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kosságba. 
Léderert kétszer hallgatták ki. Először a ka-

tonai ügyészségen. Értől a kihallgatásról a 
nyilvánossággal nem közöl ek semmit sem, 
mert ezt a katonai perrendtartás tiltja, valószí-
nűnek tartják azonban, hogy a főhadnagy az 
ügyészségen is azt villh tta, amit elfogatása-
kor mondott, hogy tudniillik féltékenységből 
ölte meg a hentesmestert. A lakásán történt 
kihallgatásakor aztán előadta nsgy le'ki izgal-
mak köiött, hogy a gyilkosságot előre meg-
beszélték és az igy történt: A meghívott Kudel-
kát este maguknál tartották, a hazatéréstől le-
beszélték azzal, hogy ugy is fáradt, töltse ná-
luk az éjszakát. Kudelka erre a díványra fe« 
küdt és elaludt. Léderer ekkor a fejére szorí-
totta a revolvert és elsütötte. A hentesmester 
fejéből dőlni kezdett a vér és ekkor Léderer 
Gusztáváé lavórt tartott a feje alá, hogy a vér 
ne folyjon a padlóra. 

Ezután történt a holttest szétdarabolása A 
főhadnagy azt álli'ja, hegy az asszony volt a 
felbujtó és a katonai ügyészség, valamint a 
rendőrség kiküldöttei ezt az állítást valószínű-
nek tar'ják. 

Nem tartják kétségtelenül bebizonyítottak 
azt, hogy Lédererék valóban háiastársak voltak 
és azt hiszik, hogy Léderer Gusitáv és Schwarz 
Mária, akinek sok férfi ismerőse volt, csak 
együtt éllek. 

Érdekes, hogy a L'derer-pár abban az idő-
ben, amikor a Britannia-külö .ifmény dolgozott, 
a Britannia-szállóban lakott. 

A férj beismerő vallomása után az asszony 
is beismerő v&llomást teit. * nélkülözés vitte 
öt és férjét a gyilkosságra, ö figyelmeztette az 
urát arra, bogy Kudelka elaludt. Férjével szem-
ben azonban t8gadj», hogy felbujtó lett volna 
s hogy résztvett a hulla feldarabolásában. 

Az elrabolt pínzből a rendőrség a gyilkos 
főhadnagy fivérénél hatvanmillió koronát meg-
talált, ötmillió koiona Léderer Sándornál volt, 
800000 koronával Lédererné kiváltotta a z í -
logháafcól prémbundájSf, 500.000 koronába 
került az tulólaxi Csepelre, 1 200 000 koronát 
apróbb tétetekre költött el, míg Léderer két-
millióöiszázezer koronát vatt magához. 

A rablógyilkos est ndőrfí hadnagy pozsonyi 
születésü, szabónak a fi?. A négy polgári is-
ii o h elvégzése után kereskedelmi érettségi tett. 
A háború elején mint önkénte". vonult be a 
hídserrghez. A háború után a Prónsy-különít-
mény ben, a Nádor-laktanyában teljesített szol-
gálatot. Kérőbb csap thoz vezényelték, majd a 
cstndőrséghez vették át. Gyöngyösön teljesített 
szolgálatot, ahonnan tizenkét nappál előbb he-
lyezték vissza Budapestre. 

Léd rer feleségével a háború alatt ismerke-
dett meg Steieiországban. 1919-ben Szegedre 
kerültek s innen mentik föl Budapestre. 

Gárgyán Imre és Fia 
szőlőbirtokos, bor-, szesz-

és pálinkanagykereskedö 
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perckor, nyagszik 4 óra 30 perckor. 
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van. 
A színházi előadás délutón fél 4 és este fél 8 órakor 

kezdődnek 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor 
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér 
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

Vannak gyönyörű fűzfényes esték . . . 
Vannak gyönyörű tüzfényes esték, 
Nagy lázas álomba ringatók, 
Mikor szállnak pompás éji lepkék, 
Nagy selymes szárnyakat suhogtatók. 

Vannak egyedüli lázas órák, 
Léleknyügöző lassú percek, 
Mikor a falat fantómok járják 
S eg) ellen álmos gyertya serceg. 

