
1914 május 17. 

Nikovényi előadó visszautasítja Hébelt állí-
tásait. 

A nemzetgyűlés többsége az előadó felszóla-
lása után Györki Imre mentelmi jogát felfüg-
geszti. 

Ugyancsak felfüggeszti a Ház a rágalmazás 
vétségével vádolt Ulain Ferenc mentelmi jogát is. 

Még egy aereg mentelmi ügy. 
Vanczák János, Haller József, Rupert Rezső, 

Bogya János, Reia inger Ferenc, Csik József és 
Zsirkay János mentelmi ügyében a Ház a men-
telmi jog felfüggesztése mellett döntött. 

Legvégül újból Vanczák János mentelmi ügyét 
tárgyalta a Ház. Vanczák Jánost a királyi tígyész-
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bizottság a kiadatást javasolja. 
A mentelmi ügyhöz Propper Sándor szólal 

fel, aki azt bizonyítja, hogy az inkriminált cikk-
ben Vanczák csak idézett. 

Az elnök ekkor a vitát félbeszakítja, napi-
rendi javaslatot tesz, amely szerint a legközelebbi 
ülés május 20-án délelőtt 11 órakor lesz, amely-
nek napirendjén a 33-as pénzügyi ellenőrző 
bizottság tagjainak megválasztása, a mentelmi 
és kétvényügyek folytatólagos tárgyalása, to-
vábbá a robbanó szerekről szóló törvényjavas-
lat, valamint az ásványfémek bányászásáról és 
a török köztársasággal kötött baráti szerződés 
becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat szere-
pelnek. 

Az ülés fél 3 órakor ért véget. ség"rágalmazás vétsége 'miatt kéri kiadatni. A ; _____ 

A Népszövetség fehér könyve Magyarország talpraállitásáról. 
London, május 16. A Financial Times egyik 

legutóbbi számában Magyarország újjáépítéséről 
az alábbi cikket közölte: 

A Népszövetség épp most publikált egy fehér 
könyvet, mely mindenkinek érdeklődésére számithat, 
aki Magyarország jövőjével foglalkozik. Ez a 
kiadvány Magyarország újjáépítéséről szól és a 
Genfben március hó folyamán aláirt egyezményeket 
tartalmazza. A korona árfolyamának zuhanása és 
a költségvetési deficit ténye ugy Ausztriát, mint 
Magyarországot egyenlően érintette. Ausztria főként 
iparra! és pénzügyekkel foglalkozó ország, lakos-
ságának több mint háromnegyedrésze iparból, 
kereskedelemből és pénzpiacának kiterjedéséből 
huz jövedelmet, aminek eredményeként valutájának 
tönkremenetele sokkal gyorsabb volt. Magyar-

ország azonban főként földmivesország és nemcsak 
lenn tudja magát tartani földjének terményeiből, 
hanem még kivitelre is jut belőlük. 
. , S n c s é r e mi"den megtörtént arra, hogy a 
küJtóldi kölcsön utja megkönnyittessék, ami Ma-
gyarország pénzügyi talpraállitása szempontjából 
nem kevésbé fontos, mint Ausztriánál volt. Ter-
mészetesen szükséges a korona stabilizálására egy 
független jagybank. Minthogy az összes részvénye-
ket lejegyezték, már a következő hónapban meg 
is fogják nyitni a kapuit. A költségvetés egyen-
súlyának hamaros helyreállítása végett viszont 
szükség lesz az ország pénzügyének és az uj 
kölcsön alkalmazásának ellenőrzésére, hogy a 
tőkeelhelyezőknek a magyar nemzet jövője iránt 
a szükséges bizalmat biztosítsák. 

Eltemették Veszprémy Dezsőt . 

délután. A súlyos érckoporsót, amely alig lát-
szott ki a koszorú- és virágrengetegből, az 
egyetem előcsarnokában ravatalozták fel. Mel-
lette az egyetemi ifjúság állt állandó díszőrséget. 

A szertartás 5 órakor kezdídöít, de már egy 
órával előbb hatalmas tömeg verődött össze a 
üugomcs-téren ugy hogy a villamosforgalmat 
is megakasztotta. A bejáratnál fáklyatartó egye-
temi hallgatók álltak sorfalat, a Somogyi-utcá-
ban pedig a bajtársi egyesületek és a cserkész-
fiuk kettősrendjei sorakoztak, 

A temetésen a kormány képviseletében dr. 
Nagy Árpád vallás- és közoktatásügyi állam-
titkár jeltnt meg. Képviseltették magukat a 
budapesti, debrt ceni és pécsi tesívéregyetemek. 
A gyászoló egyetem tanácsán kivül megjelentek 
az összes egyetemi tanárok, a város, a papaág, 
a törvénykezés, az állami hivatalok képviselői. 
A katonaság részéről tiszti küldöttség jelent 
meg Bandi tábornok vezetésével 

József-Tudományegyetem nevében~elbucsuzzék 
az elhunyttól. 

