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Froreich tettestársai u'án. Elsősorban Vukné 
Enyedy Mariskái és Ábrahám József erdészt 
halgatta ki Posselt csendórszázados. A vallo-
másokból megállapítható volt, hogy Vukné a 
gyilkosságot megelőző éjjel édesapjának háló-
szobája körül járt és Ábrahámról is megálla-
pították, hogy a gyilkosságot megelőző éjjel 
nem volt otthon. 

Vukné azt vallotta, hogy tényleg járt a gyil-
kosságot megelőző éjjel édesapjánsk hálószo-
bája elölt, mert édesapja beteg volt és meg 
akarta nézni, hogy alszik-e és nincs-e valamire 
szüksége. Ábrahám trgadts, hogy a gyilkosság 
éjjelén nem tartózkodott volna otthon és háló-
társa, aki megelőző vallomásában azt mon-
dotta, hogy határozottan tudja, hogy nem volt 
ágyában, ujabb kihallgatása alkalmával azt 
állította, hogy rövid csengetésre ébredt fel és 
a szomszédos ágyra nézve ugy rémlett neki, 
hogy Ábrahám nincs az ágyában. Lehetséges 
azonban, hogy a sö élben nem jól látott. 

Dr. Qeley ellen is ujabb terhelő idatok me-
rültek fel. Az Egyedi-család egy ízben mérget 
kért Geleytől Egyedi elpusztítására és ezzel 
kapcsolatban kihallgatta a csendőrség Qeley 
feleségét, aki a kiszivárgott hirek sierint súlyo-

san terhelő vallomást tett férjére. A nyomozás 
ujabb irányai uj helyszíni szemlét tesznek szük-
ségessé, amelyen meg kell állapítani, hogy a 
szobában talált virágvázát, amelyen friss ra-
gasztás van, ki törte el és ki ragasztotta meg. 
Ennek a körülménynek tisztázása rendkivül 
fontosnak látszik, mert egyesek vallomása sze-
rint a váza a gyilkosságot megelőző napon 
még ép vélt és nem lehetettlen, hogy dulako-
dás közben törték el. Megtalálták azokat a 
szivarokat is, amelyekről Froreich tett említést 
egyik vallomásában, nevezstesen azt mondotta, 
hogy 100 trabucót hozott apósának Budapest-
ről, aki az ajándékot durván visszautasította. 
Mint értesülünk, ezeket a szivarokat is meg 
fogják vizsgálni, hogy nem volt-e esetleg méreg 
bennük. 

Froreich Ernő a fogházban nyugodtan visel-
kedik és jó étvággyal táplálkozik, de azért rossz 
szinben van. Froreichnek igen különös kíván-
ságai vannak. Egyik kivánsága az volt, hogy 
engedjék meg neki, hogy a fogház irodájában 
dolgozhasson, ez meg is történt. Egy másik 
kérése, amelyet hivatalosan ma délelőtt terjesz-
tett be, az, hogy engedjék meg neki, hogy az 
evangelikus hitről áttérhessen a katholikus vallásra. 

Hazak í v á nko z i k egy s zeged i e m i g r á n s . 
Szeged, október 20. (Saját tudósttónktól.) 

Heffner János tiszthelyettes a Károlyi-uralom 
alatt mint politikai megbízott működött a sze-
gedi államrendőrség mellett. Dr. Temesváry 
Géza főkapitánysága után e nagyjelentőségű 
állási Heffner vette át és vezeite néhány napig 
az ügyeket. Az ellenforradalom kitörése uián 
Heffner is elmenekült Szegedről és azóta tar-
tózkodásától semmi bizonyosat nem tudtak a 
hivatalos körök. Heffner szegedi szereplése kü-
lönben sem volt exponált, ugy hogy err igrá-
lása után a hatóságok körözőlevelet sem bocsá-
tottak ki ellene. 

Dr. Györki Imre nemzetgyűlési képviselő 

ulján most Heffner János Léváról megkeresést 
intézett a szegedi ügyészséghez, amelyben azt 
tudakolja, hogy ellene kiadtak-e körözőlevelet, 
mert ellenkező esetben viasza óhajt jönni Sze-
gedre. A beadványban Heffner ismerteti sze-
gedi szereplését és számos tanút jelent be, akik 
igazolnák Heffner mérsékelt és hazajias szegedi 
magatartását. 

Heffner megkeresésére a szegedi ügyészség 
értesítette Györki Imre nemzetgyűlési képviselőt, 
hogy Heffner ellen nyomozólevelet nem adtak 
ki s így hazatérését semmi sem akadályozza. 
Valószínűség szerint Heffner most már rövide-
sen visszajön Szegedre. 

