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Egész hasábokat írnak a francia párisi lapok 
arról, hogy mi fog történni, ha a némei kor-
mány hivatalosan beszünteti a passzív elen-
állást. A legnagyobb óvatosságra intik Poinca-
rét, mondván, hogy Stresemann igéretét ne.n 
lehet készpénznk venni. Ha a jóvátételi kérdés 
általános szabályozása kedvező eredményre ve-
zet, altkor szób< jöhet a kiürítés határidején k 
megrövidítése. S ok hitelre tt>Iált' az a .ond >ni 
jelentés hogy Stresemann és a kormány áltása 
megrendült. 

A Reuter félhivatalos jelentése megcáfolja azt 
a hirt, hogy lord Curzon és Baidvin között 
nézeteitérés merült fel. 

A vasúti tisztviseiók 
uj kormányt várnak. 

Egy szocialist a lap jelenti: A biroda'mi igaz-
ságügyminiszfer felszólította a birodalmi fő-
ügyé zt, hogy sürgősen vegye v zsgálat alá a 
bajor forgalmi tisz viselők egyesületének azt a 
szigorúan bizalmas rendele'ét, amelyben a tiszt-
viselők viselkedésükre vonatkozóan kaptak uta-
si ást, hogy a birodaio n elnökinek felszólításá-
val szemben egy uj kormánynak engedelmes 
kedjenek Az igazságügyminisz'er azzal is meg 
bízta a főügyészt, hogy szükség esetén haza-
árulás címén indítsa meg az eljárást az egye-
sület vezetősége ellen. 

Politikusok titkos összejövetele. 
A berlini poii ikai rendőrség az elmúlt éj-

szaka magánházban tartott politikusokból álló 
összejövetelt leplezett le. Az összejövetelt a be-
tiltott berlini önvédelmi rendőrség volt vezetője 
hivta össze. Airi után felmerült az a gyanú, 
hogy a betiltott berlini önvédelmi rendőrség 
összejöveteléről van szó, az összejövetel 19 
résztvevőjét előállították a rendőrségre. 

Az elszakadni készülő Rajna-vidék. 
Düsseldorfból jelentik, hogy a szép iratisták 

ugy sz*mi anak, hogy a lakosság szeptember 
30-án külön vonatokkal tízezrével fog özöileni 
a rajn i köztársaság megalakítására. Be lini 
kormánykörökbei hangoztaják, hogy kételked-
nek az elszakadási mozgalom sikerében, ezt a 
meggyőződést a ruhrvidéki lakosság képvise ői-
veí minap történt tárgyalásokra alapítják. 

Egy jelentés s-erint Németország ügyeine'i 
vezetését háromtagú direktórium veszi át. A 
belső zavarok egyre komolyabbak. A Rajna 
vidéken biionyára francia befolyás alatt az el-
sza adási törekvesek folyton erősbödnek. Állító-
lag vasárnapra tervezik a Rajna-vidik elszaka-
dásának proklamációjdt. Egy hir szerint Bajor-
or zágban a jobboldaliak puccsra készülnek és 
Hittlert, az ismert vezért teszik meg az ország 
diktátorává. 

Jugoszláv c s a p a t e r ő s i t é s a bolgár határon. 
A B Igár Távirati Iroda jelenti: A nyugalom 

helyreállt azokban a kerüieiekben, ahol a kom-
munisták zavarok it támasztottak. Egvedül a 
legfontosabb Ferdinandó kornyékén tartj ik még 
magukat a lázadók, ehol azonban a katona 
nsüviletek rendben folynak. Hir szerint több 
bandavezér öngyilkosságot követelt el, egyik-
másikat pedig saját híveik koncolták fel. A 
laz dók Közül sokan fegyvereitől megsdták 
másukat. Megállapították, hogy orosz katonai 
fegyverrel voltak felszerelve. 