Van sok-sok szivbénitó pillanat, 
Mikor lélekzetfojtva lessiik, 
Miként születik egy-egy gondolat 
S a végtelent érinti lelkünk . . . 

Vannak bús, halálos, hideg éjek, 
Mikor megbúvunk fogvacogva, 
Mikor kisértnek kihalt holdfények 
S vádló emlékek ülnek a sarokban. 

Jönnek fékevesztett névtelen vágyak, 
Súlytalan, testetlen óhajok 
S lelkemben gyúlnak máglyák, lázak . . . 
. . . Ilyenkor lobognak ki a dalok. 

Szabó Mária. 

Franciaország eláll a szövetségközi 
adósság konferenciájának tervétől. 
Párls, január 10. A Newyork Herald je'entése 

szerint a francia kormány elhatá ózta, hogy 
végleg eláll a szövetségközi adósságokkal fog-
lalkozó konferencia összehívásának tervéíől. A 
londoni és washingtoni nagykövetségek azon-
ban utasítást fognak kapni, hogy időnkint leg-
jobb b látásuk szerint tájékoztassák a nyilvá-
nosságot Franciaország álláspontjáról ezekben 
az idevágó kérdésekben. 

— Schand l ál lamtitkár Szegeden. Dr. 
Schandl Károly f ö l d m ű v e l é s e i államtitkár a 
ma esli gyorsvonattal Szegeden át Hódmező-
vásárhelyre u'azott. Szegeden csatlakozott az 
állami kárhoz dr. Aigner Károly főispán, aki 
az államtitkárral együtt résztvesz a hódmező-
vásárhelyi gazdaifjak vasárnip délelőtt tartandó 
matinéján, amely alkalommal az államtitkár két 
gazdasági munkásnak át fogja adni a földmű-
velésügyi miniszter kitüntetését. Az államtitkár 
kif érdével vasárnap eute Szegedre jön és itt az 
urikasilnóban résstvesz a Széchenyi-serleg fel-
avató ünnepségen, amelyen az államtitkáron 
kivül dr. Aigner Károly főispin is nagyobb 
beszédet mond. 

— Haller István fogadtatása Amerikában. 
Az amerikai magyarok ébredő csoportjának meg-
szervezésére nem sok reménnyel indulhatott Haller 
István, a numerus clauzus atyja, de még ez a ke-
vés reménye sem vált be. Mint értesülünk, az 
amerikai magyarság oly ellenszenvvel fogadta már 
Haller érkezésének hirét is, hogy Haller amerikai 
útlevelét jónak látták titokban tartani. Ezenkívül 
amerikai barátainak tanácsára lehetőleg csak egé-
szen félreeső magyar telepeket keresett fel. Igy 
jutott el Allentownba, amely elég távoleső hely, 
de m é g itt sem sikerült propagandabeszédét el-
mondania. A Magyar Házban összegyűlt munká-
sok, amint beszédbe kezdett, izgatott lármában 
törtek ki, hevesen tüntettek Haller ellen. „Kinek a 
pénzén jött Amerikába ? Kinek akar pénzt vinni ?" 
— kiáltozták s a felizgult tömeg oly fenyegetően 
viselkedett, hogy az allentowni plébános, Erd-
ujhelyi Menyhért is azt a tanácsot adta Hallernek, 
hogy ne csináljanak otthon vallásháborút, majd 
akkor bátrabban jöhetnek Amerikába szónoklatot 
tartani. Addig pedig jobb lesz nem mutatkozni. 
Haller igy gyorsan el is távozott a gyűlésről. 

El j egyzés . Weiszjeiler Aranka és Singer 
József jegyesek 

Ú j d o n s á g . Milanaise (seiyem tricot), fehér-
nemű modellek igen ju ányosan kaphatók és 
megrendelhelők Fehérnemű műterem Fekeíesas-
u<c« 22. sz. I. em. 2. 

L e g ú j a b b bécsi tavaszi újdonságokkal meg-
éfkeztem Goldgruber Irén, Somogyi-u'.ca 23. 

