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A táhfa itélete a kommunista-
szervezkedés perében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A mult 
év tavaszán a 'szőregi csendőrség kommunista 
szervezkedés miatt elfogta B a n d a Antalt, 
N á k i t s Györgyöt. Ma ¿ v a r Mihályt és 
C s i k ó s Antalt, akik állítólag a szervezke-
dést folytatták. A csendőrség szerint Banda volt 
a szervezkedés vezetője, ő állott összeköttetés-
ben a budapesti központtal, ahonnan röpirato-
kat és könyveket kapott. Ezekből állítólag tár-
sait oktatta. A főtárgyaláson a vádlottak visz-
szavonták a csendőrségen és a rendőrségen tett 
beismerő vallomásukat. Kijelentették, hogy az-
ért vállalták magukra a szervezkedést, mert 
bántalmazták őket. A törvényszék valamennyi 
vádlottat felmentette, mert a vádlottakkal 
szemben a főtárgyaláson semmiféle terhelő adat 
fel nem merült. 

Az Ítélőtábla S k u 11 é t y-tanácsa szerdán 
foglalkozott nz üggyel. A tábla Banda Antalt 5 
hónapi fogházra Ítélte, a többi vádlott felmen-
tését pedig hflvbenhagvto. 

A munkanélküli világ 
A világ összes államainak kimutatása szerint 

.10 millió a munkanélküliek száma. Ha egy 
napra munkabér címén csak két pengőt mula-
tunk. akkor naponkint a veszteség 60 millió 

Benuő, egy évi veszteség 22 milliárd pengő. 

[ekkora veszteség ez a világra nézve! A mun-
kanélküliség nagy betegsége a társadalomnak. 
Emberek milliói azt kivánják, hogy újból mű-
ködésbe hozhassák azt a hatalmas organiz-
must. ami saját kezük munkája teremtett meg. 
Az ember keze által létrehozott mechanizmus 
épen az emberiség ellen működik. Ragyogó 
üzemek, kihűlt műhelyek és hatalmas rakta-
rak állanak kihasználatlanul. Minő abszur-
dum ez a helyzet, amikor a nagy városok, va-
lamint a falvak lakói olyan hiányokat talál-
nak, amiknek kielégítése uira az iparnak és a 
kereskedelemnek adna lendületet. A fogyasz-
tás állandóan csökken, a munkanélküliség 
gyarapszik. Az egész világot egyformán érinti 
ez a gazdasági járvány. A munkanélküliség-
nek egyik következménye: a gyermekek test-
súlya csökken és gyönge szervézetüek. Ameri-
ka és Franciaország is panaszkodik az ifjúság 
demoralizálása miatt. Ha az iskolából kilép, 
nem kap munkát, hanem a tétlenséget szokja 
meg, miáltal rossz társaságba keveredhet, az 
pedig sokszor erkölcstelenségre ls vezethet. 
Angliában a nemzeti jövedelem 3 és fél száza-
lékát. a munkabérek 7.3 százalékát teszi a 
munkanélküli segély, 
H» a gazdasági élet visszafejlődését tapasztal-

juk, a munkanélküliségre vonatkozólag nin-
csen remény. Amerikában csak a gépekről, az 
árakról ,az exportról készül kimutatás, de az 
emberanyag sorséról nincsen statisztika. Az 
emberiség lövője, békéje, sorsa a gazdasági 
rend fentartása és az egész világ nyugalma az 
élet problémájának megoldásától függ. Vissza 
kell adni a munka eszközét azoknak is, akik-
nek ezt a kényszerűség kiütötte a kezéből, n 
katasztrófa okát a fennálló gazdasági rendben 
kell keresni. Trösztöket és karteleket meg kell 
szüntetni minden államnak, az első dolog volt 
mindenütt vámhatárokicai biztosítani hasznát, 
kontingentálni minden gazdasági megnyilvá-
nulást, még a termelést es fogyasztást is. En-
nek következménye a szabad kereskedelem 
egvre fokozódó korlátozása és az ipar vissza-
fejlődése volt. A háború is brutális, erőszakos 
módon változtatta meg az árucsere ul iának, 
folyamatának és termelésnek irányát. Ezáltal 
alig helyrehozható zavart okozott a világ köz-
gazdasági életében. 

