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S Z E O E D Szeged, 1924 január 15. 

koronázott királyunk volt, tényleges király volt 
egészen a haláláig. Azért IV. Károlyt megilleti 
a királyokat megillető védelem. ítéletet kérek. 

Dr. Márton József tartotta meg ezután védő-
beszédét. 

— Tisztelettel viseltetem a király őfelsége 
személyével szemben, nyugalmat kérek neki az 
égtől és kérem Károly király szellemét, hogy 
bocsásson meg, amiért a durva sértéssel vádolt 
vádlottat védelmezem. Védettem megtette az 
inkriminált kifejezést, védem mégis őt és nem 
a bűnért, de a törvénytelen vád ellen. 

Ezután azt fejtegeti, hogy a vádlott áríailan, 
mivel az 1921. évi 47. t.cikk 2-ik szakasza 
a pragmatika szankciót hatályon kivül helyezte. 
A (örvényhozás detronizálta IV, Károlyt. 

— Királyság vagyunk, de nincs királyunk, nincs 
királyi házunk. Addig nincs király, mig — a 
törvény szerint — nem választunk. Ha ez a 
törvény áll, akkor nem lehet Kardos ellen azon 
a cimen vádat emelni. 

— Ha a törvényszék mégis ugy határozna, 
hogy van királyi házunk, akkor is fölmentést 
kér, mert Károly, akkor már meghalt, amikora 
sértés megtörtént. Ekkor már nem volt tagja a 
királyi háznak. Egy család tagjai csak előtt le-
helnek. A meghaltat tehát sérteni nem lehet. 
Zita királyné emelhetett volna egyedül vádat, 
de mivel ez nem történt meg, teljes fölmentést 
kér. 

A biróság ezután Ítélethozatalra vonul vissza, 
majd pár perc múlva Wild Károly elnök a kö-
vetkező Ítéletet hirdeti k i : 

— A biróság fölmentette a vádlottat a ki-
rályi ház tagja ellen elkövetett sértés büntette alól. 

Az indokolás kimondja, hogy az 1921 no-
vember 6 án érvénybe lépett 1921. évi 47. tc. 
kimondotta a detronizálást. Az összes szaka* 
ok bizonyítják ezt. A pragmatika szankció ha-
tályát vesztette. A Habsburgok bünletöjogi vé-
delme igy megszűnt. 

A biróság azonban megállapította a meghalt 
ember meggyalázásának vétségét. Ez azonban 
magáninditványos vádra üldözendő, ilyen indít-
vány nem volt, igy fel kellett a vádlottat men-
teni. 

Az ügyész felebbezéssel él az itélet ellen, 
valamint az itélet indokolása miatt is felebbe-
zést jelentett be, amiért a biróság kimondotta a 
Habsburgok védelmének megszűnését, valamint 
hogy megállapította a meghalt ember me?gya-
lázását. Az ítéletnek írásban való kikézbesítését 
kéri, mivel Írásban kivánja megindokolni feleb-
bezését. 
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SZEGED, Kelmtca 12. 
(Kérjük áras kirakatain-

kat megtekinteni . ) 

Glesó í j t r ie lc ipö vásár mi i a készlet tart: 
18.000 
60.000 
70.000 
80.000 
75.000 

Ffa®e ,K
e

75.000 f 
Nagybani vételnél viszonteláru-
aitóknak olcsább nagybani árakat 

számitunk. 269 
Ezen kedvezményeket csak addig 
nyújthatjuk, mig a raktárkészlet 
tort. Vidékre csakis a pénz előze-
tes beküldése mellett szállítunk. 
Meg nem felelés esetén vidéki 
verőknek a pénzt visszaadjuk. 

