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Szózat, ez a félreérthetetlen célzás, ezek sze-
rint hé' nappal a Tisza meggyilkolása előtt 
jelent meg. 

Benlczky miniszter felelősséget vállal. 
A Szózat jelenti: Beniczky Ödön miniszter, 

aki tegnap szintén megjelent a keresztény nem-
zeti egyesülés pártjában, kijelentette az újság-
íróinak, hogy Almássy Denise grófnő beadvá-
nyának 5. pontja tulajdonképen öt, mint bel-
ügyminisztert illeti, mert az azokban foglaltakért 
• belügyminiszter felelős és ezt a felelősséget 
fi vállalja is. 

A miniszterelnök a tüntetések elten. 
Szerdán este Huszár Károly miniszterelnök 

megjelent a keresztény egyesflíés párthelyiségé-
ben, ahol zajos ovációban részesítették. A mi-
niszterelnök elhárította magáról az ünneplést. 
Kérte a párttagokat,* hogy ne rendezzenek tün-
tetést se ő mellette, s . mások mellett Nem 
vagyunk prímadonnák, mondotta, itt komoly 
harcokról van szó, itt egy szerencsétlen ország 
vergődik, amelynek szüksége van arra, hogy 
tökéletes egységet mutasson. A .tüntetések arra 
engednék következtetni az ellenségeinket, mon-
dotta tovább, hogy itt nagy ellentétek vannak, 
bolott nincsenek ellentétek. Itt mindenki egy-
értelműen kivánja a keresztény-kurzust Neki a 
tüntetések nem okoznak örömet, vagy fájdalmát. 
Ha akarná, százezer keresztény munkás állana 
itt, de ő a politikát nem akarja az utcára vinni. 

A Frledrich-ügy a minisztertanácson. 
Budapestről jelentik: Csütörtökön délelőtt 11 

órakor ült össze a minisztertanács, amely Al-
mássy Denise grófnő beadványa felett határoz. 
A kormány tanácskozása még tart, de kiszi-
várgott hirek szerint, ahogy arra már az előz-
ményekből is következtetni lehetett, beható vita 
folyik a miniszterelnöki palotában Friedrich 
István hadügyminiszteri állása és esetleges 
távozása körül. 

Báró Kilrthy Lajos, a nemzeti középpárt el-
nöke egy hirlapirónak igy nyilatkozott: 

— Kétségtelennek tartom, hogy Friedrich 
István, tia egyelőre rosszul esik is neki, a mi-
nisztertanácson feltétlenül be fogja látni, hogy 
vissza kell vonulnia. 

Friedrich ezzel szemben ismételten kijelen-
tette, hogy nem mond le. • 

Friedrich nem deferál. 
Az ej Nemzedék jelenti: A keresztény nem-

zeti egyesülés pártjának egyik vezetőjétől kap-
tuk az alábbi információt: 

— A keresztény nemzeti egyesülés pártjában 
különösen elkeseredve és felháborodva tették 
szóvá azt, hogy Friedrich István dolgában^ 
amely a hajsza óta elsőrangú ügye lett a ke-
resztény kurzusnak, a mai miniszteri tanácson 
éppen olyan miniszterek is befolyást gyakorol-
hatnak a döntésre, akiknek érdeke és politikai 
iránya azt köveleli, hogy a keresztény nemzeti 
irányt lejárassák. A pártban mozgalom indult 
meg, hogy Friedrich István abban az esetben 
se deferáljon a kabinet, döntésének, ha az eset-
leg éppen Bárczy és Heinrich szavazatával az 
6 megmaradása mellett döntenek. 
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.— Járvánnyá növekedett a spanyol-
betegaég. A városban rémhírek keringettek a 
spanyoljárvány pusztításáról. Talán még ha 
kolera dühöngene Szegeden, az sem keltene ily 
riadalmat Egyes túlzók százskra mondják a 
megbetegedések és halálozások számát Meg-
kérdeztük ure vonatkozólag dr. Wolf Ferenc 
városi tiszti főorvost, ki a következő felvilágo-
sítás adta: 