A kommunisták, akiknek eddig 25 lázfdési 
ki&érlelét verték le, azor '.ágtávo abbi vidécein 
ujabb fe kelésekkel próbálkoznak m«g, melyek 

erősen foglalkoz atiák a kormánycsapatokaf. 
A jugoszláv kormány elhatározta a bolgár 

határon levő csapatok megerősítésit, ho jy meg-
j akadályozza az irreguláris bandák át ö ését a 
! határon. Az irreguláris bandák létszámát mint-
I egy 25000 emberre becsülik. 

A »?erb kormány Siófiából hivatalos meg 
hívást kapott pénzügyi konferenciára, amelynek 
he yéül a bolgár kormány Szófiái jelölte meg 
és időp-ontjáu okíóber 2 át. A bolgár kormány 
azt ajánlja, hogy ezsn a tanácskozáson foly-
tassák a Nirbe» tn-^ke ddt tárgyilásoknt a 
jugoszláv- boigár határ bidositáia körül. 

(A Szeged tudósítójától.) 1921 október 13 án 
a Szegedi Uj Nemzedék hasáojain Nagy Sán-
dor hirl'pirri cikket irt igen éles és sértésekkel 
leli hangon Olejnyik Jóisef ellen, aki a szegedi 
szociáldemokrata pártnak r.'gi btfoiyásos tagja 
és a vasutasok szakszervezetének egyik vezetője 
volt. RágUmazó kitételekkel nencsak Oiej 
nyiket illette, hmem azokat a szociáldemokrata 
pártra is alkalmazta. Nenzetrontó- munkának 
nevezte Oiejnyik munkáját ame'yet ő a forra-
dalmak alatt a szociáldemokrata párt kebelében 
véízett. Cikkében — amelynek cime „Két kom 
munista vezér internálása'' alcíme, peág „Olej-
nyik Józsefet és Deli Károlyt Zalaegerszegre 
viszik" volt — többek között a következő kité-
telek foidulnak elé: „O ejnyik és Djli közis-
mert a a^jai voltak a penészes virágot termő 
szegedi proletárdiktatúrának. Otejnyik József a 
kommunista párt elnöke volt. Az egyesülés és 
a testvéri kézf gás munkáját ö végezte el a 
szegedi s ociáldemokrata párt és a kommunista 
párt között". .Midőn ily módon a kommunisták 
elnöke lett, berúgva a hatalomtól, proletár ke-
gyetlenséggel irt rá a szegedi társadalomra." 
Nagy Sándor még a követezőket i r j i : „Forra-
dalmárnak indult és betörő lett." „Autón járt s 
mindenütt megjelent, ahol csak mérgezni és rom-
bolni le letett. Hitvány táborkara istenitette s 
vakon követte dölyfös utasításait." 

Ezek a kitételek ós általában az egész cikk 
Olyanokat élli*, hogyha azo* valódiaknak bizo-
nyulnának, egyrészt bűnvádi eljárást kellene 
folyam itba tenni Oiejnyik ellen, másrészt pedig 
öt a közmegvetésnek lennék ki. 

Nagy Sándornak ma délelőtt ki Heti felelnie 
rágalmazásaiért a biróság előtt. Wild Károly 
tanácselnök dr. Rácz Andor és dr. Molnár 
István törvényszéki bírákkal déle'őtt 11 óra uián 
vonult be a terembe. A fő ragánvádlót dr. Eisner 
Manó segédje, dr. Burger B2la képvisil e nagy 
f lkészült líggel, mig vádlottat dr. Gróf Árpád 
he'v :tt di. Balogh B jla védte. 

Wild Káro'y e nőtt tlőször is békülésre szó-
lítja fe' a feleket. 

Két hétre ítélték az Uj Nemzedék munkatársát. 
Nogy Sándor v á d o t : Bennem meg volna a 

hajlandóság a békülésre. 
Olejnyik József: Olyan su'yos és becsületbe 

vágó védaksal i lettek engem, hogy ««m lehet 
ezi az ügyet békésen e'intezni. 

