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még mindég nincs kolportázsjoga 1

Fehérváry Adolf tetemének részeit
felküldtek az Országos Vegyészeti Intézetnek.
A bünügyi eljárást csak a vegyészeti vizsgálat eredménye után folytathatják.

GyalaynAl is, aki tulajdonképen ártatlan az
egész ügyben.
— Gyalay Mihály — mondotta — becsületes, jó magyar ember, hiába Ítélték el. Tudom
én az ő büntetéseinek titkát. Mivel ügyem a
becsületbíróság elé tartozik, kínyte'en vagyok
a vádat föntarfani, de kérem az enyhiiő körülmények figyelembevételét.
A birós*g ítéletében bűnösnek mondotta ki
Gyalay Mihályt is a 92. szakasz
alkalmazásával 650.000 korona pénzbüntetésre
ítélte. Súlyosbító körülménynek vette a törvényszék büntetett előéletét, enyhítőnek a töredelmes megbánás! és azt, hogy Lévay Ferenc megbocsátott.
Az itélet jogerős.

Szeged, február 20. ( S a j á t tudósítónktól.) A Intézet vizsgálatát is.
Szeged pénteki részletes tudósításából értesült
Ezért pénteken a délutáni órákban hatalmas
a nyilvánosság anól a megdöbbentő esetről, bádogládában főlküldtik
Fehirvdry
holttestinek
amely egy szerencséden 63 éves ügyészségi linyeges részeit a Vegyiszeti Intézethez,
annak
ircdaigazgaló: Fehérváry Adolf halálát okozta. a megállapítására,
hogy milyen
összetételű
Az öreg ügyészségi hivatalnok ugyanis súlyos vegyületet lehet föltalálni Fehirváry
testiben.
belső bántalmai mialt Röntgen-vizsgálatra jelentAz intézet rövidesen megvizsgálja a belső
kezett a szegedi egyetem belgyógyászati klini- részekben található vegyületeket és ezután
káján és még a Röntgen-eljárás legeleién gyógy- azonnal leküldi le'etét a szegedi hatóságokhoz.
szercsere, vagy véletlen folytén báriummérge- A »egyi vizsgálat után az orvosszakértők meg t M W W W M I W I M ^ ^
zésben meghalt. 75 gram mlyu bárium sulfu- fogják állapítani, hogy szennyezett bárium mérricumot veit be orvosi utasításra, hogy a vizs- gezte-e meg az öreg hivatalnokot,
vagy más
gálatot megejthessék és mivel
valószínűleg mérget szolgáitattak-e
esetleg ki bárium sulszennyezett volt a bárium, vagy mert tévedésből turlcum helyett. A bűnügyi eljárást tehát csak jj
valamilyen más preparátumot
adtak ki
neki, a vélemény elkészülése után fejezhetik be.
Szeged, februSr 20. (Saját tudósítónktól.) A
olyan súlyos mérgezést
kapott, hogy
életét
A Szeged munkatársának értesülése sí érint csütörtöki tanácsülés a különböző Vöiöskeresztmegmenteni nem tndták.
a patikus azt állitja, h gy pontosan a recept- ünnepéiyek misít — min* ismeretes — pénszolgáltatta tekre marad*. A tsnácstígok legnagyobb része
A rendőrségi nyomozás ebben az ügyben ben előirt Merk-féle preparátumot
pénteken tovább folytatódott. A rendőrség kt. Igy nem őt terheli a felelősség, hanem a ugyanis kivilágos kivirradtig mulatott a Vörösszemlét tartolt abban a gyógyszertárban, ahol gyárat. Valószínűnek farija azt, hogy a kilós kereszt bálon, amelynek fényét, amint a báli
a gyégyszert kiszolgáltatták Fehérvárynak, de mennyiségben rendelt bárium egy része vala- tudósítások elreferálták, Albrecht Srtrá'yi herceg
ez a vizsgálat nem voli döntő. A kérdésre hogyan beszennyeződött, mivel ebből a mennyi- őfensége szemé yes megjelenésével emelte.
vonatkozóan, hogy szetencsétlen tévedésről, ségből már máskor is kiadóit báriumot RöntA tanácsülésen szóval bizonyos álmosság és
vagy szennyezeti gyógyszerről v m - e szó, ami genezésre és még sohasem fordult elő hasonló fáradtság terült el, ami azt jelenti, hogy nem
Fehérváry halálát okozta, nem ez a vizsgálat, eset.
igen történt rajta föl jegyzésre túlságosan érdehanem az a boncolás döntő, amelyet pinteken
A gyógyszerész azt is hangoztatta a Szeged mes dolog. Apró-c?cp ő ögyecskéket intézett el
