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[délben a h u l l a b o t r á n y ü g y é b e n 
a n k é t vo l t a 

Budapest, október 27. (Saját tudósítónk je-
lenti telefonon.) A szegedi hullabotrány ügyé-
ben hétfőn délután 1 órakor Tóth Lsjos állam-
titkár elnöklete alatt ankét volt a kultuszminisz-
tériumban, amelyen részt vettek a fővárosi, a 
debreceni, a pécsi és a szegedi egyetemek ki-
küldöttei, valamint a főváros, a kultusz- és a 

népjóléti minisztériumok képviselői. Ai értekez-
let fél 3 órakor ért véget. Az értekezleten az 
1876. évi XIV. t.-c. és az 1902/35.000. sz. 
rendelet alapján megszövegeztek egy tervezetet, 
amelyet a kultusz- és a népjóléti miniszter elé 

j fognak terjeszteni jóváhagyás végett. 

Elfogulatlan biró vizsgálja meg a hamis Zinovjev-levelet. 
London, október 27. Zinovjev, az angol 

szakszervezeti értekezlethez intézett levelében 
kijelenti, hogy a neki tulajdonított levél durva 
hamisítás és nyilvánvalóan csak választást harci 
eszköz. Zinovjev engedélyt adott az angol 
szakszervezeti főtanácsnak arra, hogy k&Iön 
bizottságot küldjön ki azonnal Oroszországba 
és az indítsa meg a nyomozást az okirat 
autentikus volta iránt. Kijelentette továbbá, 
hogy ezen bizottság határozatát kész magára 
nézve elfogadni. 

Moszkva, október 27. Litvinov a következő 
táviratot intézte Rakovszkyhoz : 

A tanácskormány továbbra is kitart ismételt 
kijelentései mellett, hogy a kommunista inter-
nacionálé lépéseiért semmi felelősséget nem 
vállal. Siet a legkalegcrikusabb formában ki-
jelenteni, hogy a kommunista internacionálé 
állítólagos levele, amely az emiitett ultimátum-
szerű jegyzéknek alapul szolgált, mint meg-
állapítást nyert, felelőtlen hamisítvány és a 
szovjetunió és Nogybritanoia közt kedvezően 

angol-orosz szerződés csorbítását célozza. Hogy 
minden kétely megszűnjék az emiitett irat 
hamisítvány jellegére vonatkozólag, tekintettel 
a komoly következményekre, melyeket a hami-
sítvány mindkét állam szempontjából maga 
után vonhatna, a tanácskormány kategórikusan 
és nyomatékosan követeli elfogulatlan döntő-
biró kiküldését annak a ténynek megállapítá-
sára, hogy a kommunista internacionálé emii-
tett levele hamisítvány. 

London, október 27. A külügyminisztérium 
hivatalos közleményt tett közzé, amelyben a 
következőket mondja: 

Az a kapcsolat, amely Oroszország és Nagy-
britannia között ujabban kialakult, meg fog 
szűnni, ha csak a szovjetkormány nem ad ki-
elégítő választ a britt miniszterelnöknek Zinov-
jev levelével kapcsolatos kérdésire. Miután nem 
valószínű, hogy az orosz kormány válasza még 
a választások élőit megérkezik, a munkáspárt 
vezetői most a választási harc utolsó szakában 
az Oroszországra való kapcsolatok felújításával 

alakuló viszony megrontását, valamint az I szemben elutasító álláspontra helyezkednek. 

Az Alföldi Mezőgazdasági Intézet ünnepélyes megnyitása. 
Szeged, október 27. (Saját tudósítónktól.) 

Vasárnap délelőtt adták át ünnepélyes keretek 
között az ujszegedi kenderakadémia épületében 
elhelyezett Alföldi Mezőgazdasági Intézetet ren-
deltetésének. Az ünnepélyt szentmise vezette be, 
amelyet dr. Glattfelder Qyula megyéspüspök 
celebrált az ujszegedi templomban. Az ünnepé-
lyen a kormányt dr. Schandl Károly földmive-
lésügyi államtitkár képviselte. Többek között 
résztvettek még a megnyitáson dr. Kősző István 
belügyi államtitkár, dr. Tóth Jenö és Koós 
Mihály helyettes államtitkárok, dr. Glattfelder 
Gyula megyéspüspök, Várhelyi József pápai 
prelátus, di. Moor Gyula és dr. Győrffy Ist- [ 
ván egyetemi tanárok, dr. Aigner Károly főis- jj 
pán, dr. Purg.y Emit Csanádmegye főispánja, 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester, Wimmer 
Fülöp, a kereikrdelmi és iparkímara elnöke, dr. 
Tonelli Sándor kamarai főtitkár, dr. Szalay Jó-
zsef keiületi főkapitány, dr. Bottka Sándor 
rendőrlőtanácaos, Bandi Károly tábornok, Bokor 
Pál helyettes polgármester és még számosan i 
város notabititasai közül. 

Az épületet Schandl Károly államtitkár adta 

El i té l ték RCopinics b ű n t á r s a i t . 

