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A legitimisták ünnepelik Ottót 
(Budapesti tudósítónk telejonjelen-

tise.) A Nemzeti Összetartás Köre, a 
legitimisták klub'a csütörtökön értekez-
letet tartott, amelyen egyúttal felavatták 
uj klubhelyiségüket. Zichy gróf, a kör 
elnöke betegségére való hivatkozással 

levélben mentette ki magát. Zichy gróf 
levelének felolvasása után Angyal Fe-
rerc egyetemi tcnár tartott eőadást. A 
megjelentek meleg ünneplésben része-
sítették az árva királyt és a gyűlés is 
Otló király éljenzésével ért véget. 

Hárommilliárd egy kórház rekonstruálására. 
Ötszázmilliós állami támogatás. 

Miskolcról jelentik: A vármegye állandó 
választmányának kedden délelőtt tartott 
ülésén a legnagyobb érdeklődést az Er-
zsébet-kórház rekonstruálására irányuló 
alispáni javaslat váltotta ki. 

Zsóry alispán ugyanis javaslatot tett 
a kórháznak fehérneművel és orvosi mű-
szerekkel való ellátására, a gyermekkór-
ház berendezésére és a sebészeti pavillon 
fölött egy emelet épitésére. Mindezek 
megvalósítására hárommilliárd korona 
szükséges, amelyek a következőképen 
oszlatlak meg: a gyermekkórház befeje-
zése 750 millió, berendezése 500 millió, 
sebészeti pavillon feiett az emelet meg-
építése 830 millió, berendezése 250 mil-
lió, a kórház tatarozására 250 millió, fe-
hérneműre és orvosi műszerek beszerzé-
sére 250 millió. A szükséges hárommil-
liárdot a népjóléti minisztertől, kamat-
mentes kölcsön alakjában szeretné a vár-
megye megkapni s csak ha ez nem sike-
rűi, akkor ve&zi azt föl a pénzintézetektől. 

Az alispán javaslatát dr. Tarnay Gyula 
melegen üdvözölte és javaslatára elhatá-
rozta az állandó választmány, hogy a köl-
csön évi kamatát és törlesztését a kórház 
költségvetésébe állitja be. 

Dr. Soldos Béla főispán bejelentette az 

A kultuszminiszter 
feloszlatta a középiskolai diákok 

bajtársi szövetségeit. 
A kultuszminiszter néhány n p előtt figyelemreméltó és régen esidékes kör-

rendeletet intézett valamennyi magyar középiskola, a gimnáziumok, a reáliskolák, 
a felsőkereskedelmi iskolák, a fekőipariskolák, a polgári iskolák és a tanítóképző 
intézitek igazgatóihoz. A rövid, alig nénány soros rendelet határozott hangon 
kimondja, hogy a középiskolák növendékei semmijéle bajtársi szövetségnek, vagy 
külön sportegyesületeknek nem lehetnek tagjai. Ha az egyes iskolák kebelében 
különálló bajtársi szövetség alakult, azt azonnal fel kell oszlatni, mert ezek az 
alakulatok a diákokat elvonják tanulmányaiktól és károsan befolyásolják elő-
menetelüket. 

állandó választmánynak, hogy bírja a 
népjóléti miniszter igéretét, amely szerint 
a folyó évi állami költségvetésbe 500 
millió koronát fog beállítani az Erzsébet-
kórház részére es igy a hárommilliárd 
koronás kölcsönre nem lesz teljesen 
szükség. 

íme igy gondoskodik kórházáról, bete-
geiről és arról, hogy orvosi kara minél 
eredményesebben működhessen egy — 
vármegye. Pedig a vármegyei törvény-
hatóságokról az él a köztudatban, hogy 
a maradiság, sőt olykor-olykor a reakció 
várai. Ezzel szemben Szegeden nem tud 
örök álomba szunnyadni az a mozgalom, 
amely meg akarja szabadítani a várost a 
kórház áldásaitól és egyelemesiteni akarja 
ezt a pompásan működő, egyetlen köz-
egészségügyi intézményünket. Fejlesztés 
és az épület rekonstruálása helyett Sze 
geden, Budapest után a legnagyobb vá-
rosi törvényhatóságban, ahol a kultur-
értékeket nem megszüntetni, hanem gya-
rapítani kellene. Több esetből következ-
tetve ez menne, mert a népjóléti minisz-
térium, ugy látszik, hajlandó áldozni kór-
házépítésre. 

