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Három havi állam fogház
királysértésért.
(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Napló
1913. julius 20-<iki számában 'vezércikk jelent
meg Békét
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a király

címmel.

A vezér-

cikk az akkori külpolitikai állapotokkal foglalkozott és ezzel, kapcsolatban erős tenorban foglalkozott a király személyével is, de
birálysértést ekkor nem fedezett fel a cikkben .a szegedi ügyészség. A Szegedi Napló
pechjére azonban a Kassai Újság átvágta
•a lapból ezt a vezércikket és a kassai ügyészség meg,indította a sajtópört a lap szerkesztője ellen, akinek ügyét az uj törvény érielmében már a szikbiróság tárgyalta. A kassai szerkesztőt a törvényszék fölmentette a
vád alól, mert azzal védekezett, hogy .az i)hkrimált cikket a Szegedi Naplóból vette át.
A tábla megsemmisítette a törvényszék ítéletét és a vádlottat 15 napi államfogházra
ítélte és ugyanekkor megindult az eljárás
Fehér Árpád, a Szegedi Napló akkori felelős
•szerkesztője ellen is.
Ma délelőtt 9 órakor tárgyalta ezt az
ügyet a szegedi törvényszék első tanácsa. Elnök volt: Pákai Elek táblabíró
szavazóbirák: Márton József dr. és
Gerhauser József dr. A vádat Decleva Dénes királyi ügyész képviselte, Fehér Árpádat Engvl
Sándor dr. ügyvéd védte.
Pókai
elnök a tárgyalás megnyitása
után ia vádlott lapszerkesztőt előszói- az általános kérdésekre hallgatta ki, azután a. jegyző felolvasta a vádiratot. A vádirat szerint
több királysértő kitétel van a cikkben. Többek között ez: „igy követeli a király Berciitől dtól az ital árát", továbbá „a dinasztiának mem lehet súlya, ha a koronát nem a néped szeretetéből, hanem a türelméből viseli."
Az inkriminált kifejezésekre vonatkozólag az elnök megkérdezte a vádlottól, hogy
bűnösnek érzi-e in agát?
— Nem vagyok bűnös, — mondottá Fehér Árpád, — mert én a királyt
sérteni
nem .akartam. Tiz éve vagyok újságíró és ez
alatt az idő alatt egyszer sem álltam
biróság

előtt. A cikket ugyan én tettem közzé, mint
a lapnak a felelős szerkesztője, de távol áldott tőlem még a gondolat is, hogy én ezáltal királysértést követek el.
Az elnök ezután felolvasta a vizsgálati
iratokat, amelyekből kitűnik, bogy a rendőrség a oikk kéziratát, — amiből a cikk szerzőjét kétségtelenül megállapítani lehetne, —
nem tudta megtalálni,

b á r h á z k u t a t á s t is tar-

tott .a nyomdában. Az iratok felöl vr.sása után
•a vád- és védőbeszédre került a sor. Decleva
ügyész beszédében kifejezte, bogy mindenütt,
'ahol királysági államforma van, a koronás
király tisztelete boinpolgári kötelesség. Különösen áll ez itt nálunk Magyarországon, mert
a magyar királyt koránál fogva is tisztelet
illeti meg. Igy ,a cikkiró nemcsak királysértést követett el, hanem megsértette az etbikaL
törvényeket is.
Engel Sándor dr. védőbeszédében kifejtette, hogy a cikkben, .abszolút nem volt ki''•ilysértés; ilyen szándék nem is vezethette a
tép szerkesztőjét, mert .ismeretes dolog, bogy
1
Szegedi Napló iránya mindig loyalis volt.
Kérte a szerkesztő fölmentését.
A biróság félórai tanácskozás után, délp t t féltizenegykor hirdette ki az Ítéletet, a
•tály szerint Fehér Árpádot bűnösnek találjak a királysértésben és három

hónapi

állam-

fogházra ítélték. Az ügyész megnyugodott az
Ítéletben, a védő .ellenben a bűnösség kimondása. és az ítélet súlyos volta miatt felebbezett.
Tekintettel arra, bogy .a legritkább eset
az, amikor újságíró királysértésért kerül a
biróság elé és ezúttal először átélt el :a szegedi szakbiróság szegedi újságírót ilyen súlyosan, a Délmagyarország munkatársa lueszéit erre vonatkozólag Fehér Árpáddal, a.ki
tegnap érkezett Szegedre a tárgyalás miatt.
Fehér Árpád a következőket mondotta:
— Meglep és elkeserít a biróság súlyos
Ítélete. Hosszú ujságirói működésem alatt,
amelynek jó részét Szegeden töltöttem el, soha nem volt még bajom a bírósággal. Ni ni
vagyok én és nem is voltam soha hivatásos
királysértő ás a biróság mégis olyan Ítélettel sújtott, mint néhány nappal ezelőtt Nagy
György dr.-t, akiről tudvalevő dolog, bogy
kétszer már el volt átélve hasonló bűncselekményért. Az Ítéletet megfellebbeztem és a
táblai tárgyaláson személyesen fogom védeni magamat. Lehetetlennek tartom, bogy a
tábla ezt a súlyos ítéletet jóváhagyja.
(tadliheaidkb