— Az tény s meg kell mondanunk, hogy a 
spanyol betegség valóságos járvánnyá fajult és 
az egész város területére kife jed. És ha ily 
arányokban fejlődik a járvánv tovább, a jövő 
hét elején a járványbizottságöt újból össze kell 
hívnunk. Az is tény, hogy * spanyol-betegség 
a fiatalság köréből szedi leginkábo áldozatait. 
A halálozásokról elterjedt hirek valótlanok, mert 
az eddigi megállapítások szerint a megbetege-
dettek 9—12 százaléka halt meg. összehason-
lítva az 1918 végén és 1919 elején dühöngött 
spanyoljárvánnyal, mikor 28—31 százaléka 
meghalt azoknak, akik e betegséget megkapták, 
nem mondható túlsóknak. Különben tiszta ké-
pet erről ma még nem lehet alkotni, mert a 
járvány egyre terjed. 

— Alaptalan hir Vasek fői £ pán távozá-
sáról. Egy-két szegedi lap dr. Vasek Ernő fő-
ispán-kormánybiztos budapesti utazásával kap-
csolatosan arról irt, hogy a főispán rövidesen 
megválik állásától. A Magyar Távirati Irodát 
illetékes helyről felhatalmazták annak közlésére, 
hogy a Vasek főispán távozásáról szóló hir 
minden alapot nélkülöz. Értesülésünk szerint 
a főispán hivatalos ügyeinek elintézése után 
néhány napon belül visszaérkezik székhelyére. 

— Az első kommunistapör Szegeden. A 
szegedi törvényszék gyorsított eljárás alapján 
tárgyaló ötös tanácsa Denk Tivadar törvény-
széki biró elnöklete alatt csütörtökön tárgyalta 
az első szegedi kommunistapört. A tanács előtt 
Bezdán Sándor 19 éves asztalossegéd állott 
vádlottként. Az ügyészség izgatás miatt emelt 
vádat ellene, mert a mult év december 18-ikán 
Lehoczky Jenő és Bokor András nemzeti had-
seregbeli katonák előtt azt a kijelentet tette, 
hogy: .megálljatok ti nemzeti hadseregbeliek, 
ti is csak addig fogtok élni, amig mi kommu-
nisták felébredünk*. A vádlott tagadta bűnös-
ségét és tanukép kérte kihallgatni id. Lévay 
György és ifj. Lévay György vasesztergályost 
arra nézve, hogy december 19-lkén délután 
öt órakor, amikor a vádbeli állítólagos cselek-
ményt elkövette, Lévayéknál volt A bíróság 
kihallgatta a tanukat, de miután vallomásuk 
nem volt egészen határozott, megesketésüket 
mellőzték. Lehoczky Jenő vallomásában azt 
adta elö, hogy Bezdán december 19-ikén dél-
után 5 órákor a Kossuth Lajos-sugáruton levő 
csendörlaktanya alatt meghívta, hogy menjen a 
Munkásotthonba. Bokor András őrvezető meg-
kérdezte Bezdántól, hogy mer katonát a 
Munkásotthonba hivni, mire Bezdán az inkri-
minált kijelentést tette. Bezdánt azzal is vá-
dol'a az ügyészség, hogy mint vörös katona 
a vörösöknek Szegeden kémkedett. A bíróság 
azonban csak az izgatás bűntettét látta fenn-
forogni és ezért a vád- és védőbeszéd elhang-
zása után Bezdánt 6 hónapi börtönre itélte, a 
büntetésből pedig az előzetes letartóztatással 
egv hónapot kitöltöttnek vett A bíróság sú-
lyosbító körülményt nem talált, enyhítő körül-
ményül pedig a vádlott büntetlen előítéletét és 
fiatal korát tudta be. A bíróság nem tette 
magáévá dr. Ráday László kirendelt védő 
felfogását, aki azzal érvelt, hogy az izgatás 
bűntettének elkövetéséhez nyilvánosság, tehát 
legalább három ember jelenléte szükséges. Az 
Ítélet a gyorsitolt eljárás szabályai szerint azon-
nal jogerőre emelkedett. 

— A budapesti spanyol-járvány. Buda-
pestről jelentik: A tiszti főorvosi hivatal jelen-
tése szerint szerdán spanyolban 688-an bete-
gedtek meg, a halálozások száma 53 volt 

— Katonai rekvlrélást kémek a tiszt-
viselők. A Délmagyarország részletesen kö-
zölte a köztisztviselők által megindított moz-
galmat, amelynek célja a drágaság csökken-
tése és az élelmiszerhiány megszüntetése. 
A tisztviselők által delegált l ő s bizottság 
szerdán délután a polgármester jelenlétében 
zárt értekezletet tartott, amelyan elhatát ózták, 

hocr a katonai rekvirálások elrendeléséhez 
szükséges lépéseket megteszik. 

