
S Z B O B D Szeged, 1924 februir 23. 

Háromrendbeli gyilkosságért emel vádat az ügyész 
a csongrádi merénylők ellen. 

(A Szeged tudósitójától.) Részletesen beszámolt 
arról a Szeged, hogy még a vizsgálóbírói rész-
letes vizsgálat megkezdése előtt dr. Balázs 
Sándor ügyész, a csongrádi bombamerénylet 
előadója indiiványt adott be a csongrádi merény-
lők ellen, amely szerint az eddigi bizonyilékok 
alapján Sinkó Lászlót és Bölönyi Miklóst két 
rendbeli gyilkosság bűntettében, mint tettestár-
sakat vádolta mag, Sági János, Sági Rókus, 
Piroska János, Piroska György, Fülöp Andor 
és Forgó Ferenc ellen pedig kétrendbeli gyil-
kosság bűntettében bünsegédi bünrészesség 
miatt, valamint huszonnégy rendbeli gyilkosság 
kísérlete és gyilkosságra való szövetkezés bün-
tette miatt emelt vádat. 

A vizsgálat a vádinditvány alapján megindult 
— mint ismeretes — és most már csak a tanú. 
kihallgatások vannak hátra. Ismeretes az is, 
hogy két nappal ezelőtt a budapesti Rókus-
kőrházban meghalt Farkas Balázs cigányprímás, 
aki az emlékezetes éjszakán a francia négyes 
bevezető akkordjait játszotta bandája előtí, 
amikor a bombát bedobták a Magyar Király 
nagytermébe. Farkas Balázs mindkét lábát 
súlyosan megsebesítették a szilánkok, a terem-
ben azonnal összeesett, először Csongrádon 
próbálták a szerencsétlen cigányprímást meg-
gyógyítani, azonban Farfeaa állapota napról-
napra súlyosbodott, ugy hogy nemrégiben fől-
sjállitoSfáK a fővárosba. A Rókus-kórhá.'ban 

először operációt hajtottak végre rajta, majd 
amputálni kellett egvik lábát. Már-már ugy 
látszott a hét elején, hogy Farkast sikerült 
megmenleni, amikor két nappal előbb váratlanul 
rosszul lett és rövid időre rá belehalt azokba 
a súlyos sérülésekbe, amelyeket a csongrádi 
lelkiismeretlen emberek bombája okozott. 

A szegedi ügyészség az amputálás előtt 
éríesitést kapott a Rókus-kórháztól, hogy Farkas 
sérülései igen súlyosak, dr. Balázs Sándor ügyész 
most a hivatalos értesítést várja a szerencsétlen 
cigányprímás haláláról. Ez az értesítés feltétlenül 
szükséges, mert Farkas Balázs halálával ki kell 
egészíteni a vádinditványt, illetőleg másképpen 
kell majd elkésnteni a végleges vádiratot. Most 
ugyanis háromrendbeli gyilkosság büntette miatt 
emel vádat az ügyészség a tettesek és a bűn-
segédek ellen, mert hiszen a csongrádi áldozatok 
száma eggyel megszaporodott... Változatlanul 
fönt áll azonban a huszonnégy rendbeli gyil-
kosság kísérlete és a gyilkosságra való szövet-
kezés büntette. A nyolc merénylőnek három 
emberéletért és 24 ember su'yos sebeiért kell 
m?jd számot adnia a törvényszék előtt. 

A vizEgálbt egyébként változatlan erővel folyik, 
Zombory Jenő vizsgálóbíró előreláthatólag négy 
héien belül befejezi a tanuk kihallgatását és 
azután dr. Balázs Sándor meg fogja kezdeni a 
vádirat elkészítését. 

JfSíx^eM 
— A Bethlen—Rakovszky-affér. Buda-

pestről jelentik: Bethlen Islvánnák Rakovszky 
Istvánnal támadt lovagias ügyét a segédek 
tegnap befejezték. A jegyzőkönyvet mind a 
négy megbízott aláirta. Rakovszky segédei az 
ügyet lezártnak tekintik, azonban hajlandók 
Beihlen Istvánnak a felük által elkövetett sér-
tésért bármikor lovagias elégtételt adni, ha 
Bethlen—Prónay-ügy a lovagiasság szabályai 
szerint elintéződik. 