Ezután dr. Demeter György, sz orvoskar 
dékánja mondott búcsúztató beszédet, msjd a 
budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem 
nevében dr. Kenyeres Balázs professzor, a ko-
lozsvári egyetemen az elhunytnak 20 éven át 
volt munkatársa mondott meleg szavakban isten-
hozzádol, a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem 
nevében dr. Entz Géza, a debreceni Tisza 
István-Tudományegyetem nevében pedig dr. i 
Kovács Andor mondottak búcsúbeszédeket. Végül \ 
az egyetemi ifjúság nevében Imre Mihály orvos-
tanhallgató fejezte ki a szeretetet és hálát, amely 
tanítványait mesterükhöz köti. 

Az elhunyt rektor búcsúztatása 6 óráig tar-
tott. A koporsót az orvostanhallgatók vállukon 
vitték ki a gyászkocsira, amely szakadó zápor-
ban szomorúan indult a belvárosi temető felé. 
A hirtelen támadt zivatar ellenére is nagyon 

A szer!aríás a XC. zsoltár első versével kez- j r.okan kisérték el utolsó útjára dr. Veszprémy 
dődötl, melynek eléneklése után , Bakó László \ Dezsőt. 
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Junius l7-éi*e tüxték ki a táblán 
a Feket@-pöf» felebbvitel i tárgyalását . 

Szeged, május 16. (Saját tudósítónktól.) A 
szegedi törvényszék Juhász-tanácsa február 12-én 
kezdte meg a Fekete-pör főtárgyalását. Mint még 
emlékezetes, Fekete Béla hódmezővásárhelyi ismert 
gyógyszerész ült egyedül a vádlottak padján, akit 
az ügyészség egyrendbeli szándékos emberölés 
bűntettével és egyrendbeli szándékos emberölés 
bűntettének kísérletével vádolt. A szerencsétlen 
gyógyszerész ugyanis 1923 január 10-én délelőtt 
revolverével először Engelthaler Kálmánra lőtt, 
majd amikor a lövés zajára Feketéné a másik 
szobából kirohant és azt kiáltotta a férjére, hogy 
ne bántsd, Fekete Béla a feleségére lőtt, aki nem-
sokára ezutáfi meghalt. 

A dráma előzményéhez tartozik az, hogy Fekete 
hónapokon át gyanakodott feleségére, hogy hűtlen 
hozzá és gyanúja Engelthaler Kálmánra terelődött, 
aki jóbarátja volt Fekete házának. Január 9-én a 
gyógyszerész azt mondta feleségének és Engeltha-
,®m.e ' o g y ü 2 l e t i ügyben Csabára kell elutaznia, 
ehelyett azonban az éiszakát titokban a sötét 
udvarban töltötte és ekror ,zt iáira, hogy Engel-
thaler Kálmán hosszabb időt töltött feleségénél. 
Reggel jelenet volt közöttük, amely után azt be-
s z ^ nieg, hogy elválnak. Fekete azonban reggeli 
után 10 órakor behívatta szobájába a fiút és ennél 
a beszélgetésnél annyira felindult, hogy megütötte 
a fiút, majd mikor az visszaütötte, revolveréhez 
nyúlt. Ekkor játszódott le a tragédia. 

Mégy napig részben zárt, részben nyilt tárgyalás 
után, amelyet mindvégig szokatlanul nagy érdek-
lődéssel kisért Szeged és Vásárhely közönsége, 
február 15-én Juhász elnök kihirdette a törvény-
szék ítéletét, amely szerint a törvényszék bűnös-
nek mondotta ki Fekete Bélát az erős felindulás-
ban elkövetett szándékos emberölés bűntettében, 
valamint annak kísérletével és ezért, az enyhítő 
szakaszok alkalmazásával egy évi és nyo c hónapi 
börtönbüntetésre és három évi hivatalvesztésre 
itélte. A büntetésből azonban két hónapot a vizs-
gálati fogsággal kitöltöttnek vett Az ítélet ellen 
ugy az ügyész, mint a vádlott felebbezett. Igy az 
iratok a szegedi táblára kerültek át 

A táblán dr. Orosz Pál táblai tanácselnöknek 
osztották ki Fekete pöriratait, aki most már elkészült 
a hatalmas aktacsomó áttanulmányozásával s igy 
most már kitűzte a felebbviteli főtárgyalást. A 
Fekete-pört a táblán jól informált helyről szerzett 
értesülés szerint junius 17-re tűzték ki. Valószínű 
azonban, hogy ez az egy nap nem lesz elegendő 
a pör letárgyalására. 

A Devizaközpont közli, hogy 100 
! takarékkorona árfolyama egyenlő 129 

papfrkoronával. 

