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a kényszerkölcsön kivetésének időpontjára, 
annak kamatozására és egyéb részletére vonat-
kozólag. A végleges megoldás csupán az 
Osztrák-Magyar Bank likvidálásának befejez-
tével következhetik be, amikor is a helyzet 
kialakultával önálló jegybank formájában, vagy 
más uj pénzügyi alakulással a koronaértéket 
megszüntetjük és magunk számára uj egész-
séges valutát teremtünk. 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer-
üzletemben. Szolig árak! órákban 
és ékszerekben nagy raktár. 154 

FISCtíER K. KORZÓ-KÁVÉHÁZ 
= MELLETT, sa 

Harsányi vezető-ügyész 
a kommunisták biinpöréről. 

(Saját tudósítónktól.) A proletáruralom bu-
kása után Szegeden, mint az ország minden 
városában és falvában, számos olyan embert 
tartóztattak le, akik a kommün alatt szerepet 
játszottak. A letartóztatottak nagyrésze még 
mindig fogságban van. Miután az előzetes le-
tartóztatás, illetve a vizsgálati fogság jó hosszú 
ideje tart, magától értetődően mindenki kíván-
csian várta, hogy mikor kerül már a sor a 
kommunisták ügyének tárgyalására. 

Az utóbbi napokban a sajtót is bejárta a hir, 
hogy a szegedi kommunisták ügyének tárgyalá-
sát még ebben a hónapban megkezdik. Arról 
is szólt a hir, hogy Szegeden nem a Friedrich-
kormány rendelete, hanem a rendes bűnvádi} 
peres eljárás alapján fogják tárgyalni a kom-
komínsták pereit. A Friedrich-kormány ellenfor-
radalmi törvényszéke ellen ugyanis állítólag az 
antant szót emelt. 

ÉRTESÍTEM nagyérdemű páciensei-
met, hogy fogászati működésemet, 
amelyet anyaghiány miatt kénytelen 

voltam szüneteltetni, újból megkezdtem. 
B A R T A Á G O S T O N 
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A kommunista bünperekre vonatkozóan 
munkatársunk kérdést intézett Harsányi Elemér 
vezető-ügyészhez, aki a következőket volt szí-
ves mondani: 

— Egyelőre nem tudjuk, hogy mikor kerül 
sor a főtárgyalásra, mert a vádirat még nem 
készült el, ilyen körülmények között pedig még 
nem lehet szó főtárgyalásról. Lehet, hogy már 
holnap, lehet holnapután, vagy még később, 
de természetesen vádirat nélkül nem lehet fő-
tárgyalást tartani. . >> 

— Körülbelül 25—30 egyén ellen folyik az 
eljárás, de nem azért, mert kommunisták vol-
tak, emiatt senkit letartóztatni se engedtem, 
hanem közönséges deliktumok miatt, melyeket 
a kommunista-éra alatt elkövettek. 

— A vörös terror bukása után természete-
sen itt is számos letartóztatás történt a csend-
őrség, a rendőrség részéről. Én meghagytam, 
hogy minden egyes letartóztatásról nekem tele-
fonon jelentést tegyenek. Minden egyes eset-
ben az volt első kérdésem, követett-e el az 

"(illető közönséges bűncselekményt. Ha az illető 
nem állott közönséges bűncselekmény elköve-
tésének súlyos gyanúja alatt, rögtön szabadon 
bocsátottam. 

— A szegedi igazságügyi hatóságok — 
anélkül, hogy az antant erre vonatkozó szándé-
kát ismerték volna — elhatározták, hogy eze-
ket az ügyeket — Szeged különleges helyze-
tére tekintettel — a rendes bűnvádi perrend 
szabályai szerint fogjuk letárgyalni. 

HÍREK 
Falusi idill. 

Csáth Géza, a modern magyar iroda-
lom egyik nagy reménysége, meghalt a 
bajai kórházban. Önmaga vetett véget 
tragikus életének, meghalt harminckét 
éves korában, mert az idegeit tönkre-
tette a háború és a forradalom. Pedig 
éppen orvosa volt az idegeknek, a nagy-
nevű Moravcsik professzor egyik leg-
különb tanitványa. Magyar tragédia az 
övé. A háborútól összetörve, falura, me-
nekült, körorvos lett a Bácskában. 