Reich Manó. 
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Szándékos emberöléssel 
és sikkasztással vádolia az íinyészség 
a Korzó Mozi leányégetft fűtőjét 

(A Délmagijarország munkatársától.) 
Bálint Kálmán, a Korzó Mozi kazánfűtő-
jének ügye rövidesen a bíróság elé kerül. 
Jelentette a Délmagyarország, hogy Bálint 
ellen az ügyészség valószínűleg szándékos 
emberölés miatt emelt vádal, ami azt je-
lenti, hogy az ügyészség szerint Bálint 
szándékosan ölte meg Tóth Ilonkát. 

Bálint Kálmán ellen az ügyészségen dr. 
Illyés Tivadar ügyész elkészítette a vád-
iratot és ebben szándékos emberöléssel 
vádolja a volt kazániutőt. A vádirat nem 

fogadja el Bálintnak azt a védekezését, 
hogy Tóth Ilonka az elégetés pillanatában 
halott volt, hanem azt állítja, hogy a ka-
zánfűtő az élö nőt dugta be a kazánba. 
Szándékos emberölésen kivül sikkasztás-
sal is vádolja az ügyészség Bálintot. A 
sikkasztást azzal követte el, az ügyészség 
szerint, hogy Tóth Ilona nála maradt ru-
háit eladta és az értük kapott pénzt a 
saját, céljaira használta fel. 

A törvényszéki főtárgyalásra rövidesen 
sor kerül. 

Tavasszal megkezdik 
a Mars-iér kikövezését 
relsötanyai monstrekUláöílség a városházán 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
felsőtanyai gazdaérdckeltségek közel száz-
tagú küldöttsége kereste fel szerdán dél-
előtt dr. Széchenyi István, Peták Nán-
dor, Németh József, Förgeteg János és 
Sávai Ferenc törvényhatósági bizottsági 
tagok vezetésével dr. Pálfij József pol-
gármesterhelyettest, aki a küldöttséget a 
városháza tanácstermében fogadta. A kül-
döttség a felsőtanyai gazdák kívánságait 
közölte a polgármesterhelyettessel. 

A felsőtanyaiak elsősorban az állatte-
nyésztési viszonyok megjavitását kíván-
ják. Elmondották, hogy Felsőtanyán na-
gyon kevés az államilag engedélyezett apa-
állat, sertéskan például csak három van 
egész Felsőtanyán. A »törvénytelen« szár-
mazású malacok tulajdonosait viszont szi-
gorúan megbírságolják. A gazdá kazt ké-
rik, hogy a város emelje fel az apaálla-
tok számát és addig is gondoskodjék ar-
ról, hogy a gazdákat ne büntessék. 

Megsürgette a küldöttség a Mars-tér már 
régebben elhatározott kikövezését hivat-
kozva arra, hogy a szegedi piacot járó 
gazdáknak milyen fontos érdekeik fűződ-
nek a piackérdés ilyen módon való ren-
dezéséhez. Ehnondotlák, hogy a Vedres-
székből öszeszékbe vezető árkok elisza-
posodtak, elöntéssel fenyegetik a kör-
nyéket. Kérték, hogy a város sürgősen 
rendelje el az árkok kitisztítását. Uj ősz-
szekötő ut építését kérték ezután a sze-
ged—budapesti müut és a belső őszeszéki 
iskola között, bejelentve, hogy az úthoz 
szükséges területeket az érdekelt gazdák 
ingyen bocsájtják a város rendelkezésére 
és a város rendelkezésére bocsájtják a 
kért úttól mintegy 500 méternyire, azzal 
párhuzamosan haladó régi utat is, amely 
jgy feleslegessé válna. 

