
S Z E G E D Széged, 1924 fabrwáf 6. 

Gyula kéri Eckhardt Tibor és dr. Antal István 
miniszterelnökségi titkár nyilatkozatának fel-
olvasását, amelyek bizonyítani tudjík, hogy 
miiyen romboló munkát folytatott a Szegedi 
Napló. Szerinte a Szegedi Napló magatartása 
visszanyúlik egészen a francia megszállásig. 

Egy kinos incidens után, amikor az elnök 
dr. Eisnert nem engedte beszélni, a biróság 
kijelenti, hogy mellőzik a nyilatkozatok fel-
olvasását. 

A bizonyítás befejezése után dr. Eisner Manó 
kezdi meg mélyen átgondolt és a meggyőződés 
erejével átitatott vádbeszédét. Fenntartja a 
vádat. A „rothasztó sajtó" olyan kifejezés, 
amely teljesen kimeríti a rágalmazás tényáila-
dékát. Zsirkay azt mondotta, bogy a Szegedi 
Napló nemzelpusztifó, rothasztó orgánum, ez 
súlyosan becsületsértő kifejezés. Hogy hamis 
nyilatkozatot közölt a Napló, ez bűnvádi el-
járást vont volna maga után. 

— Nem vitás — folytatta dr. Eisner —, 
hogy Tölgyes Gyula lefolytatta a párbeszédet. 
Nagy Sándor kijelentette előbb., hogy nem az 
egész nyilatkozatot, amelyet ö irt, mondta a 
főtanácsos. Ebben az ügyben két tettestárs áll 
a biróság előtt, de az oroszlánrész Zsirkayé, 
mert ö irta a sértő kitételeket. Zsirkay a „rot-
hasztó saj!ó"-v»l próbál védekezni és „tekin-
télyekre" hivatkozik. Itt Szegeden jól emléke-
zünk az ő tevékenységére és a Tüz xe, amikor 
is Zsirksy homlokegyenest ellenkező tanoknak 
szolgálatában álfolt, mint most. Ezekkel a té-
nyekkel a parlamentben sem tudott megbir-
kózni. A Szegedi Naplóról ilyet senki sem 
állithat. Zsirkayra pedig, rá lehet mutatni, hogy 
a hirhedt kommunista, Szalay János lapjába 
dolgozott... Zsirkay egyébként eddig fogja 
folytatni a mai elveit, amig szók népszerűséget 
ígérnek... 

— Zsirkay itt is fenntartotta vádjait. A vá-
dak vérvádak. Hazaárulással hatásos dolgokat 
állított és ezekből egvetlen egyet sem tud bi-
zonyítani. Beszélt a Napló betiltásáról is, dé 
elfelejtette, bgy keresztényalakulatok nagy pénzért 
vették meg a Naplót, akiknek nagy szükségük 
volt a Napló elterjedtségére . . . Ez a va!Ó3ág! 

— Baszélt Dánér Béláról, de ugy látszik, 
nem tudja Ziirksy, hogy Dinért sz igazság-
ügyminiszter felfüggesztette állásától. Ilyen em 
berekre hivatkozik. 

— Zsirkay frázisai — mondoita dr. Eisner 
— jók voltik a hordó tetején, vagy Máté-
szalkán, de igy nem lehet l eszélni a független 
biróság előtt! Erről a helyről ezekkel szemben 
meg kell védenem a bitóság tekintélyét. 

Ezután hosszasabban foglalkozik a bizonyí-
tással, amely fényesen igazolta, bogy Tölgye* 
azt irta, amit BoMka Sándor mondott. A Zsir-
kayék cikke valóilanság, kéri a bűnösség meg-
állapítását. 

Dr. Eisner Manó beszédét a következő sza-
vakkal fejezi be: 

— Szeged város keresztény társadalmának 
nagy része távol állott ezektől a gyülésezőktől 
és csak egy nsgyon kicsiny, de annál hango-
sabb társaság kiáltozott állandóan. Tölgyes és 
Engel Vilmos bár zsidó, de jobban tudják a 
keresztény erkölcsöt, mint Zsirkay. ők tudják, 
mi a rágalmazás és becsületsértés. 