át a mezőgazdasági intézetnek, mint a föld-
mivelésügyi minisztérium megbízott vezetője. Az 
átadás alkalmával hosszabb beszédet tartott. 
Ismertette a földmivelésügvi kormány legköze-
lebbi programját, amelynem csúcspontja az al-
földi mezőgazdacág fejlesztése. Ismertette a 
mesögazdasftgi intézet hiva'ását és kijelentette, 
hogy a kormány növényvédelmi törvényjavasla-
tot terjeszt a közeljövőben a nemzetgyűlés elé. 
Foglalkozott beszédében a magyar buza- és 
paprikatermelés kérdésével éz kijelentette, hogy 
a kormány nem kiván jobban beleavatkozni a 
termés értékesítésébe, mint azt a magyar pap-
rika érdeke megkívánja. 

As államtitkár beszéde után dr. Tóth Jsnö he-
lyettes államtitkár, majd a polgármester, a főispán, 
dr. Győrffy István, Koós Mi ály h. államtitkár, 
a csanádmegyei főispán, Wimmer Fülöp kama-
rai elnök és a gazdasági intézetek képviselői 
üdvözöiték az Alföldi Mezőgazdasági Intézetet. 
Ezután az intézet igazgatója, Havass Géza is-
mertette programját. A vendégek ezután meg-
tekintették az intézet berendezéseit. , 

Budapest, október 27. (Saját tudósttónk tele-
fon jelentise.) A Kopinlcs Jenő 140 millió koro-
nás csalása ügyében a rendőrség tudvalevőleg 
őrizetbe vette Daray László nyugalmazott fő-
hadnagyot és Popp Mátyásnét, egy miniszteri 
számvizsgáló .lejéi is, akik ellen az a gyanú 
merült fel, l .gy tudtak Kopinics bűnéről, söt 
annek sikeres végrehajtását elö is segítették. 
Ugyancsak eljárás induü Kiss Gábor Jenö kór-
Lázi ellenőr ellen is bűnpártolás cimen. Kopi-
nics Jenőt, mint iamertf s?, a rendötségnek még 
nem sikerűit kézrekeritenie. A tudíptsti fő-
kapitányság legutóbb azt az értesítést kipta, 
hogy Kopinicset Bukarestben felismerték és le-
tarthatták. A kiadatási eljárás meg i* indult, 
iBindezidcig azonban még nem vezetett ered-
ményre. 

Bűntársainak ügyében bétfön délelőtt íogla!-
kozoti a budapesti büntetőtörvénytzéken a 
dr. Krayzell Miklós táblabíró elnöklete alatt 
ntíküdő bBntetötanácsr. 

A vádirat ismertetése után a biróság elsőnek 
Diray Lászlót hallgatta ki. Elmondja, V gy ta-
valy .'uniusban felkereste Kcpimcs > Kérte rs-
volferét és kijelenWte, hogw nagybátyját akarja 
lelőni, meri nem »/.o2gáliatt« ki örökségét. Dél-

ben felment ismét a lakására, »ehér csomag volt 
nála és bejelentette, hogy nagybátyjával sike-
rült az örökségügyet bikisen elintiznie. Vett 
egy böröndöt és átadott neki hitmillió koronát 
azzal, hogy juttassa nővéréhez, hárommillió ko-
ronát pedig ériékpapirvásárlásrs. Bejelentette, 
hogy sürgősen Szolnokra kell utaznia. Kopinics 
megbízásából autót is bérelt Szolnokig és vissza 
háromszázezer koronáért. 

Papp Mátyásné szintén nem érzi magát bű-
nösnek, legfeljebb annyiban, hogy asszony lé-
tére szimpatizált Koplniccsal. Egy izben tizenöt-
ezer koronát adott kölcsön Kopiníctnak, aki 
sokáig nem fizet'; vissza. Azon a napon autót 
küldött írté, amelybe ö is beszállt, elegánsan, 
bőrláíkAval és kijelentette, hogy tartozását ki-
egyenlíti, sőt a komátok fejében egy szép ridi-
kült vesz neki. Tagadja, hogy Kopinicsot el 
akarta volna kisérni. A csalástól nem tudott 
semmit. 

Kiss Gábor Jenö a következő vádlott. A mult 
év nyarán levetet és ötmilliót kapott közvetve f 
Kopinics'.ól. Értékálló fehérneműt, cukrot és \ 
ziirt vásárolt rajta. 

Ezután a tanuk kihailg«tására került a sor. » 
Azok a detektívek, akik önzetlenül kö/remüköd- » 

tek Kopinics érdekében, részletesen elmondják 
a száznegyvenmillió korona elsikkasztásának tör-
ténetét. Több jelentéktelen tanúvallomás utána vé-
dők a bizonyítás kiegészítését indítványozták. Da-
ray védője a tárgyalás elnapolását kérte, mert sze-
rinte Kopinics kihallgatása nélkül az ügyben 
érdemlegesen nem lehet dönteni. A biróság 
hosszas tanácskozás után elutasította a védők 
indilványát. 

