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Gyilkossággal vádol az ügyész. 

Nagy feltűnést kelt, hogy a békésgyulai 

királyi ügyészség a legsúlyosabb minősítés 

szerint, gyilkossággal vádolja a két Zsi-

linszky-fiut és vádinditványában erre való 

tekintettel kéri a vizsgálat és a vizsgálati 

fogság elrendelését. A vádhatóság ugyanis 

megállapíthatónak találja azt, hogy a két 

Zsilinszky fiu azzal az előre feltett szándékkal 

ment be Áchim lakására, hogy a képviselőt 

megöljék. Bizonyíték erre az is, hogy mindkettő 

bottal és revolverrel volt fölfegyverkezve. A 

vizsgálati fogság fentartása indokolt azért, mert 

mindakót tettesre rendkívül súlyos büntetés 

várhat s nem lehetetlen, hogy mindketten meg-

szöknének a büntetés előrelátható súlya miatt. 

Keppich Frigyes dr gyulai ügyvéd, a két 

Zsiiinszky-fiu védője, ma terjedelmes beadványt 

nyújtott bo a gyulai törvényszék vádtanácsá-

hoz. A beadvány felfolyamodás a vizsgálóbíró 

végzése ellen, amelyben a terheltek ellen el-

rendeli a vizsgálati fogságot. A védő szerint 

a fogvatartásra nincsen törvényes ok, mert a 

két fiu önként jelentkezett ós semmi szökési 

kisérletet nem tettek. 

A védelem szerint az ügyészség tévesen mi-

nősiti az esetet gyilkosságnak, mert a preme-

ditáció teljesen kizárt dolog s legrosszabb eset-

ben is csak erős fölindulásban elkövetett em-

berölésről lehet szó. A védő védencei szabad-

lábra helyezése fejében tiz-tizezer korona óva-

dékot ajánlott föl a vádtanácsnak, amely az 

ügy tárgyalását mára tűzte ki. 

Ma délelőtt a döntést holnapra halasztották. 

Békéscsabán és Békésgyulán .nagy érdeklődés-

sel várják a vádtanács határozatát. 

Ulímann-Bíum, az álgróf. 
— Négy évi börtönre ítélték. —-

(Saját tudósítónktól.) A Strasznoiok fajtájából 

való alak került szerdán a szegeditörvényszék 

elé: Ullmann Frigyes, a közismert kalandor, 

aki mindössze négy évet töltött az elemi is-

kola padjai közt, de a szélhámoskodásban 

végigcsinálta a magas iskolát. Volt ő álgróf, 

volt bélyegkereskedő, volt kereskedelmi iskolai 

igazgató, egyszer Károlyi gróf volt a neve, 

másszor Bcreznyai László Tivadar, közben 

Blum Vince, de mindeme sok maszk mögött 

ugyanaz maradt ő szélhámosi, embereket fel-

ültető mivoltában. Fáradhatatlan volt és ötle-

tes, azt meg kell hagyni. Elemi iskolai készült-

séggel nevelői állást vállalt egy mágnás gim-

nazista fiai mellett, aztán kereskedelmi válla-

latot alapított Szegeden. Persze a vállalat csak 

a levélpapírjain volt meg, amikre ezt nyo-

matta rá: 

Blum Vince, a szegedi bélyeggyűjtők egye-
sületének igazgatója, nagykereskedő', banküzlet-
tulajdonos, beraktározási vállalkozó, kölcsönöket 
ad ingatlanokra, értékpapír okra slb. Alapiita-
tott 1854. Saját palota. Postai csekszámla 
150,000 korona. 
Ilyen levélpapírokkal két éve Beádig Albert 

hannoveri és Genvelke Pál berlini bélyegkeres-
kedőktől kicsalt négyszáz korona ára mutatványr 
gyűjteményt és Szegeden értékesítette őket. 
Ugyanabban az évben átrándult Szentesre és 
nagybereznyai Bereznyay László Tivadar keres-
kedelmi iskolai igazgató néven ujabb szélhá-
mosságokat követett el. A fönti cirnmel ellátott 
levélpapírokat nyomatott és azokon megrende-
léseket tett budapesti cégeknél: Fuchs Dávid-
tól hat személyre való ezüst evőeszköz kész-
letet, gyémánt nyakéket, négy darab brilliáns 
gyűrűt, a Sternberg Z. J. cégtől hét darab pa-
namakalapot, öt női gallért, az Ádám Károly 
cégtől hét férfi mellényt, Graner Mihálytól négy 
darab tajték pipát csalt ki ilyen módon. Az 
értékes holmikat pénzé tette és saját céljaira 
fordította. 