Eisner ezulán enyhe büntetést kér Nagy 
Sándorra, de szigorút Z«irkayra, mert hiszen ő 
irta az inkriminált részeket. 

Ezután dr. Némedi Gyula tartotta meg védő 
beszédét. Az általános kifejezésekért nem lehet 
a vádlottat elitélni. Komoly meggyőződésből 
irta Zsirkay és ez tiszteletre méltó dolog. Fel-
mentést kér. 

Dr. Hunyadi Nagy Sándor fölmentéséi kéri, 
majd Eisner válasza után Zsirkay tiltakozik a 
hamis beállítások ellen. A Tüz-tt akarja tisz-
tára mosni, majd ellenforradalmi tevékenységei-
ről beszél. Fel van háborodva Tölgyesék álli-
fásain. 

A biróság ezután visszavonul és egy ór&i 
tanácskozás után Juhász elnök kihirdeti az 
ítéletet: 

A biróság bűnösnek mondotta ki Zsirkay 
Jánost és Nagy Sándort a sajtó utján elköve-
tett rágalmazás és becsületsértés vétségében és 
ezért a 92. szakasz alkalmaidsával Zsirkayt 
250,000 korona pénzbüntetésre, behajthatatlan-
ság esetén 25 napi elzárásra, Nagyot pedig 
130,000 korondra, Illetve 13 napi elzárásra 
itélfe. Az ítéletek végrehajtását azonban felfüg-
gesztette. Az ítéletei közzé kell tenni a Szegedi 
Uj Nemzedékben. 

Az indokolás kimondja, hogy a „rothasztó 
s í j i ő . . . " síb. kitételek rágalmazóik és ha igaz 
lenne, közmegvefésnek tennék ki szl ?z újságírót, 
aki ennél a lapnál dolgozik. A „baállitás hamis", az 
„irtferjuvaióti3nKkifőjezéseíspedigbec8ület£éríÖek. 

Enyhitő körülménynek vették Nrgy Sándor 
kisebb tevékenyegét és Zsirkay büntetlen elő-
életét és sulyesbiiónak Zsirkay nagyabb tevá-

Seypel széleskörű szerződést ajánl Romániának. 
Seypel kancellár 

kenységét. Ezért a tettestársakat el kellett ítélni, 
de a 92. szakaszt is alkalmazni kellett. Fölfüg-
geszteni azért kellett az Ítéletet, mert akkor ír-
ták a cikket, amikor a szenvedélyek hullámai 
magasra csapkodtak. 

Dr. Eisner tudomásul veszi az ítéletet Zsir-
kay ás Nagy Sándor a bűnösség megállapítása 
miatt a táblához feiebbeztuk. 

Bukarest, febru'«r 5. Ssypel osztrák s?ö?et-
ségi kancdlárGrÜnberger osztrák külügyminisz-
ter kíséretében meglátogatta B atianu miniszter-
elnö' ö'. Seypel igen széleskörű szerződés meg-
kötését hozta javaslatba, amelyie Bratianu mi-
niszterelnök hajlandónak mutatkozott. Holnap a 
külügyminisztériumban tanácskozás lesz. Seypel 
kancel'árt ma délben a király kihallgaíáson fo-
gadta, atíely után ebéden vendégül látta. A 
délután folyamán a két külügy miniszter tárgyalt 
egymással. 

a román sajtó képviselőit 
fogadta és kijelentette, hogy Bratianu minisz-
terelnökkel éi Duca külügyminiszterrel folyta-
tott tárgyalásai eredményesek voltak azoknak a 
jövő megegyezéseknek előkészítésére, amelyek 
mindkét tárgyaló fél jó akaratáról tesznek !>!• 
zonyságoH 

A félhivatalos Viitorul jelenti, hogy az osztrák-
román kereskedelmi szerződést a legtöbb ked-
vezményre vonatkozó záradék alapján kedden 
a külügyminisztériumban aláírták. 

