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Egy szegedi festő pöre. 
Szeged, október 30. (Saját tudósítónktól.) Szer-

dán Kelemen László járásbiró Joachim Ferenc 
festőnek egy pőrét tárgyalta, amelyet Pásztor József 
ellen inditott. A kereset szerint Joachim megfes-
tette 1921 nyarán Pásztor két kisfiának a portréját, 
aki azok árát a mai napig sem fizette ki és 

Íoachim ezen a cimen most 25 millió koronát 
övetel. Dr. Barta Dezső, Pásztor jogi képviselője 

már az első tárgyaláson előadta, hogy fele a két 
portrét illetőleg Joachimmal fix megállapodást léte-
sített és hogy ennek a megállapodásnak teljes 
mértékben eleget is tett. E szerint Pásztor fizet 
Joachimnak a két portréért kétezer koronát, díjta-
lanul szállítja a neki akkor szükségessé vált nyom-
tatványokat és megveszi a két képhez a vásznat és a 
belső rámát (a külső rámát tudniillik sose adja a festő). 
Már a szerdai tárgyaláson, amikor a biróság első 
izben bocsájtkozott érdemi tárgyalásba, sikerült 
Pásztornak a megállapodás egy részét beigazolnia. 
Egyébként maga joachim is elismerte, hogy a 
vásznak és belső rámák beszerzési költségeit 
Pásztor fedezte és hogy vett fel Pásztortól pénzt, 
de hogy mennyit, arra nem emlékezett. Ezután a 
beismerése után azonban azt is előadta, hogy 
Pásztor kötelezte magát a megrendelés alkalmából 
arra, hogy a szegedi zsidóság köréből megrende-
léseket fog neki szerezni és ő hitt neki, mert hiszen 
azon a réven, hogy a Szeged a kezében van, 
olyan nagyhatalmú ur, aki ezt meg is teheti, ha 
akarja. Pásztor, akinek a részletes kihallgatására 
még nem került a sor, kijelentette, hogy olyas-
valami, hogy ő majd ügynökösködni fog joachim-
nak, természetesen nem volt a feltételek között, 
ellenben Joachim fölkérésére többeknek ajánlta őt, 
mint portréfestőt, arról, hogy sikertelenül, nem 
tehet, miután Joachim portréit senkisem találta 
megfelelőknek. Erre nézve széleskörű bizonyítást 
ajánlott fel. Dr. Barta Dezső kérte a bizonyítás 
elrendelését a tekintetben is, hogy Joachim ugyan-
csak 1921-ben 2000 koronáért festett egy más 
portrét, de ugy, hogy ő adta hozzá a vásznat és 
a belső rámát és hogy ajánlkozott portrénak telje-
sen dijtalan megfestésére is azért, hogy alkalma 
legyen bemutatni képességeit a szegedi zsidó tár-
sadalomnak és hogy ez a portréja sem sike-
rült. A biróság elrendelte a bizonyítást, a be-
nevezett tanukat megidézte a november 19-iki 
tárgyalásra. Ha szakértői szemlére kerül a sor, 
Nyilassy Sándor és Papp Gábor szerepelnek mint 
szakértők. 

Ez történt, szigorú újságírói tárgyilagossággal el-
mondva, a szerdai tárgyaláson. Nem is tartottuk az 
ügyet, legalább mai stádiumában, megérettnek ahhoz, 
hogy a nyilvánosság elé vigyük. De a tárgyalás 
kapcsán a zsidó pszihéről cikkezik a szegedi anti-
szemita sajtó. Nem tudjuk, náluk elmondta-e Joa-
chim, mielőtt összeölelkezett velük, amit itt, ahol e 
sorok íródnak, meg másutt is, többször hangoztatott, 
hogy „ebben a bugris városban a festők éhen dögöl-
hetnének, ha nem lakna itt az a pár ezer zsidó". Mint-
hogy azonban Joachimnak ezakövetelése teljesen ma-
gánjellegű és az sem volna józan ésszel és csak 
valamennyire tisztult gondolkodással az egész zsidó 
felekezet rovására irható, ha ebben a pörben nem 
Pásztornak, hanem Joachimnak volna igaza, mint-
hogy továbbá tudjuk, hogy a cikk megjelenésé-
ben a Szeged példa nélkül álló térhódításán és 
az antiszemita sajtóorgánum ezzel kapcsolatos 
egyre tartó háttérbe szorulásán kivül része van 
Joachimnak is, szükségesnek tartottuk a nyilvános-
ság szempontjából ez egyébként érdektelen ügy meg-
írását. Módját fogjuk azonban ejteni annak is, hogy 
feltárjuk Joachim ez üggyel kapcsolatos egyéb 
viselt dolgait, attól kezdve, amikor hajhászni kezdte 
a szegedi polgári társadalom kegyeit, félvén annak 
következményeitől, hogy tagja volt a kommunista 
városi közgyűlésnek, egész addig, amikor két nap-
pal legutóbbi képkiállitásának bezárása előtt düh-
től eltorzult arccal kijelentette itt a szerkesztőség-
ben, hogy ebben a városban, beleszámítva az itt 
élő legkiválóbb költőket és tudósokat is, csupa 
buta fráterek és barmok élnek és mindenki legyen 
megtisztelve, akivel ő, I. Joachim Ferenc szóba áll. 

