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Hétfőn megkezdődnek az előadások a soproni főiskolán. 
Sopron, november 8. A soproni bányászati < a tanulmányaiban visszamaradt diákság az tlő 

és erdészeti főiskola hallgatói tegrap gyűlést 
tartottak, amelyen résztvettek a MEFHOSz és , 
a Turul budi pesti kiküldöttei is. Hosszas és 
irgalmss lefolyású vita után a gyűlés nagy 
többséggel azt a határozatot hozfa, bogy a 
diákság alc'irja azt a nyilatkozatot, melyben a 
főiskolai rend és fegyelem megtartását becsület-
szóval fogadia. Ma egész napcn át folyik ennek 
a nyilatkozatnak az aláírása és esle bet órára, 
amikorra a főiskolai rektorátus az aláirás határ-
idejét megsz&bla, & főiskolát látogató minden 
diák aláírja és beszolgáltatja a rektorátusnak a 
főiskola rendjét biztosító nyilatkozatot. 

Minthogy a diákság teljesítette a kormány 
követelését, a főiskolán hélfőn már megkez-
dődnek a rendes előadások és remélhető, hogy 

adások pontos 
mulasztottakat. 

látogatásával helyrehozza a 

Sopronban elterjedt hirek szerint az elöadá- ; 
sokat továbbra is látogatni fogja Biró, az egyik 
zsidó hallgató, míg a másik, Genárd, elhagyja \ 
a várost és hazautazik Erdélybe. 

Vitéz dr. Simon Elemér, Sopron város fő- j 
ispánja tegnrp Budapesten járt és a pénzflgy-
minisztéiiumban tárgyalt Bud János minisz-
terrel, aki tudomásul vette a főiskolán történt í 
uj eseményeket. A főiskolai hallgatók küldött-
ségének a rektorátus megígérte, hogy meg-
szünteti azt a fegyelmi eljárást, amelyet a 
sztrájkmozgalom szitása miatt a diákság ve-
zetői ellen indítottak. 

í 

ítélet Karácsonyi ügyész bántalmazása ügyében. 
Tóth rendőrt három évi fegyházra, a rendőrorvost hat heti fogházra Ítélték. ! 

Budapest, november 8. Karácsonyi ügyész ; mint egyszerű paraszt gyermeknek nem vol* 
bántalmazása ügyében a fő árgyalás reggel 9 ; meg az eset elbírálására a kellő műveltsége-
órakor kezdődött. I Hibáztatja a rendőrség azon gyakorlatát, hogy 

pár hetes kiképzés után kiállítja a falukból fel-
kei ült rendőröket az utcára. 

Az elnök kihirdeti a törvényszék végzését, 
amely szerint Tóth védőjéül kirendelt, és a tár-
gyaláson meg nem jelent dr. János Áron ügy-
véd ellen boirányos magatartása mia't meg-
teszi a lépéseket az ügyvédi kamaránál. 

Dr. Riesz, Oberle Márk védője abban látja 
az ügy sarkpontjá', hogy az ilyen eseteket nem 
mindig bírálják el ilyen szigorúan. Oberle nem 
tehetett mást, mint hogy segédkezett Tóthnak 
az előállításnál. Ezért védence felmentését kéri. 

A biróság délután két órakor hirdette ki az 
Ítélete1. Bűnösnek mondta ki Tóth József köz-
rendőrt, hamis vád, hamis tanuzásra való rá-
bírás, súlyos testisértés vétségében és személyes 

Az ügyészségi alelnök, dr. Mészner a bizo-
nyítás kirgészi ésére tett indítványt. Az ügyész 
ellenezte a védő által kért bizonyítás kiegészí-
tését. Negyedóráig tartó tanácskozás után 
Schadi Ernő kihirdette a törvényszék határo-
zatá, amely szerint a biríság a bizonyítás ki-
egészítésére, ugy az ügyész, mint a védő által 
előterjesztett kívánságokat feeslegesnek taríja. 
A bíróság elö:t már tisztán állnak az ügyre 
vonatkozó összes körülmények. 

Schadi tanácselnök ezután Karácsonyi ügr ész-
hez arra vonatkozólag iniéz kérdést, hogy em-
lékszik-e tisztán arra, hogy a rendőrorvos 
melyik szobában állította ki róla az orvosi bi-
zonyítványt. 

Ezután az ügyés2ségi alelnök, dr. Mészner szab'adság megsértése vétségében. A biróság 
tartotta meg vádbeszédét, amilyben elejtette dr. - s 
Gundtner rendőrorvos ellen a hamis orvosi bi-
zonyítvány vádját. 

