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A takarékossági bizottság még nem döntött forma szerint is, 
hogy fönnmarad-e a négy egyetem. 

Budapest, október 1. Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter ma délben a budapesti Király József-
mOegyetem tanácsát fogadta, melynek minden 
tagja megjelent a miniszter előtt a szokásos tanév 
eleji tisztelgésen. Ezután a kultuszminiszter a sze-
gedi egyetemi tanács küldöttségét fogadta, mely-
nek ugyancsak minden tagja résztvett a tisztel-
gésen. Mind a két küldöttség fogadtatásánál szóba-
került az egyetemek fenntartásának pénzügyi 
problémája. A takarékossági bizottság ugyanis a 

közeljövőben ismét foglalkozik az egyetemek kér-
désével és dönt afelett, hogy a négy egyetem ma-
radjon meg, vagy megszüntessenek belőle egyet, 
vagy kettőt. A kultuszminiszter ragaszkodik mind 
a négy egyetem fenntartásához. A miniszter ilyen 
irányú propozicióját a takarékossági bizottság már 
julius havában akceptálta is és most már csak 
formai kérdés, hogy a takarékossági bizottság mi-
kor mondja ki határozatilag, hogy a négy egye-
tem közül egyet sem szüntet meg. 
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Caillaux adósságtörlesztési javaslatait 
Amerika nem fogadta el. 

Budapest, október 1. Francia lapok diadalmas híradásai alapján az a hír terjedt el Európa-
szerte ma délelőtt, hogy Caillaux teljes sikert aratott az amerikai tárgyaláson és a francia há-
borús adisságok törlesztését rendezték, még pedig egészen Caillaux tervei szerint, vagyis, hogy 
Franciaország az első öt éven át évente negyven, a következő hét évben hatvan és ötven éven 
keresztül százmillió dollárt fizet. 

Ezzel a kedvező hírrel szemben Párisból most egy délután öt óra tlz perckor feladott táv-
irattal azt jelentik, hogy az Havas-irodának küldött newyorki jelentés szerint az adózások sza-
bályozása tárgyában előterjesztett francia javaslatokat nem fogadták el. Tehát —- kudarc. 

(Budapesti tudósttónk teletonletentése.) Washingtonból jelentik: A francia—amerikai adósság-
rendező bizottság ma délutáni ülésén elvetették azt a megegyezési javaslatot, amelyet a francia 
és az amerikai albizottság tegnap dolgozott ki. Coolidge elnök kijelentette, hogy mindaddig nem 
szól a tárgyaidsok menetébe, mig a bizottság erre őt formálisan fel nem kéri. 

A francia—amerikai bizottság ma este ismét ülést tartott, amely mindössze nyolc percig 
tartott. Az értekezlet ntán Mellon kijelentette, hogy a francia bizottság javaslatait nem leheteti 
elfogadni. 

Csillaux mindezek dacára szigorúan ragtszkodik ahhoz, hogy pinteken este elutazik 
Washingtonból és igy nem valószínű, hogy a megállapodást sikerűi létrehozni. 

„A saját otthonom pusztult volna el, 
ha én gyújtottam volna fel a városházát" — 

mondja a szentesi tűzoltó. 
Félreérté», vagy beismerés? — Újságok rejtélye és B ig l Imre memorandumai. 

,Nem akartam, hogy Szentes Gyöngyös sorsára jusson", — A tömeg Ítél. 

A szegedi törvényszék a felgyújtott városháza termében tárgyalja 
a gyújtogatás btíntígyét. 

voltam. Lakásom IU van a vároiháza szár-
nyában. 

Ha felgyújtottam volna, annyit jelentett 
volna, hogy saját házamat gyújtottam 
föl . . . Hiszen itt, ebben az épületben 

laktam . .. 
A tűzoltó halkan, csöndesen beszél, letörli 

verejtékét. Az elnök a tűzről kérdezi. Aprólé-
kosan elmondja, hogy feleségének mosótek-
nyöt áciolt akkor, amikor valtki elkiáltotta 
magá t : 

— Eg a városházai 
Es akkor megszólallak a vészcsengők. Ro-

hant a sisikért, a csákányéri és rohant föl a 
padlásra. Menteni, amit leheti E'őző esfe nagy 
tűz volt Orothátán, mondja, éjszaka teljes sö 
tétben felmentek a toronyba egy szál gyertya 
világánál, hogy megnézzék: ég-e m é g ? E i 
másnap reggel, araínl a piacon sélált, össze-
találkozol! társaival. Azt mondták, meg kell 
nézni még egyszer. A református templom tor-
nyába mentek ekkor, onnan jobban látni. Az-
tán hazament, olvasott, dolgozott. Délfelé pe-
dig jön a kiá l fá t : ég a városháza l Akkor ro-
hant föl, oltott, többet nem tud. Minden ere|éí 
megfeszítve oltott, nem hogy gyújtogatott volna. 