Gyermek rámás var-
rott (Flexiebel) cipő K 

N 0 1 m a g a s f ű z ő s 
e lpö K 

NŐI chew. fűzős magas 
cipő lack díszítéssel K 

Női ba rna baga la fű-
zős cipő . . . . K 

Nő i me leg bélelt cipő 
bőrboritással . . . K 

237 millió a Kroó-bank passz ívája . 
(A Szeged tudósítójától.) A szegedi rendőr-

ségen már teljesen e lkézül tek a Kroó-bsnk 
ügyével annak ellenére, hogy még mindig jön-
nek ujabb panaszosok, akik eddig bizonyos 
személyi okok miatt nem tették meg fáljelen-
tésüket. A hétfői nap folyamán a társad alom 
előkelőbb osztályából kerüllek kii a följelentők, 
akik mind nagyobb összeget helyeitek el a 
bankban heti kamatra. A rendőrtisztviselők ter-
mészetesen a följelentéseket jegyzőkönyvbe fog-
lalják és miután már az összes iratok az ügyész-
ségen vannak, ezeket pótlólag fogják átküldeni 
az ügyészségre. Egyébként — mint már jelen-
tettűk — Kroó Lipótot vasárnap adták át az 
ügyészségnek, ahol hűtlen kezelés és sikkasztás 
cimen indítanak ellene bűnvádi eljárást. Á ke-
rüitek az ügyészségre még vasárnap az öaszes 
kihallgatási jegyzökönyvek is, valamint egy nagy 
kosárban átvitték a bank összes lefoglalt és 
átvizsgált könyveit. 

A rovancsolási munkálatok is befejeződtek a 
bank helyiségében és ez alkalommal megálla-
pították a könyvszakértők, hogy a bank passzí-
vájáról szóló hirek túlzottak voltak. A Kroó-
bank összes passzívája kétszázharminchét mil-
liót tesz ki és erre nem talállak semmiféle fe-
dezetet, mivel a bsnk papírjai mind zálogban 
vannak egy előkelő fővárosi magánbanknál, 
ugy hogy ezeknek értékét nem lehet a kielégí-
tésekre fordítani. 

Értesülésünk szerint a megoldási, illetőleg a 
kibontakozási lehetőségről csak akkor lehet 

majd tárgyalni, ha ezen a héten megbeszélésre 
gyűlnek majd össze a bank összes kliensei. 
Ezen a megbeszélésen fognak azután dönteni 
e kivlégités formájáról és mennyiségéről is. A:-; 
ügyben megkezdett szanálási tárgyalások nem 
vezettek eredményre, ugy hogy most ujabb 
szanálási lehetőségen dolgoznak. 

Hétfőn délelőtt kihallgatták a rendőrségen a 
bank összes tisztviselőit, majd Kroó Lipót val-
lomásában azt is megemlítette, hogy a bukást 
valószínűleg a tisztviselők hűtlen kezelése okozta. 
Ez a kihallgatások alkalmából nem igazolódott 
be. Inkább az bizonyosodott be, hogy Kroóék 
feltűnően sokat költöttek. 

A rendőnég elfogató parancsot adott ki 
Kroó György ' ellen is, aki jelenleg külföldön 
tartózkodik. 

Csődöt kért a Forgalmi Bank. 

A Forgalmi Bank ügyében a rendőrség meg-
szüntette az eljárást, mivel a cég csődöt jelen-
tett be és igy csődtömeggondnokul dr. Tóth 
Imrét nevezték ki, aki már meg is kezdte mű-
ködését. A rendőrség esetleg ennek a vizsgá-
latnak befejezése után ismét belekapcsolódik a 
munkába. Hétfőn ismét negyven följelentő tette 
meg följelentését a bank ellen. 

Szabadlábra hslyezték egyébként az őrizetbe 
vett Bárdos Edét, akinek — ugy látszik — 
csakugyan kevés szerep jutott a bank irányítá-
sában. Bárdos Ignác igazgatóról még semmi 
hir nem érkezett a rendörségre. 

l f á c z y M a r i s k a 
kötődéjében a legolcsóbb és legjobb a f e j e l é s . 
Tessék meggyőződni I Saját kötésű harisnyák 
olcsó árban raktáron. Feketesas-u. 17, emelet. 977 

Balassa Ármin. * 
— Frissen hantolt sírjára helyezem. — 

A szived ölt meg . . . fájhatott elégszer 
Amig tüzét szikrázta szerteszét. 
Fénylőn bűvölt, mint egy királyi ékszer; 
Zengett tirádát, nótát meg mesét. 

Testvéred Dankó, Eötvös és Tömörkény 
(Mélyült magyarság csillogó jogán); 
Jogért s a jóért szívós harcra tőrvén, 
Barátod volt sok gyönge sorspogány. 

Embervadonban bolygtál néha árván, 
Mert szittyák földjén vádlott árva itt, 
Ki napsütésnek látja — árnyait. 