A biróság előtt tett személyi invektiváju védeke-
zésére pedig ennyit. A biróság előtt Joachim arra 
hivatkozott, hogy 1921 nyarán kénytelen volt 
Pásztor zsoldjába állni, mert ő mint nagyhatalmú 
szerkesztő sokakat tartott a kezében. Pásztor 
1919 tői 1923 november l-ig nem volt szerkesztő, 
nem volt laptulajdonos és egyetlen lapszerkesztő-
séggel sem tartott fenn semmiféle összeköttetést. 

A Szeged 
karácsonyi ajándékkönyve 

nagyértékü gyakorlati tanácsadó lesz, aminőhöz hasonlóval magyar olvasó még* 
nem rendelkezik s amely elsőrendű szakemberek tollából nyújt tájékoztatót a 

mindennapi élet valamennyi kérdésében. 

A Szeged karácsonyi ajándékkönyvére, tartalmánál fogva, mindenkinek szüksége 
lesz. Ha tehát figyelembe vesszük bolti árát, amely természetesen igazodni fog 

1 terjeaelméhez, tartalmához és szükségességéhez, ha továbbá figyelembe vesszük, 
I hogy minden előfizetőnk teljesen díjtalanul kapja, a Szegea előfizetési ára 

leszállt az eddigi felére. 
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óra 44 perckor, nyugszik 4 óra 42 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 szinházi előadás este fél 8, 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 Uj-
8reged (telefon 846). 

— Gömbös megsebesült a Wilddel való 
párbajban. Budapes'ről jelentik: Gömbös Qyula 
és Wild József közt felmerült lovagias ügyben 
a felek ma délelőtt fél 10-kor a Rákosi-féle 
vívóteremben párbajt vivtak. Gömbös segédei 
Zsilinszky Endre és Eckhardt Tibor, Wild 
József megbízottai Hajós Kálmán és Karaffiáth 
Jenő voltak. A párbaj feltételei: teljes, bandázs, 
nehéz lovassági kardokkal, harcképtelenségig. 
A felek hevesen egyszer csaptak össze és a pár-
baj Gömbös harcképtelenségével végződött. 
Gömbös ugyanis a fején két vágást kapott, 
amelyet az orvosok: Gömbös részéről Hültl 
Hümér és Wild részéről Barla-Szabó kötöztek 
be. A párbaj után a felek nem békültek ki. 
A párbajt Hajós Kálmán vezette. 

— Válóper és kártérítési per a Kosztfea— 
Valérián tragédia után. A Szeged budapesti 
tudósítója jelenti: A Sándor-utcai emlékezetes 
véres dráma ügyében Kosztka. István pénzügyi 
főtanácsos ellen szándékos emberölés büntette 
miatt indult meg az eljárás és Kosztka vizsgá-
lati fogságba való helyezését az ügyész már el 
rendelte. A vádlott jogi képviselője, dr. Ulain 
Ferenc több tanú kihallgatását kérte a vizsgáló-
bírótól. Ulain Ferenc szerint az általa kért tanuk 
kihallgatása egész más megvilágításba fogja 
helyezni az előzményeket, mint eddig ismeretes 
volt. Mint a Szeged munkatársa értesült, Valé-
rián Zsigmond özvegye kártérítési pert inditott 
Kosztka ellen azon a cimen, hogy férjében ke-
nyérkeresőjét, illetve eltartóját vesztette el. 
Kosztka Istvánné pedig válópert inditott a férje 
ellen és a válóper aktái már a törvényszéken 
is vannak. 

— Teleki Pál gróf elutazott. Teleki Pál 
gróf, Szeged város első kerületének nemzet-
gyűlési képviselője háromnapi itt tar ózkodás 
után hétfőn reggel a gyorssal visszautazott 
Budapestre. Szerdán este résztvett azon a 
banketten, ame'yet a kaszinó rendezett Kiss 
Ferenc miniszteri tanácsos, nyugalmazott erdő-
főtanácsos tiszteletére kitüntetése alkalmából. 

