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Cselekvő Magyarok Tábora. |
(A Szeged budapesti tudósítójától)
A fővárosban mar több, mint egy hete nyomoz a
rencö ség Ottó Lajos öreg ékszerész meggyí kmtaása Ogyeben. Az aggastyánt késsel
torkon s<urták az u<cán, amikor budai ékszerüzletéből hazatérőben volt. Eleinte, mint annek
id-)én közöltök, az ékszerész házvezetőnőjét,
Scherenberger Jozefint és ennek barátját, Szautner Ferencet gyanúsítottak a gyilkossággal,
akiket le is tartóztattak. Mialatt azonban a Közönség figyelmét a mozdonyvezetőt sztrájkja
kötötte le, a rendőrség elfogta titkos feljelentés
altpjSn az igazi gyilsosokat: Bedó József é<
Dula Józstf állástalan tiiztvlaeőn szemelyében,
akik a gyilkosságét be i» ismerték.
Bedö Józsefnél letartóztatása alkalmával lakásán, a Deák Ferenc- szállodában töltött revolvert, rohamkést és különböző iratokat találtak. Az iraték közt politikai természetű följegyzések és gépírásos alapszabályok, eskümintak voltak. Az egyik íven megtalálták a
.Cselekvő Magyarok Táborának" programját.
Többek között a következőket: „a mai g j ö n g e
kurzus miatt a gyöngén működő különböző
titkos egyesületek nem hajtják végre e é g erélyesen a ki űzött célokat. Ezeknek a mulasztásoknak pótlására vállalkozik
a Cselekvő Magyarok Tábora. Minden tag föleskűszik arra,
hogy följebbvalójának minden parancsát
ellenkezés nélkül teljesíti, stb." Egy kuiyanyelven
hosszú névsort találtak. A né.sorban
ékszerészek, de főleg
tőzsdések
szerepeltek.
Minden
név mellé oda volt írva « foglalkozás
és pontos lakcim.
Andréka h. főkapitány előtt kedő részletesen
és fölenyesen vallolt: Érettségizeit. Tartalékos
alhadnagy. Sepsiszentgyörgyről menekült Budapestre. Magánhivatalnok tett. Három hónap
*eiő»t nősült. Elvette egy diósgyőri mérnök
leányát. Azóta állás nélkül áll. Antiszemita. Az
ő fejeben született meg az a terv, hogy megalapítja a Cselekvő Magyarok Táborát. Programot dolgozott ki. Több rokonérzésü ismerősével
beszélgetett a „Tábor" megszervezéséről, mert
azt látta, hogy a többi antiszemita egyesületek
nem igen működnek.
Bedö Józsefet és társát: Dula Józsefet elvitték
a rendőrök a Tárnok-utcai „Balta"-vendéglőbe.
A gyilkosok ugyanis tanúvallomások szerint ott
tartózkodtak a rablógyilkosság előtt. A „Bsltá"ban ráismertek Bedére és Dulára. Utöboi 45
éves vaiuti tisztviselő. Nagyváradról menekült
Budapestre, ahol családjáva! együtt élt állás
nélkül. Vallomása szetint eladta a lakását és a
pénzt elköltötte. De a lakását meg akarta tartani
és a pénzt vi>s*a akarta adni a vevőnek a
fölvett 400.000 koronát. Ennek az összegnek
megszerzi icért határozták el a rablást. Tóob
ékszeréire leselked;ek, »é 4 re Ottó Lajos kirablását határozták el. M<tor az öregember
hazafelé ment, útközben megtámadták és Bidő
József rohamkésévef beleszúrt a torkába, noha
azt vallotta, hogy nem szándékozták az öreget
megölni, c&ak ki akarták raoo.ni.
Bedö József a közönséges rahlógyilkos5*got
t a g ' d i i .igy ekszik. Azt hiszi, hogy na politikai
színezetei ad tettének, enyhébb megítélés
alá
esik. E'ért h ngsulyozza, hogy ö szervezte a
Cselekvő Magyarok Táborát. A szervezés állító ag még csak k e z d e n i állott es céljaikért
kellett rablás utján a pénzt szerezni. Bedó J i zsef sem tagadta, hogy képes lenne ktinani
azokat, akiket gyűlöl. M dkét tettest közönséges rablógyilkosig címé'; vasárnap délmán áiki> érték az ügyészségre * náluk talált különböző
iratok mé* a rendöramaradtak, mert ugy
láisjik, a Cselekvő M.
)k Taborának ü«ye
még nyomozásra vár.
Az elvetemült „cselekvő magyarok" ról n
rendőri nyomozás során nagyon Érdekes kdat
kcrűit napvilagra. Kiderült ugyaris, hogy köz
vétlenül az ö n g ékszeres* meggyilkolás* u é n
az Abbázia kávéházban tüzes antiszemita botrányt rögtönöztek, h wy a zürz-vatban fizr és
nélkül kereket oldhassmak. Tervül; nem sikerült, mert a pincérek B^dft Józs*.fet és Dul* Józsefet e csíptek és át diak a rendőrök ek. A
rendőrség azonban igazohatá uk után szabadon
bocsátotta őket, pedig ugyanabban az idööen
v Hadán a r e n d ő r s é g e az alaptalanul gyanúsított Szautner Ferencet.