— Hogyan lehe'ett följutni a toronyba ? — 
kérdi az einök. 

— A lakatkulcsok nálam voll ik, az én tud-
tom nélkül senkisem mehetett föl a toronyba. 
Ha csak nem a lukakon dobták be a csóvá t . . . 

Most elmondja, hogyan kerü't ő gyanúba. 

— Félreértés miatt állok most Itt a bíróság 
előtt. Mindjárt vallatni kezdtek. Megmondtam, 
hogy fönt voltam a toronyban, de nem kérdez-
ték, mikor és melyik toronyban ? £ n délelőtt csak a 
református templomban járlam. A rendőrök pedig 
ugy értették, hogyatüz előtt a városháza tornyá-
ban voltam. Félreértés az egész . . . Azért va-
gyok most itt. Ölen tanúsíthatják, hogy a refor-
mátus toronyban voltam a tűz előtt, akkor 
pedig ugyanebben az Időben nem lehettem a 
városházán... 

— Nézze csak Bagi, — állítja meg az elnök. 
A toronyban a tüz utan találtak egy újságot, 
Az Est egyik részé'. Megállapították, hogy ez 
az újság egy érdekes tűzet ir le. Aztán a 
maga lakásán talállak egy Pesti Hírlapot. Az is 

Szentes, október 1. (A Délmagyarország ki-
küldött munkatársától.) Két éve nem szállott ki 
a szegedi törvényszék bflntetőtanácsa Szen-
tesre és két év óla nem volt bűnügyi főtárgya-
lás a városháza hatalmas közgyűlési termében. 
Csütörtökön reggel pedig egymás után pereglek 
le a szentesi városháza közgyűlési termében a 
szentesi gyujtogaíási bűnügy fejezetei, abban a 
teremben, ahol máskor heves szócsaták folynak, 
talán éppen a modern lüzoltófelszerelésről, ab-
ban a teremben, amely fölött karcsún nyúlik 
az ég felé az a torony, ahol két hónap előtt 
tflz pusz t í t o t t . . . Es ezzel a tűzzel Bagi Imre 
tüzollóőrsparancsnokot vádolják. 

Reggel féltiz előtt kinyitják a nagy szárnyas 
ajtókat, beözönlik, betódul a nép, parasztok, 
kisgazdák, ügyvédek, nők. Szentesnek most ez 
az egy szenzációja van: Igaz-e, bebizonyul-e. 
hogy Bagi Imre gyújtotta föl u városházát ? 
Bagi Imre pedig egykedvűen, szótlanul és féle-
lem nélkül ül a vádlottak padjává kinevezett 
városatyai széken. Bajusza szépen ki van pö-
dörve, civilben van, csak a csizmája a régi. 
A tűzoltóktól való. 

— A gyújtogatás bűntettével vádolt és fogva 
tartott Bagi Imre ügyét fogjuk tárgyalni, — 
mondja Vlld Károly elnök. Mellette ül a szegedi 
tárgyalásoktól ismert tanács: dr. Rácz Andor 
és dr. Molnár István. Ahol máskor a városi 
tanács ül, ott foglal helyet a hosszú zöld asz-
tal eiőit az ügyész: dr. Tompa Gyula. A védő 
is ittvan, feketében, dr. Welltsch István. 

A vádiratot olvassa fel az elnök. Bagli azzal 
vádolják, hogy julius 9 in felgyújtotta a város-
házát. 

— Megérlelte a vádat? 
— Nem vagyok bűnös I — jelenti ki csön-

desen a tűzoltó. 
— Védelmemre csak azt hozhatom fel, hogy 

engem nem kinyszeritett arra semmi, hogy jel-
gyujtsam ezt a városházát. Én erre nem va-
gyok k é p e s . . . Mintha enyém lett volna a 
városháza, ugy gondoztam. A saját kenyéradó 
gazdám házát csak nem fogom felgyújtani. 14 
évig mindig becsülettel szolgáltam a várost. 
Mindig a más vagyonát videlmeztem. Erre ta-
núnak hivom Szentes egész közönségét. Hogy 
lehetek én gyújtogató . . . 

— 1911-ben kerültem ide, őriparancsnok | 

tüzröl számolt be. Miért lette el ezt az új-
ságot? 

— A tűz oltásának fejlődése érdekelt. 
— Nézze csak Bagi, Az Est csak arról szá-

molt be, hogy 

az Oce'n konzervgyárban, alig tudták le-
folytatni az oltást a tűzoltók. Olyan nagy 
volt a hideg, hogy megfagytak a vízsugarak 
és valósággal jég vette körül a tűzoltókat. 