— Eltemették Bezdán dánost . Nagy rész-
vél mellett temették el szombaton délelőtt Kis-
teleken a város korán elhunyt plébánosát, Bez-
dán Jánost. A temetési szertartást dr. Glatt-
felder Gyula megyéspüspök személyesen végette 
fényes p?pi segédlettel. Bezdán János végtisz-
tességén az elhunyt rokonain, barátain és tisz-
telőin kívül megjelent dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester, dr. Gadl Endre kullurlanácsnck 
és Várhelyi József pápai prelátus vezetésével 
az egész szegedi papság. 

— A tan í tók sérelme a v a s ú t i jegyked-
vezménynél . Budapestről jelentik: A magyar 
tani óság egyesületének o m á g o s vezérlő bizott-
sága a Tanítók Házában ma délután 4 órakor 
Rákos István kir. tanácsos elnöklésével a vasúti 
kedvezmények ügyében rendkívüli ülést tartott. 
Szóba került, hogy a nem állami taniiók és 
óvónCk nemcsak a tényleges kedvezményben, 
hanem emellett az államiakkal szemben az 
1925. évre szóló vasúti arcképes igazo vány 
megváliásánál is hátrányt szenvednek, ameny-
nyibei 14 aranykoronával kell az arcképes 

; igazolványt megváltani. Sürgetik e téren is az 
l egyenlő elbánás érvényesülését. Felkérik a ke-
! reskedelmi és a kul uszminisdert, hogy az is-
1 kólák fentartói viseljék az arcképes igazol-
4 vány megújításának (erhét. A kultuszminisztert 

ismételten megkeresik a régi kedvezmény vissza-
? adása érdekében. 

— A Szegcdi Leányagy let hétfői délután 
j három órakor Msrgit-utca 20. szám elatt rend-
i kívüli közgyűlést tart. A leányegyiet ezu tat is 
] kéri a tagofcat, hogy a fontos tárgysorozat miatt 

okvetlenül jelentnek meg a közgyűlésen. 

Eisenberger Severin január 20-iki 
T-ie 

ciós miisoru. Harmónia. 
ZONGORÁI ie szenzá-

— A bányászok hé t főn tegge l megkez-
dik « munká t . Budapestről jelentik: A bánya-
munkások ügyében a bányatársulatok képvise-
lői között tegnap este a főbb kérdésekben 
megáüapjdás jött létre. A megállapodás értel-
mében a bányamunkások drágaeági póíléka 
januír 1-től tiz százalékkal magasabb lesz. A 
munkásság képviselői még a tegnap esti vona-
tokkal a bányakerületekbe u'aztak, hogy kö-
zöljék a megállapodást a telepek munkasaival. 

A VI. k e r . K o s e u t h - p f i r t k ö r saját helyi-
ségében (Berlini-körut 21. Csala-vendéglő) f. 
hó 11-én vasárnap délután 4 órakor népműve-
lési előadást tart. Tárgy: A keresztes háborúk. 
A magyarok ősvallása. Szeged város története. 
Előadók : Kengyel János, Fenyvessy Jenő, Petrik 
Antal. A körtagokat és érdeklődőket ezúton is 
meghívja az elnökség. Belépődíj nincs. 

— Adományok a klaroneyosok javára. A kis-
rongyosok felruházására ujabban a következő adomá-
nyokat vette át a főispáni hivatal: Székely Albert 
2oo.ooo, Szabó L. és Társa loo.ooo, Szegedi Keres-
kedelmi és Iparbank Eoo ooo, Művezetők O. Sz. sze-
gedi csoportja 14o.ooo, Fonyo Soma 60.000, Szabó 
Sándor ioo.ooo, Pavkovits Rezső So.ooo és a Hermes 
cipőeláruBitó társaság loo.ooo koronát adott. A főispáni 
hivatal eddigi gyűjtése 28,822.4oo korona és a naturáliák. 

R n h a s e l y m e k , kabá tke lmék , fé<fi szöve-
tek, velourok, leszállítót újévi árakban kap-
hatók a Gerő Áruházban, Csekonics-u. 4. 944 

O r v o s i k ö p e n y e k , iskolakötények, sport-
nadrágok, fehérnemüek gyári árban Soósnál. 133 

Telmányi-Filharmonikus 
Tiszában. 

kedden d. u. 
6 órakor a 

H A R M Ó N I A . 

Iritz Józsefné 
női és gyermek-

ruhaterme, Kelemen-utca 11., /. em. 1 
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