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nak különösebb jelentőséget e nemzetgyűlés 
feloizlitiiáiól a kormányhoz közel álló helyről 
terjesztett híreknek, mert szerintük a feloszlatás 
kilátásba helyezésivel a kormány csak az ellen-
zéket akarja sakkban tartani. Az ellenzik min> 

denesetre szívesebben nézne nj választások eli, 
mert tudja, hogy az ország hangulata erősen 
kormányellenes is a választás csak javára vál-
toztathatná a politikai erőviszonyokat. 

Ujabb összeesküvést terveztek a román királyi pár ellen 
Az összeesküvók az orosz ezovjettel álltak összeköttetésben. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Jassyból 
jelentik; Besszarábia északi részében ujabb kom-
munista összeesküvést lepleztek le. A lefolytatott 
vizsgálat során 12 embert letartóztattak és a ház-
kutatások alkalmával rengeteg bombát, gépfegy-
vert és aknavetőket találtak. A lefoglalt iratokból 

megállapítást nyert, hogy az összeesküvők az 
orosz szovjettel is'.összeköttetésben állottak. Céljuk 
az volt, hogy a román királyi párt október 14 re 
tervezett látogatása alkalmával, amikor Jassyba 
megérkeznek, megölik. 

Megnyíltak a szegedi épitőmunkásotthon kapui. 
Májusra meglesz az egységes Munkásotthon is. 

Jelentős állomáshoz érkezett el vasárnap délelőtt 
a szegedi munkásmozgalom. Vasárnap délelőtt 
nyitották meg ugyanis a szegedi építőmunkások 
saját házukban levő otthonát. Az évtizedes moz-
galomban ez az első eset, hogy önálló, tiszta és 
világos otthonukban jelenhettek meg munkájuk 
után egy szakma munkásai. Fordulópontot jelent 
ez a nap, amely után most már a nagy tágas és 
egységes munkásotthonnak kell következnie. 

Mint jelentette a Délmagyarország, a szegedi 

á
iitőmunkások a MEMOSz központjának jelentős 
mosatásával hetekkel ezelőtt házat vettek külön 

otthonuk számára. Háromszázhuszmillióért meg-
vették a Fodor ucca 10. számú emeletes sarokhá-
zat, amelynek első emeletén most berendezték 
egyelőre kisebb keretek között otthonukat. A lakás-
rendeletek miatt a munkások egyelőre az emeleten 
csupán néhány szobát tudtak átalakítani otthonuk 
számára, melyet vasárnap már át is adtak a mun-
kásságnak. 

Az első emeleten három szoba falát törték át 
és ezt a tágas helyiséget modern világítással szerel-
ték fel, kitisztították és világosan, meleg színekkel újra 
lestették. Renováltatták a lépcsőházat is, ugy hogy 
ma — ha egyelőre szük keretek között is — meg-
felelő otthonuk van a szegedi épitömunkásoknak. 
A teremben bllliárdasztalokat állítottak te1, olvasó-

helyiséget létesítettek, ahol kényelmesen és nyu-
godtan olvashatják a mai lapokat a munkások. 
Ez a helyiség megfeleld kisebb taggyűlések meg-
tartására is és nem kell az épitőknek most már 
meghúzódni a szük, egészségtelen és sötét Maros 
uccai Otthon bagolyvárában. Itt fogják fölállítani 
szépen fejlődő könyvtárukat is, valamint előadá-
sokat is tervbe vettek. A munkásnevelésnek tehát 
most már nem lesz akadálya. 

A terv azonban az, hogy a mai helyiségek csak 
időlegesek, a lakások felszabadulásával az építők 
házukban egy husz méteres hatalmas termet fog-
nak építeni, ahol éppen ugy lehet vetített képek-
kel egybekötött előadásokat tartani, mint nagyobb 
gyűléseket is rendezni. Az uj otthon ünnepélyes 
megnyitása egyébként előreláthatólag két hét malva 
les?;, amikor lejönnek erre a jelentős aktusra a 
MEMOSz vezetői is, valamint azok, akik a moz-
galom ifjú korában dolgoztak a szegedi épitőmun • 
kásság ügyéért. 

Ugy értesülünk, hogy májasig föltétlenül meg-
lesz a nagy, egységes uj munkásotthon is, mert 
az egészségtelen, piszkos Maros uccai ház telje-
sen alkalmatlan a munkásnevelésre. Ezt az otthont 
épen ugy a munkásság fillérjeiből szerzik me] 
mint megszerezték a szegedi épitők pompás h 
zát is. 

Kádáp Lehel izgat a szegedi dobogón 
i b í róság i tárgya láson nem jelenik meg. 