A kerületek beosztása. Nagy figyelmét
kelt, bogy a lapok ellenkező hírei dacára a
kerületek beosztásáról szóló kormányrendelethez, előbb a bizottságban s ,a képviselőházban beható vitára meg van adva a mód,
sőt a tudomásul vétel eminens bizalmi kérdésnek tekintendő.
Bútor zállit&sokat helyben és vidékre, beraktározást száraz

raktár

helyiségben eszközöl
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Szombat és vasárnap

Gyerünk csak...
Eredeti francia szellemes, kacagtató pikáns vígjáték 3 részben.

A főszerepben T R E P T O W OTTÓ,
a KÉK EGÉR főszereplője.
AScherlock-Holmes-sorozatI, része

A hires Conan Doyle regény után
a szerző személyes rendezésében.

vvvv
Előadások: V26.V48 és 9 órakor
vasárnap 2 órától folytatólag.

Halászok katasztrófája.
•— Szerencsétlenség a jéghegyek közt. —
(Saját tudósítónktól.)
Az ujfundlandi
rozmárvadászó-flottilát nagy szerencsétlenség érte. Ugy látszik, hogy a New-Foundland
és a Southern-Crosse halászhajók legénységéből csak néhányan menekültek meg.
Kedden nagy hózivatar érte a halászokat. A zivatar két napig tartott. A legénység
egy része jéghegyen volt, mások egy óriási
jégtáblán, amely a nagy orkánban más jégtáblákkal ütközött össze és darabokra tört.
Az. egyes darabokat a vihar elsodorta a szélrózsa minden irányába. A két hajón maradt
halászok hasztalan igyekeztek társaikat megmenteni.
A rozmárvadászaton háromezer halász
vett részt és a halottak száma több százra
tehető. A Southern-Cross
fedélzetén több
mint húszezer rozmár volt, mert a vadászat
kitűnően sikerült. A szerencsétlenül járt NewFoundland és Southern-Cross fedélzetén háromszáz ember volt, akiknek legnagyobb részük elpusztult. A Belavenüura gőzös a NewFoundland legénységének harminc tagját
megmentette és negyvan holttestet is fölvett,
legénység többi részéről semmit sem 'tudnak.
A hajók két éjszakán át jéghegyek beláthatatlan tömegében úsztak, amelyeken
luilomszámra feküdtek halottak és elevenek.
A szerencsétlenek csaknem teljesen meg voltak fagyva. Átlag húsz emberből csak egy
maradt életben a jégtáblán, való negyven
órás utazás után. Az életben maradottak elbeszélése szerint a jégtáblán leirhatatlan volt
a kétségbeesés. Többen a tengerbe ugrottak,
mások eszüket vesztve társaikat fenyegették.
Londonból jelentik még: Floricel gőzöstől dróttalan táviirat érkezett, amely szerint
a New-Foundland legénységének legnagyobb
része orkán áldozata lett A Floricel azonnal
az áldozatok fölkutatására ment és sikerült
is mondhatatlan nehézségek között fölvennie a New-Foundlandnek több emberét félig
megfagyva. A Southern-Cross gőzös a newyorki kikötőbe érkezett. Fedélzetén volt siralmas állapotban a szerencsétlenül járt
New-Foundland ötven embere, akiket roppant veszedelemtón találtak egv uszójéghegyen.
Ezek elbeszélése szerint a New-Foundland összeütközött egy nagy jéghegygyei. A
legénység a hajóról egy jégtáblára menekült.
A borzasztó vihar azonban összetörte a jégtáblát és a nyilt tengerre sodorta az egyes
részeket. Vészjelet adtak, amelyet a Southern-Cross észrevett és azonnal az uszó
jégtábladarabok felé vette útját. Azt hiszik,
hogy a legénység nagy része, százhúsz ember vagy a hullámokban halt meg vagy megfagyott a jégtáblákon.
A New-Foundland 20 halászhajóból álló flottila egyik hajója volt. A flottila március 13-án hagyta el Uj-Foundland kikötőjét. A husz hajón összesen négyezer ember
volt. Mivel hosszabb idő óta nem érkezett
tőlük hir, aggódnak értük, mert azon a vidéken az utolsó napokban rettenetes zivatar
dühöngött.
A New-Foundlandot a zivatar valósággal beékelte jéghegyek közzé, ugy, (hogy a
hajó összetört, a viz behatolt a helyiségekbe és a gőzös elsülyedt.
Rövid ülés a képviselőházban. Ma délelőtt tizenegy órakor a képviselőház rövid
formális ülést tartott, hogy átvegye a főrendiház üzeneteit és a bizottságok jelentéseit. Szász Károly elnökölt a mai ülésen, aki
•az ülés megnyitása után meleg szavakkal emlékezett meg Budiszavlyevics Buda horvát
képviselő elhunytáról. Az elhunyt képviselő