— A vároa részvéte Reiniger Jakab hs-
lála fölött. Dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter kedden a következő részvéttáviratot intézte 
a Szegedi Ügyvédi Kamarához: Szeged sz. 
kir. város közönsége és hatósága nevében 
ősiinte részvétünket tolmácsoljuk a súlyos vesz-
teség fölött, ami a tekintetes Ügyvédi Kamarát 
közbecsülésben állott nagyérdemű elnökének, 
Reinig r J kab urnák váratlanul bekövetkezett 
elhunytával érte. A megboldogult közé etünk 
legérdemesebb és legtiszteltebb munkásai közé 
tartozott, aki széles látókörű nagy tudásával, 
puritán erkölcsi felfogásával s az igazi értékek-
hez méltó szerénységéve! nemcsak ügyvédtársai 
elismerését s a Kamara részéről megadható 
legnagyobb kifünteié t érdemelte ki, hanem az 
egész társadalom nagyrabecsülését. Távoíá'.a 
érzékeny vesztesége közéletünknek s a gyász 
ban, ami csa'ádja után eUősorban a tekintetes 

Ügyvédi Kamarát éri, oszto; ik e város egész 
közönsége. Kelt Szeged város tanácsának 1924. 
február hó 4-én tartott üléséről. 

— Országos kiá'tltás Újszegeden. A Baross-
Szövetség beadványt intézett a tanácshoz és 
azt kérte, hogy engedje át a város Újszegedet 
egy a nyár folyamán rendezendő országos ipari 
kiállítás céljaira. A tanács a kérelmet arzal a 
föltétellel teljesítette, hogy a szövetség bizto-
sítsa a kiállítás id^je alatt is az ujssegedi 
lakosok zavartalan közlekedését. 

— A Kiefaludy-Tárjaság uj tagjai. Buda-
pestről jelentik: A Kisfaludy-Társaság kedden 
délután íagváiaszió előzetes közgyűlés! tartott, 
amelyen Rákon Viktor hvlyére Lőrinay 
Györgyöt, Biőthy Zsolt helyére psdig Lyka 
Károlyt választotiik meg tagokul. — A lejárt 
pályázatok közül egyedül a Frsnklin-Társulat 
társadalmi tárgyú Tegényre kitüzötl pályadíját 
adták ki. Nyertes az első számú „Visszatérés" 
cimü pályamű. A jeligés levelet a február 19-iki 
ünnepélyes közgyűlésen fogják feíboalani. 

— Szabó Endre halál.-!. Szabó Endrét, az 
elhunyt iró*, köllőt és műfordítót méltatják a 
fővárosi lapok, aisi 75 éves korában hétfőn halt 
meg Budapesten. Különösen a legjelesebb orosz 
irók kiváló műfordítójaként ismeri a közönség, 
habár eredeti irásai is értékei irodalmunknak. 
Szabó Endrét csü öriökön délután három őrekor 
temetik a Kerepesi-temető halottas házából. Az 
elhunyt írónak, ckit feleségén, Nogáll Janka 
irónőn kívül az egész mBgyarság gyászol, a 
főváros díszs rhelyet adományozott. Az uó hűlt 
tetemét a Kerepesi-(emelő hsloitasháiában rava-
talozták föl. A Petőfi-TársísSg nevében, amely-
nek agilis tagja volt, Szdvay Gyula mondja 
majd a búcsúztatót. 

órá ját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. M7 

Olcső fürdőkádak, gyermek- é3 ülőkádak 
Fogcl Edénél, Takaréktár-utca 8. ^ 

Csütörtökön, február 7-én 

a Steinach-film előadásai 
nők részére fél 7 órakor, 
férfiak részére fél 5 és fél 9 órakor kezdőinek 

a Korzó Moziban. 