déldőit tartottak meg a szakértők a törvényszéki munkatársának hogy a Merk-féle gyártmány- a tanács jél bevált sabfón szerint. A sok apróorvostani intézetben.
nál eddig még nem fordult elő, hogy akár- ság között azonban aksdt mégis valami, amiA boncolás hosszú ideig tartott a déli órák- milyen kis rfisz is beszennyeződött volna. A nek m g y o b b jelentősége is lehet.
ban mivel a szakértő orvosok tüzetesen és patikus azonban nem köteles kiadás előtt megBerzenczey Domokos műszaki főtanácsos, a
alaposan megvizsgállak mindent, hiszen ez a vizsgálni a báriumot Szerinte gyógyszercsere mérnöki hivatal vezetője a Lugas utca feltöltése
szek- ügyében terjesztett elö javaslatot. Elmondotta,
boncolás, illetve a szakértők véleménye dönti nem történhetett, mivel ő egészen külön
el, tulajdonképpen azt, hogy Fehérváry halálá- rényben tartja ezt a gyógyszert.
hogy ez a munka nem szerepel ugyan az 1925.
A tény «z, hogy Fehérváry Adolf mérgezés
val kapcsolatban
megindítanak- e valaki ellen
évi városrendezési programbsn, de a mull évi
bűnvádi eljárást. A boncolás u án a szakértők 1 b t n meghalt. Az Országos Vegyészeti Intézet programban szerepslt, azonban pénzhiány miatt
nem adtak
véglege? véleményt,
mert ki f vizsgálata után fog csak kiderülni, hogy mi kimaradt belőle. Az idén feltétlenül meg kell
kell kérnlök az Országos
Bírósági
Vegyézeti ] okozta a szerencsétlel ember halálát.
csinálni annál is inkább, meri a felsővárosiak
közel ötven éve sürgetik.
A polgármester közbevetőleg elmondta, hogy
nemrégen nála járt egy galambősz fejű Lugasutcai iparos.
G y a l a y M i h á l y t rágalmazásért elitélték, mert valótlan tényeket állított
— Nézze meg a hajamat polgármester ur —
az egyik szegedi volt ébredővezérr61.
mondotta —, ugye milyen fenér, pedig sötétSzeged, február 20. ( S a j á t tudósítónktól) Mint file társaságnak. Gyalay levele után bejelentet- hajú, fiatal legény voltam, amikor először jártam
tegnap már jelentettük, azon a törvényszéki tár- tem az esetet a katonai becsületbeli választ- itt a Lugas-utci feltöltéséért.
gyaláson, amelyen pénteken délelőtt
Gyalay mánynak és igy most már nem én irányítom
— El kell rendelni a munkát — mondta
Mihály ismert ébredővezér és dr. Livay Ferenc egyedfll ezt az ügyet.
tovább Berzenczey Domokos —, mert munkaügyvéd állottak egymással szemben, a nyilvá— Gyalay eszköze volt ennek a két ember alkalmid keli teremteni a szegedi munkanélkünosság elé kerültek a szegedi ébredőknek bizo- migántörekvésének is én ezért kénytelen vagyok liek számár?. Épp?n ezért indítványozom, hogy
nyos érdekes ügyei. A pénteki tárgyaláson ezek miatt ezt a jó magyar embert a vádlottak írjuk már most ki a versenytárgyalást a fűidvégre jelentkezett a bíróság előtt Gyalay Mihály, padjára hurcolni.
fuvarozásra. A ffiltöltéghe* szükséges földet bőakit legutóbb a bíróság rendeletére elfelejtettek
Dr. Lévay ezután kijelentette, hogy a Zehnt- ségesen kiadja az úgynevezett Macskáai-töltés,
elővezetni.
bauer—Lábos-társaság már öt is megvádolta, amely holttöltés. Ha ezt a töltést elhordatjuk,
A tárgyalás elején Gyalay Mihály kijelentette, már-már az a helyzet, hogy szeretnék őt néhány nagyon szép házhelyet kapunk. Ide
hogy középiskolai tanári diplomája van és gyanúsítani ezek az urak a Léderer-gyilkos- szükséglakásokat lehelne építeni, hiszen minduntalan szükség van ilyenekre. Az életveszélye*,
újságírónak mondotta magát. Majd sorra került 8á?«al is.
az ébredővezér eddigi büntetéseinek ismertetése.
Gyalay mondotta el ezután, hogy bűnösnek düledező lakásokból nem lakolíatbatjuk ki a
Kiderült, hogy a budapesti törvényszék rágal- érzi magát óbban, hogy jóhiszemű tévedésből lakókat, mert nincs szükséglakálunk, ahol elmazásért 1923-ban 2400 koronára ítélte, később valótlanságot