A megboldogult A Nép és a még délutánon-
kint létező Szózat munkatársai és emberei a 
a legutolsó időkben igen gyakran kerülnek a 
bíróság elé, hol rágalmazás, hol Izgatás vádja 
miatt. Ezeknek az embereknek büntető ügyei 
igen gyakran végződnek ítélettel, amelyek sok-
szor súlyos ítéletet mondanak e lapok szelleme 
fölölt is. Az is előfordul azonban, hogy a bíró-
ságok csak hosszú idő múlva tudják meghozni 
ítéletüket, mivel a kurzuilapok munkatársai nem 
jelennek meg a törvényszéki tárgyalásokon. Ez 
történt meg szerda délelőtt is, amikor Kádár 
Lehelt a szegedi törvényszék akarta felelős-
ségre vonni. 

Emlékezetes még a nyilvánosság elölt az az 
ébredö-gyülés, amelyet egy évvel ezelőtt tartot-
tak a Széchenyi Moziban. Az akkor megala-
kult fajvédő-pári nigy energiával fogott hozzá 
az agi'ációhoz. A teljes vezérkar járta az or-
szág különböző vidékeit és ekkor hívták össze 
a szegedi gyűlést is, hogy Szeged közönsége 
elölt is hirdessék „fajvédő" eszméiket. Nem 
tudni mi okból, ez alkalommal azonban Sze-
d r e csak a fajvédő vezérkar második garat-
tarája látogatott el és igy került a szegedi 
dobogóra Kiss Menyhért mellett Kádár Lehel 
is, aki azzal szeret dicsekedni, hogy legjobb 
barátja Héj/as Iván. 

A különböző felszólalások u'án sor került 
Kádár Lehel szónoklatára is, akit az ügyeletes 

rendőrlisztviselő egymásután háromszor figyel-
meztetett, hogy átlépi a büntetőtörvénykönyv 
kereteit. Héjjas Iván legjobb barátja azonban 
tovább beszélt és továbbra is ritért legked-
vesebb témájára, amelyről azt hiszi, hogy anél-
kül nincs boldog világ. Kijelentette többek kö-
tött, higy amikor a „zsidó" szó eszébe jut, 
azonnal elfogja az undor, szinte dühbe jön. 0 
nem gyűlöli a zsidót, hanem utálja, mint a 
férget szokás. Végül kijelentette, hogy minden 
eszközt jónak is szentnek tart akkor, amikor a 
zsidóság letöréséről van szó. 

Az ügyeletes rendőrliszt azonnal jelenlés! 
leit az ügyről és mivel a rendőrség Kádár be-
szédében a hitteltkezeli Izgatás tényálladíkait 
látta fennforogni, áttette az iratokat az ügyész-
ségre. Az ügyészség pedig a vizsgálat lefoly-
tatása után hitfelekezetek elleni Izgatás büntette 
miatt vádiratot adott ki Kidár Lehel ellen. 

Egy év leforgása után a szegedi törvényszék 
hétfőn délelőttre tűzte ki a fötárgyalást. Anikor 
a tárgyalást megnyitották, először is konstatál-
ták, hogy Kádár Lehel nem jelent meg. Vtld 
Károly elnök ezután fölolvasta a vádlott táv-
iratát, amelyben betegségre hivatkozva be-
jelenti, hogy nem jelenhet meg a törvényszék 
előtt. A törvényszék ezekután elnapolta a fő-
tárgyalást azial, hogy Kádárnak betegségét 
hatósági bizonyítván >iyal kell igazolnia. 
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Magánlaksértés! pör támadt egy szerenád miatt. 
Egy langyos márciusi tavaszi éjszakán mulatni 

voltak a legények és záróra után a langyos éj-
szakában elhatározták, hogy szerenáddal fejezik 
be a vigadást az „ideál" ablaka alatt. Keserves-
szomorúan, reménytelen szerelmesen el is énekel-
tek néhány dalt az ideál ablaka alatt és a már-
ciusi szerenád — bűnüggyel, magánlaksértéssel 
fejeződött be a törvényszék előtt. 

Pálft Andor, BödőJ József és Nagy Lajos Ötott 
J ínos társaságában az ominózus márciusi éjszaká-
oan elmentek Szabó Ferencné Hattyas sori háza 
elé, Szabóék ablaka alá állottak ésszerenádot ad-
tak a legifjabb Szabó-lánynak. Szépen elénekel-
tek vagy három szerelmes dalt — az ablak még 

mindig nem nyílt ki, a gyertya még mindig nem 
Jelent meg a föggöny mögött. A legények ekkor 
bezörgettek az ablakon. Nem válaszolt senki. Pálfi 
ekkor azt indítványozta, hogy törjék be a kaput 
és menjenek be az udvarra. 

A szerenádos legények pedig nekiestek a kapu-
nak, kiforgatták a sarkából, majd amikor még 
mindig nem kaptak választ a szerenádra, kifor-
gatták az uávaron álló kocsi kerekeit is. A dühön-
gés azonban nem ment zajtalanu', erre már fel-
ébredtek a lakók is, gyertyagyújtás helyett pedig 
elkergették a fiatalembereket és följelentették 
őket — magánlaksértés büntette miatt. 

