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A Passió játóHoh alatt VORÓS-

nógyes Kamarazene játszit 

Eláa<<ások: 5, 7 és 9 órakor. 

lést azonban nem lehetett megtartani, mert 
mindössze csak hatan-heten gyűltek össze. 
Az egybegyűltek megbeszélték az előkészítő 
leendőket és ujabb gyűlést fognak összehív-
ni. 

Hamis nyomon Katareu után. 
— Debrecenben még remélnek. — 

(Saját tudósítónktól.) N é h á n y napon á t 

remélhető volt, hogy <a debreceni borzalmas 

merényletnek ,a fő tettesét, Catareut mégis 

csak felelősségre lehet vonni gálád és véres 

gazságáért. Mára azonban olyain jelentést 

kaptunk, amely ezt ia reménységet jófor-

mán végképp saertefosztja. Hetényi Imre 

detéktivfőnök-hélyeitités ugyanis, akiit Üsa-

kübbe küldöttek, hogy ott a Gatareunak né-

]zett lernber sizemélyazdnosí|ág)áti megáll l apít-

sa, azt jelentett© táviratában], hogy az illető 

nem Catareu. 

•Ezzel ,a hírrel szemközt csak jelentékte-

len biztatást meríthetünk abból a tudósítás-

ból, amely azt mondja, hogy az ttezkübbeu 

letartóztatott gyanús ember kilét© még nincs 

pontosan megállapítva és még mindig lehet-

séges, hogy csakugyan. Catareu. 

Tegnap röviden megírtuk, hegy a detek-

tivfőnök ütaeitásiára Hetényi Imre dr. detek-

•tivfőnökhelyetties Kovacsevics Miklós deték-

tiiv kíséretében Üszkübbe utazott, hogy két-

ségtelenül megállapítsa, vájjon az az. ember, 

akit az iiszkübbi rendőrség őrizetbe veit, 

valóban Catareu-el M a reggel érkezett meg 

Hetényi Imre dr.-nák Üsakübben föladott 

távirata, amely közli a főkapitányságiga!, 

hogy az ott letartóztatott ember nem Cata-

reu. i 

Tegnap jelentés érkezett, amely szerint 
a bombamerénylet másik tettesét, Kirilovot 
Szófiában fölismerték és Székely László pond 
őrfogalmazót Szótiába küldték a merénylő 
kéz re kerítésére. Ma már Szófiából is megér-
kezett Székely László jelentése, amely közöl-
te a főkapitánysággal, hogy ez a nyom is 
hamis. \ 

Debrecenből jelentik: A bombamerény-
let tettesei után megindított nyomozás uj 
fordulatától jelentős sikert vár a rendőrség. 
Habár tegnap estiig Üszkübbőt: még neon ér-
keztek részletek, az egyiik merénylőnek, Ga-
tareunak letartóztatásáról, kétségtelennek 
tartják, hogy a megfigyelés alatt álló egyén-
ben valóban az egyik bombaküldőt ismerték 

föl. Ezt a föltevést támogatja az, hogy az 
iiszkübbi konzul távirata egész határozott-
sággal Catareuról beszél s nem egy hozzája 

hasonlító emberről, mint ahogy a nyomozás 
során érkezett jelentésekben általán vév© od-
vasható. 

Tegnap Gáthy Bálint királyi ügyész a 
Dalmácia legdélibb pontján lévő Kasztel-
nuovóból kapott távirati értesítést-, hogy ott 
letartóztattak két gyanús egyént, a k i k ot t 

már két napja fogva tartanak. Az illletőkr© 
ráillenek a bombamerénylők személyi adatai. 

A kasztelnuóvói csendőrség a két elfogott 
embert lefényképezte s a képeket .beküldte az 
ügyészségnek. Az arcképekről rögtön meg-
állapították, hogy nem hasonlítanak Cata-
reura és Kirilowra & ezért táviratilag intéz-
kedtek, hogy bocsássák őket szabadon. 

A Kasztelnuóvóból jött ujabb híradás 
arról is beszámol, hogy a bombaküldőknek 
nézett egyének kihallgatásuk alkalmával 
gyanúsan viselkedtek. Véletlen sBenecsétlen-
ségükre a debreceni merénylet idején Buko-
vinában 'ta.rtózkodtak ,s ugyanazein az uton 
szöktek 'Romániába, mint. Catareu és Kini-
lew. Romániából eltolonoolták őket s ván-
dorlásuk közben Szerbián át jutottak a dal-
mát tengerpartra. A merénylőknek nézett 
emberek kalanderek, akik becsavar, gták már 
a.z egész vlagot, de bűn nem terbrill őket. 

Ilyen hasoinl1© félreértésükről a világ 

minden részébal jönnek jelentések az ügyész-
séghez s csakhamar kiderül, hogy a megfi-
gyelés alatt álló vagy elfogott emberek uena 
azonosak a keresett, merénylőkkel. 

Hogy a jutalom kitűzése mily nagy je-
lentöségü a nyomozás további sorára, bizo-
ny it ja az, hogy a debreceni rendőrséghez né-
metországi gyárosok, iparvállalatok vezetői 

írnak leveleket s kérnek fényképet a kere-

sett tettesekről, mert nem tartják lehetetlen-
nek, hogy egy-egy több ezer munkást fog-
lalkoztató gyárban is megfordulhatnak, mint 
egyszerű munkások, hegy ,a. gyanút elberet-
jók magukról. A rendőrség készséggel telje-
siti a kéréseket s a 'kért fényképeket és le-
írásokat továbbítja. 

Káról) 1 Amerikában. Károlyi Mihályt 

Amerikában egy politikai gyülekezeti alkal-

mával tótok és csehek nagyszabású ellensé-

ges tüntetéssel jóformán megkergették. Füty-

tyel, orditozással, lármával akadályozták 

Károlyi beszédét. Csikágóbao, Cleveland-

ban pedig nagy mozgalom van, hogy Ká-

rolyi oltani nyilvános föllépését egyáltalán 

lehetetlenné tegyék. Newyorki hírek szerint 

Károlyi gróf kénytelen1 lesz amerikai tartóz-

kodását hirtelen megröviditeni. A bécsi lapok 

nevetséges képtelenségnek minősitik külön-

ben az Oroszország felé kacsingató maga-

tartást is. A Reichspost azt mondja, hogy 

az utazás terve el van temetve, nem marad 

ebből egyéb, im|int ;az ellenzék tanácstalan 

kapkodásának jele, mely belpolitikai tehetet-

lenségét elárulja. 

A horvát bán a királynál. Bécsből 
jelentik: Skerlecz Iván báró horvát bán ma 
reggel titkárával Bécsbe érkezett. A bán dél-
előtt tiz órakor a királynál magánkihallga-
táson jelent meg, amelyen a horvátországi 
ügyekről tett jelentést. Skerlecz Iván báró ma 
délután innen Zágrábba utazott. 
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HÚSVÉTI TOJÁSOK, 
diszdobozok, bel- és külföldi cukorkák 

nagy választékban kaphatók Ü 
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Kárász-u., Ungár Mayer-palota. Telefon 11—43 
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Győződjön meg, 
nem kiselejtezett, régi 
szövetek, hanem tiszta 
gyapjú 3 mtr. szövet, 
egy teljes férfi öltönyre 

kapható 18 kor.-ért 
Haltzer és Társa 
= posztó-áruházában HÜ 
SZEGED, Vár-utca 7. szám. 

(Föpoetával szemben.) 