A kultuszminiszter rendeletét a sze-
gedi középiskolák is megkapták és arról 
a diákokat igazgatói körözvénnyel ér-
tesítették. A rendelet Szegeden tudomá-
sunk szerint közvetlenül csak két iskö-
lát érint, a felsőkereskedelmit és a felső-
ipariskolát. A felsőkereskedelmi iskola 
növendékeinek egyrésze ugyanis a „Baross 
Gábor bajtársi szövetségben" tömörült, 
a felsőipariskolások pedig a „Turul" 
bajtársi szövetségben, Ezek a közép-
iskolai bajtársi szövetségek az egye-
temi bajtársak mintájára alakultak ugyan-
olyan szervezettel, célokkal, eszközök-
kel, alapszabályokkal és ugyanolyan 
központi irányítással. Ezek a szövetsé-
gek az egyetemi szervezetek ifjúsági 
segéd- és tartalékcsapataként résztvettek 
minden bajtársi akcióban és szigorúan 
teljesítették a központ katonás paran-
csait. Működésűk célja az volt, nogy a 
középiskolák falai közölt is meghono-
sítsák azt a szellemet, amely a kurzus 
kitörése óta az egyetemeken gummibo-
tos igazoltatásokban nyilatkozik meg 
leginkább. 

A középiskolai bajtársi szövetségeket 
feloszlató kultuszminiszteri rendelet nél-

külöz minden részletesebb indokolást, 
csupán a középiskolai diákság tanul-
mányi érdekeire hivatkozik. Ez *>z in-
dok egymagábm is elegendő a szigorú 
és már nagyon régen esedékes rende-
let kibociájtására és végrehajtására, mert 
a középiskolákban igazán nincs helye 
semmiféle iskolánkivűl eső céllal való 
szervezkedésnek, de a rendeletnek van 
más, elhallgatott indoka is. A rendelet 
kibocsájtását — értesülésünk szerint — 
a boayhidi titokzatos temető-botrány 
tette aktuálissá. A Szegszárd melletti 
Bonyhádon ugyanis az történ', hogy a 
középiskolai bajtársak testületileg kivo-
nultak a zsidó temetőbe és ott az 
Erger-Berger kezdetű bajtársi induló 
akkordjai mellett felforgatták a sírem-
lékeket. A bonyhádi botrány részletei 
nem kerültek nyilvánosságra, mert ille-
tékes helyen megigérték, hogy hasonló 
esetek megismétődését megfelelő óvó-
intézkedésekkel fogják megakadályozni. 
Valószínűnek látszik, hogy a közép-
iskclii bajtársak feloszlatására vonat-
kozó belügyminiszteri rendelet ezek közé 
az óvóintézkedések közé tartozik. 

A tanács nem engedélyezi 
a megüresedett lakások műhellyé való átalakítását. 

I Érdekes elvi kérdésben foglalt állást 
csütörtökön a város tanácsa. Az állás-
foglalásra a lakáshivatal megkeresése 
adott alkfilmat A lakáshivatal megkere-
sésének lényege a következő volt. A vá-
ros egyik tisztviselője a Gyertyámos-
utcában épülC uj városi bérházban kap 
lakásr. Rígi lakása, amely egy szegeai 
tanár belvárosi názában van, igy előre-
láthatólag november elsejére megürül. A 
háztulajdcvos már most beadvanyt inté-
zett a íakáshivatalhott és bejelentette azt 
az óhajtását, hogy a házaban megüre-
sedő három szooábói és mellékhelyisé. 

gekből álló udvari lakást műhellyé ala-
kithassa át. 

A lakásrendelet ilyen esetekben a dön-
tés jogát a város tanácsára ruházza. 
A tanácsnak kell mérlegelnie a helyzetet 
és döntés meghozatalakor figyelembe 
kell vennie a helyi lakásviszonyokat. 

A tanácsülésen a lakáshivatal megke-
resése körül hosszú és elég szenvedélyes 
vita keletkezett. A tanácstago!: egy része 
a háztulajdonos óhajtásának teljesítése 
mellett foglalt állást. 

— Nem jogszerű és nem méltányos 
— mondottak —, hogy a hatóság korlá-

tozza a háztulajdonosok rendelkezési jo-
gát. A kérdéses lakás megürült, a lakó 
más lakáshoz jutott, ha a ház tulajdo-
nosa saját céljaira és használatára mű-
helyt akar berendezni, a tanács ne aka-
dáNozza meg ebben. 

