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Egy fővárosi biró 
a bírákat a parlamentben ért támadás ellen. 

birói székben rejlő magasztos hivatás megvéd 
minden támadástól és elfeledtet minden rágal-
mat és csakis a tiszta igazság kiszolgáltatása 
a szándékom. 

A birói deklaráció után folytatták a bizonyí-
tási eljárást. Langer Jenő, a büntető törvény-
szék elnöke, mikor Horváth enunciációjáról ér-
tesült, azonnal összehivatta a törvényszék épü-
letében tartózkodó összes bírákat és 10 percig 
tanácskozott velük, hogy mitévő legyen a par-
lamentben elhangzott kijelentések és Horváth 
biró mai enunciációja után. Horváth biró egy 
hírlapírónak a következő kijelentést tette: 

— Magamhoz kérettem a bírákat és felszólí-
tottam őket, hogy őrizzék meg higgadtságukat 
az őket ért támadásokkal szemben és tartóz-
kodjanak minden egyéni véleménynyilvánítástól. 

Förster-Schultz kiadatásának megtagadása 

Budapest, október 9. A budapesti büntető-
től vényszéken dr. Horváth Qéza büntetőbiró 
mai első tárgyalása megnyitása u'án a követ-
kező nyilatkozatot tette a pörben szereplő sze-
mélyek és jogi képviselők, valamint a hallga-
tóság előtt: 

— Mielőtt a főtárgyalás érdemleges folytatá-
sához fognék, felkérem a pörben szereplő egyé-
neket, hogy teljes tárgyilagosságukat és higgadt-
ságukat őrizzék meg. Kezembe vettem a rnai 
reggeli lapokat és megdöbbenéssel olvastam a 
birói kart és igy engem is, mint annak egyik 
tagját ért gyalázatot. Immár második eset, hógy 
nyilvánosan, az ország előtt megtorlatlanul legaz-
embereznek bennünket és belegázolnak eiyéni 
becsületünkbe. Kötelességszerűen meg kell 
nyugtatnom a feleket arról, hogy ezen nemtelen 
korbácsütések birói palástomról leperegnek, a 

Hivatalosan jelentik: Mint ismeretes, az 
igazságügyminiszter október 9-én kelt rendele-
tével Förster-Schulz Henriknek a német kor-
mány részéről kért kiadatását megtagadta, mi-
után a nemzetközi külügyi Jogsegély köréből a 
politikai bűncselekmények ki vannak zárva és 
ilyenek miatt inditott bünügyekben jogsegély 
nyújtása nincs helyén. A miniszter elhatározásáról 
értesítette a kir. büntetőtörvényszéket azzal, hogy 
intézkedjék Förster-Schultz Henriknek szabad-
lábra helyezése iránt. A törvényszék megkereste 
a királyi ügyészséget, hogy foganatosítsa a 
szabadlárahelyezést. A királyi ügyészség Förster-
Schultz Henrik letartóztatását megszűntette és 
egyidejűleg elrendelte Förster-Schultz Henriknek 
a budapesti államrendőrség főkapitányságához 

Szeged, október 9. (Saját tudósítónktól.) Dr. 
Aigner Károly főispán a közigazgatás nyári szü-
nete után most ismét megkezdte hivatalának rend-
szeres látogatását. Az elmúlt hónapokban csak a 
hét meghatározott napján fogadta hivatalában a 
feleket, idejének azt a szabad részét, amely a 
szegedi és a vásárhelyi főispánság sürgős teendői-
nek elintézése után megmaradt, leginkább szaty-
mazi szőlőjében töltötte. A szatymazi szőlőhegyek 
most már csöndesek, majdnem minden szőlősgazda 
tul van a szomorú szüreten. A főispán is. 

A vakációs nyári hónapok alatt kissé megsza-
porodtak a nem sürgős természetű ügyek, a fő-
ispáni hivatalban, ahol most gőzerővel folyik a 
munka. A titkár órákon keresztül referál a párnás 
ajtók mögött, a felek pedig, akik megneszelték a 
lehetőséget, tömegesen látogatják a hivatalt. A 
főispánhoz éppen ezért kissé nehéz bejutni, de 
azért nem lehetetlen. 

Két ügydarab elreferálása közötti időt használ-
tuk fel arra, hogy Szeged város aktuális ügyeiről 
beszélgessünk néhány percig a főispánnal. Első-
sorban arról a mozgalomról beszéltünk, amelyet 
nemrégen indítottak egyes túlzók^ a város épí-
tendő Templom-téri bérházának lakositása körül. 
Ismeretes, hogy bizonyos körök rossz szemmel 
néznék, ha abban az épületben, amelyben hajlé-
kot kap a várostól a belvárosi katholikus plébánia, 
nemkatholikus családok — többek között a re-
formátus dr. Sajtos Samu nyugalmazott pénzügy-
igazgató is — lakást kapnának. 

