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n leánvégeto mozifiifcí 
vádolt társai a törvény-

szék előtt 
Pénzbüntetésre iíélfék Csabai Pálnéí, 
aki megvette az elégeleit Tóth Ilonka 

ruháit 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Korzó 
Mozi kazánfűtőjének, Bálint Kálmánnak az ügye 
elevenedett fel kedden délelőtt a szegedi törvény-
szék előtt. A leányégető Bálint Kálmánnal egy-
idejűleg vádiratot adott ki az ügyészség két nő 
ellen is, akik a szerencsétlen áldozat ruháit meg-
uették. A két orgazdasággal vádolt nő közül a fő-
tárgyaláson csak az egyik jelent meg, akit a bíró-
ság annakidején el is itélt. 

A másik nő, Csabai Pálné született Győri Veron 
nem volt megtalálható. Most végre előkerült és 
igy utólag, elkülönítve, az ő ügyét is letárgyal-
hatta a törvényszék. Csabainé a keddi tárgyaláson 
azzal védekezett, hogy nem tudhatta, nem ismer-
hette a ruhák eredetét. Cipőt, ruhát, harisnyát 
vásárolt meg Bálinttól, de azt hitte, hogy a kazán-
tütő rendes uton jutott azokhoz. 

A bíróság tulajdonelleni kihágásban találta 'm-

nösnck Csabai Pálnét' és 20 pengő pénzbüntetésre 

itélte. 

Kun Béla kilénett a 
független kisgazdapártból 

Budapest, november 27. Jelentette a Délma-
gyarország. hogy K u n Béla, Hódmezővásár-
hely képviselője a független kisgazdapártból 
való kilépésének gondolatával foglalkozik. Kun 
Béla elhatározását kedden valóra váltotta és 
bejelentette a pártból való kilépését. 

II miniszterelnök 
Budanesten 

Budapest, november 2'/. Gömbös miniszterelnök 
es Kállay Miklós földmüvelésügyi miniszter ked-
den délután a bécsi gyorsvonattal Ausztriából a 
Keleti-pályaudvaron Budapestre érkezett. A mi-
niszterelnökkel együtt érkezett Antal István minisz-
teri tanácsos, a miniszterelnökségi sajtóosztály ve-
zetője is, aki Komáromig a miniszterelnök elé uta-
zott. A pályaudvaron a miniszterelnök fogadásá-
ra megjelent báró Ilennet Lipót osztrák követ, 
Marschall Ferenc földművelésügyi államtitkár és 
Ferenczy Tibor főkapitány. A miniszterelnök a 
pályaudvarról a miniszterelnökségre hajtatott. 

0 Turul és a TESz 
Budapest, november 27. A Turul Szövetség hi-

vatalos lapja támadást intézett a Társadalmi Egye-
sületek Szövetsége ellen. A lap szerint a TESz, 

amelyet nemrég Somssich Antal gróf ország-
gyűlési képviselő parlamenti beszédében erősen 
támadott, eltért eredeti alapelveitől. A diákszö-
vetség lapja kifogásolja azt is, hogy a TESz 
gyakran igénybe veszi a főiskolai hallgatók mun-
káját az általa rendezett ünnepségeken, felvonulá-
sokon, ellenben a Nemzeti Munkahét jövedelméből 
egyetlen fillért sem juttatott a nélkülözések között 
élő egyetemi hallgatóknak. 

A támadással kapcsolatban a Turul Bajtársi 
Szövetségnél ezeket mondották: 

— Még október folyamán ellentétek támadtak az 
Ifjúság vezérei és Szörtsey József, a TESz ügyve-
zető elnöke között. Most azután adatok merültek 
fel arra nézve, hogy a TESz letért a régi alapról. 
Ha ezek a hirek igazaknak -bizonyulnak, akkor a 
Turul Szövetség kilép a TESz kötelékéből és fel-
szólítja az összes bajtársi egyesületeket, hogy kö-
vessék példáját. 