U / l " 7 Szombat. Róm. kat. is protestáns Paskál 
* * / • • • hv. Gör. kat. Andronik. Nap kel 4 óra 

22 perckor, nyugszik 7 óra 31 perckor. 
Meteorotogiai intézet időprognózisa: Zivatarra hajló 

idő várható, a meleg csökkenésével. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A szinházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

Makón ezen a héten Breuer Zoltán Fő-téri gyógy-
szertára tart éjjeli szolgálatot. 

Az útlevelek és vizumok 
megszüntetésének kérdése. 

Budapest, május 16. A románokkal folytatott 
tárgyalások alkalmával az utazások megkönnyítése 
ügyében is tanácskoztak. Május 12-én Belgrádban 
megkezdtük a tárgyalást Jugoszláviával, amelynek 
a legfontosabb pontja éppen az útlevél kérdése 
volt. Idevonatkozólag ugy hirlik, hogy arról szó 
sem lehet, hogy az útlevelet teljesen megszüntes-
sék, mert ez csak a Népszövetség beleegyezésé-
vel volna lehetséges. Ma még nem konszolidáló-
dott annyira a helyzet az utódállamokban és az 
egyes államok között, hogy kellő ellenőrzés nél-
kül bárki is átléphesse a határt. Ezért Magyar-
ország és az utódállamok képviselői is elfogadták 
azt a határozatot, hogy az egyes államoktól be-
utazási engedélyt csak bizonyos személyek lenné-
nek kötelesek kérni, a nagy többség azonban be-
utazási engedély nélkül is kaphat útlevelet. Ez 
nagy könnyítés lett volna, ha az utódállamok be-
tartották volna. Ausztria is ezzel kapcsolatban a 
Népszövetség elé terjesztett egy tervet a vízumot 
és útlevelet illetőleg, de hogy ez megvalósul-e, az 
bizonytalan. 

Benes találkozása Mussolinivei. 
Róma, május 16. Mussolini miniszterelnök pén-

teken délelőtt 11 órakor fogadta dr. Benes cseh 
külügyminisztert. Az egy óra hosszat tartó tanács-
kozáson megbeszélték a két országot érdeklő 
politikai, közgazdasági és pénzügyi kérdéseket. A 
megbeszélés, amely a legnagyobb szivélyességgel 
folyt le, a két ország politikai nézeteinek azonos-
ságának megállapítására vezetett a középeurópai 
és az azzal összefüggő sok más kérdés tekintetében. 
A tanácskozást szombaton folytatják. 

— A tisztviselők fizetésrendezése. Buda-
pestről jelentik. A pénzügyminisztériumban föl-
merült az a terv, hogy a tisztviselők arany-
paritásos fizetésének kiutalását halasszák el 
október 1-ére, amikor a csekkel való utal-
ványozási rendszer is megvalósul. A köztiszt-
viselők között igen nagy izgalmat okoz ez a 
kérdés és gyors elintézést várnak a kormány-
tól a munkájuk nyugodt folytatása érdekében. 
A KANSz-nak hir szerint az ax álláspontja, 
hogy abban az esetben, ha az aranyparitásos 
fizetések rendezése halasztást szenvedne, akkor 
a mostani alapfizetéshez, asaz a tavalyi juliusi 
fizetés összegéhez a tényleges drágaságnak 
megfelelő pótlékot adjanak. A fizetés pótiéko-
lása azonban semmiesetre sem lehet végleges 
megoldása ennek a kérdésnek. A ruhaakcióra 
vonatkozó rendelet szombaton jelenik meg, 
amely szerint a ruhaszövet métere 80000 ko-
ronába kerülne. A tisztviselők részben hazai, 
részben külföldi szövetet kapnak, a bélés pedig 
svájci eredetű. 

— Az első múzeumi előadás. A városi 
muzeum előadásainak sorozatát szombaton dél-
után fél 7 órakor Móra Ferenc nyitja meg a 
kultúrpalota dísztermében Hogyan éli az ős-
ember a szegedi határban ? cimü előadásával 
Belépődíj nincs, önkéntes adományokat hálás 
köszönettel fogad az intézet. Az előadás pontos 
időben megkezdődik. 

— Teleki Pál gróf szombaton Szegedre 
érkezik. Gróf Teleki Pál, Szeged város első 
kerületének nemzetgyűlési képviselője szombaton 
este a budapesti gyorsvonattal Szegedre érke-
zik, hogy választóival érintkezzen. Vasárnap 
Kószó István, Szalay József, Bottka Sándor, 
Aigner Károly, Várhelyi József és Török Béla 
társaságában Alsótanyára megy ki és kedden 
reggel utazik vissza a fővárosba. ^ 4 „ 

Ezüst cigarettatárcák Fischer Testvéreknél 
Szeged, Kárász-utca. " 