£zzel szemben a többség arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy Szegeden nagy 
a lakásínség, minden lakásra egető szük-
ség van, nem engedhető tehát meg és 
ellenkezne is a lakástörvény szellemével, 
hogy egy jó, háromszobás lakásból mű-

helyt csináljon a háztulajdonos most, 
amikor százával vergődnek Szegeden a 
lakásnélküli családok. 

A többség álláspontját határozat for-
májában közli a tanács a lakáshivatallal. 
Valószínű azonban, hogy az érdekelt 
háztulajdonos nem nyugszik meg a 
tanács határozatában és megfelebbezi azt 
a népjóléti miniszterhez. Igy a miniszter 
dönti el jogerősen, hogy melyik a fon-

í tosabb: a háztulajdonos érdeke-e, vagy 
I pedig a lakásínség enyhítése. 

Okolicsányinak is része van a Leirer-gyilkosságban. 
(iBudapesti tudésttónk telefonjelentése.) Pödör Gyula ügyében a budapesti 

rendőrség az olmützi hatóságoktól értesítést kapott, amely szerint Pödör 
irataiban igen fontos levelet találtak. Ez a fontos levél azt bizonyítja, hogy a 
Leírer-féle gyilkosság elkövetésében nemcsak Pödörnek, hanem Okolicsányinak 
is része van. 

Csütörtökön kezdték meg 
Stern-Csillag László monstre „kosztpénz" 

bünügyének főtárgyalását. 
Az ügyészség 165 rendbeli okirathamisitással vádolja Stern-

Csillag Lászlót. 

Gyűrött ruháju kisemberek, piaci áru-
sok, tani ók, B listás tiszivis^ők, ke-
reskedők, ügynökök, iparosok gyűltek 
ma össze a szegedi törvényszék máso-
dix emeleti hatalmBS esküdtszéki ter-
mében. A padsorok szorongásig meg-
teltek és a vádlottak padján egy vasalt 
ruhás, öregedő ember ült. A törvény-
szék ma tárgyalta Stern-Csillag László 
monsire „kosztpénz bünpöréiÉs ez a 
pör megint élesen rávilágiott a felfor-
dult gazdasági helyzetre, amikor min-
denki percek alatt hatalmas vagyono-
kat akar keresni néhány millióval. 

Amint Juhász elnök megnyitja a fő-
tárgyalást, fölveszi Stern- Csillag sze-
mélyi adatai*. Kiderül, hogy 53 éves, 
ügynök és a bécsi törvényszék 1903-ban 
már egyszer elitélte sikkasztásért négy 
hónapi fogházra. 

Ezután a 18 oldalas vádiratot is-
mertetik. 

Az ügyészség 165 rendbeli váltó-, 
illetve okirathamisitással és 7 rend-

beli csalás bűntettével vádolja. 

Hatvanhárom kisenb:r követel Slern 
Lászlón mintegy hatszázmillió koronát. 
S ern-Csil ag ugv került le artőziatásba, 
hogy amikor február elsején látta, hogy 
összeomlása elkerülhetetlen, följelentette 
saját magát a rendőrségen. 

A vádiratból kiderül, hogy Sternnei 
ingatlanforgal • i irodája vo:t Alsóváro-
son, ahol nagy ismeretkörre tett szírt. 
Ezt a nagy ismeretséget hasznába fel 
arra, hogy kosztpénzüzleteit megkezdje. 
A bokor-utca 9. számú házban kezdte 
meg működését s ez a működés körül-
belül fél évig tartott. 

Szobalányok, piaci árusok, tisztvise-
lők, végrehajtók, kereskedők jöttek el 
Stern-Csillaghoz, akik háromtól 50—60 
millióig adtak kosziba pénzeket Stern-
Csiilagnak. Stern rendszerint váltókat 
és kötelezvényeket adott fedezetül és 

ezeket a váltókat és kötelezvénye-
ket sorra meghamisította Stern-

Csillag. 

Sajá' kezűleg irta rá a váltókra ugy 
a kibocsájtó, mint az elfogadó nevét. 
Rendszerint 6-8—10 százalékot fize-
tett hetenktnt. Ugy spekulált, hogy 
sikeres üzletek után mindent kiegyen'it. 
A hatalmas iramot azonban nem birta, 
február elsején bekövetkezett össze-
omlása és ekkor jelentkezett a rend-
őrségen. 

