogy Gusevtől bizonyos fel-
világosításokat kért és körülbelül 3500 rubelt 
adott neki. 

Thronton mérnök a nyomozás során tett val-
lomását megváltoztatta. Hozzátette, hogy val-
lomását csak azért tette meg, mert a eseka 
előtt nagyon ideges volt. Ezt a kijelentését a 
bíróság és a hallgatóság harsogó derültséggel 
fogadta. 

A perben a vád bizonyítékai: MacDonald mér-
nök és az orosz alkalmazottak vallomásai, to-
vábbá a szakértőbízottság jelentése és néhány 
okirat. Az ügyész 5 tanura hivatkozik, köztük 
MacDonald mérnök 65 éves házvezetőnőjére. 

Az angol rádióban, a mai szokásos reggeli 
istentisztelet során külön imát mondottak a 
moszkvai per vádlottaiért 

A mai angol minisztertanács tekintettel Mac-
Donald washingtoni útjára, felhatalmazta a 
főpecsétőrt, hogy a miniszterelnök távollété-
ben a moszkvai itélet kihirdetése ntán hala-
déktalanul összehívhassa a minisztertanácsot, 
amelyen döntenek a további lépésekről. 

Aszfaltjárdái készítenek 
az ujszegedi Főfasorban 

(A Délmagifarország mimkalársától.) Már hó-
napokkal ezelőtt felszedték a Rudolf-tér kultúr-
palota előtti felében az elrongyolódott asz-
faltburkolatot, azóta a parkirozási és a me-
denceépitési munka is a végefelé jár, de a fel-
szedett burkolatanyag hatalmas garmadákban 
még mindig ott éktelenkedik a tér másik felé-
ben. Az értékes burkolóanyag, az aszfalt és 
a betontörmelék felhasználására többféle terv 
merült fel. Az első terv az volt, hogy az aszfalt-
anyagot a rongyos aszfaltburkolatok kijavításá-
hoz használják fel, kiderült azonban, hogy erre 
a célra nem igen felel meg. 

Most megindult a verseny érte a mérnöki 
hivatal városrendezési osztálya és a városi ker-
tészet között. A városrendezési osztály a beton-
darabokat a külvárosi életveszélyes csatornák 
kirakására kívánta felhasználni. Erre azért len-
ne szükség, mert ezek a mély csatornák omladé-
kosak, könnyen beomlik az oldaluk és igy nem 
egy balesetet okoztak különösen az éjszakai 
órákban. A kertészet az ujszegedi Főfasor gya-
logjárdáit szeretné beburkolni a törmelékkel. 

Dr. Buócz Béla rendörfökapítányhelyettes, 
aki az ujszegedi Főfasorban lakik, már ré-
gebben beadványt intézett a polgármesterhez, 
akinek figyelmét felhívta az Újszegeden ural-
kodó tarthatatlan állapotokra. Elmondotta, hogy 

esős időben a Főfasor gyalogjárdái járhatatla-
nul sárosak és az ujszegedi lakosok alig közelit-
hetik meg lakásaikat. Arra kérte a polgármes-
tert, hogy készíttessen az ujszegedi Főfasor-
ban olcsó gyalogjárdákat úgynevezett kerti asz-
faltburkolattal, ami itt teljesen megfelelne ren-
deltetésének. 

A polgármester a mérnöki hivatalt megbízta 
a kerti aszfaltiárdaépités költségvetésének el-
készítésével, amikor azonban kiderült, hogy ez 
a burkolat is közel tizennégyezer pengőbe ke-
rülne, elejtette a tervet, mivel a városnak nem 
volt és ma sincs erre a kiadásra fedezete. 

Hőmmel Dezső városi főkertész legutóbb 
szintén beadványt intézett a polgármesterhez és 
azt kérte, hogy a Főfasor baloldalán lévő 
gyalogjárdát a Rudolf-téren felszedett beton-
és aszfalttörmelékkel burkoltassa be. így a 
járda mindössze hétszáz pengőbe kerülne. Azért 
kéri csak a baloldali járda burkolását a főker-
tész, mert a jobboldali járda erősebben letapo-
sott és esős időben is jobban járható. 

A mérnö|ki hivatal városrendezési osztálya 
tiltakozott a fökertész terve ellen, de értesülé-
sünk szerint a polgármester az ujszegedi meg-
oldást választja és a Rudolf-téri betontörmelé-
ket a Főfasor gyalogjárdájának kiépitésére 
használtatja fel. 

