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Már a szavazás kezdetén meglátszott, hogy
a Jankovioh-tpártiak túlnyomó számiban vannak. Kevéssel a választási aktus megnyitása után igy oszlottak meg a szavazatok: Jankovich 265, Beniczky 42.
Tizenegy órakor a Beniczky-választók kezdenek fölvonulni, de azért Jankovidhék még
mindig többségben voltak. Tizenegy órakor
ez volt az arány: Jankovich 479, Beniczky
165.
Ettől kezdve csak gyéren jöttek a Beniczky-választók az urnához, ugy, hogy Jankovich igen nagy többséggel vezetett. Háromnegyed egy órakor ez volt a szavazatok
aránya: Jankovich 536, Beniczky 197.
Este Ihat órakor: Jankovich 1198, Beniczky 1008.
Félhet órakor tűzték ki a zárórát, nyolcórára. Ekkor ez lett a végleges eredmény:
Jankovich
1359
Beniczky
1145
Igy Jankovich lett a kerület u j képviselője.
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A Wechsler-Moizes biinügy.
— Két napos tárgyalás a törvényszéken. —
(Saját tudósítónktól.) A mult év májusában Márton István szegedi billiárd-gyáros
váltóhamisítás miatt följelentette a rendőrségen Moizes Géza pénzbeszedőt, Wechsler
ödön fakereskedő alkalmazottját. Moizes öszszesen mintegy ötezer korona értékű váltót
hamisított a billiárd-gyáros nevére. A pénzbeszedő kihallgatása során súlyosan terhelő
vallomást tett Wechsler ödön ellen. Beismerte a váltóhamisítást, de azzal védekezett,
hogy főnökének az utasítására hamisította
a váltókra Márton István nevét. A rendőrség mindkettőjüket Letartóztatta. A fakereskedő tagadta a bűncselekményt. Elmondta a
vallomásában, hogy iMoizes visszaélt a bizalmával, elsikkasztotta a beinkasszált pénzeket és hogy a bűnét leplezhesse, váltókat hamisitott, Sikkasztás miatt, följelentést tett ellene. Wechslert egy napi őrizet után szabadonboesátotta a rendőrség, Moizest azonban
vizsgálati fogságba helyezte a vizsgálóbíró.
Ebben az ügyben csütörtökön kezdte
meg a tárgyalást a szegedi törvényszék harmadik büntető tanácsa. A tárgyalást két
napra tűzték ki. Negyvenöt tanút és két
írásszakértőt idézett be a biróság. A tárgyaláson Rigó Endre dr. elnökölt, a vádihatóságot Hubay László dr. ügyész képviselte,
Wechslert Balassa Ármin dr., Moizest Reiniger Jakab védte.
Az általános kérdések után az elnök ismertette a vádiratot, amely szerint Wechslert ós Moizest egy rendbeli magánokirathainisitás bűntettében mint tettestársakat, Moizest folytatólag elkövetett sikkasztással és
két rendbeli magánokirathamisitással vádolja az ügyészség. Moizes Géza 191L és 1912.
évek folyamán 2 darab 900 koronás, 5 darab
500 koronás és 1 darab 600 koronás váltóra
Wechsler Ödön megbízásából Márton István
billiárd-gyáros nevét — ennek tudta ós beleegyezése nélkül — elifogadói minőségben ráhauűsitotta, Wiobsler pedig a váltókat, kitöltötte és laszámitoltatta. Ugyanígy cseleked-
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tek két darab 900 koronás váltóval is, csakhogy ezekre Bájer Lajos és Simon István
neve került. Vádolja aztán a vádirat Moizes
Gézát azzal is, .hogy Wechsler, akit főnöke
pénztől vételre is följ ogositott, a kezeihez jutott pénzből 6148 korona 38 fillért elsikkasztott. A vádirat szerint Moizes a kétrendbeli
csalást akként követte el, hogy Márton István koholt megbízásából egy izben 1000, másodízben 150 koronát csalt ki Wedhslertől és.
ezen összegeket is a saját céljaira forditotta.
A vádirat ismertetése után Moizes Gézát hallgatta ki a biróság. A huszonkilenc
éves fiatalember a kártya áldozata. Hónapokig éj jelezett a kártya-szeparékban, százasok
ós ezresek úsztak el a zöld asztalon. Mindenkinek föltűnt a költekezése, amely a legkevésbé sem illet száznyolcvan korona fizetéséhez. A tárgyaláson tagadta a sikkasztást.
A váltóhamisítást főnökének az utasítására
követte el.
Wechsler ödön tagadta, hogy része volna a váltómanipulációkiban. Beismerte, hogy
ő töltötte ki a váltókat, de sejtelme sem volt
arról, bogy hamis Márton István aláírása.
A két vádlott vallomása .után a tanukat
.hallgatta ki a biróság. Tizenkét órakor félbeszakították a tárgyalást és délután négy
órakor folytatták a tanúkihallgatásokat.