Mintegy négy hónapig volt vizsgá-
lati fogságban, amikor is szabadlábra 
való he yezését kérte, hogy ledolgoz-
hassa passzifáit. Kérését azonban, te-
kintettel a nagyarányú bűncselekmé-
nyekre, nem teíjcsiteték. 

A vádirat ismertetése után Stern-
Csillag csöndes hangon mondia el, 
hogy mi okozta összeomlását. Jólmenő 
ingatlanforgalmi irodája voit, amelyet 
később be kelleti szüntetnie, mivel nem 
volt engedélye az OFB-től. Ekkor in-
dult mén p lavina. Amikor kis pénzét 
fölélte, Zso'dusnétól 200.000 koronát 

vett föl, — heti tiz százalék kamatra. 
Itt kezdődött bukása. A nagy kamat 
birére seregestül jöttek hozzá és hatal-
mas összegeket kinál'alr. Nem tudott 
más fedezetet adni, kénytelen volt vál-
tókat meghamisítani. 

— A legutolsó héten már — mondta — 
negyvenmilliót kellett kamatok fejében 
jizttni. Egyesek heti négy-öt milliói 
kaptak tőlem... Összeomlott minden... 

Vallomása után az e'nök sorra veszi 
a 172 rendbeli ögyet. Stern Csillag 
mindegyik esetnél csöndesen ezt 
mondja: 

— Bűnös vagyok. 
A részleteknél kiderül, hogy többek 

között a következő emberek nevére 
hamisított váltókat: Vastag Péter, Dobó 
István, Lencte István, Koreck Ágoston, 
Berger Adolf, Csontos Feretft, Pintér 
Ferenc, Bíbos Ferenc, Pós» Ernő, 
Nagy Illés és Tombácz Mihály. 

Amikor ezek közül többeket kihill-
gattak, többen ezt mondták: 

— Sohasem láttam Stern- Csillagot / 
Ezután az egyes sértetteket hallgat-

ták ki. Néhány igen érdekes adat ke-
rült napfényre. Zsoldos Imréné elmon-
dott, hogy 10-12 milliót adott át 
Sternek, mig ő 30-40 milliót kapott 
vissza összesen. Hetenklnt négymillió 
kamatot kapott. Kelemen Pilné előadta, 
hogy leánya fizetéséi adta ki a magas 
kamat reményében Stern-Csillagnak. 

A délutáni tárgyaláson azután elvé-
gezték az egyes vádpontok listázását. 

— Híny váltót hamisított ? — kér-
dezte az elnök. 

— Ezt nem tudom kérem, — feleli 
Stern. 

Végűi az egyes sértettek jelentették 
be követeléseiket. Egymásután álltak 
föl és bejelentették: 

! — Kétmilliót! ötmilliót! Harmincöt-
milliót 1 Harminc tilliót 1 Hitvinötmil-
liótl 

Este hat órakor befejezték a bizo-
nyítást, a főtárgyaiáit péntek reggel 
folytatják. Ekkor kerül sor a végső 
összegezésekre, majd a pö: beszédekre. 
Az Ítéletet valószínűleg már délután ki-
hirdetik. 

A tömeg ezután lassan eltávozott a 
törvényszék épüteléből és ekkor a fegy-
veres őr csendben felkísérte Ster.i-
Csillagot az ügyészség fogházába. 
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A nagyhatalmak ujabb jegyzéket 
intéztek Kínához. 

London, junius 18. Pekingi távirat 
szerint a hatalmak tegnap este ujabb 
jegyzéket intéztek a kinai kormányhoz, 
melyben ismételten felszólították, hogy 
küzdje le az Idegenek ellen irányuló 
morgalmat. A hatalmak fölszólítják a 
kinai kormányt, gondolja meg, mire 
vezelhenek ezek a zavarok éi tegyen 
gyors intézkedéseket foganatba. A jegy-
zek végűi an iak a reménynek ad kife-
jezést, hogy a ktoai kormány nra fog 
maradni a nehéz helyzetnek. 

Selyem csíkos nyári "szövet sz összes divatszinekben 
m ó t e r e n k i n t 

F O D O R R É S Z L É T á R ü H f t Z B f t N , I S K O D A - U T C A S Z r t W . 
25.000 korona 

(Sz.) 