— Windlschgrltz herceg megbukott a 
választáson. Budapestről jelentik: A sáros-
pataki pótválasztáson Wlndlschgr"tz Lajos her-
ceg kisebbségben maradt Molnár János város-
bíróval szemben, akit kisgazdapárti programmal 
a sárospataki kerület képviselőjévé választottak. 

— „Bazártömb" céljaira kérték a Püs-
pök-teret. Csibi Sándor mérnök és Kondorosy 
Géza építész beadványt intéztek a tanácshoz, 
melyben kérték a város hatóságát hogy en-
gedje át részükre a Püspök-teret építkezés cél-
jaira, a következő feltélelek mellett: Ók építeni 
fognak egyemeletes épületet, amelynek rövid 
elnevezése „Bazártömb" lenne. Az épületben 82 
üzlethelyiség, 36 iroda, 62 lakás és 20 műhely 
találna elhelyezést Harminc év után az egész 
épület, amelynek felépítése most 2 millió 400 
ezer koronába kerülne, teljesen a város tulaj-
donába menne át. Megjegyzik a kérelmezők, 
hogy az épület felépítése csak azért kerülne ily 
csekély összegbe, mert Csibi mérnöknek egy 
rendkivül praktikus találmányát alkalmaznák, 
mely úgyszólván felére redukálná az építési 
költségeket. A csütörtöki tanácsülés elutasította 
vállalkozókat kérelmükkel, azzal az indokolás-
sal, hogy elsősorban is a város maga részére 
tartja fenn a Püspök-teret, másodsorban pedig 
a város szabad fejlődését ilyen építkezésekkel 
nem lehet megakadályozni! 

— Vizsgálja meg könyvtárát és minden 
szépirodalmi munkát, beszerzési értéken felül, 
megvásárol készpénzért Grünwald Hermán 
könyv- és papirkereskedése, Bástya-utca 17., 
Kultúrpalotával szemben. Telefon 557. 2996 

— A város felemelte a legelődijakat. A 
csütörtöki tanácsülésen Bokor Pál h. polgár-
mester javaslatára a tanács 200 százalékkal 
felemelte a legelődijakat. Négy korona volt 
egy kilogram hus, amikor a jelenlegi legelő-
dijakat megállapítottuk, — mondotta a szenátor. 
Azóta 1000, sőt 2000 százalékkal emelkedtek 
az egyes cikkek árai és a földek jövedelmet 
Csak a város nem emelte arányosan a bérle-
teket és a legeltetési dijakat. A tanács több 
hozzászólás után a nagy marha után fizetendő 
legelődijat 150, borjú után 25, sertés és 
szamár után 30, juh után 14 koronában 
állapította meg. Vidékieknek nagy marha 200, 
borjú 100, szamár és sertés 45, a juh utáa 

Sédig 25 koronában szabták meg az évi 
sgeltetési dijat 

— Nemzeti Boy-vá^lalat kisebb fuvarozást 
eszközöl. Lazarowitz H. Lázár Tisza Lajos-
körut 31. Telefon 8—82. 

— 1919-ben 14.000 embert Ítélt halálra 
az orosz-szovjet A Magyar Kurír jelenti: Mint 
a Morning Postnak Stockholmból jelentik, 1919 
folyamán a moszkvai szovjet rendkívüli tör-
vényszéke, a hivatalos adatok szerint, 14.000 
embert itélt halálra. A jelentés szerint a bel-
sevisták titkos tevékenysége élénkebb, mint 
valaha.-Ügynökeik most állandóan nagy pénz-
összeget szállítanak Finnországba, ahol a leg-
utóbbi hét folyamán 30 ilyen kiküldöttet tar-
tóztattak le. 

— Egyetlen hely, ahol meglepő olcsón és 
jól vásárolhat bútort: a Deutsch Lajos Dugonics-
butoráruházában, Dugonics-tér 11., Forbáth-
palota. 
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