V / O í Kedd- hónh *at- és Pfotestdai Orsolya 
" sz. üör. kat. Hilárion ap. Nap kel 6 ora 

28 perckor, nyugszik 5 óra 0 perckor. 
Idöprognázis: Jobbára felhős idő, lényegtelen hővál-

tozással. Nyugaton eső nincs kizárva. 
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 délutén 3-tól 8 óráig. 
A szinházi előadás este fél 8, a mozi előadások S. 7 

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

Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor 
Valéria-tér (telefon 693), Temesváry József Dugonics-tér 
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

— Fel kell állítani n zsidó egyetemi hall-
gatók menzáját. Egy hónapja folynak már az 
előadások az egyetemen, egy hónapja tengőd-
nek nagy nyomorban Szegeden a zsidó vallású 
egyetemi hallgatók, de eddig különböző nehéz-
ségek miatt nem sikerült a menzát felállítani. 
A nagyon nehéz megélhetési viszonyok v^gül 
is arra késztették a hallgatókat, hogy közös 
sorsuk enyhítésére minden erejükkel hozzáfog-
janak a menza megszervezéséhez és a munka-
iatok elvégzésére bizottságot küldtek ki. Pécsett, 
Debrecenben, Budapesten már régen működnek 
a menzák az egész ország zsidóságának áldo-
zatkész támogatásával. A Szegeden tanuló zsidó 
diákok abban a reményben, hogy a zsidóság 
Őket is segítségben részesiti, fölemelik kérő sza-
vukat. A mai súlyos viszonyok közöti óriási 
nehézségekkel küzködő diákok elsősorban Szeged 
város zsidó társadalmához fordulnak és kérik, 
hogy segdsék abban a törekvésükben, hogy a 
menzát fölállítsák Szeged zsidósága mindenkor 
első helyen sietett a nyomorgók és küzködők 
megsegítésére és a diákság erős hiitel hiszi, 
hogy most sem fogja támogatását megtagadni 
tőle és már a tóra ünnepe alkalmából is sze- \ 
retetiel fog gondolni az ifjúságra. 

— A kiszombori Rónay-birtok uj bérlői. A 
kiszombori Rónay-család kiszombori 750 holdas 
birtokát egy szegedi konzorcium vette bérbe a 
most kezdődő gazdasági évtől kezdve. A konzor-
cium tagjai Vass András, Lippay Imre, Sugár 
Sándor, Kelen Hugó és Nagy Dezső. A bérleti 
szerződés értelmében a holdankénti haszonbér 
250 kiló buza. Az adóterheket is a bérlő konzor-
cium viseli. 

— A polgármestert nem nevezték ki ta-
nácselnökké a közigazgatási bírósághoz. 
Hetek óta olyan hitek keringenek a városban, 
amelyek szerint dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester megválik állásától, mert disies pozicióba 
nevezi ki a kormány: Unácselnökké, esetleg 
elnökké a közigazgatási bírósághoz. Az egyik 
hétfői lap közölte is a hirt — föntartással. A pol-
gármester a közleményre vonatkojólag ugy 
nyilatkozott, hogy a kinevezéséről szóló hir 
egyáltalában nem jelel meg a valóságnak, kine-
veztetéséről és igy távozásáról szó sincs, annál 
kevésbé, mert hiszen a kérdéses állások közül 
egy sincs üresedésben. 

— Mégis Szegedre jön Nagyatádi. Az al-
földi mezőgazdasági intézet ünnepélyes meg-
nyitásának programja némi módosítást szen-
ved, amennyiben október 25 én, szombaton az 
esti gyorsvonattal érkezik Szegedre nagyatádi 
Szabó Is'ván nyugalmazott földmivelésügyi mi-
niszter, Schandl Károly földmivelésügyi állam-
titkár, Tóth Jenö és Mayer Károly helyettes 
államtitkárok kíséretében. 26 án, vasárnap reg-
gel 9 órakor ünnepi mise lesz az ujszegedi 
templomban, amelyet délelőtt 10 órakor fog 
köve'.ni az intézet ünnepélyes megnyitása, amely 
után egyik szegedi étteremben közebéd lesz. 

— A volt szegedi hármas honvédhuszár-
ezred elesett hőseinek emlékére kedden reggel 9 
órakor gyászmisét tartanak a rókusi templomban. 
A mise után megkoszorúzzák a hősi halottak 
emléktábláját, majd délben ebéd lesz a Kassban. 
A gyászünnepségre az ország minden részéből je-
lentkeztek résztvevők, hétfőn este pedig már Sze-
gedre érkezett Riedl Miklós altábornagy, az ezred 
volt parancsnoka. 

— Eazterházy herceg százmilliót adott a 
válságba került Operának. Budapestről jelen-
tik: Eszlerházy herceg, miután illetékes helyről 
értesítést nyert az Operaház nehéz anyagi 
helyzetéről, százmillió koronát adományozott az 
Operaház fenntartást alapja javára. 

BljegyzAs. Müller Rózsikát eljegyezte Salgó 
Miklós. (Minden külön értesítés helyett.) 

Kiurina holnaputáni, csütörtöki ária és dal-
estje a legszenzációsabb zenei esemény. Jegyek 
a moziknál. (Harmónia.) 

I f Berta, a bécsi nagyopera világ-
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 koloratur - énekesnője 23-iki 
hangversenyére jegyek a Korzó é l 

Belvárosi Moziknál. « H A R M Ó N I A . 

S Z É C H E N Y I M O Z I 
Telefon 16 33. 

Október 21-én és 22-én, 

kedden és szerdán 

JACKIE 
COOGAN 

legnagyobb filmje 
r 

Éljen 
a király! 

Egy kis trónörökös regénye 

10 felvonásban. 

Azonkívül: 

A sportrevü. 
Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor, 
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alkalmi és nászajándékok, 
eredeti svájci órák 
nagy választékban, 

ismert szolid szabott árakon 

Kun Jenő 
ékszerész és ó r á sná l 

Szeged, Széchentji-tér 2. Telefon 133. 
Kérem a kirakataimban lévő 

araim megtekinteni. 568 

SODORJON 

JANIN A. 
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