Néhány percig a két féí tárgyalásra vonul 
vissza. 

Dr. Balogh Bála védő fálpittant helyéről és 
igei energikus hangon a következeket mondja: 
Kívánom, hogy vonják vissza a följelentést és a 
perköltségeket fizezsék meg! 

De. Burger Béla ezek u'án kizártnak tariji a 
békül* st. 

Elnök Nagy Sándor személyi adatait veszi 
föl. Ezekben többek között előtordul, hogy ke-
reskedelmi érettségije van és egyszer volt el-
itéíve 3000 koronára sajtó utján elkövetett rá-
galmazásért. 

Wi d Károly ezután ismerteti a vádat. Föl-
olvassa az inkriminált kité;eieket, majd Oh'jwvik 
József vádiratát, amelyben az 1914. évi XIV. 
t.-c. értelmében kéti a vádlott megbüntetését. 

Ezután Nagy Sándor mondja el terjedelmes 
beszédeben v.d ke2é6ét. Nem érzi magát bű-
nösnek. A ci kért a felelő söRet vállalj i. jogos 
közérdekből irta. Mind n nemzetellenes embert 
lesújt a törvény. Ismer e hirből Olejnyiket és 
bomlasztó munkáját. Ezután a kommunizmusról 
beszél. Majd május 7 érői, amikor visszakerült 
a hatalom a po'gárság kezébe. 

0 ejnyik itt főember volt — folytatta Nagy 
Sándor —, a páttnjk egy főrxponense. Nem 
volt szociolde-jíokrata párt, hanem kommuni fa 
párt. Majd azt mondja, hogy Olejnyik kénysze-
ritette a vasutasokat a s?aksz;rvezetbe. Rendőri 
felügyelet alá helyez'ék, internálni akartak 

Ó az adatokat Stadler István rendőrkapitány-
tól kapta hivatalos iratok alapján. E;után az 
1921 ben fö lobbanó „vörös tünkről* beszél. 
Föl ak rta hi«ni a tá sadalom figyelmét, hogy 
vigyázzanak, öiüü, hogy ezeket az embereket 
internálni foaják. Má3 mondanivalója nincs. 

Olejnyik József fenn artja induvinyát. Kívánja 
a vádlott megbüntető-ét. 

Ezután Wild Károly elnök a rendőrségi ira-
tokat ismerteti. Ezek szerint hivitaos jelentés 
alapján indult eljárás Oejiyík ellen. A rend-
őrség in erntlni akarta. Ez ellen Otejnyik a 
belügyminiszterhez felebbezett 1921 október 
12 én. Mircius 8 án a belügyminiszter 3599— 
921. szám alatt leirt a k e r ü l i főkapitányhoz: 
megváltoztatta a rendőrség határozatát, mellőzi 
az internálást, mert beigazoldst nyert, hogy 
Olejnyik a forradalom alatt mérsékelt maga-
tartást tanúsított. Nem indokolt jelenlegi visel-
kedne sem internálásra. 

Felolvassa e?u án a Máv. üzletvezelősé* le-
iratát. Azért bocsátották el a szolgálatból, mert 
három napot igazolatlanul rrulasztott. Vizsgálatot 
nem indítottak igy ellene. 

Balogh Béla vodő ezu án a bizonyítás ki-
egészítésére tesz indítványt. Több megjelent 
t*nu kihallgatását kéri. Többek között 7 afy 
Tibor, Schmidt Ferenc mühelyfőnök, Ledermüller 
Gyula kihallgatását. 

Dr. Burger Béia rnditványoz*a a jegyző-
könyvek felolvasását. A hizonyitásnak nmes * 
he ye közérdekből sem. Nigy Sándor tiltott 
dolgokat köbölt folyamatban levő ügyről. 

