
n 

DELMAGYARORSZAQ Szeged, 1919 október 1 

A francia városkormányzó 
sajtóirodájából. 

Kirótt bírságok. 
A tábornok-városkormányzó f. évi október 

hó 14. és 15-én kelt elhatározásával, a követ-
kező személyeket sújtotta az alább felsorolt 
bírságokkal, a kiviteli tilalom megszegéseért: 
Vágó Ernő (Szeged), Pollák Sándor (Makó) és 
Kohn Béla (Szeged), összesen 7000 korona. 
Szűcs Lajos (Dorozsma) 300 korona. Szíjgyártó 
Gyula (Szeged) 200 korona. Börcsök Istvánné 
(Szeged) 600 korona. Tóth György né (Algyő) 
100 korona. Tóth Kálmánné (Nagyszentmiklós) 
200 korona. 

De T o u r n a d r e s. k., 
tábornok-városkormányzó. 

Megtalálták a szegedi 
kereskedők 127.000 
koronáját. 

C (Saját tudósítónktól.) Október elején — 
amint azt annak idején a Délmagyarország 
megírta — Hoffmann János szegedi nagy-
kereskedő egy vonat árut szállított fel Buda-
pestre. Nehogy a vonat üresen jöjjön vissza 
Szegedre, a francia parancsnokság engedé-
lyével megállapodott néhány szegedi iparossal 
és kereskedővel, hogy a vonaton elhozatja 
Budapesten 1 evásárolt árucikkeiket. Fel is 
utaztak Budapestre és amikor a bevásáriások 
nagy részét elvégezték, megbízták Szarvas 
Istvánt, Hoffmann egyik alkalmazottját, hogy 
a további vásárlásokat intézze és az áruk 
beraktározását el. E célra átadtak 
Szarvasnak 154.000 koronát és visszautaztak 
Szegedre. Néhány nap múlva Szarvas azzal 
érkezett haza, hogy 127.000 koronát kiloptak 
a zsebéből a villamoson. A károsult iparosok 
feljelentést tettek a rendőrségen, ahol Szarvas 
vallatása során beismerte, hogy a 127.000 
koronát nem lopták el tőle, hanem 5000 
koronát elköltött, a többi pénzt pedig egy 
papírba csomagolva és leragasztva - 92.000 
koronát és még 32.000 koronát — átadott 
égy erzsébetfalvai rokonának megőrzés végett. 
A pénzt nem személyesen vitte el rokonához, 
hanem egy ismeretlen emberrel küldte el 
azzal, hogyha megőrzi a borítékba becsoma-
golt fontos iratokat, akkor övé lesz a 30.000 
korona fele. 

Posztós Mihály detektív felutazott Buda-
pestre Szarvassal, hogy az elrejtett pénzt 
megkerítse. Elment Szarvas nőrokonához és 
ugy adta ki magát, mintha ő volna az iratok 
és a pénz tulajdonosa és megkérdezte, hogy 
megkaphatja-e azokat. Az asszony azonban 
kijelentette, hogy az iratokat és a pénzt egy 
somogymegyei rokonához vitte el Lajosháza-
pusztára, mert nem érezte magánál kellő 
biztonságban. Posztós detektív két napig 
Erzsébetfalván tartózkodott, mert nem kapott 
összeköttetést Kaposvárra, azután pedig az 
asszonnyal együtt leutazott Lajosházára. 

Hatalmas záporban éjjel tíz kilométeres 
erdei utat gyalog kellett megtenniők, amig 
megérkeztek Kenyeres Jánoshoz, az asszony 
rokonához, akinél megtalálták a borítékba 
ragasztott 92.000 és a 30.000 koronát. 

Posztós detektív a pénzt letétbe helyezte, 
Szarvas Istvánt ezek után átadják az ügyész-
ségnek. 

Stéhli Istvánt kihallgatták Szatymazc i 

(Saját tudósítónktól.) Stéhli Istvánnak, a 
szegedi forradalmi végrehajtó-bizottság letar-
tóztatott tagjának legutóbbi kihallgatásáról rész-
letesen beszámoltunk. Pénteken Stéhlit Pottyondy 
Miklós rendőrkapitány, Vecsernyés István de-
tektiv-csoportvezető és Kosztra Lajos detektív 
kíséretében kivitte Szatymazra, hogy ott tovább 
folytassák ellene a nyomozást. Stéhli ugyanis 
Szatymazon működött a diktatúra alatt mint 
teljhatalmú politikai megbízott, miután a direk-
tórium Szegedről elmenekült. A helyszíni nyo-
mozás azért vált szükségessé, mert Stéhli első 
kihallgatása alkalmával tagadta, hogy bármi 
része lett volna a szatymazi villák kifosztásá-
ban és miután Stéhlit Szatymazon mindenki 
nagyon jól ismeri, a nyomozás ott sokkal 
gyorsabban és sikeresebben folytatható le el-
lene. Stéhlit azzal vádolják, hogy felnyittatta a 
szatymazi villákat, onnan minden elhordhatót 
elvitetett és az ott talált nagymennyiségű lisztet, 
zsirt, kolbászt és egyéb élelmiszereket beszál-
littatta Szatymazra és onnan Budapestre kül-
dette a vörös katonák segélyezésére. A villákból 
azonkívül nagyon sok alsó- és felsőruha 
hiányzik, amelyeket állítólag szintén Stéhli 
hordatott el. 

