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maid alszámvevő. Alaposan megtanulta a köz-
igazgatás minden csínját-bínját, talán nem volt 
a városházán még valaki, aki ott ugy otthon 
leit volna, mint ő. Azián alszámvevőnek vá-
lasztotta meg a közgyűlés. Fajka János volt 
abban az időben a fő^ámvevő, akinek csak-
hamar jobbkeze lett. O készítette a költség-
vetést, a zárszámadást és már mindenki arról 
beszélt, hogy az öreg Fajka János nyugdijba-
vonulása esetén Balogh Károly lesz a fő-
számvevő. 

Akkor tőriént, bogy Zombory Antal tanács-
nok nyugdíjba vonult. Balogh Károly, aki már 
végzett jogász volt, megpályázta a megürült 
tanácsnoki állást és a közgyűlés nagy szótöbb-
séggel meg is választotta. A polgármester a 
fiatal tanácsnokot a pénzügyi osztály vezetésé' 
vei bizta meg. 

Balogh Károly közigazgatási pályafutása a 
legszebbek közé tartozik. 

A város halottja. 
Balogh Károly hirtelen bekövetkezett, várat-

lan halála gyásza az egész városnak. A városi 
tanács bizonyára még a holnapi nap folyamán 
intézkedik az elhunyt tanácsnok végtisztessí-
géről és a város részvétének a család előtt 
való méltó kifejezéséről. Balogh Károlyt özve-
gye, édesapj*, mostoha gyermekei, fivérei és 
kiterjedt rokonság gyászolják. 

Balogh Károly halála külön gyásza a Szeged-
nek is. Gyakran jelentek meg a Szeged hasábjain 
Balogh Károly írásai „Ego" álnév alatt. Rend-
szerint aktuális városi kérdésekről irt és tiszta, 
világos okfejtése sokszor nem maradt hatás és 
eredmény nélkül. 
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Cassel közgazdász 
angol-amerikai közös valutát ajánl. 

London, junius 12. A Bankárok Egyesületében 
Cassel hírneves svéd közgazdász előadást tartott, 
amelyben amellett éi/elt, hogy a világgazdaság 
csak akkor térhet magához mai válságából, ha 
Anglia és Amerika közös arany valutára helyez-
kednek. Vissza kell térni minden körülmények kö-
zött az arany alapra, de ha ezt egyedül az ame-
rikaiak fogják végezni, akkor nem volna a pénz-
gazdaság újból stabilizálható, kell hogy Amerika 
és Anglia között pénz-antant legyen. 

Az orosz monarchisták nem tartják 
bizonyosnak a cár halálát. 

Berlin, junius 12 A Deutsche Aligemeine 
Zeitung tudósítója beszélgetést folytatott az 
orosz legfelsőbb monarchista tanács elnökének, 
Nikolajevics Miklós hercegnek megbízottjával, 
Harkovval, aki kijelentette, hogy Nikolajevics 
Miklós nem mint bosszúálló fog Oroszországba 
visszatérni, hanem mint a megrendült állami 
fundamentum megmentője. Az anyacárnö, aki 
Dániában lakik, továbbá az életben maradt 
Romanov nagyhercegek ülésén Nikolajevics 
Miklósnak csak arra adott megbizást, hogy a 
lemondott cár helyettesi tője legyen, ne pedig a 
cár maga. Nikolajevics és Cirill nagyherceg kö-
zött nincsen meg a teljes egység. Cirill a trón 
várományora és ha Nikolajevics ezt nem is 
vitatja el, mégis azon a nézeten van, hogy a 
trónörökösödés kérdését másodsorba kell he-
lyezni a nagyherceg más feladataival szemben. 
Végiére is, mondotta Harkov, a cár halála még 
nincs teljesen tisztázva, az anyacárnő a cárért 
gyászistentiszteleteket sem enged tartan*, mert 
a cár még életben lehet. 

I Testvérgyilkos tanyai gazda. 
gödröt ástak az udvarban és elföldelték a tetemet. 

A mai főtárgyaláson Létay Imre vallomásában 
bevallotta, hogy ő ölte meg fejszecsapásokkal 
bátyját, de állhatatosan ismételgette, hogy ő föl-
bujtásra cselekedett, még pedig a vele vadházas-
ságban élő Fodor Ferencné biztatta heteken át. 
Azt is elmondotta, hogy közöttük már régen sze-
relmi viszony volt és a tett előtt Fodorné és 
bátyja igen rossz viszonyba kerültek. 

Fodor Ferencné ezzel szemben tagadta, hogy 
egyetlen szót is szólt volna Létay Imrének, hogy 
tegye el láb alól bátyját, erre neki semmi oka 
nem volt. O különben jelen sem volt az esetnél. 
Az asszony ezután hangoztatta, hogy ő már igy 
mondta el a történteket a vizsgálóbíró előtt is, 
csupán a rendőrök előtt mondotta azt, amit a vád 
felhoz, de akkor nem tehetett mást, ugy kellett 
vallania. 