Ezután a védőbeszédek köve keztek. 
A Karácsony -ügyben a vádbeszéd e hang-

zása után dr. Abay János, Tóth József rendőr 
kirendelt védője azzal menti vádlottját, hogy 

Ham i s i t o t t He l l e r Ödön-képek u t á n n y o m o z 
a s z eged i r e n d ő r s é g . 

ezért Tóth Józsefet 3 esztendei fegyházbünte-
tésre itélte. Bűnösnek mondta ki továbbá dr. 
Gunátner Tibor rendőrorvost gondatlanságból 

l kiadott hamis orvosi bizonyiivány kiadásáért és 
1 6 heti fogházbüntetésre itélte. A biróság Oberle 
jj Márk rendőrt az ell: ne emelt vád alól fel-
? mentette. 

Szeged, november 8. (Sóját tudósítónktól.) 
Három é«vel ezelőtt hunyt el tragikus és ho-
mályos körülmények között a szegedi festők 
egyik legkiválóbbika: Heller Ödön és ez a 
tragikus haláleset három év multán is a sötét-
ség teljes színében áll a közönség előtt. A 
Heller-képek már évek előtt is eseményei vol-
tak Szeged művészi éleiének, de művészi érté-
ket jelentett minden napsugaras, ragyogó uj 
Heller-kép a főváros összes szakkörei előtt is. 
A tragikus, szomorú és mélységesen homályos 
halál után pedig már nemcsak művészi értéket 
jelentettek ezek a képek a müvésztársaságok és 
a gyűjtök körében, hanem egyszerre divat lett 
Heller-képet vásárolni. Nemcsak Szegeden, de 
a fővárosban is fölkapott festő keidett lenni 
Heller Ödön a tragikug halál után és divat 
volt, bogy minden szalonban ott legyen egy-egy 
aranyos tápéi kép. Éppen ezért a Heller-képek 
értéke a legutolsó időkben rohamosan emelke-
dett. 

Ezzel a ténnyel kapcsolatban tegnap dél-
után óta a szerencsétlen, szomorú sorsú Heller 
Ödön igazi művészember képei — a rendőr-
séget is foglalkoztatják. Hosszabb bizalmas 
nyomozás után ugyanis rájöttek arr®, hogy 
Szegeden egy bizonyos társaság állítólag állan-
dóan hamisítja Heller Ödön képeit, hogy igy 
éppen a rohamosan emelkedő értékűk miatt, 
tetemes anyagi haszonhoz jussanak. A Szeged 
munkatársa erről a nem mindennapi ügyről a 
következő részleteket jelentheti: 

Hetekkel ezelőtt egyes szegedi szakértői és 
művészi kötökben feltűnt, hogy túlságosan sok 
Heller-kép van Szegeden forgalomban. A szak-
értői körök ezzel szemben tudták azt, hogy 
Heller Ödön még életében olyan biztos helye-
ken helyezte el egyenkint képeit, amelyekről 
nem igen ketfll máshová semmiféle alkotás, 

! mert hiszen ezek a körök nem kereskedésre 
vettek Heller-képeket, hanem saját gyönyörű-
ségükre. Egyes körökne* azután föltűnt az is, 
hogy a szegedi lapokban hirdetések jelentek 
meg, amelyek eredeti Heller-képeket kínáltak. 
Ezek al*pján ezután még hetekkel ezelőtt bizal-
mas nyomozás Indult meg a tulsdgosan sok 
Heller kép ügyében. 

Hosszas nyomozás után elsősorban megálla-
pították azt, hofy egy szegedi magán műkeres-
kedőt ő — akit a társadalom szeles köreiben 
<smernek — hetekkel ezelőtt megbízást adott egy 
tehetséges, fiatal és rendkívül nehéz anyagi viszo-
nyok között élő festőnek, hogy neki néhány Heller-
képmásolatot fessen. A festő, tekintettel nehéz 
viszonyaira, elfogadta a megbízást és a legutóbbi 
idők folyamán néhány képet festett is teljesen 
Heller modorában annál is inkább, mert a mü-
kereskedőnő határozottan kijelentette, hogy eze-
ket a másolatokat saját gyönyörködtetésére fes-
tett. 

A bizalmas nyomozás után tegnap reggel 
a rendőrség is tudomást szerzett erről az ügy-
ről. Azonnal megkezdődött a nyomozás és 
pénteken délután rendőri bizottság szállott ki 
a n űkerexkedőnő helyiségébe. A múkereske-
dönö egy percig sem titkolta, hogy ő a fiatal 
festővel Heller-képeket festetett, de előadta azt 
is, hogy azokat egyrészt saját céljaira, más-
részt rokonainak ajándékul készíttette. A rend-
őri bizottság — értesülésünk szerint — mint-
egy 10—12 képet foglalt lé a helyiségekben, 
melyekről már az első látásra kitűnt, hogy szo-
kat nem Heller keie festette. 