— A főispán gyűjtései. Dr. Aigner Károly főispán 
tovább folytalja a gyűjtést a fogadalmi templom javára 
és a felállítandó „nemzeti megújhodás" táblájának 
költségeire. A fogadalmi temptonra legújabban Szabó 
Kálmán városi főkertész lo.ooo koronát adományozott 
és ezzel a gyűjtött összeg 13,679.ooo korona. A nem-
zeti megújhodás emléktáblájára ujabban a következők 
adományoztak : Aczét Géza üo.ooo, Barios Lipót lo.ooo, 
rir. Bokor Pál Bo.ooo, Beck Jenő 25.ooo, Bölcsházy 
Dezső 5ooo, dr. Csikós Nagy József 5o.ooo, Czinner 
és Társa 5o.ooo, Fischof Gyula 5o ooo, Szabó Kálmán 
lo.ooo, Ottovay István 5o.ooo koronát. A legnagyobb 
összeget, tízmillió koronát, dr. Milkó Endre kormány-
főtanácsos adta a főispánnak a „nemzeti megújhodás" 
em'éktáblájára. Az ujabbi adományokkal együtt már 
ll,2oo.ooo korona gyűlt össze az emléktáblára. 

— Adőfehzó lamláa l tárgyaiésok. A szegedi II. 
sz. általános kereseti adó felszólamlási bizottság (a 
javadalmi hivatalban) február hó 6 án a következő 
tételeket fogja tárgyalni: Nővé Árpád Brüsszeli-körut 
9. Csömör Kálmán Bihari-utca 4. Asztalos György Öt-
halom-utca 45. Lanta István Remény-utca 53. Csömör 
István Vásárhelvi-sugárut 34. Tandari Mihályné Feltá-
madás utca 13. Rácz Ignácné Liget utca 8. Rihizsár 
Gyula Nemestakács-.ulca 48. Kovács Károly Petőfi 
Sándor-sugárut 51. özv. Boroska Sácdorné Pozsonyi 
Ignác-utca 5. Várady Józsefné Móra utca 36. Várady 
József Móra-utca 36. Radovanov Sándor Kossuth Lajos-
sugárut 44. Szélér Simon Veresács-utca 18. Kothencz 
János Párisi körút 3. Hegedűs Ele'-í Csillag-utca 16. 
Aradi Rozál Délibáb-utca 13. Szőnyi József Feltámadás-
utca 2i. Papp Ferenc Katona-utca 35. özv. Pálfi Pálné 
Szél-utca 19. Nagy József Alkony-utca 5. Milenkovits 
Dezső Teréz-utca 41. Szabó Teréz Hattyu-utca 47. Dr. 
Wehli Béla városi közkórház. Kovács Imre Hétvezér-
utca 45. Özv. Kovács Jánosné Hétvezér-utca 53 Szek-
Ier Borbála Petőfi Sándor-sugárut 77 Farkas Péter 
bádogos Móra utca 10. Szamos Katalin Pacsirta-utca 
19. A másik két bizottság idézések felebbezéseit tárgyalja. 

Belváros i 
Telefon: Pénztár 562, Telefon: 

OZI 
I f lazg. 258. 

Szerdán és csütörtökön, február hó 6-án és 7-én 

L Í R M f t R f t val a főszerepben 

Dosztojewszky világhírű müvének filmváltozata: 

és 
megalázottak 

Dráma 5 felvonásban. 

Megszomorítottak 

Azonkívül: 

WaSlace Reirf -del: 

Egy világrészen keresztül 
Legsikerültebb sportvigjáték 5 felvonásban. 

Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Péntektől vasárnapig 

GÁRDONYI VILÁGHÍRŰ REGÉNYE: 

E g r i cs i l l agok . 

C I P Ó ! 
7Í9 

Gummitalpu fekete cipő . . 195.000 
szines férfi cipő 205.000 

Box női félcipő, francia forma 95 OOO 
. „ „ lakk orral. . IOO OOO 

Kivágott nöi lakkcipő . . . '30.000 
Női fehér vászon, kivágott . 75 OOO 
ROBITSEK, F E K E T E S A S UTCA 16. 