— A mozgalomról közvetlen tudomásom nincs, 
— mondotta a főispán —, csak a lapok közlemé-
nyeiből értesültem róla. Nem hinném azonban, 
hogy ez a mozgalom komolyabb formát is öltsön, 
mert hiszen nem a katholikus hitközség által épí-
tendő házról van szó, hanem olyanról, amelyet a 
különböző felekezetekből álló város, mint erkölcsi 
testület épít. így tehát sem erkölcsi, sem jogi 
alapja nincs annak a kívánságnak, hogy a város 
Templom-téri bérházában csak katholikus családok 
kaphassanak lakást. 

Megkérdeztük a főispánt, hogy a város feleke-
zeti békéjének szempontjából szerencsésnek tartja-e 
a kérdéses mozgalom megindítását? 

— Felekezeti kérdések elére állítása a felekezeti 
béke szempontjából sohasem lehet szerencsés — 
válaszolta a főispán. 

Ki hazudott... 
Beszélgetés közben szó került Regdon Geyza 

tragikus haláláról is és e szomorú haláleset kap-
csán megindított nevetséges hajszáról is. A főispán 
érdekes es némely részletében teljesen újszerű 

való átkisérését tartózkodási helyének megálla-
pítása céljából. 

Budapest, október 9. A német követ Ber-
linbe utazott, hogy Förster-Schulz kiadatásának 
megtagadása miatt személyesen tegyen jelentést 
a német kormánynak. Az igazságügyminiszter 
még nem döntött, hogy Budapesten tárgyaltassa-e 
le az Erzberger-gyilkosság ügyét. Schultz Hen-
rik ma nagy megnyugvással fogadta azt a hírt, 
hogy az igazságügyminiszter megtagadta a ki-
adatási kérelmet. Schultz még most a biróság 
megállapítása után is azt állítja, hogy ő nem 
azonos Schultzcal és a valódi neve Förster. 

. Egy későbbi jelentés cáfolja azt a hirt, hogy 
I a német követ Berlinbe utazott. 

MMMWMMÍMYMMMM^^ 

A Templom-téri bérház katolizálásának sem erkölcsi, 
sem jogi alapja nincs. 

Dr. Aigner Károly főispán a „mozgaloméról és arról, hogy „ki ha udott ?« 

nyilatkozata eldönti azt a nem is vitás kérdést, 
hogy hazudott-e a szegedi kurzuslap, amikor a 
közkórház egyik orvosáról olyan tényeket állított, 
amelyek valódiság esetén nem csak fegyelmi, ha-
nem bűnvádi eljárás alapjául is szolgálhatnának. 

— Engem, mint főispánt, elsősorban az a kér-
dés érdekel — mondotta Aigner Károly —, hogy 
dr. Singer hogyan került a közkórházba, mert én 
nem neveztem ki alorvossá. Illetékes helyről meg-
tudtam, hogy dr. Singer nem mint alorvos, hanem 
mint napidíjas orvos működik a kórházban, akkor 
vették oda fel, amikor szabadságon voltam. Reg-
don Geyza halálával kapcsolatos eljárása ügyé-
ben vizsgálatot nem rendeltem el, mert feljelentés 
nem érkezett ellene. Csupán, mint magánember, 
érdeklődtem ebben az ügyben és megbízható kór-
házi és orvosi körökből a következő tényállást 
tudtam meg: 

A kórházban dr. Singer volt az ügyeletes orvos. 
A szolgák éppen takarítottak, amikor jelentették, 
hogy a templom előtt összeesett valaki. Dr. Sin-
ger azonnal intézkedett, hogy a szolgák hord-
ággyal menjenek ki és hozzák be Regdon Geyzát. 
A szolgák a parancsra azonnal abbahagyták a 
takarítást és a takarításhoz felgyürkőzve, mezítláb 
szaladtak ki a hordággyal, dr. Singer pedig tüs-
tént a műtőterembe futott, hogy előkészítse a mű-
téthez szükséges szerszámokat. Az orvosok és a 
tanuk véleménye szerint teljesen szabályosan járt 
el, mert hiszen az utcán, bicskával nem operál-
hatta volna meg a beteget. 

— Dr. Singért, amikor megjelent az a bizonyos 
támadó cikk ellene, dr. Regdon Károly, Regdon 
Geyza fivére vigasztalta meg azzal, hogy „kol-
léga ur, ne törődjön azzal a támadással, mi, orvo-
sok tudjuk, hogy nem követett el szabálytalansá-
got és azt is tudjuk, hogy mindegyikünk ki van 
téve mindig ilyenféle támadásoknak". Az esetről 
ennyit tudok — fejezte be a főispán olyanok-
tól hallottam, akik jelen voltak Regdon Geyza ha-
lálánál és olyanoktól, akik meglehetősen tájéko-
zottak az orvest kötelező szabályok között. 

Ezek után pedig szükségtelennek tartjuk annak 
a nem vitás kérdésnek az eldöntését, hogy ki 
hazudott? 

— Anatole Francé haldoklása. A késő éj-

szakai órákban jelenti egy párisi távirat, hogy 

Anatole Francé állapota változatlanul válságos. 
Ha csak valami csoda nem történik, a ka-

tasztrófa minden percben beállhat. 