— Adófelszólamlási tárgyalások. Folyó hó 
23-án, szombaton a következők felebbezései ke-
rülnek tárgyalásra a második szánni bizottság előtt 

. a javadalmi hivatal épületében: Elhard Pál, Kór-
ház-utca 25., Dohocski János, Gém-utca 15., Gár-
gyán Sándor Rigó-utca 16., Kovács Kálmán dr. 
egyetemi tanár, Ördög Mária, Kálvária-tér 6., 
Ördög Róza Kálvária-tér 6., Bokor József, Üstökös-
utca 8., Bartos Béláné, Kálvária-utca 38., Dobó 
János, Csaba-utca 4., Weisz Sándor, Petres-utca 
38., Peresics Józsefné, Téglagyár-utca 18., Liptay 
Imre, Feltámadás-utca 30., Jung Regina, Pulcz 
altábornagy-utca 23., Kelemen Márton, Boldog- j 
asszony-sugárut 58., Stein Miksa, Rigó-utca 14., 
Kószó Ferenc, Kossutli Lajos-sugárut 49., özv. 
Pipics lstvánné, Lővy Soma, Vigh Sándor, Ilona-
utca 10., Ungvári jánosné, Pulczaltábornagy-utca 
17., Weiszfeiler Mór, Vasasszentpéter-utca 23., 
Dobó Imré, Katona-utca 24., Csányi István, Ka-
tona-utca 29., Török Ferencné, Veresács-utca 28., 
Csókási Ferenc, Szentháromság-utca 46., Katona 
János, Téglagyár-utca 7., özv. Bénák Józsefné, 
Indóház-tér 2., Dávid Gyula, Üstökös-utca 5. Az 
első számú bizottság nem tart ülést, a harmadik 
számú bizottság pedig idézettekkel tárgyal. 

— Az angol dokkmunkások sztrájkja. A 
dokkmunkások kiküldöttei elhatározták, hogy a 
munkaadókkal megállapított feltételeket a tzlráj-
kolóknak elfogadásra fogják ajánlani. 

Hizassig. Kertész Oszkár és Fenyvesi Juliska 
vasárnap délután 4 órakor tartják esküvőjüket 
a zsidó templomban. Gratulációk Tisza Lajos-
körut 68. (Minden külön értesítés helyett.) 239 

Hétfőtől 

LILLIAN GISCH 
r csodás alakításával: 

Hrvák a viharban 
(Két árva) 

Griffith mestermüve 
a Széchenyi Moziban. 

— Eskü i t La jos följelentése Nagyatádi 
e l len . Budapestről jelentik: Az ügyészség Markó-
uicai épületének hatalmas folyosóján ma délelőtt 
két fogházőr felügyelete mellett feltűnt Eskütt 
Lajos hatalmas alakja. Eskütt elmondotta, hogy 
mit akar a vádtanács elnökétől: „Egy feljelen-
tést akartam átadni az elnök urnák, amelyben 

12 rendbeli bűncselekmény elkövetése miatt 

fesze'í felje'entést Nagyatádi Szabó földműve-
lésügyi miniszter, Zeőke Antal nemzetgyűlési 
képviselő és társai ellen. A feljelentésben köz-
okirathamisilásért, magánokirathamisiláséri, 
megvesztegetésért, megvesztege'ésre való fel-
bujtásért, zsarolás, rágalmazás, hivatalos hata-
lommal való visszaélés, ak'alopás és aktaeltün-
telés büntette miatt kérem megindítani a bűn-
vádi eljárást. Ha bővebben érdekli az ügy, ke-
resse fel az uj védőmé1, Györki Imre nemzet-
gyűlési képviselőt, akit Ulain Ferenc helyett a 
védelmemmel megbíztam." 

— Doktorráavatáa. Sollész Imre hírlapírót, 
a misko'ci Reggeli Hirlap munkatársát február 
22-én, pénteken a m. kir. Ferenc József-Tudo-
mányegyetemen a jogtudományok doktorává 
avatták. 

— A bolseviztnusról. Kosutány Ignác egyetemi 

tanár sorozatos előadásai közül az utolsót, a bolseviz-
musról e hó 24-én, vasárnap délután 4 órakor tartja a 

szegedi kereskedelmi és iparkamara nagytermében. 

Belépődíj nincs. Az érdeklődőket ezúton hívja meg a 

Nemzeti Szövetség. 