Ezután dr. Gregor ügyészségi alelnök tartotta 
meg vádbeszédét. Darayt és Papp Mátyásnét 
csalás bűntettével, Kiss Gábort pedig bűnpár-
tolással vádo'ja. 

Délután hét ótakor került a sor az itélet ki-
hirdetésére, mely szerint Daray Lászlót két-

i rendbeli bűnpártolásért egy évi fogházra itéltik. 
Az egy évet a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek 
minősítették. Kiss Qábor Jenőt egyrendbeli bűn-
pártolásért nigy hónapi fogházzal büntették, 
mig Papp Mátyásnét felmentettik. Az utóbbi az 
Ítéletben megnyugodott, míg Daray és Kiss 
felebbsztek. Az ügyész valamennyi vádlott ter-
hére szintén felebbezetf. A letétben levő öt-
millió koronát a kincstárnak kiadják A kincs-
tárt követelésével polgári pör útjára utasították. 

l A közgyűlés dönt a kötelező 
| ravatalozás kérdésében. 
• Szeged, október 27. (Saját tudósítónktól.) A köz-

S egészségügyi bizottság, amelynek tagjai a kerületi 
tiszti orvosok és a gyógyszerészek, vasárnap dél-
után tartotta meg szokásos negyed évi ülését. 

I Az indítványok és határozatok tömkelegében 
legérdekesebb volt talán a tiszti főorvos indítványa, 
amely a kötelező temetői ravatalozás eszméjét 
vetette fel. 

Az indítvány szerint, amelyet a közegészség-
ügyi bizottság elfogadott, fővárosi mintára, meg-
szüntetik a házaknál szokásos ravatalozást és 
minden halottat a haláleset után azonnal kivisz-
nek a temetői halottasházakba, ahonnan azután 

; 48 órán belül eltemetik. Az indítvány, amely a 
| legközelebb összeülő közgyűlés elé kerül, köz-
li egészségügyi szempontokat hoz fel az indítvány 
» mellett. E célból minden temetőben uj halottas-
f házakat építenének fel a kötelező ravatalozások cél-

jaira. A közgyűlésen az indítvány előreláthatólag 
nagy vihart fog támasztani, noha e kérdésben a 
legnehezebb és talán a mai viszonyok között ke-
resztülvihetetlen 5—6 temetői többcsar.iokos uj 

ü halottasház felépítése. 
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i Szabadlábrahelyezés 
[ és uj letartóztatás a paprika-

hamisítás bűnügyében. 
Szeged, október 27. (Saját tudósítónktól.) öz-

vegy Ábrahám Jánosnét, akit a rendőrség csalási 
kísérlet cimén előzetes letartóztatásba helyezett, 
az ügyészség indítványára a vizsgálóbíró hétfő 
délelőtt szabadlábra helyezte. Az ügyészség bebi-
zonyitottnak látta, hogy Ábrahám Jánosné azzal a 
célzattal szerezte meg a paprika minősítésére szol-
gáló plombákat és címkéket, hogy azokkal hami-
sításokat kövessen el. Ábrahámné vagyoni helyze-
tét megvizsgálva, ugy találta az ügyészség, hogy 
a letartóztatott dúsgazdag termelő szökésétől tar-
tani nem kell s igy szabadlábra helyezése indokolt. 
A vizsgálóbíró hozzájárult özvegy Ábrahám Já-
nosné szabadlábra helyezéséhez, ugy hogy az még 
hétfő délelőtt elhagyta az ügyészség fogházát. 

Az ügyészség egyrendbeli csalási kísérlet cimén 
emel vádat özvegy Ábrahám jánosné ellen, akinek 
leleplezésével talán sikerül a rendőrségnek végle-
gesen megszüntetni a paprikaminősités körül le-
játszódó csalási manővereket, amelyek teljesen alá-
ásták a szegedi paprika jó hírnevét. 

A szegedi rendőrség a^hétfői nappal különben 
teljesen lezárta a paprikacsalások felszaporodott 
aktáit. Az Ábrahám-családból még letartóztatták 
ifjabb Ábrahám Jánosnét is, akinek szintén sze-
repe volt a hamisításokban. A rendőrség ugyanis 
lefoglalt tiz zsák paprikát, amelyeket a malomból 
anélkül vittek ki, hogy minősítés alá kerültek 
volna. 

E csalásokat ifjabb Ábrahám Jánosné követte el, 
aki kihallgatása alkalmával bevallotta, Hogy a mi-
nősítetten paprikát ő csempészte ki a malomból, 
mivel félt, hogy anyósának letartóztatásával a 
rendőrség felfedezi á minősítetten paprikakészlete-
ket. A rendőrség a malomban tartott házkutatások 
alkalmával fedezte fel a készletben feltüntetett 10 
zsák paprika hiányát, amelyet ifjabb Ábrahámné 
közben különböző helyeken elraktározott. Ezeket 
a minősítetten paprikakészleteket a rendőiség le-
foglalta s mint bűnjeleket átadta az ügyészségnek. 

Ifjabb Ábrahámné letartóztatásában kedden dön» 
a vizsgálóbíró, mivel az ügyészség szabadlábra 
helyezését indítványozta. 