A rendőrség ezzel a munkával még nem 
fejezte be működését, hanem megállapította, 
hogy egyes Heller-másolatokról tefrnap, vagy 
tegnapelőtt eltávolították Heller Ödön kéz-

< jegyét. Ezen a nyomon azután az a gyanú 

merült föl, fcogy a műkereskedőnő nem elégedett 
meg azzal, hogy átvette a fiatal, megszorult 
festő öl a szlgrálatlan képeke', hanem valaki-
vel rákarcollatta a másolatok jobb sarkába 
Heller hamizitoit kézjegyét is. A nyomok szerint 
ezt a munkát * nű^ersskedőnö egyik szegedi, 
ügyesen dogozó litográfussal végeztette el, 
ugy hogy a laikus előtt ezek a képek azt a 
benyomást keltették, hogy ezek eredeti Heller-
képek. 

A rendőrség szignum-hamisítás gyanúját 
az is megerőtili, hogy közvetlenül a rendőrség 
szemléje előtt a n flkereskedönő becsomagolt 
ezekből a képekből néhányat és szokat biztos 
heiyre, vidéki városokba akarta e'küldeni. A 
szombati rendőrségi e>járás során ké ségtele-
nül bebizonyítás nyert az a tér y, hogy a 
fiatal festőt semmiképen sem terheli bűncselek-
mény, mivel a mükereskedőnő ugy adta a meg-
bízásokat, hogy a másolatok sóját céljaira kel-
lenek és sejtelme sem volt arról, hogy valaki 
rá jogja hamisítani Heller szignumját azokra 
a képekre, amelyeket ő minden jelzés nélkül 
adott át. 

A rendőrség a lefoglalt He'ler-máso'a'ok után 
szt a kérdést igyekszik tisztázni, bogy ebben 
a kétségtelenül érdekes ügyben szerepel-e vala-
milyen bűncselekmény ? A büntetőtCrvénykönyv 
szerint ugyanis csak akkor lehet megállapítani 
a csalás bűntettét, ha ezeket az ál Heller-képe-
ket forgalomba is hozták, — tehát ha a nü-
kereskedőnő anyagi haszon szerzéséből készít-
tette a másolatokat. A rendőrségi nyomozás 
mai állása szerint egyáltalán cincsen bizonyítva 
az, hogy ilyen ál- Hellereket a mükereskedőnő 
el is adott volna, mint eredeti Heller-képeket. 
Igy az sem lehetetlen, hogy a rendőrség a 
közeli napokban bűncselekmény hiányában meg-
szűnteti ebben az ügyben az eljárást. 

Az ál Hellerek ügyében más adatok is 
merültek fel a rendőrségi munka közben. Meg-
állapították elsőtorban azt, bogy a műkeies-
kedönö egy alkalommal a fiatal festő! fölvezette 
egy olyan szegedi családhoz, amely jól ismerte 
a tragikusvégű Heller Ödönt és számos eredeti 
kép birtokában van. Ez a látogatás állítólag 
arra volt jó, hogy a fiatal festő jól áttanul-
mányozhassa Heller modorát. Egy más alka-
lommal a mükereskedőnő kölcsön kért egy 
eredeti Heller képet és értől festetett másolt tot a 
festővel, mejd erre a másolatra is rákerült a 
szignum, 

A nyomozás egyébként változatlan energiával 
folyik. Nem valószínű, hogy bizonyítékokat 
tudnak majd szerezni a forgalombahozásra vo-
na'kozólag és igy a valószínűség sz, hogy tel-
jesen megszűntetik a bünügyi eljárást. 

A Baldwin-kormány dönt 
a kölni zőna t kiürítéséről. 

London, november 8. A Daily Telegraph 
szerint a Baídwin-kormány eldöntésére váró 
fontos és sürgős kérdések között ott szerepel 
a kölni zóna kiürítésének ügye is. A versaillesi 
szerződés érteimében ugyanis ezt a zónát a 
jövő januárban ki kell üríteni. 

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
a forgalom korlátozása ellen. 

Páris, november 8. A Nemzetközi Kereske-
de'mi Kamara tanácsa mai ülésén jóváhagyta 
a Népszövetség közgyűlése által elfogadott ha-
tározatot, amely a be- és kiviteli forgalom korlá-
tozása ellen foglal állást. A tanács azon felhí-
vással fordult a vezér'itkárhoz, hogy a külön-
böző államokban a lehető leggyorsabban ipar-
kodjék keresztül vinni az ujabb adófelszabadi-
fásokat olyan módon, ahogy azt az amerikai 
pénzügyi törvény a külföldi hajózási vállala-
toknak engedélyezte. 

Ulászló magyar király emléke Várnában 

Szófia, november 8. Várna városa nagy elő-
készületeket tesz azon emlék leleplezési ünnep-
ségére, amelyet a várostól több kilométernyire 
fekvő dombon U ászló magyar király sírjánál 
emeltek. Az emlékmű két nagy gránitkőből áll, 
amelyen olvasha ó a király neve és a halálára 
vonatkozó egyes események. A gránitpiramiso-
kat a magy«r, lengyel és bolgár ̂  címer disziti. 
A szófiai magyar es lengyel követség tagjai az 
emlékünnepségre ma Várnába utaztak. 