EGY KÜLÖNÖS NŐRABLÁS TÖRTÉNETE 
A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTT 

(A Délmagyarország munkatársától.') Szerb 
legények kerültek szerdán a törvényszék Vild-
tanácsa elé nőrablással vádolva. A tárgyalós 
iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg, igen so-
kan jöttek el Battonyáról, részint a legények, 
részint az elrablott leány hozzátartozói közül, 
hogy meghallgassák a nem mindennapi ügy 
tárgyalását. 

Radoszár László battonyai legény udvarolt 
hosszú időn keresztül Gruszcsity RadmiUa nevű 
17 esztendős leánynak. Január 20-án a legény 
két barátjával, Vadoszáv Milaszáwal és Nedu-
csin Lászlóval megbeszélte, hogy elrabolja a 
leányt Kocsisát, Bóka Józsefet a kétlovas fo-
gattal Gruszcsityék portája közelében helyezte 
el, amikor azután a leány kijött a kapun, a 

legények megfogták és a kocsira tették. A 
leány állítólag segítségért kiáltott, de a legé-
nyek megcsapkodták a lovakat és elvágtattak 
a leánnyal. Egyenesen Magyarcsanádra vitték, 
ahonnan a leány másnap tért haza a szülei 
házához. 

A legények és a kocsis ellen a csendőrség 
feljelentésére az ügyészség vádiratot adott ki 
nőrablás címén. A szerdai főtárgyaláson a vád-
lottak azzal védekeztek, hogy a leányrablás 
tulaj donképen nemzeti szokás náluk. Ha a le-
gény szeret egy leányt és el akarja venni fele-
ségül, elrabolja, de ez a rablás a leány bele-
egyezésével és a szülök tudtával történik, mini 
a mostani esetben is. A leány tudta* hágj, el-
rabolják, ez ellen nem tiltakozott önként dér 
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pett a kocsi lépcsőjére, ők egyszerűen elhap 
tottak vele Magyarcsanádra. Az esetleges si-
koltásra nézve azt vallották, hogy előfordul, 
hogy a leány ilyenkor sikolt. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy erőszakkal viszik, hanem azt., 
hogy a leány örül annak, ami vele történik és 
azt akarja, hogy sokan tudjanak róla, tehát 
jelt ad. Azonban akárhogy sikoltozik is, önként, 
szeretve követi a legényt 

Ezzel szemben a leány, akit szintén kihall—i 
gattak, terhelő vallomást tett. Elismerte, hogyi 
a legény udvarolt neki és hogy ő szívesen fo-
gadta a legény udvarlását és elismerte azt is, 
hogy a szerbeknél nemzeti szokás a leányrab-
lás. Azonban kijelentette, hogy ő ehez nem 
adta beleegyezését, egyszerűen feltették a ko-
csira és elvitték. 

Az ügyész is, a védő is bizonyitáskíegészí-
tésre tett indítványt, melynek a bíróság helyt 
adott és a tárgyalást elnapolta. Arra fognak a 
legközelebbi tárgyaláson tanukat kihallgatni^ 
hogy a leány önként lépett fel a kocsira és 
hogy Magyarcsanádra érkezésekor kijelentette, 
hogy már megbánta a dolgot. 

Megfosztották mandátumuktól 
a bolgár munkáspárti képvise-

lőket 
Szófia, április 12. A délelőtti órákba is be-t 

lenyúlt a szobranje éjszakai ülése, amelyen 

megszavazták a kormány indítványát a mun-* 

káspárt 31 képviselőjének mandátumfosztásá-

ról. A határozat kimondja, hogy a megválaszt 

tott pótképviselők nem hívhatók be a mandá-» 

tumuktól megfosztott munkáspárti volt kép-» 

viselők helyébe, mert ez a párt nem egyéb, 

mint a törvény által feloszlatott kommunista 

párt és ennek bomlasztó tevékenységét folytat-

ta. A kormány javaslatának indokolása esete-

ket sorol fel, amikor a munkáspárti képvise-

lők a kaszárnyákban és az iskolákban kom-

munista agitációt folytattak. 

Az indítvány mellett szavaztak a kormányt 

támogató pártokon kívül az ellenzéki pártok is 

a szociáldemokraták kivételével, de a paraszt-

párti képviselők ellene szavaztak. Most a ha-

tározat meghozatala után a kormány a legfel-

sőbb semmitószéktől felhatalmazást fog kérni 

a munkáspárt feloszlatására. 
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