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Ulain Ferenc m e g k e z d t e a m u n k á t 
a c song r ád i gyanús í t o t t ak ügyében . 

Szeged, 5 február 7. 

(A Szeged tudósitójától.) Jelentette néhány 
nappal ezelőtt a Szeged, bogy a csongrádi 
bombamerényletei kapcsolatban fogvatariott 
gyanúsítottak hozzátartozói nem régen Csong-
rádról a fővárosba utaztak és főikeresték dr. 
Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselőt, akit 
azzal az indokolással, hogy ö a keresztény-
fajvédő gondolat bátor harcosa, főikérték a 
csongrádi merénylők védelmének ellátására. 
Ulain ezt kötelességszerűen meg is ígérte és 
kijelentette előttük, hogy hamarosan Szegedre 
Jön és beletekint a merényletnek azon aktáiba, 
amelyeket szerinte egyoldalúan, a rendőri 
nyomozás alapján készítettek el a szegedi ható-
ságok. 

Ulain ígéretéhez képest szombaton este le is 
érkezett Szegedre és még szombaton azonnal 
érintkezésbe lépett dr. Széchényi István ügy-
véddel, aki — mint ismeretes — eddig az öt 
fogvatartot', illetőleg a már előbb szabadlábra 
helyezett Zubek Mihály, Kasztell Sándor, Sági 
János, Sági Rókus és Forgó Ferenc ügyeit 
intézte. Ulain és Széchényi megvitatták a me-
rényletnek jogi részét, majd vasárnap délelőtt 
Ulain engedélyt kért az ügyészségtől, hogy 
vasárnap délelőtt beszélhessen Piroska János 
nyug. főhadnaggyal, akivel már régebben jó 
ismeretségben van. 

A legmegbízhatóbb h:iyről szerzett értesülé-
sünk szerint Ulain meg is kapta a beszélgetési 
engedélyt és még délelőtt átment a Csillag-
börtönbe, ahol hosszabban beszélgetett Piroska 
Jánossal. A beszélgetés folyamán szóba kerül-
tek Piroska védelmének egyes kérdései, Piros-

kát ugyanis — mint ismeretes — felbujtással 
vették gyanúba. 

A beszélgetés után U jain ismét hosszasan 
tanácskozott dr. Széchényi Istvánnal, akivel 
abban állapodott meg, hogy a vizsgálóbírói 
viisgálat befejezéséig Széchényi fogja vezetni 
a gyanúsítottak ügyeit és csak ezután kapcso-
lódik be Uínin ismét a védelembe. Illetékes 
helyről ugy értesülünk, hogy Ulain Piroska 
János védelmét fogja ellátni a főtárgyalás folya-
mán, dr. Széchényi pedig Bőlönyiét. Előre-
láthatólag Sinkó Lászlónak, Piroska Györgynek 
és Fülöp Andornak külön védőik lesznek, mi-
vel különbőző érdekellentétek miatt Ulain nem 
láthatja el egyszerre az összes gyanusitott vé-
delmét. 

Egyébként, mint már jelentettük, a törvény-
szék vádtanácsa még az elmu't hét első nap-
ján elutasította Sinkó és négy társának szabad-
lábra helyezésre vonatkozó kérelmét. A gyanú-
sítottak mindnyájan felfolyamodást jelentettek 
be a határozat ellen és igy a táblának kell 
döntenie végső fokon az öt gyanusitott további 
sorsáról. A bombamerénylet iratai azonban 
még nem kerültek át a táblára, annak ellenére, 
bogy a vád anács határozata óta egy hét mult 
el. Ezt a késedelmet Ulain látogatásával hoz-
zák kapcsolatba, mivel U ain állítólag vasár-
nap beletekintett a merénylet aktáiba. Miután 
Uiain már vasárnap délután elu'azott Szeged-
ről, az akták kedden reggel átkerülnek a táb-
lára. A vizsgálóbíró most már némi késedelem-
mel folytaihatja le a vizsgálatot és ezekután 
természetesen a főtárgyalás kitűzése is késik. 