A nyomozás eddigi során Stéhli álmatlan-
ságát hangoztatta és — mint a deteklivek 
mondják — csak azokat a cselekményeket is-
meri be, amelyeket a tanuk rábizonyítanak. A 
nyomozás során számos tanúval szembesítették 
és ezeknek vallomása alapján beismerte, hogy 
az Endrényi-v\\\át sajátkezüleg nyitotta fel ál-
kulccsal. Stéhlinek nagyon megtetszett a villa, 
amely a környék legszebb és legfényesebben 
berendezett villája és ott ütötte fel a szállását. 
Nemsokára kiköltözködött a villába Stéhli fele-
sége is és nap-nap után pompás összejövetele-
ket rendeztek. Az összejöveteleken mindig 
10—15 vendég vett részt. Lassankint levágták 
a villa baromfi-állományát, a pince borából 12 
hektolitert elfogyasztottak, a többi boroshor-
dókba pedig vizet öntöttek. 

Beismerte, hogy az Endrényi-villán kívül 
nyitotta még az Agócsi- és Tóth-tanyát. Uí 
bin a vörösök rádio-állomást rendeztek be,. 

A néppel szemben rendkívül szigorúan 
erőszakosan viselkedett, olyannyira, hogy 
alkalommal a nép már föl akart lázadni clk 
mert fejenként egy hóra csak egy kiló lis, 
utalt ki. Stehlinek valaki besúgta, hogy a SZÍ 
mazi templomban gabona van elrejtve. Erre 
egész templomot — még az oltárt is — 
kutatta, de nem talált semmit. 

Zsák tanitó felesége azt mondta egyszer 
rendőr feleségének megbotránkozólag: }i 
akar itt ez a piktorlegény?" Stéhli mindkt; 
a forradalmi törvényszék elé idéztette, aii 
az asszonyokat egy és egynegyedévi börtö 
Ítélte. Báló István szatymazi vendéglőst i 
törvényszék elé állíttatta, mert azt találta nf-
dani: „mégis csak disznóság, hogy ez a St> 
itt annyira erőszakoskodik". Bálót is egy ( 
Ítélték el. Stéhli a hintásszékből mosolyo, 
hallgatta az ítéletet. Állítólag Bálót Kecs 
métre akarta vitetni, hogy ott halálra ítéljél. 

Stéhli ellen egyelőre még Szatymazon f( 
falják a nyomozást, mert még számos ol; 
bűncselekménnyel vádolják, amelyeknek kid' 
téséhez helyszíni nyomozás szükséges. 

írógép és Nationa 
Cassa mechan ika i iizle* 
Mindennemű írógépek é s National (EilenSrz 
Cassa javítását és évi jókarban tartását i 
vállalom. Sikerült l e g j o b b m i n ő s é g ű irógépsz* 
lagot é s carbon copirpapirokai beszereznem. 

- Telefoni endelés t azonnal száiliiom. = 

K E L E M E N 
Szegedi Tábia, Törvényszék é s Járásbiróságr 
irógép műszerésze . Somogyi-utca 24. ezá> 

Telefon-szám 1322. 
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Királyság vagy 
köztársaság. 

A királyság helyreállítása mellett egitál 
Budapesten a keresztényszocialista és a ke-
resztény nemzeti párt. Gyűléseden nem lehet 
mellette agitálni, mert azokat a román pa-
rancsnokság betiltotta a köztársasági-párt 
minapi összejövetelén tőrtént verekedés miatt, 
amelyet az „ébredő magyarok" provokáltak. 
Annál elevenebb a propaganda a sajtóban. 
Az egyik keresztényszocialista lap szerint: „a 
köztársasági államforma ma — a legteljesebb 
predesztináció egy uj bolsevizmusra". S hogy 
a maga olvasóközönségének még jobban 
elmenjen a kedve a köztársasági államformá-
tól, — ha ugyan a bolsevizmus mumusa nem 
volna elég — a lap azt próbálja bizonyítani, 
hogy a zsidóság és a szociáldemokrata 
munkásság legcsökönyösebb hívei a köztársa-
sági rendszernek. Hogy a szociáldemokraták 
föltétlenül és minden föntartás nélkül köz-

társasági pártiak, ez természetes és maguk 
a köztársasági eszmékből következik. De h< 
a zsidók volnának egységesen a köztársa« 
csökönyös hivei, az már igazán hajánál foj 
előráncigált argumentum a köztársaság e!l. 
Az a publicista, aki ezt irja, vaskos kézenfi 
hatósággal — csak csúffá akarja tenni a k, 
társaságot. Azt hisszük azonban, hogy ami) 
az államformáról" kell majd határozni, a politi 
okosságnak kell döntenie annak, hogy a v? 
ságban mi hasznosabb az országra: a közi 
saság-e, vagy a királyság. Pusz; 
liraí érzelmek alapján, csak azc 
mert a királyság talán romantikusa! 
nem lehet a királyság mellett alaposan kardi 
kodni. Nem lehet olyan egyéni vélekedések 
sem, amelyeket súlyos okok nem támogatn 
Ugyanez áll a köztársasági forma híveire, 
a köztársaság a hasznosabb az országra 
jövő sorsára, akkor maradjon meg a közfár 
ság, tekintet nélkül arra, hogy csakug} 
makacsul ragaszkodnak-e hozzá vagy nem, 

Ha lakásán bárminemű gázszerelés vagq javllá 
szükséges , forduljon bizalommal hozzám, mert a legegYszeriibbtől a legkomplikáltabb munkákat szaksz 
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Órák és ékszerek részletfizetésre! 
Irifz József Elsőrendű nagy 

j a v í t ó m ű h e l y ! m 
(A Brausweiier-cégnek 10 évig volt elsőrendű szakmunkása.) 287 

m ű ó r á s é s é k s z e r é s : 
Dugonics-tér 11. szám. m 

Törött aranyat a legmagasabb árban ves 