Az elnök ezután szembesítette a két vádlottat, 
de ez minden eredmény nélkül maradt. Ezután 
dr. Gyuritza és dr. i4cs törvényszéki orvosszakér-
tők mondották el véleményüket. 

Dr. Kersch Ferenc, Fodorné védője ezután a 
bizonyítás kiegészítésére tett indítványt. A biróság 
helyt adott a kérelemnek és elrendelte az asszony 
apjának kihallgatását, aki azt tudja bizonyítani, 
hogy Fodorné állandóan félt Létay Imrétől, mivel 
őt is megfenyegette. Kihallgatják azokat a lovas-
rendőröket is, akik előtt beismerő vallomást tett 
Fodorné, valamint dr. Oláh szatymazi tisztiorvost 
is. A főtárgyalást ezért a biróság elnapolta és 
annak folytatását junius 20-ára tűzte ki. 

Szeged, junius 12. {Saját tudósitónktól.) Igen 
érdekes emberölési bűnügy főtárgyalását tartotta 
meg ma délelőtt a szegedi törvényszék Pókay-
tanácsa. A bűntény még 1923 elején történt, mig 
a tettest csak egy esztendő múlva fedezték fel. 
A Szeged annak idején mindkét alkalommal rész-
letesen beszámolt a bűnügy minden fázisáról. 
1923. év januárjában ugyanis Alsótanyáról hirte-
len eltűnt Létay István "jómódú földmives, aki az-
előtt igen csöndben és minden összeütközés nél-
kül dolgozott tanyáján. Néhány napig az eset fel 
sem tünt az alsótanyaiaknak, majd kérdezgetni 
kezdték, hogy merre van Létay István. Ekkor 
Létay Imre, István testvéröccse, ' valamint a 
vele régóta vadházasságban élő Fodor Fe-
rencné, mindenfelé hiresztgetni kezdték, hogy 
Létay hosszú időre szerb megszállott terü-
letre távozott igen jó módban élő rokonaihoz 
és addig ők fogják Létay munkáját elvégezni. A 
tanyaiak eleinte elhitték a mesét, majd később 
— jó fél év múlva — suttogni kezdtek. Eleinte 
csak arról beszéltek, hogy gyanús körülmények 
játszódtak közre Létay elutazásánál, majd hóna-
pok múlva egyre erősebben hangoztatták a vádat, 
hogy Létay Istvánt öccse és Fodor Ferencné tet-
ték el a láb alól. 

1924 elején az erélyes felszólításokra végre az 
alsótanyai rendőrség nyomozni kezdett és február-
ban megtalálták elásva Létay István holttestét 
közel a tanyájához. Ezután már formális 
nyomozási munka kezdődött. Megállapították, 
hogy Létay Istvánt öccse és Fodor Ferencné kö-
zösen ölték meg három fejszecsapással és azután I 
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Nyomdavállalat R.-T. könyv-
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Telefon 16—34. 

Varga Mihály Jg*. Szeged 
Teldfon 469. 9M Hndi-ntca 4. 
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, 
szölőkötöző fonalak és háló tufcii ir»n kaphaii. 

QJf| / | Q Péntek. Róm, kat. és protestáns Páduai 
W l / I « ) a Ant. f Gör. kat. Aquitina. Nap kel 4 

óra 3 perckor, nyugszik 7 óra 57 perckor. 
Meteorologiai intézet időprognózisa: Zivataros esők 

várhatók, helyenkint hűvösebb időjárással. 
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 színházi 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), Barcaay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldváuy Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

Makón ezen a héten Sándor Zsigmond Szegedi-utcai 
gyógyszertára tart éjjeli szolgálatot. 

Takarékoskodnak keli a törvény-
hatóságoknak. 

Budopest, junius 12. A szanálási program 
végrehajtása súlyos anyagi terheket ró sz ön* 
kormányzati háztartásokra, különösen a vár-
megyékben. Ezek sz államtól nem fognak 
semmiféle anyagi támogatást kapni és igy 
kénytelenek lesznek saját bevételeikről gondos-
kodni. A takarékossági elveket rendeletben fog-
ják szabályozni. A rendelet alapelveiről csütörtök 
délelőtt a belügyminisztériumban ankét volt. 