Este hét órakor félbeszakították a tárgyalást. Pénteken délelőtt folytatják a ta
nukihallgatásokat. ítélet délutánra várható.
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Szegedi kalendárium.
IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet jelentése
szerint: További hőemelkedés
nyugaton elvétve csapadék
várható.
Sürgönyprognózis: Enyhébb, elvétve csapadék. Déli
hőmérséklet:
5.2 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHAZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„A barlanglakók", Tömörkény István
egyfelvonásos színdarabjának bemutatója, utána „A pajkos diákok", operett.
URANIA SZÍNHÁZ: Délután hat órától
kezdve „A vörös Juli". Dráma 3 felvonásban.
VASS-MOZ1,
délután
hat
órától
kezdve „A komédiások". Mimodráma 3 felvonásban.
APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól
este
fél 11-ig „A milliárdos kisasszony".
Vigjáték
3 felvonásban.
A BELVÁROSI
RÓMAI
KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
Prohászka Ottokár
szentmisét tart szentáldozás keretében,
kezdődik
reggel félnyolc órakor.
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A tömegsztrájk Szegedem
(Saját tudósítónktól.) A 'szociáldemokrata párt készülődéséből kiszivárgott a hir,
hogy hétfőn, a választójogi törvényjavaslat
benyújtása napján proklamálják a tömegsztrájkot. A szocialista munkásság a fővárosban tegnap este kimondta a határozatot,
hogy abban a percben megkezdi a sztrájkot,
amikor erre a pártvezetőség fölszólítja. Bennünket különösen az érdékel, hogy a tömegsztrájk milyen mérvet öt majd Szegeden. A
szegedi szociáldemokrata párt tudvalevőleg
már betekkel ezelőtt elhatározta, hogy a tömegsztrájk megkezdésének a napját és tartamát a központi pártvezetőségre bizza. Szegeden azonban a munkásság egy jelentékeny
része mem vesz részt a sztrájkban, amiből
összeütközések várhatók. Több gyárban és
ipartelepen nem sztrájkolnak. Ezt a pártvezetoség is .tudja, annély eredménytelenül
igyekezett csatlakozásra kapacitálni a tömegsztrájk fegyverét elkerülni óhajtó munkásokat. A dolgozó munkásokat terrorizálni
akarják a munka abbamhagyásár,a, amit azonban a készenlétben levő rendőrség meggátol.
;
Értesülésünk szerint azok az ipartelepek,
amelyek nem szüntetik meg az üzemet, már
élőre kérték .a rendőrség védelmét. A rendőrséget titkos belügyminiszteri rendelet utasítja arra, hogy milyein módon visélkedjék a
tömegsztrájkkal szemben. Nagyobb összetűzés esetén a katonaság is kivonul, hogy
helyreállítsa a rendet és biztositsa a polgárság nyűg,almát. A rendörségen már serényen
készülődnék a tömegsztrájkra, a várható intézkedéseket azonban taktikai okból titokban
tartják. Bizonyos az, hogy ha a tömegsztrájk
már hétfőn kitörne, ami egyébként igém valószínű, nem találná készületlen a szegedi
rendőrséget.
A tömegsztrájkra lázas intézkedésekkel
készülnek az egész országban.. Pesten és Budán hatvan-hatvan ágyas kórházat rendeztek
be ,az esetleges zavargások sebesültjeinek.
Az iskolákban nyitva maradnak a napközi
otthonok. Ujabban arról van szó, hogy a proletárdk gyermekei a sztrájk idején lehetőleg
távol tartózkodjanak a fővárostól, nehogy a
májusi tüntetések szomorú eseményei megismétlődjenek. Vidékről egyre több polgárcsalád jelentkezik azzal, hogy szivesen iogadják magukhoz a gyermekeket.
A munkások javarésze jó előre ellátta
magát pénzzel és eleséggel, ugy, hogy két
hétig is sztrájkolhatnak, anélkül, hogy
a
szakszervezeti pénztárt igénybe kellene venniök. Ha azonban szükségesnek mutatkozik,
a központ és a külföldi elvtársak is támogatják pénzzel a munkásságot.
A fővárosi szocialisták egyik vezetője
igy nyilatkozott a sztrájkról:
— A sztrájk — elkerülhetetlen. Nem szivesen nyulunk ehhez a végső fegyverhez,
különösen most nem, amikor a munkanélküliség amúgy is horribilis méreteket
öltött.
De a kormány választójogi javaslata kényszerít bennünket erre a lépésre s meg kell ezt
tennünk már csak azért is, hogy a jövőben
ilyen tömegsztrájkra szükség ne legyen. A
párthatározathoz negyven-ötven vidéki város szervezett munkássága csatlakozott s igy
úgyszólván, az egész országban egyetlen napon kezd szünetelni a munka. Forradalmat,
véres zavargást nem akarunk.
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