irt. ^ Ezután elmondotta, hogy helyezhetnők őket.
Battonyán idegen ingó rongálásáért három havi 1923 tavaszán az ÉME központ is sokat halA terv tetszett a tanácsnak. A polgármester
börtönre ítélték és ezt az itéle'et a Kúria 21.000 lott a szegedi ébredők veszekedéseiről és ezért eleinte aggodalmaskodott, hogy nem lesz a vákorona pénzbüntetésre változtatta át. Százezer a központ őt küldötte le az ellentétek elsimí- rosnak pénze már több építkezésre, de amikor
koronára ítélték el Rupert Rezső megrágalma- tása érdekében. Nem lehetett megengedni azt, Berzenczey Domokos megnyugtatta, hogy nazásáért és eljárás van ellene gyilkosságra való hogy az egyik ébredő rágalmazza a másikat gyon olcsó szükséglakásokról van szó, ő is
szövetkezis büntette miatt. Gyalay kijelentette, és igy megbontsák az ébredő-egységet.
hozzájárult.
bogy a Keő-Kucsera bomba-ügyben megszünA tárgyalásai során ekkor azt mondták neki,
A terveket és a költségvetést rövidesen a tatették ellene az eljárást. 1924 végén egyébként hogy „Lévay elárulta az ébredő-eszmét és nács elé terjeszti a mérnökség és igy remélhónapokig volt internálva.
veszélyezteti ezzel a szegedi ébredőmozgal- | hető, hogy a tavaim vadviies házöstzeomlások
Vild elnök ezután a vádiratot ismertette. Dr. inat". Iiyen események közben azután őt izga- miatt hajlék nélkül maradt családok még sem
Livay Ferenc ügyvéd rágalmazás és becsület- tott hangulatban tévesen informálták és amikor maradnak a szabad ég alatt.
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sértésért jelentette
föl Gyalayt, aki
1923 rtOO
szép- V, Lévay még tovább támadta Lábos', megírta ax
temberében nyilatkozatot közölt le a Szegedi inkriminált nyilatkozatot.
— Március 1-én megnyílik a t e l e f o n Uj Nemzedék-ben.
Gyalay ebben kijelentette,
Beszéde végén Vild elnök igy szólt:
bogy Lévay hajszát inditott az ébredők elnöke,
— Nem volt maga párbajvétségért b"n'cí vc? f e r g i ' o m a f 'vidéki városokkal. Budapestről jelentik: A kereskedelemügyi minisztérium
Lábos Endre ellen. Gyalay szerint Lévayt a
— De Igen. Négyszer — mondta Gyalay.
bosszúvágy vezette és lehetetlenné akarta tenni
— Hát miért nem mondta előbb. Ez éppen Ieguióbb tárgyalásokat folytatott a cseh-szlovák
postaigazgatóságokkal a Felvidékkel folytatandó
a szegedi ébredők elnökét, miután ő kivált az olyan bűncselekmény, mint a többi.
£ME-ből. Majd azt hangoztatta, bogy „dr.
Dr. Lévay ezután véginditványábsn kijelen- telefonforgalom ügyében. A kereskedelmi és
Lévay tagadott és közönséges módon hazudott". tette, hogy Gyalay nyilatkozatát
tulajdonképen ipari érdekképviseletek ugyanis ismételten felAmikor az elnök ezután békülésre hivta föl Zehnibauerék rendelték meg. Majd a becsület- panaszolták, hftj^y a felvidéki városokkal nem
a felehet, dr. Lévay kijelentette, hogy Gyalay bíróság előtt folyó ügyet ismerteti. Szerinte § tudnak üzleti eg érii.íkőzni \ telető v o:galom
nem akart neki lovagié: ^ nehézségei miait. Miit budapesti tudósítónk
a tárgyalás elölt levelet intézett hozzá, amely- Lábos gyávaságból
ben kijelentette, hogy őt félrevezették, amikor eligtitelt add és ezirt följelentette őt. Gyalayt < érte3üí, a tárgyalások eredménnyel jártak és
egyszerűen beugratták. K Jelenti, hogy mindig ? márcit i 1-íől tadve Kassa, Losonc, Pozsony,
megtámadta Lévayt.
— Tisztában vagyok azzal — mondotta —, ugy szokott lenni, hogy a gyáva emberek fői- 1* Le<?a, li»ló, Utife:•••ár és r Beregszász városokkal
Igy történt szak
k u a tr»eionf( gelojL.
hogy Gyalay áldozata a
Lábos—Zehntbauer- haszaálják a merész harcosokat.

Szükséglakásokat épit
a város.

A szegedi ébredők egymás között.