Vcgül elpanaszolta a küldöttség, hogy 
a balástyai legelő ártézi kútját nagyon al-
kalmatlan helyen fúratta meg a város. 
Itt a legelő állatállománya csak nagyon 
körülményesen juthat ivóvízhez, mert a 
kúthoz vpzető ut nagyon szűk. Az a ké-
résük, hogy a város Vezettesse el a kut 
vizét kétszázötven méteres vezetékkel a 
balástyai legelőre. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 
válaszában kijelentette, hogy a város az 
idei költségvetésben az apaállatok beszer-
zésére tízezer pengőt vett fel, Ebből a 

Íiénzből beszerelnek néhány tenyészálla-
ot a felsőtanyák számára is, mivel két-

ségtelen, hogy a jelenlegi állomány nem 
elégítheti ki ennek a nagykiterjedésű ta-
nyarésznek az érdekeit. A büntetések és 
bírságolások megszüntetése ügyében az 
illetékes faktorokkal tárgyalni fog a pol-
gármesterhelyettes. Kijelentette dr. Pálfy 
József, hogy a Mars-tér kövezési munkála-

tait a kora tavasszal visszavonhatatlanul 
megkezdik. A munkálatra vonatkozó pá-
lyázati hirdetményt a közeli napokban 
közzéteszi. 

A csatornák tisztításának, az uj ut épí-
tésének és a balástyai legelő vízellátásá-
nak kérdését tanulmányozás céljából 
Breinovics Vilmos műszaki tanácsosnak 
adja ki, aki helyszíni vizsgálatot tart és 
annak érédményéről jelentést tesz a vá-
ros hatóságának. A mérnöki jelentés 
alapján dönt majd a polgármester, hogy 
a kívánságokat milyen mertékben teljesít-
heti a város. 

Bosszúból 
a bíróság megrágalmazásával 

vádolták meg 
(A Délmagyarország munkatársától.) S z e ni-

ni á r i Sándorné szegedi magánzónőnek pol-
gári pöre keletkezett S z e m m á r i Józseffel, A 
pör dr. L á s z l ó Gábor járásbiró elé került. A 
tárgyaláson az ellenfél tanúi elmondották, hogy 
Szemmárinó furcsa dolgokat híresztelt. Azt ál-
lította, hogy van neki egy H u s z á r nevű is-
merőse, aki bírósági ember és aki jóviszonyban 
van dr. Lászlóval. így aztán „csinálhat Szem-
mári József, amit akar, a pert ugy sem nyeri 
meg." 

A biró feljelentésére felhatalmazásra üldö-
zendő rágalmazás miatt indult eljárás 
Szemmárine ellen. A törvényszéken az asszonyt 
U napi fogházra ítélték. Az Ítélőtábla S k u l -
t é t y-tanácsa szerdán foglalkozott az üggyel és 
felmentette a vád alól Szemmárinét, mert ki-
derült, hogy az ellenfél tanúi annakidején 
bosszúból rágalmazták meg. 

Qkirathamfsitásért 
8 hónapra ítéltek egy bizto-

sítási üzletszerzőt 
(A Délmagyarország munkatársától.) 

Hajdú István biztosítási üzletszerző ellen 
okirathamisitás miatt még régebben eljá-
rás indult. Hajdú az egyik csongrádi gaz-
dálkodónál biztosítási ügyletet kötött és 
az ajánlatra sajátkezüleg irta rá a gazda 
nevét. A gazdálkodó azonban nem íizelte 
a biztosítási dijakat és amikor a biztosító 
társaság beperelte, azt vallotta, hogy nem 
kötött biztosítást és az ajánlatot sem ő 
írta alá, Hajdú ellen az ügyészség vádira-
tot adott ki. A törvényszék az ügynököt 
felmentette az ellene emelt vád alól. Most 
került az ügy az ítélőtáblára, amely meg-
semmisítette a törvényszék ítéletét, bűnös-
nek mondotta ki Hajdú Istvánt és nyolc-
hónapi börtönre ítélte. A tábla igazolt-
nak látta, hogy Hajdn az okirathamisi-
tást elkövette. Az üay a Kúria elé kerül. 