A nagy szélhámos üzelmeiről itt is tudomást 
szerzett a rendőrség, mire Ulimann más vá-
rosba tette át székhelyét. Szatmárnémetibe 
utazott és működését ott azonnal megkezdte. 
Március tizedikén érkezett a városba, de ti-
zenkettedikén már mint a Szatmárnémeti le-

számitoló bank részvénytársaság igazgatója 
szerepelt. Levelezői állásra hirdetett pályáza-
tot és a jelentkezőktől mindenféle cimen bizo-
nyos tiszteletdíjakat követelt és kapott is. A 
könnyen szerzett pénzzel ismét visszament 
Szentesre és ugyancsak Bereznyai álnévvel si-
került két kereskedőt becsapnia. 

Amikor rajtavesztett üzelmein s a rendőrség 
letartóztatta, szélhámoskodni akart az őrülettel 
is : kiadta magát őrültnek. 

— Főlrobbantom az egész szegedi rendőr-
séget ! — kiáltozta, majd elkezdte a királyt 
szidni, hajbakapott börtönőrjeivel, följelentette 
biráit, az ügyészeket, a börtöntisztviselőket. 
Mindebből persze egész sereg pöre akadt. Szer-
dán kilenc darab csalása került fogásra ezen 
a hosszú és változatos pörmenün. 

Cvikkeresen s régebbi őrületszimulálásához 
hiven idegeskedve, bolondokat beszélve állt a 
hosszú, meggörbült termetű, erősen napkeleti 
orrú Ullman—Blum—Károlyi—Bereznyay a bí-
rák elé. Persze abszolúte nem érezte magát 
bűnösnek. A körleveleket unalmában küldözte 
szét, nagyúri spleenjót akarta elűzni vele. 

— De a kicsalt bélyegeket csak nem unal-
mában sikkasztotta el ? 

— Kérem, én a bélyegek árával leszámoltam 
mindaddig, amig Szegedről távozásra nem kény-
szeritett a rendőrség — felelte nagy derültség 
közepett a vádlott. 

—• Szóval nem akart csalni? 
— Persze, hogy nem. 
— Az se csalás, hogy palotája van? 
— Azt csak bizalomkeltésbó'l nyomattam a 

levélre. 
Tárgyalás közben Ullmann többször föl-

kiáltott : 
— Megőrülök! 
Az elnök lecsillapította, mire egy darabig 

nyugodtan ült a helyén, hogy aztán újból 
kontrabontoskodjék. Mindez azonban nem hasz-
nált s a késő délutánba nyúlé tárgyalásnak az 
lett a vége, hogy a törvényszék a bélyeg-
manipulánst alaposan megbélyegezte, négy évi 
börtönre itólve Ullmannt, az álgrófot, akinek 
nagyon unalmas lesz a börtöne, mert még csak 
hangzatos körleveleket sem küldhet világgá. 
Egy vigasztalása azonban lehet. Az, hogy el-
itélik öt még jó egynéhányszor. 

NAPI HÍREK 
, — Lapunk egyes példányai Buda-
pesten, a Bohonczi-dohúnytőzsdében, 
Andrássy-ut. 48, (Oktogon) 10 fillérért 
kaphatók. 

— H e g e d ű s L ó r á n t S z e g e d e n . A Gyár-
iparosok Országos Szövetségének szegedi 
kerülete huszonnegyedikén délután öt óra-
kor tartja közgyűlését, a városháza nagy-
termében, mely alkalommal nemcsak a sze-
gedi érdekeltség, hanem a kerülethez tar-
tozó vidéki gyárosok is résztvesznek, a gyár-
ipar fejlődésének érdekeit érintő tanácsko-
zásban. A közgyűlés érdekességét fokozza, 
hogy résztvesz azon Hegedűs Lóránt dr 
országos képviselő, szövetségi igazgató is. 
A kiváló és szakkörökben nagy megbecsü-
lésnek örvendő közgazdasági szakférfiú ezút-
tal előadást is tart „A magyar ipar jövendő 
küzdelmei" cimmel, melyet különös érdeklő-
déssel vár a közönség nem csak a lárgy 
rendkívül nagy fontossága, hanem az előadó 
illustrió személye miatt is. 

— A Dugon ics-Társaság j u t a lma i . A Du-

gonics-Társaság szépirodalmi osztálya évről-évre 

gazdagítja a magyar irodalmat. Szépirodalmi di-

jakat oszt ki ós ezáltal munkára serkenti a 

szegedi Írógárdát. Az idén egyszerre három kö-

töttet jutalmaz a Társaság. Az elmúlt évről is ma-

radván költségvetési födözet, a szépirodalmi 

osztály Balassa Ármin dr elnöklésével elhatá-

rozta, hogy Cserzy Mihály egy regényét, Kis-

teleki Ede költeményeit és Balassa József egy 

irodalomtörténeti tanulmányát jutalmazza. 

Cserzy Mihály Játszik a délibáb cimü regénye 

egyike a magyar népies irodalom legszebb alko-

tásainak. A másik dij Kisteleki Ede Összes 

költeményei számára jutott. A harmadik jutal-

mazott könyv Balassa József Mikszáth Kálmán 

Szegeden cimü nagyobb irodalmi tanulmánya. A 

három könyv még az idén megjelen. 