Miire.üc 
Elviselhetetlen volna egy második 

háború. 
London, február 4. Az angol-amerikai „Zarán-

dokok Klubja* Amerika uj londoni nagy-
kövéének tiszteletére vacsorát adott, amelyen 
megjelent a wal si herceg is, továbbá Macdonald 
miniszterelnök és Sir Eame Rowald, akit most 
nevezlek ki ^Washingtonba brit nagykövetté. 
Macdonald miniszterelnök a vacsora folyamán « 
pohárközöntőt mondott, amelyben hangozta'ta, 
hogy Anglia és Amerika kőzött a viszony soha-
sem volt olyan szívélyes, mint jelenleg. A két 
országnak nincs szüksége arra, hogy írott szer-
ződést kössön egymással, meri nagy morális 
erők alkojak közöttük a kötelékeket és ezek 
kihatását csak szűkítené, ha írásba foglalnák. 
Kellog amerikai nagykövet válaszában annak 
sztlk égeségét hangoztatta, hogy nemzetközi 
vitás kérdéseket döntőbíróság utján oldják meg. 
Kijelentette, hogy a nyugati civilizáció nem 
volna képes egy második nagy háborút kiállani 
és elviselni. 

— Széchenyi-lakoma a Nemzeti Kaszinó-
ban. Budapestről jelentik : Vasárnap este tar-
tották meg a gróf Széchenyi István emlékére 
rendezett 51. lakomát a Nemzeti Kaszinóban. 
A főhelyet báró Prónay György, az ünnepély 
,szónoka, foglalta el, szemben vele és mellette 
Horthy Miklós kormányzó, József, Albrecht és 
József Ferenc főhercegek, továbbá gróf Bethlen 
István miniszterelnök, gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter, gróf Csáky Károly honvédelmi 
miniszter, Rakovszky Iván belügyminiszter fog-
laltak helyet A harmadik fogás után báró 
Prónay György emelkedett szólásra és többek 
közt ezeket mondta: 

— A nemzet végzete azonban újra ugy 
akarta, hogy a magyar letérjen arról az ösvény-
ről, amelyet Széchenyi politikája megjelölt. A 
szabadelvű elveknek ugy a politikában, mint a 
társadalmi téren és az irodalomban túltengő 
befolyása következtében nem vették észre azt az 
aknamunkát, amelyet a s<ervezett nermetközi-
ség a nemzeti eszme és ezzel kapcsolatosan a 
keresztény erkölcsi világnézet ellen folytatott. 
Megmaradásunk alapja a nemzet géniuszához 
való törhetetlen ragaszkodás, összetartás, munka 
és önfegyele v. A leküzdendő nehézségek azon-
ban nagyok, mert ezt a föladatot esetleg az 
intérnacionalízmus hatalmával szembehelyez-
kedve kell megoldani. 

— A tani ók Eötvös-űnnep&lye. A szegedi 
Tanitók Egyesülete február 2-án, délután tar-
totta a központi egyetem aulájában szépszámú 
közönség jelenlétében báró Eötvös József em-
lékünnepélyét. Az ünnepély a Himnusz elének-
lésével kezdődött, amelynek elhangzása után dr. 
Kelemen Béla nyugalmazott miniszter méltatta 
báró Eötvös elévülhetetlen érdemeit. Ezután dr. 
Erdélyi László egyetemi tanár beszélt, majd 
Ráros Antal, az Eötvös-alap főtitkára tartott 
előadást a helyes tanítóképzésről és vázolta a 
mai tanítóképzés hibáit, amelyek az ország 
szomorú helyzete következtében állottak elő és 
amelyek ujabb erőteljesebb munkát követelnek 
a néptanítóktól. A szép ünnepélyt szavalatok 
és énekszámok tették változatossá. 

— Reiniger Jakab temetése. Vasárnap óriási 
részvét mellett temették a zsidó templom ud-
varáról Reiniger Jakabot, a szegedi ügyvédi ka-
mara pénteken elhunyt nagyérdemű elnökét. A 
templom udvara egészen megtelt a gyászo'ó 
sokasággal. Megjelentek a városi hatóság, az 
ügyvédi kamara, a bíróságok, a rendőrség stb 
képviselői. A gyászszertartás és dr. Löw főrabbi 
búcsúztató beszéde ulán Reiniger Jakabot igen 
sokan kisérték ki utolsó útjára. 