— Harangszentelés Dorozsmán. Dorozsma 
község közönsége nagyszabású ünnepség kereté-
ben szenteli fel uj harangját, utána pedig szobor-
leleplezéssel egybekötött hősök-emlékünnepélyt 
rendez, amelyen, a hirek szerint, meg fog jelenni 
József kir. herceg is, mig a kormányzót Kruchina 
Manó altábornagy fogja képviselni. 

Orvosi boncköpenyek gyári áron Soósnál. 

J ö n a „ V E S T A " ! 
705 fia nem látja az Égeti, nézze a Földön! 

— Reformáció napja Szegeden. A szegedi 
reformátusok az idén is a nagy elődökhöz méltó 
ünnepléssel emlékeznek meg a reformáció nap-
járól. Délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet 
lesz urvacsora-osztással, amely alkalommal 
Bakó László lelkész prédikál. Délután 3 órakor 
a középiskolai ifjúság tartja reformációi emlék-
ünnepélyét a templomban, 5 órakor pedig a 
gyülekezet részére lesz emlékünnepély a tem-
plomban, amely alkalommal Csekey Sándor, a 
dunameliéki református egyházkerület belmissziói 
lelkésze tsrt előadást ezen a cimen: Mit jelent 
református keresztyénnek lenni? Az ünnepsé-
gekre szeretettel hívjuk Szeged város minden 
érdeklődő polgárát. A szegedi református egy-
ház lelkészi hivatala. 

— Tisza István arcképe a makói megye-
háza közgyűlési termében. Csanádmegye alis-
pánja meghívót küldött Szeged város tanácsának 
arra a gyászközgyülésre, amelynek keretében no-
vember nyolcadikán leleplezik Tisza István arcké-

gét a makói megyeháza közgyűlési termében. 

zeged város tanácsa ugy határozott, hogy az 
ünnepélyen nem képviselteti magát, csak átiratban 
köszöni meg a meghívást. 

— A szegedi szociáldemokrata p&rt no-
vember 2 án, vasárnap délután 4 órakor nyil-
vános gyűléseket tart az ujszegedi (Csanádi-
utca 12. sz.) és a rókusi (Hunyadi-tér 14. sz.) 
pártszervezet helyiségében minden dolgozót egy-
aránt érdeklő napirenddel. 

Divatos fátyolharisnyák minden színben 
Lampel és Hegyinél. 

— Uj doktor. Reich Olgát, aki kitüntetéssel tette le 
orvosi szigorlatát, csütörtökön a szegedi egyetemen 
orvosdoktorrá avatták. 

Világhírű Schroll-siffonok, paplanlepedő cre-
tonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2. m 

— A Tömörkény-csárdától a Tömörkény-
szoborig. Szegeden sok érdemes férfiú emlé-
két szobor örökíti már meg, de annak, aki 
talán a legtöbb hirt-nevet szerzett ennek a vá-
rosnak — Tömörkény Istvánra gondolunk -— 
még mindig nincs szobra Szegeden. Most 
akadt valaki ebben a városban, aki bizonyos 
feltételek teljesítése esetén magára vállalná 
ennek az elmulasztott kötelezettségfélének a 
pétlását. Egy vendéglősről van szó, aki be-
adványt intézett a tanácshoz és abban azt 
kérte, bogy engedje át neki a Stefánián lévő 
Kioszk-bérletet — Tömörkény-csárda létesíté-
sére. Hajlandó bálából arra, hogy egy szegedi 
szobrásszal elkészíttesse Tömörkény István 
szobrát. A tanács örülve, hogy megszabadul 
egy kötelezettségtől, elhatározta, hogy — ár-
vetést hirdet a Kioszkra és a legtöbbet ígérő-
nek adja bérbe. A szoborajánlatot természete-
sen külön fogja értékelni az ajánlatok elbírá-
lásánál. Igy falán egy csárda mégis csak 
szoborhoz juttatja Tömörkény István emlékét. 
Tagadhatatlan, hogy van ebben a históriában 
valami, ami nagyon rokon a magyarsággal és 
a magyarság kultúrájának könnyes vigassá-
gával. 

Nagymenny ségfi téli keztyü olcsó beszer-
zés folytán reklámárakon kerül eladásra Lampel 
és Hegyinél. 

Stelner Somfiné ezúton is értesiti a hölgy-
közönségét, hogy wieni útjából a legújabb selyem, 
estélyi és bőr modellkalapjaival hazaérkezett, en 

Legszebb női, férfi fehérnemüeket gyári 
árban Készít Soós Lajos, Oro3zIán-utca 2. i8j 

Tulllusz József uri szabósága Dugonics-tér, 11. sz. 
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