Láss?, ez nagyon érdekes lüz volt és ugyan-
csak érdekes tüzröl számolt b : a másik új-
ság is. 

Ezek után az a gyanú merült föl, hogy 
mind a két újság a magáé, mivel maga, 
mint tűzoltó gyűjtötte az érdekes tüzeseteket. 

— Az Estet valaki a tüz után vihette föl a 
városházára. Az nem az enyém — szólt Bagi. 

Az elnök most elébe tár egy csomó jelen-
tést, amelyeket Bagi irogatott a belügyminisz-
ternek és a város halóságának, hogy elpusztul 
a város, ha nem szereznek be modern fölsze-
relést. 

— Nem akartam, hogy Szentes Gyön-
gyös pusztulásának sorsára jusson. 

Azért irtam ezeke', válaszolt Bagi egészen 
csöndesen, 

— Mi a rossz fölszerelésünkkel mindig ak-
kor értünk ki a tűzhöz, amikor már a ház le-
égeti Egyszer nem volt lovunk, máskor nem 
volt kocsis. Egyes tüzesetek után szinte szé-
gyellem kimenni az uccára az emberek közé. 
Ambicionáltam, hogy megfelelő színvonalú le-
gyen a szentesi tűzoltóság. 

Elnök: Az ötvenhatos szobából iiz óra táj-
ban dobogást hallottak a padlásról. Az a gyanú, 
hogy maga volt fönt akkor a padláson és ké-
szült el a tűzre. 

— Én a református toronyban voltam. 
Bagi vallomáia végén az elnök i imét igy szól 

hozzá : ! 
— Újból kérdezem,l\nem, érzt-e'büaösnek'a 

lelkét ? ~ 
— Nem vagyok büuös. Még gondolatban sem 

terveztem ilye', hiizen én is ebben a házban 
lakom. 

A tanúkihallgatások következtek ezután. 
Mégyessy polgármester elmondotta, hogy mind-

járt Btgira terelődött a gyanú, mert az ellen-
kező oldalon fogott hozzá a tüz oltásához. 

Dr. Papp Dezső rendőrkapitány a nyomo-
zásról beszélt és a most következő tanukkal 
azt akarják tiszltzni, hogy vájjon Bagi beval-
otta e azt, hogy a városháza tornyában járt a 
tüz előtt, feney rendöifogalmaió és Gyulavdry 
Qéza t in lcsnok szeméte mondták Baginak, 
hogy előttük beismerte ezt a toronymászást. 

Bagi pedig csöndes hangon mond ja : 
— Félreértésről lehet szó... Én akkor dél-

előtt a református toronyban valtam... — és 
ezt erősítgeti sokáig. 

A tanácsnok vallomásának igen érdekes része 
a következő: 

— Baginak mániája volt a memorandumok 
gyártása, a felszerelés kibővítése ügyében. 
— Én már a végén egészen figyelmen kivűl 

hígytam ezeket a mániátikut jelentéseket. Az a 
meggyőződésem, hogy Bagi parancsnok akart 
lenni mindenáron. Pedig nem volt iskolája. 

Most az önkéntes tűzoltók kerültek sorra, 
akiket az elnök arról hallgatott ki, hogy a (űz 
oltásánál hogytn dolgozott a vádlott. A tűz-
oltók mind azt vallották, hogy legfőbb tudása 
szerint igyekezett menteni azt, amit menthetett. 

A déli szünet alatt csoportokba verődve tár-
gyalja a tömeg a fejleményeket. Már Ítéletet 
is mondinak fölölte. Egy csoport fölmentőt, 
a másik halálosat. Délután 3 órakor csöndesen 
ül helyére a börtönőr előtt Bagi Imre, az ajtó-
kon pedig beömük a tömeg. 

Most is tűzoltók kerülnek sorra, akiket az 
elnök mind arra kérdez, hogy hogyan dolgo-
zott Bagi az oltásnál és mikor volt fönt a 
városháza tornyában, vagy a református temp-
lom erkélyén. Akadnak egyesek, akik arról 
lesznek vallomást, hogy a tűz előd dobogást 
hallottak a padláson és annak az impressziójuk-
nak adnak kifejezést, hogy Bagi motoszkált 
akkor fönt a gyúlékony anyagok között. Mások 
jönnek, akik ilyeneket hallottak az öriparancs-
noklól : 

— Majd ha egyszer kigyullad a város-
háza, akkor majd lesz jó fölszerelés. 
Az első tárgyalási nap után meg lehet álla-

pítani, hogy Szentes meggyőződése Bagi el-
len van. 