— Az újságírás gyásn . Gyászlap tudatja 
hogy Pogány Mihály, a Temesvári Hirlap szer-
kesztője és tulajdonosa 46 évas korában várat-
lanul meghalt. Az újságírás régi, derék, haza-
fias munkása szállt sírba Pogány Mihállyal, 
aki ott maradt a román megszáHás után is a 
Délvidéken és példátlan bátorsággal, szókimon-
dással harcolt a migyarság érdekeiért. A dél-
vidéki úgynevezett román területen a Temesvári 
Hirlap az egyetlen tekintélyes, nagyobb terje-
delmű lap, amoly valósággal a lelket tartotta 
ÍZ otlrekedt, száz bajjal, kellemetlenséggel 
küzdő maroknyi magyarságban, jogaibői nem 
engedett semmit s ha irredenta politikát nem 
is csinálhatott, de egy jottányit sem engedett 
abból a jussunkból, amit a trianoni szerződés 
biztosított számunkra, mint kisebbségnek. Sú-
lyos lelki életet élnek odalenn véreink és aggódó 
tekintettel figyelnek ideálra, pártoskodó magyar 
testvérekre. Ebből az életből szakadt ki most a 
példásan munkás Pogány, a jó magyar, a ki-
tűnő újságíró, a szeretetre méltó kolléga, az 
éleVet szerető közéleti férfi, özvegyén és egyetlen 
felnőtt fi in kivül — akinek most kellett bevo-
nulnia a román hadseregbe — sz egész ma-
gyar újságírás gyászolja. 

Szerdán és csütörtökön 

LIA MARA 
a Be lváros i Moz iban . 
— A „Szent József-akció" köszönete. A 

„Szent József-akció" vezetősége a Szeged utján 
mond köszönetet mindazoknak, akik bármivel is 
hozzájárultak a színházban január 26-án rendezett 
jótékonycélu előadás erkölcsi és anyagi sikeréhez. 
Az előadás erkölcsi sikeréről már beszámoltunk, 
anyagi sikere is eléri az erkölcsi siker nívóját. A 
jegyek árából, a felülfizetésekből Glattfelder Gyula 
megyéspüspök félmillió koronás adományával 
együtt 7,679.500 korona folyt be. A kiadások le-
vonása után tiszta jövedelem 6,199.820 korona 
maradt, amiből a szegénygyermekek felruházására 
fehérnemű- és felsőruhaanyagot és szövöttárut vá-
sároltak. Az akció vezetősége ezúton kéri fel azo-
kat a köszönetre nem váró hölgyeket a csatlako-
zásra, akik a krisztusi szeretet parancsát követve, 
eddig is munkálkodtak a szegények érdekében. 
Akik ruhanemű varrásra, vagy a szegények meg-
látogatására vállalkoznak, hétfőn vagy pénteken 
délután 3 és 6 óra között jelentkezhetnek a Szent 
József-akció helyiségében, Templom-tér 1-ső szám 
alatt. 

— Nagy szélvihar a fé városban. Budapwt-
ről jelentik: Vasárnap hajnali fél 3 órától déli 
fél 1 óráig óriási szélvihar dühöngött a főváros-
ban. Az összes forgalmasabb utvonalakon, kü-
lönösen a körutakon valósággal életveszélyes 
volt a közlekedés. A vihar seregestöl sodorta 
le a cégtáblákat, megrongálta a telefonhuzalo-
kat, ledöntötte a Császár-fürdő kéményét. A 
mentők huszonöt esetben nyújtottak segítséget, 
akik a viharban megsebesültek. 

H á z a s s á g . Ekker Böci és Klein Sándor házas-
ságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett) 

Belváros i Mozi 
Telefon: Pénztér 582. Telelőn: I f lozg. 25ö. 

Február hó 5-én, kedden 

parádés főszereplésével: 

Canada rózsája 
Szerelmi történet 5 felvonásban. 

Azonkívül: 

A földalatti tenger 
Dráma a bányában 5 felvonásban. 

Főszereplő: HOOT GIBBSON. 
Előadások: Fél 5, f:1 7 és fél 9 órakor. 
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