A szerenáddal összekötött magánlaksértés hét-

főn délelőtt került a szegedi törvényszék Vild-
tanácsa elé. A fiatalemberek azzal védekeztek, 
hogy márciusi éjszaka volt és nagyon ittasak 
voltak. Ótott János pedig kijelentette, hogy ő a 
szerenád után eltávozott. Szabó Ferencnét tanu-
képen idézte be a törvényszék. Amikor a bíróság 
elé állott, igy szólt az elnök : 

— Látja, miért nem gyújtottak egy szál gyufát, 
nem lett volna semmi! 

— Minek énekeltek ott I — felelte Szabőné. 
— Hát miért! Valamelyiküknek ideálja volt a 

maga lánya? 
— Nem volt biz' az egyiknek sem! — vála-

szóit sértődötten az asszony. 
— Honnan tudja azt maga, — szólt az elnök. 

A szivek titkát nem ismerheti! 
Szabóné azonban tovább erősítgette, hogy nem 

volt ideálja egyik legénynek sem leánya. A tár-
gyalás során még egy derűs mozzanat adódott, 
amikor Kormányos Benő tartotta meg védőbeszé-
dét. A fiatalok lelkivilágáról beszélt, amikor ki-
jelentette, hogy egyetemi polgár korában két mos-
tani méltóságos úrral 4000 szegedi ablakot vert 
be, amikor Kossuth Lajos halálakor nem tettek 
gyászlobogót a házakra. 

— Vigyázzon ügyvéd ur, szólt nevelve Zobay 
Ferenc ügyészségi alelnök — bűntett feldicsérésé-
ért vádat emelek ügyvéd ur ellen I 

A derűs momentum után kihirdette az elnök az 
ítéletet, amely szerint az enyhitő paragrafus alkal-
mazásával bűnösnek mondották ki 'a fiatalembe-
reket magánlaksértés vétségében és ezért Pálfit 
és Nagyot hatnapi, Bödöjt pedig 8 napi fogházra 
Ítélték. Olott János ellen pedig megszűntették az 
eljárást, mivel az ügyész elejtette vele szemben a 
vádat. Bödöj József azért kapott nyolc napot, mi-
vel egyszer már büntetve volt szerenádért. 

A szerenádos fiatalemberek pedig megnyugodtak 
az Ítéletben és bevonultak a fogházba. Igy lettek 
büntetett előéletűek. 
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Ramsay Macdonald Bérliabe, Prágába 

és Bécsbe utazik. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Lon-

donból jelentik: Ransay Macdonald, a Libour 
Parly vezére még ebben a hónapban hoiszabb 
európai körulra indul és meglátogatja Berlint, 
Prágát és Bécset. Utazásának, mint értesülünk, 
nincsen hivatalos jellege. 

A „Times" tudósítója 
Rákosi Mátyásnál. v 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Croo-
cker, a Times budapesti tudósitója, Petráss Sári 
férje, ma a rendőrség engedélyével meglátogatta 
a fogházban Rákosi Mátyást is személyesen is 
meggyőződött, hogy a rendörsigen semmi bán-
talmazás nem irte. Ezzel kapcsolatban a Times 
hasábot tudósítás! közöli é i ennek nyomán a 
többi külföldi lapok is részletesen foglalkoznak 
az esettel és demenlálják azon bécsi forrásból 
elterjedt híresztelést, mintha Rákosiikat a rend-
őrségen bántalmazták volna. 

Radics — miniszterelnökhelyettes. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bel-

grádból jelentik: Az SHS kormány átalakulás 
előtt áll. A legújabb hirek szerint Radics belép 
a kabinetbe, ahol részére uj minisztériumot 
kreálnak. Az uj miniszter cime: miniszterelnök-
helyettes. Ezzel akarják a radikálisok és a 
parasztpárt teljes egyesülését kidomborítani. 

Felmentették Bettauer gyilkosát 
Az esküdtek beszámithatatlannak mondták ld. 

(Budapesti tudósítónk telefonjtlsntése.) Bícs-
böl jelentik: A Bittauer író gyilkosinak ügyé-
ben az esküdtek a büaöiség kérdésére igennel 
a beszámlthatóság kirdisére 6 Ige a fc 6 nem 
szóval feleltek, tehát Rothslock O.tót beszámit-
hatatlannak mondották ki. Ennek alapján a bí-
róság Bettauer gyilkosát felmentette. Az ügyéiz-
nek az internálásra vonatkozó indítványáról az 
élfél utáni ór ikbin még nem döntöttek. 
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. Az örök város I 
I a BELVÁROSI MOZI nagy attrakciója. | 

földet, földbérletet, lakást, 
üzletet, pénzkölcsönt min-
denkor legelőnyösebben köz-
vetít M E Z E R országos 
iroda Bástya u. 19 Kultúrpalotánál 