A magyar Maupassant: ezt mondotta 
róla régebben e sorok irójat akinek 
barátja volt Csáth Géza. És most 
Maupassant sorsa érte utói a magyar 
novella fiatal és kedves mesterét, aki 
utóbb a morfiumhoz folyamodott enyhü-
lésért. Szabó Dezső a falura küldi iró-
hősét, hogy ott uj erőt merítsen a hazai 
humusböl. Csáth Gézára nézve, ime, 

tragikussá vált a falusi idill. Hat éve 
egy névjegyen e sorok Írójának, aki 
szinte súlyos idegbajba esett, azt üzente 
Csáth Géza, az orvos és barát, hogy a 
harmincadik éven tul csak javulhat az 
idegesség. Szegény jó Csáth Gézáé 
immár örökre meggyógyult. Délutáni ál-
mát, amelyről a legszebb modern el-
beszélések egyikét irta, most már zavar-
talanul és morfium nélkül álmodhatja a 
csöndes vidéki temetőben. Harmincegy 
évet élt, de ez a rövid élet nagy és mély 
szenzációkkal szolgált neki is, a magyar 
irodalomnak is. 

Gyalu. 

Éksxermunkát készítek 
megrendelésre ízlésesen rajz vagy minta sze-
rint. Tört aranyat, briiliáns ékszert legmaga-
sabb áron veszek, Gáspár (Orosz) Ferenc, 
Kölcsey-u. 2. = Nagy órajavltó műhely. 
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Made in Austria. 
A termelés azonnali megindítása az egyetlen, 

amiről ma tulajdonképen beszélni szabadna. 
És mégis egyebet se csinál megint a magyar, 
mint politizál, korteskedik, agyarkodik. Ugy 
csinál ez a kiskorú ország, mint a bukott 
diák: falhoz csapja a könyvét és kimegy ját-
szani meg verekedni a mezőre. Ahelyett, hogy 
minden erejét megfeszítve készülne a pótvizs-
gára. Ha Magyarország még egyszer megbukik 
az antant Ítélőszéke előtt! örökre megbukott. 

Tanulhatnának nemcsak Németországtól, de 
Ausztriától is, hogyan kell azonnali serény é 
ügyes termeléssel hozzáfogni hazánk ujjáépité 
séhez. Lehet néha kis gyufaskatulyákat látni, 
szines képecskékkel a fedelükön. Az egyi 
Kitchenert és Robertst, a két héroszt ábrázolja. 
Arcképük körül ez a fölirás: „Two heroes. 
Viscount Kitchener — Earl Roberts. — Mad 
in Austria". A másikon a belga királyi pár 
azon is: „Made in Austria". 

Az élelmes Ausztria tehát már belekapcso 
lódott a nemzetkőzi életbe, ott megindult 
termelés egész Európa számára. A gyuf 
nem valami kitűnő gyártmány, de ezek 
ravasz kis cimkék megnyitják az útját a 
egész világba. Mert a gyár bizonyosan rá 
ragasztotta a skatulyák fedelére Viktor Erna 
nuelnek, Lloyd Georgenak, Wilsonnak 
képeit is, mint első barátságos üdvözletét a 
osztrák iparnak a régi ellenségek országába 
Amig nem látják az első magyar gyártmá-
nyon: „Made in Hungary" — addig Magyar-
ország jelentéktelen lesz Európa és a nagy 
világ számára. 

— Dr. Kelemen Béla és dr. Dobay Gyula 
Budapestre utaztak. Dr. Kelemen Béla kor 
mánybiztos és dr. Dobay Gyula főispán Buda 
pestre utaztak, hogy a kormánnyal tárgyaljanak 
Dr. Dobay Gyula át fogja nyújtani a Keres 
kedelmi és Iparkamara, valamint a Gazdasági 
Egyesület memorandumát a paprika-rendelet 
ellen. Dr. Dobay nem hiszi„ hogy a paprika-
rendeletet a kormány hatályon kivül helyezze. 
Ha a kormány a rendelethez ragaszkodnék, a 
főispán ajánlani togja, hogy a szegedi papriká-
nak más, magasabb árát állapítsák meg, 
mint a másvidékiének, azonkívül kérni fogja, 
hogy külön vegyék zárlat alá s a zár alá vételt 
a szegedi javadaltni hivatal foganatosítsa. Kérni 
fogja azt is, hogy' a paprika kilója után 15 
korona állami és 5 korona városi adót vesse-
nek ki, mert így a városnak is lesz valami 
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fflEDI SPEClAUTE szivarkahüvely főraktárába Szeged. Jókai-utca 11. sz. (Telefon 15-20.) 
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