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ia uj jegyzéket küld Franciaországnak.
Az Evening
Standard
jelen ése szerint a nek megegyezésre jutni. Ennek a megegyezési
francia kormány juhus 30-i jegyzékére az «n
politikának lehetővé tételére belpolitikai téren
gol kormány u| jegyzéket fog intézni Franca- , messzemenő tethík*el kiII a magántulajdont
cmAgho?. Ez az uj jegyzék legkésőbb cstt- megteríte ni. Az uj adókból 25 milliárd aranytörtökig eUé«zfll>
mátka évi jövedelem remélhető.
A Daily Chronicle ielen<ése szerint
Anglia
Az önáhó „Rajnai Köztársaság" kivei agy
végleg lemondott arról, hogy külön választ in- látszik, Düsseldorfba akarják áttenni megint
tézzen
Németországhoz.
műfcöd'sük színhelyét.
Az újonnan alakult rajnai függetlenségi párt
Londonban elsőrendűen kritikus napot jósolnak Baldwinnak erre a bélre. A mult csütörtöki tegnapr* nagygyűlést hívott össze. Az egybejóvátételi vita a pathment mindkét házábon gyűltek közt uj lapjukat, a „Das N m e Rcinenem hozott sikert a kormánynak és általános land" cimü heti lapot osztogatták. A mozgaaz a felfogás, hogy a külpolitikai bonyodalma- lom céljául önálló és független, szabad állam
kat sulyoa belpolitikai nehézségek fogják te- alakítását tűzték ki. A nagygyűlés igen viharos
tő mi. Magában a kormány kebelében is nagy lefolyású volt. A vita föszónoka Atthes, a megerőpróbara van kilátás, mert a
franciabarát szokott szidalmakkal fordult a porosz és a néminiszterek nyiltan szembehelyezkednek
a mi- met kormáay ellen. Erre viharos ellentmondás
niszterelnökkel
és az unionista párt
jelentékny hangzott fel, amely egyre erősbödött. Végül is
része is kudarcnak
tartja Baldwin és Curzon az egész gyűlés általános kavarodásba fulladt.
parlamenti fellépését a jivátétell
kérdésben.
Dűsszeldorfoan szombaton délután 7 óra tájfelrobA Lokalanzeiger jelenteie szerint Locbe, a ban az Örs tg felváltásakor kézigránátok
négy francia katona és
birodalmi gyiies elnöka beszédet mondett a banása következtében
megpoli iiai helyzetről. A birodalmi l y l l é s ülése- három polgár többé-kevésbé súlyosabban
zésének ajraktzdéléről azt mondotta, hogy a sebesült. A bombamerénylet miatt a rendőrfőszociáldemokrata párt követelni fogja, hogy nököt, továbbá a merényi* atyját és teitvérét
Franciaországgal tárgyalások utján igyekezze- | letartóztatták.

— H e g h a l t K a b o s Ede. Szűkszavú távirat
jelenti az esti órákban, hogy ma délután Kabos
Ede magyar iró Abbáziában meghalt. Kabos
Ede szinte hozzánött az uj magyar irodalom
mrgizflletéséhez, nélküle talán el sem lehet
képzelni, hogy állottak volna Ady Endrék, Birá
Lajosok, Révész Bélák, Juhász Gyulák, Duika
Ákosok szinte egyszerre az uj magyar iroda.om
meglentő zászlaja alá. Ötvenkilenc esztendőt
élt, vetetve *i irodalom hatásait, működött a
Budapesti Napló hasábjain az uj váteszekért
akkor, amikor még záptojás járt a kimondott
szóért. Irt egymásután azámos regényt, színművet és megizámláthatatlan novellát és tárcát.
Az első volt, aki a pe*ü életet komor naturaliiztikus színekkel festi meg, de itt-ott felctillan
munkáiban a fantasztikum a misztikum. Dolgozott reggeltől hajn lig, szerkesztett lapot, irt
poliiikitót-táviratig mmdent és míg mindig
maradt ideje, hogy meglássa az induló Ady
Endrét, aki akkor Párhból irta haza a Budapesti N p ó hasábjaira leveleit. Kabos Ede
Szegeden is megfordult egészen fiatal korábun,
a Szegedi Híradót szerkesztette, innen kerüt
fel a fövlroiba. Az ö érdeme az Érdekes U/ság
megteremtése és nem lehet elfelejteni, üogy
sokszor ő volt az egyedüli, aki Ady Endrét
versírásra négatta. Az u*óbbi időben Berlinben
élt és már hosszabb ideje betegeskedett. Benne
leánya: Kabos Ilonka zongoraművéaznő édesapját gyászolj i.