— A f ő v á r o s s íremléket állit e lhal t j e l e -
seknek. A főváros tanácsa elhatározta, hogy 
síremléket állíttat mindazon neves és kiváló 
férfiak számára, akiknek eddig síremlékük nem 
volt. A tanács mai ülésén egyelőre 33 ilyen 
síremléknek a Ieend5 felálli'ását rendelte el. A t 
33 név között szerepelnek Czuczor Gergely, 1 

Egressy Gábor, Lotz Károly, Pósa Lajos, TBrr 
István, stb. nevei 

— A kereskedők árnraktárának vagyonváltsága-
A kereskedelmi és iparkamara hivatalos éitesitést ka-
pott, hogy a kereskedők árurakíárának vagyonváltsága 
tárgyában külön rendelet nem fog megjelenni. A pénz-
ügyminisztérium azonban utasítást adott a pénzügy-
igazgatóságoknak, hogy az:knak a kereskedőknek a 
kéi vínyeit, akik ái uraktár uk vagyon váltságát a kölcsön-
elóleg 80 százalékával óhajtják megváltani, junius 15-ig 
elfogzdni taitoznak. Ennek következtében mindazok a 
kereskedők, akik ezt a kedvezményt igénybe akarják 
venni, kérvényeiket a legsürgősebben taitoznak a pénz-
ügyigazgatóságnál benyújtani. A kérvényben kifejezésre 
kell juttatni, hogy az összeget a fizetési meghagyás 
vétele után azonnal befizetik. 

— Az elemi csapások elleni nemzetközi 
j védelem. Budapestről jelentik: Cierolo Giovanni 

szenátor, az olasz vöröskereszt elnöke, 1922-ben 
1 a nemzetközi vöröskereszt utján javaslatot tett a 
: Népszövetségnek az elemi csapások elleni nem-
! zetközi küzdelem megszervezésére. A miniszter-
! elnökségen csütörtökön délelőtt kezdődött meg a 
• tárgyalás, amelyen kimondták, hogy Magyarország 
t is csatlakozik ehhez a nemzetközi tewezethcz. 

— KÜLFÖLDI HÍREK. Prágából jelentik: A cseh 
kormány Tusár volt cseh követ özvegyének ítélte oda 
Ferenc Ferdinánd néhai trónörökös csehországi kasté-
lyát a hozzávaló uradalommal együtt életfogytiglani 
haszonélvezetül. — A yokohamai amerikai főkonzul 
ellen merényletet kíséreltek meg. A konzulátuson meg-
jelent egy iapán munkás,'aki tóti szorongatott kezeiben. 
A portásnál izgatottan kérdezősködött a főkonzul után, 
amikor a portás megkérdezte, mit akar a fökonzullal, 
azt válaszolta, meg fogja őt ölni, ha a főkonzul nem 
igéri meg, hogy a japánoknak az Egyesült Államokból 
való kizárása ellen száll síkra. A munkást letartóztatta 
A rendőrség azt hiszi, hogy elmebajos emberrel van 
dolga. — Rabindranath Tagore, az indiai költő, a pán-
ázsiai mozgalom élére állott. Tokióból jelentik, hogy 
ott sok ezer diák előtt beszédett mondott és abban a 
japánok ellen irányuló amerikai bevándorlási tilalmat 
tette szóvá. Elérkezett az ideje Ázsia öntudatra ébre-
désének. A japán ifjúság nagy lelkesedéssel fogadta a 
költő beszédét és propaganda bizottságot szervezett, 
amely számos agitátort fog kiküldeni Ázsiába, különö-
sen pedig Kinába. — A Reuter-ügynökség szerint az a 
hir járja, hogy Litvinov nem veszi át az orosz dele-
gáció vezetését a londoni konferencián. Ezt a meg-
bízatást továbbra is Rakovszky viseli. — fulius 7-én 
és 8 án a kisántánt külügyminiszterei tudvalevőleg 
Prágában konferenciát tartanak. A Narodni Demo-
cratic jelenti, hogy a belgrádi minisztertanácson elha-
tározták, hogy az értekezleten Pasics miniszterelnök is 
részt vesz. 

— Földet igényelnek a makói hagymatermeldk' 
Dr. Könyves-Kolonics József városi képviselő tegnap 
indítványt terjesztett be a makói hagymatermelök és 
egyéb földigénylők érdekében. Az indítványban kéri, 
mondja ki a képviselőtestület, hogy a föle igénylésre 
érdemeseket a csanádmegyei püspökség püspökielei 
uradalmából elégítsék ki. A polgármester utasítja a 
közgyűlést, hogy forduljanak ilyen irányú kéréssel a 
földmivelésügyi, valamint a vallásügyi miniszterhez. 
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Korzó Mozi, S z e g e d 
T e l e f o n l l - S S , 

junius 13, 14, 15-én, pénteken, szombaton, vasárnap 

Hollay Kamilla és 
Alfréd Galaor, 

az olasz óriás legújabb kalandor filmje: 

Az Olympia c i rkusz 
d í sze lőadás . 

Kalandor történet 6fe lvonásban. Azonkívül: 

Aki eltemette maját. 
D áma é felvonásban. A kettős főszerepben: 

w . r n v E R s n n n N . 

b^KSSTAt és 9 órakor, 
és 9 órakor-

Hétfőtől a legszebb magyar fi lmszkeccS; 
s u q t I R Q Y U C A V A C 
a szegedi szinház volt tagjával 

i 