Hivatalos formában még semmi sem történt a Tu-
rul és a( TESz között. A helyzet tisztázását valószi • 
nüleg az nehezíti meg, hogy Szörtsey József, a 
szövetség vezetője csaknem két hét óta betegen 
fekszik lakásán. 
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megtisztítja d fogakat és megőrzi azok épségét. 
Az ODOL'FOGPÉP rmom pora pedig megóvja 
e Fog zománcát Az ODOLFOGPÉP nagy meny-
ny/ségű kolloid alkatrészt tartalmaz és ezért ala-
posan megtisztítja a fogakat, megszabadítja őket 
mindenféle kellemetlen szagtól,festékanyag! öt és tisz-
táttanségtót Az ODOL-FOGPÉP pompás m frissít, üdít. 

Rövidesen elkészül 
a Mars-tér burkolata 

A pénteki közgyűlés tárgyalja a többletkiadások ügyéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szokat-
lanul hosszura nyúló ősz lehetőséget nyújtott arra, 
hogy a Mars-tér kövezési munkálatait, amelyek 
olyan példátlanul nagy késedelemmel indultak 
meg, ebben az évben befejezze a vállalkozó. Érte-
sülésünk szerint a munkálatokkal annyira előre-
haladtak, hogy két hét muloa kész les: a Mars-téri 
burkolat. Jelenleg 130 munkás dolgozik a téren és 
körülbelül ugyanennyi dolgozik még két hétig. 

Az utóbbi időben felmerült az a kívánság, hogy 
a szigetperronokat az eredeti tervtől eltérően ne 
csak egyszerű téglaburkolattal lássák el, hanem a 
téglaburkolatra öntsenek vékony aszfaltréteget. Dr. 
Pálfy József polgármester, akinél ebben az ügy-
ben nemrég küldöttség jelent meg, kijelentette, 
hogy a tervel helyesli és ha talál a kivitelre Ve-

zetet, javasolni fogja megvalósítását. A mérnöki 
hivatal most megállapította, hogy a téglaburkolat 
aszfaltréteggel való bevonása 22.000 pengő t öbblet-
kiadást jelentene, de ez a burkolat tartósságát nagy 
mértékben fokozná, ugy, hogy feltétlenül kifizetődő 
a: aszfaltozás. A polgármester elhatározta, hogy eb-
ben az ügyben javaslatot terjeszt a pénteki köz-
gyűlés elé. 

A közgyűlés különben más miatt is foglalkozik a 
Mars-téri munkálatok ügyével. Ezekre a munká-
latokra 150.000 pengőt irtak eredetileg elő, da 
közben a tervek kisebb-nagyobb módosítása miatt 
17.000 pengő pótköltség merült fel. A polgármester 
most kéri ennek a hiteltullépésnek az engedélye-
zését és tudomásvételét. 

wsmai 

A sztrájk után 
A lobla elilélie a munkásokai 

(A Défongyurország munkatársától.) Az elmult 
évben Csehó Károly pékmester műhelyében a 

pékmunkások sztrájkba léptek. A pékmester eyul.in 
egyideig sztrájtörőkkel dolgoztatott és ez idő alatt 
történt, hogy a sztrájkoló munkások megveriók a 
sztrájktörőket valahányszor munkába mentek, vagy 
munkából jöttek és igyekeztek őket lebeszélni a 
munka folytatásáról. Egyik alkalomm il nagyobb 
tumultus támadt, az üzemvezető az egyik embert 
elrejtette a kapu alatt A tumultus miatt nyolc 
sztrájkoló munkás ellen magánosok elleni erőszak 
miatt eljárást inditott az ügyészség. A munkások a 
törvényszék előtt azzal védekeztek, hogy nem volt 

szándékuk senkivel szemben sem erőszakkal fel-
lépni, az ő magatartásukat félreértették, ők csak 
meg akarták magyarázni a sztrájktörők magatar-
tásának helytelenségét,. A biróság bizonyítékok 
hiányában felmentette a munkásokat. 

Kedden került az ügy a szegedi ítélőtábla hu-
bo;/-tanáisa elé, amely az elsőfokú Ítéletet meg-
változtatta és Olasz Sándort 1 hónapi, Guszti Fe-
rencet 3 heti, Schmidt Ferencet, Fazekas Jenőt, 
Fazekas Jánost, Veírd Ferencet, Kopasz Istvánt és 
C.zinner Jánost 8—8 napi fogházra itélte. Az ügy 
végső fokon a Kúria elé kerül. 