— K i b ő v í t i k a s z e m k ó r h á z a t . A sze-
gedi állami szemkórház betegforgalma olyan 
arányú növekedésnek indult, hogy belát-
ható időn belül okvetlenül szükségessé válik 
a kórház kibővítése. Erre a célra a törvény-
hatóság részéről evégre föntartott szomszé-
dos telket kívánja a belügyminiszter föl-
használni. Mivel azonban ezidő szerint meg 
nem állapitható az az időpont, mikor a ki-
bővítés költségeit az állami költségvetésbe 
beállítani és ahoz a törvényhozás hozzájáru-
lását kikérni lehet, a polgármesternek azt 
a javaslatát, amely szerint a kibővítésnek 
három éven belül való megvalósítása a telek 
átengedésének föltóteléül köttetnék ki, a 
miniszter nem fogadja el. A miniszter most 
leiratban biztosítja a polgármestert arról, 
hogy az átengedendő telek másra, mint a 
kórház kibővítésére fölhasználtatni nem fog 
és hogy ez a kibővítés hosszabb, vagy rövi-
debb, de előre meg nem állapitható időn 
belül mindenesetre megvalósul. Arra kéri 
ennélfogva a törvényhatóságot, hogy az 
átengedésre vonatkozó szerződós megkötése 
alkalmával a kibővítés megvalósításához 
zárós határidőhöz való kikötésétől tekint-
sen el. 

— A szegedi zs idó nőcgyesü lc tbő l . A 

szegedi zsidó nőegyesület május tizennyolca-

dikán, csütörtök délután öt órakor a zsidó 

hitközség székházának tanácstermében közgyű-

lést tart, amelyen özvegy Holtzer Jakabnó el-

nökül. Tárgy : Boldog emlékezetű Löm Lipót 

főrabbi száz éves születési évfordulói ünnep-

ségen való részvétel. 

— Vendég lősök ülése. A csongrádmegyei 
vendéglősök ipartársulatának választmánya csü-
törtökön délután négy órakor Horváth János 
Polgár-utca huszadik számú házban levő ven-
déglőjében ülést tart. Az ülés tárgya: a dorozs-
mai vendéglősökön a szolgabirák által ejtett 
sérelmek orvoslása. 

— Az őszi hadgyakor l a t ok . Az idén az 

őszi hadgyakorlat csak tizenhárom napig tart. 

Augusztus huszadikán kezdődik és szeptember 

harmadikán végződik. Szeptember neg-yedikén 

már szabadságolják a három éves katonákat. 

Az idén azért oly rövid az őszi hadgyakorlat, 

mert a VII. hadtesthez beosztott tábornokok 

az őszi hadgyakorlat színhelyéről, Facsetről a 

Felsőm,agyarországon megtartandó királygyakor-

latra utaznak. A budapesti lapoknak az a hire, 

hogv a VII. hadtest is részt vesz a királygya-

korlaton, nem felel meg a valóságnak. Az 5. 

honvódgyalogezredhez május huszadikától junius 

tizenegyedikéig négyszázötven tartalékos vo-

nul be. A tartalékosokat barakkokban szállá-

solják el. — A 46. gyalogezredhez május huszon-

egyedikéig kilencszáz tartalékos vonul be. 

Miután junius tizenegyedikéig a honvédek fog-

lalják el a barakkokat, junius nyolcadikától 

tizenegyedikéig a lakossághoz szállásolják cl 

Szóval, három napra kilencszáz ember elszállá-

solásával terhelik meg a lakosságot. 

— A felső i p a r i sko l a építése. A szegedi 

felső ipariskola építését most már sürgetik. A 

kereskedelmi miniszter rendelkezéséből az épí-

tésre az államépitészeti hivatal még májusban 

kiirja az árlejtést. 

— V iha rok . Bécsből jelentik: Bécs környékén 

tegnap mindenfelé nagy viharok voltak Guntrams-s 

dorfban óriási jégeső volt, mely a szőlőket tel-

jesen elpusztította. Egy öreg paraszt, Wagner 

Ferdinánd elkeseredésében fölakasztotta magát-

A badeni fürdőtelepben szintén nagy kárt oko-

zott a jégeső. — Boriszlávban tegnap orkán-

szerü vihar és felhőszakadás volt, mely nagy 

pusztítást vitt véghez. A város nagy részét 

elöntötte a víz és házak, üzletek vízben állanak-

Villámcsapás következtében hét nyersolajtárna 

kigyulladt és használhatatlanná vált. 

— A kutya-adó. Szabadkáról jelentik: Külö-

nös módját eszelte ki a csalásnak Gyurasze-

vics József tojáskereskedő. Végigjárta a tanyá-

kat és a kutyákra adót vetett ki. Elmondta) 

hogy őt a szabadkai főkapitány küldte ki, hogy 