— ötszázezer koronásokat bocsátanak ki. 
A m. kir. állami Jegyinlézet február hó 23-tól 
kezdődőleg 500.000 koronás címletű államje-
gyeket fog forgalomba hozni, amelyeket a ma-
gyar pénzjegynyomda ideiglenes helyiségében 
Budapeslen gyártottak. Ezeket a címleteket pi-
ros és zöld siálakkal vegyített fehér papiroson 
viiágos bsrna és ibolya szinben tartott réz-
nyomással állították elő. 

Durva* Lil ly szavalóestje szenzációs műsorral 29-én 
a Belvárosi Moziban. 

— A postás nótiaztviaelök egyesületének 
műsoros táncestélye. A szegedi posta nőtiszt-
visclői február 23 án, szombaton este nyolc 
órai kezdettel műsorral bevezetett jótékonycélu 
tánc«s'élyl rendez a Tisza-szálló nagytermében. 
A tánc?sté!y nagysikerűnek ígérkezik. 

— Munkások farsangi bálja. A Magyar-
országi Munkások Gyermekbarát Egyesületének 
Szegedi Csoportja március 1-én nagy farsingi 
bálát rendez a K-ss-vigadó összes termeiben, 
nyomorenyhilö akciója javára, Jegyek a Munkás-
otthonban kaphatók. 

Belvárosi Mozi Ig™f£8. 

Szombaton, vasárnap, február 23. és 24-en 

Az idei szezon legnagyobb PARAMOUNT 

attrakciója: 

Szombat éjjel. 
Nagyszabású kalandordráma 8 felvonásban. 

Idegizgató harcok, összecsapások. 
Főszereplő: Glória Swanson. 

Azonkívül: 

Tommy,ahős 
A legpazarabb gyermekburleszk 2 felvban. 

Előadások kezdete: ffiffi 

— Fiiemelték a vlllamoavaaut tarifáját. 
A Szegedi Közúti Vaspálya Részvénytársaság 
február 23-tói kezdődőleg a következőkép emeli 
fel díjtételeit: Szakaszjegy 1200 korona, távol-
sági és átszállójegy 1500 korona, gyermekjegy 
600 korona. Teherforgalomnál az első osztály 
díjtételét 2000, a második osztályúét 2500, a 
harmadik osztályúét pedig 3000 koronára emeli 
tonna-kilométerenkint, kezelési költség vagonon-
kint 3000 korona. 

Ékszerkészttéi Fischer Testvéreknél Kárász-u. 

— Apagyilkos. Nyíregyházáról jelentik: A 
nyíregyházai törvényszék most kezdte meg 
Szirmai Béla és András bünpörének tárgyalását, 
akik 1920 októberében Pátrohán kötéllel meg-
fojtották édesapjukat s azután felakasztották. A 
gazdálkodót mint öngyilkost temették el s a 
bontény csak a mult év őszéa derült ki. A 
vizsgálat megállapította, hogy a gyilkosság 

végrehajtásánál a gazdálkodó felesége, valamint 
kát rokona is segédkezett. A főtárgyalás elsö 
napján Szirmai Béla és András beismerő vallo-
mást tettek, a többi vádlott azonban még 
tagadja bűnösségét. A főtárgyalás előrelátható^ 
lag két napig fog tartani. 

Elsőrendű tebérnemfiek, kalapok, nyakkendők leg-
olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. i2. tat 

Igazg. 455. Korzó Mozi Pénztár 1185. 

Szombaton, vasárnap, február 23. és 24-én 

A p o k o l t a n y a . 
Kalandor attrakció 8 felvonásban. 

Főszerepben: 

SCHERLOK HOLMES. 
Azonkívül: 

Jaj, a feleségem! 
Burleszk 2 felvonásban. - Egyidcjttleg: 

P A T H É R E V Ű 
1 felvonásban. 

Hétköznap fél 5,fél 7,tél9 órakor. 
Előadások kezdete: vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Camembert sajf 
K Ö Z P O D T I T E J C S H R D O K R.-T. 

fióktejcsarnokaiban. ui 

FIATALEMBERT 
a faszakmábél, ki önállóan könyvelni tud 

és egy gyors- és gépírást tudó 

KISASSZONYT 
felveszünk. — írásbeli ajánlatokat „FA' 
feligőre a kiadóhivatalba kérünk. »7 