— Szász E'd4 — kormáayfátanicsos. A
hivataios lap vaeárnapí száma közli, ho?y a
kormányzó Szász Ernőnek, a Magyar Kenderés Lenipar Részvénytársaság vezérigazgatójának
közhasznú érdemes tevékenysége elismerésefii
a minisztere nök előterjesatá?ére a jyagyar királyi
kormányfő tanácsosi címet a d o i j j f y o i t a . Síász
Ernő n««yon megérdemelt kitüntetését h'zonyára
széles körökben megelégedésítel veszik tudomásul, de talán sehol olyan ő*zinte örömrwel,
mint Szeged társsdal tubatt. S ász Ernő szegedi
ember, innen indult ki már kezdetben n*gyr menendőnek Ígérkező k-rri rje. A háború 'ejéü
lett Stász Ernő sz ujszegedi k-mdergyár igazgatója s energiájává*, szorgalmával es n*gy»zerü
invenciójával ha earoaan nagy i'ndű'etct adott
a vállalatnak, Szeged >árgadalmában p*r|tg
páratlan áldoz t é-zié^fl t«-tte rendkivüi n p
szerűvé. amallyd min 'en hu »an<»árius és kulturá'is ügynek
itolgála'ára lit. Mini törvényhatósági tatj S?e ed k<"iz g h e n is élénk
léutvett egész a kommün siföreieií, akikor
Temesvárra köliöíöif. Az ei-ő elte- forrad 11mi
kormánynál: igen r gy sz Itáiatot teít, mert a
kommün által kiélt ország ellátására ő szerzett
lisztet nagy összeköttetésivel
a
szomszéd
államokból.. N<gyképás»é» iirt a részvéniitársavág 192013 n őt ülte te a vezérigazgatói
puzicióoa s azó>a Bud pesien é , mint kö.<g zd sagi életünknek egyik le^nmenebb tényezője,
akinek érdemeit most az államfő is honorána.

— Szeptemkerbea megnyílik az ujszegedi
tanítóképző. A tanítóképző ujszegedi épületén
már sz utolsó simításokat végzik a munkások.
Az iniézet ét a kebelében leietitendó középiskolai és egyttemi konviktusok szeptemberben
már meg is nyílnak. A felvételre vonatkozó
felvilágosításokat a tanítóképző gondnoksága
adja.
— Algner f ő i s p á n m e r g a l a u a borterm e l é s é r t . Algner
Károly főispán, a Szegedi
Qazdtsági Egyesü et
elnöke,
szövetségben
Geszthelyi Nagy Lászlóval, a kecskeméti mezőgazdasági kamara elnökével, akciót indiott,
hogy a homoki bortermelöket augusztus 20 ára
nagyobbszabásu értekezletre hivjat össze Szegedre. Az értekezlet cé ja f ő e g azoknak a veszedelmeknek elhárítása, amely a bortermelőket
a hordóhiány miatt fenyegeti. A termelők memorandumban leérik majd a földmiveiési minisztert állami segítségre.
— Szaz százalékkal emelték a városi
j a v a d a l m a k a t . Megírta a Szeged, hogy a tanács
tervbevette a vámfelügyelő hotas&örébe tartozó
vámhivataloknál kezeit városi javadalmak felcmeiétét. A tanács héifőn foglalkozott ezzel a
kérdéssel és elhatározta, hogy a javadalmakat
száz százalékkal emeli fel.
— Harcra kéazftlaek a háztulajdoaosok a
kecs* k e n e t i kongresszuson. A vidéki háztulajdonosok szeptember 8 án kongresszust tartanak Kecskeméten, amelynek igen harcias
han><u meghivéja most érke ett meg Pittich
Gyulához, a szegedi háztulajdonosok szövetségének elnökéhez. A meghívó bej. lenti, hogy a
vidéki, revezeiesen a kec kemeti, szegedi és
pécsi háztulajdonosok elhatározták a Háztulajdonosok Országos Szövetségéből való kiválásukat és azt, hogy megalaki ják a Vidéki Háztulajdonosok Országos Szöveiségét A HOSz.
ugyanis a meghivO panasza szerint mindig
„sze b n találja magát a főváros minden rendű
és rangú jól megszervezett tömegévei". „Ez a
tömeg az — folytai ja a meghívó —, amely a
ko cul odadobott jogainkat ki nem adja Karmaiból Ez a saját Önző céljait habzsoló ömeg
az, amely a mi tul jdo mnknak a visszaadásarét
kérésünkre „Feszítsd meg" I et kiált. Ezért kell
tű nünk ennek a mi Golgotánknak minden kínját és megaláztatását." Végül indítványozzák a
köztyülé ö sze ivOi, hogy az egyes városok
háztubj ionos- zövetségének közgyűlései írjanak
föl s kormányhoz és a neatzergy--léshez : kezdjen a nemzetgyü és sürgős tárgyalást a lakások
ügyében é állítsa vissza u
háztulajdonosok
szabad rendelK'Zési fogát. A megnivó szövegének etdekes befejezése e z : „Tántorít hatatlan
hazaszeretetünk keretén belül minden megengedető törvényes eszközt
mgudju -k meg, hogy
eltemetett jogainkat föltámasszuk 1"
— A *Wie«:»ioKi£i lnt**ei t d ő p r o f n ó z i a a :
Túlnyomóan száraz idő várható, hőcmelkedéssel.
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