Sírodra hajlik békülő szivárvány, 
A cégér pompás: hálásak, hívek 
Szivedből sarjadt hü Parasztszivek. 

Márky Imre. 
• *"— 

— Hxlálozásnk. A régi kereskedők közül 
, egyhunyt Winternitz Dávid, aki évtizedekig tartó 
j munkásság után hétfőn, 85 esztendős korában 

távozott el az élők sorából. Az elhunytat a 
Winternitz családon kivül P. Áldor Juliska, a 
szegedi szinház volt népszinmüénekesnője, gyá-
szolja. Temetése kedden délután 3 órakor lesz 
az At.iia-u'ca 3. szám alatt levő gyászházból. 
— Schwartz Dávig nyugalmazott pénzügyigaz-
gatósági tiszlviselő 73 éves korában hirtelen 
e hunyt. Temetése 14-én ment végbe a zsidó 
temető cinnterméböl. 

— Zilahi Klas J « n ő fegyelmije. Budapest-
ről jelentik: Zilahi Kiss Jenő alpolgármester 
ese'ében a fegyelmi vizsgálatot a fővároí közp. 
fegyelmi bizottsága intézi. Azt hiszik, hogy a 
fegyelmi bizottság igazolja az alpolgármester 
magatartását. 

— A Piónay-pör. Budapestről jelentik: A 
Prónay-pör hétfői tárgyalásán elsőnek Baky 
László főhadnagyot hallgatta ki a haditörvény-
szék. Elmondotta, hogy a vádlottak 
Prónayra sértő kijelentést sohasem 
Prónay anlidinasztikus szellemben 
rendeltjeit. Károly király első látogatása alkal-
mával a következő kijelentést tette: „Ha nekünk 
üzentek volna, azt a csirkefogót már régen fel-
akasztottuk volna,« Intézkedett, hogy a királyt, 
ha jön, tartóztassák le. Vitéz dr. Endre László 
gödöllői főszolgabírót, Nagy Alberl volt britan-
niás lisztet és Veres Péter csendőrtiszthelyeitest 
hallgatta még ki a ketonai törvényszék. A tár-
gyalást kedden folytatják. 

Ss in tő Tivadar xongoramfivéH 28-án. jegyek 
már kaphatók Endrényinél.' 

— Wagner Gusztáváé hi lá ls. Súlyos csa-
pás érte Wagner Gusitávot, a szegedi keres-
kedővilág példaadó munkásságu kiválóságát. 
Hosszas betegeskedés után szombaton elhunyt 
a felesége, született Felger Vilma, aki a leg-
ideálisabb módon élt a családi tűzhelyének. A 
nyilvánosságot szerényen kerüő úrinő minden 
idejét a családjának szentelte, nem szerepelt 
sehol fs betegeskedése miati évek óta mái 
iátni se lehetett. Elmúlása is csendes Volt; mint 
az élete. Hétfőn délután temették el a közön-
ség impozáns részvéte mellett. Elmúlását férjén 
és gyermekein kivül veje dr. Shvoy Kálmán 
vezérkari ezredes és a tiszte ők sokasága gyá-
szolja. 

— Koszoramegváltás. A .Nimród" vadásztársaság 
Wagner Gusztávné halála alkalmával koszorumegváltás 
cimén kétszázezer koronát küldött a pjlgármesten' 
gyorssegélyalap javára. 

3*gyczren Szegedi Gazdasági B;nk-ré>z* 
vényt (Kárász-utca 15), a legjobb tőkebefektetés. 

Arany, ezüst, brilliáns beváltásTóth, Kölcsey-u. 7, 

Holnap, szerdán fél 9-kor D'Albert zongoraestje. 

Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. a 

Elsőrendű SehérnemBek, kalapok, nyakkendők leg-
olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12. ws 

VUveietékél Feketénél készíttesse.Telefon to-72. 49 

Ha g á J ö z ó j e , lámpája, kormoz, javíttassa 
Havasnál, Fcdor-u. 2. Telefon 17—79. m 

Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a 
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a 
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33) 
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt hala-
déktalanul intézkedhessünk. 
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nevelte alá-

Péntektől 

Szerelem éltet, 
szerelem öl 

napkeleti szerelmi kaland 8 felvonásban a Belvárosiban. 
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Robicseknél, Feketesas-utca 16. 
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