— A szociáldemokrata pártnak — mondja 
Burger Béla — védelem nem kell Bizonyítja a 
párt alkotmányos müKödüséf. Vázolja a szocia-
listák külföldi működését. A párt sohasem 
szolgált bomlasztó célokat. El kell olvasni a 
párt válas/tási programját. Nincs ebben más, 
csak demokrácia. A parlamentben huszo-mé^y 
s/.ociáldemokra képviselő ül, akinek külföldi 
összeköttetésűit nem egyszer vette igénybe a 
kormány. 

Kifogásolja a valódiság bizonyítását, mert a 
határidő lejárt. O ejnyikről mindenki tudja, 
hogy mérsékelt ember. B zonyi ják ect Pálfy 
Jó/sef, Wimmer Fű öp, Borbola rendőttanácsos 
és m g sokan. 

A vsdő megnevezett t*nu< elfogultak és egy-
oldalúak. A vádakat megdöniö'te n b?lo«y-
minisz tr leirata. Ezek a tanuk az É\ÍE tagjai, 
nem fogadhatók el elfogulatlan tanuknak. Hi 
a vádiott csak egyetlen kitételt nem tud bizo-
nyítani, az elegendő arra, h >gy súlyos itéle et 
hozzon a b röhág. Több kitételre a védelem 
nw'm is nevezett meg bizonyítást. 

Ezu án ismertetni akarj* dr. Burger Béla, 
hogy hogyan készült az in ernálási eljárás 
O,ejnyik eílen. 

Elnök: Ez nem tartozik ide. 
Eiután a biróság határozathozdtalra vonul 

vissza. 
Am kor Wild Károly ismét megyiija a tár-

gvslast, bejelen i, boty törvényszék a valódiság 
bizonyítását nem rendelte el, mert az ügyet igy 
is el lehe' bírálni. 

Dr. Balogh Béla ez ell^n f.lfolyamodást je-
lent be. 

Dr. Burger Béia a vádat fenn'artja. A bűnös-
ség kimondását kéii. R rszhi-zemüséggel ina 
Na^y Sándor a. c kket, sienzációhsjhászásból. 

Dr. Balogh Béli felmentést kér. Megálla-
pítja, hogy Olejnyik tenyl g konmunista volt. 
N ^ y Sándor végigh reo ta a háboiut, nem ér-
demel büntetés'. 

Nagy Sándor: A nemzeti irányzat törhetet-
len híve, bizik az igazságban. 

A biróság Ítélethozatalra vonul vissza 
Mintegy negyedórai tárgyalás után Vrild Ká-

roly kihirdeti 9 törvényszék itéle ét. 
Bűnösnek mondtd ki a törvényszék Nagy 

Sándart sajtó utján e követett rág<lmazas és 
b-ciülemértés miatt, mert olyan dulgokat állí-
tott, amelyeknek valódiságuk esetén közmeg-
vetesnek tenné ki a fömagánvádlót. 

Az 1914 évi 41. t.-c. alapján 14 napi fog-
házra és ötvenezer korona pénzbüntetésre itélte 
Nagy Sándort. Az Ítéletet a Szeged cimü napi 
|;poan közzé kel) tenn'. Ezenkívül megállapít 
negyvennyolcezer korona perköltséget. Súlyos-
bító körülménynek vették bflnteiett előéletét, 
enyhítőnek hizafiss felbuzdutását. 

Dr. Burger Büa : Nem célja a büntetés, csu-
pán erkölcsi elfgtétel kellett. 

Nagy Sóndxr és v düje felebbezett az ítélet 
ellen a Táblához. 

— A íéü £ámcr>8hkenté»i t»«v^ny a hi-
varj&tas lapban. A Budapesti Közlöny csü-
törtöki szamában mrgjelenik a tisztviselői iét-
szá ncsökkentésről s?.óló törvény, mely lapköz-
leményekb51 főbb vonásaiban ismeretes. 