W /0g% Péntek. Rúm. kat. és protestám Bors 
A/IUi Fer. f Oör. kat. Eulamp. Nap ktl 6-

óra 12 perckor, nyugszik 5 ára 21 perckor. 
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 este 8, a mozi előadások 5, 1 

t» 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálptot tartanak: 

Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger 
Gyula széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay 
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőh-
Sándor-sughrut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugártit 
(telefon 364). 

— Back Bernát németalföldi tiszteletbeli 
konzul. Budapestről kapjuk a következő hirt: A 
kormányzó a külügyminiszter előterjesztésére bega-
vári Back Bernát, Szegedre kinevezett németalföldi 
tiszteletbeli konzulnak a működési engedélyt meg-
adta. A konzul legfőbb hivatása tudvalevőleg a 
gazdasági kapcsolat ápolása. Back Bernát erre 
sokkal szélesebb terrénumon is elsőrendűen al-
kalmas, mint aminő működési teret mostani kine-
vezése nyújt neki. Megbízását, amelynek keretében 
bizonyára a legértékesebb munkásságot fogja ki-
fejteni, nem is tekintjük másnak, mint első ki-
mozdulásnak az évek óta tartó visszavonultságá-
ból. Kimagasló tulajdonságának, rokonszenves és 
lebilincselő egyéniségének, ismert nagy képzettsé-
gének és kivételes intelligenciájának sokat kell 
gyümölcsöznie már a közel jövőben gazdasági é§ 
közéletünk javára. 

— Moravcsik Ernő Emil meghalt. A 
magyar tudománynak nagy gyásza van. Morav-
csik Ernő Emil, a róla elnevezett világhírű 
ideg- és elmekórtani klinika megalapítója és 
vezetője, egyetemi tanár délben, néhány napi 
tragikus hsláltusa után a Verebély-klinikán 
kiszenvedett. Halálát egy foghúzás utáni kompli-
káció okozta. Moravcsik Ernő Emil a magyar 
pszihiatriai kutatás és irodalom legkiválóbb kép-
viselője volt, aki elméleti és gyakorlati téren 
egyaránt el nem muló érdemeket szerzett. 
Hosszú emberöltőt töltött a tudomány és gyó-
gyítás szolgálatában és nevét a külföldi pszi-
hiatria művelői is tisztelettel emlegették. Vég-
telenül nagy tudásu, egyetemes műveltségű férfi 
volt, aki páraian odaadással és szeretettel fog-
lalkozott betegeivel. Mintaszerű intézete a magyar 
kultúrfölény egyik kitűnő példája volt. Morav-
csik Ernő Emil számtalan eredeti értekezést 
és több jeles tankönyvet irt és a neuraszténiáról 
szóló kézikönyve a legjobbak egyike ez iroda-
lomban. Hatvanhat évet élt és kora ifjúságától 
szüntelenül hivatásának szentelte minden idejét. 
A magyar kultura veszteséglistáján igen jelen-
tékeny értéket képvisel az elhunyt ősz tudós 
érdemes neve. 

— Ripka Ferenc kihallgatáson a kormányzó-
nál. Budapestről jelentik: Horthy Miklós kormányzó 
ma délben hosszabb kihallgatáson fogadta dr. 
Ripka Ferencet, a főváros kormánybiztosát, akitől 
igen behatóan érdeklődött a főváros ügyei iránt. 

— A nemzetközi gyermekvédelmi kongresszus 
tagjai Budapesten. Budapestről jelentik: A nemzet-
közi gyermekvédelmi kongresszus tagjai Bécsből csü-
törtökön délután háromnegyed 3 órakor Budapestre 
érkeztek a kongresszus folytatása és befejezése végett. 
Az érkezett vendégek közt vannak dr. Werner György, 
a nemzetközi gyermekmentő szövetség alelnöke, Collín 
Andrea, a francia gyermeksegitó bizottság részéről 
Dnbost Kené elnök és felesége, a Save the Children 
Fund gyermekvédő alap részéről miss E. Jebb és még 
számosan. 

— Kormányzói elismerés. A Magyar Távirati Iroda 
jelenti: A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter előterjesztésére megengedte, hogy dr. Imre 
Józsefnek, a Ferenc József-tudományegyetem orvosi 
kara nyilvános rendes tanárának nyugalomba vonulása 
alkalmából az egyetemi oktatás és közejészségügy 
terén sok éven át kifejtett érdemes szolgálatáért el-
ismerését tudtul adják. 

Rublnstein Erna hegedllmfivésznő kedden est* 
8 órakor. Jegyek Endrényinél. 

— A m. kir. Feranc József-tudományegyetem 
barátai egyesületének orvosi szakosztálya és a 
vele egyesült szegedi orvos-egylet ez uton tudatja tag-
jaival, hogy a szaküléseire ezúttal meghívót nem küld, 
hanem a napilapok utján közli a szakülések idejét és 
tárgysorozatai. 

Dinnyés Perenc festőművész budapesti 
kiállításán szerepelt képeit vasárnaptól, 28-tól 
október 12 ig kiállítja a Kass halljában. Nyitva 
d e. 9-1 és d. u. 4—7. Megtekintés díjtalan. 

Rubinstein Erna 
hegedümüvésznő kedden. 518 Jegyek Endrényinél. 


