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és Ha jduné u t á n 
megha l t a z 5 éves Bandi é s a 8 éves Juc i is. 

Hajdú Kató ¿1 már csupán, de ő is megvakul. 

Budapest, december 14. A Nádor uccai vé-
vétes családi tragédiának már négy áldozata 
tan, Hajdú Gyuláné után, aki, mint ismeretes, 
az ötödik emeletről való leugrás után azonml 
szörnyet balt, szombaton délután meghalt Hajdú 
Oynla is s mára megváltotta szenvedéseitől a 
halál a salyos sérülési1 Hajdú Gyula kél gyer-
mekéi, a ayeleéves Jucit is ax ötesztendős Ban-
dit is. 

A báiom kis gyermeket közös siobában he-
lyezték cl a Rókus 30 as számú kórtermében. 
Kát gyermeket aionnsi megoperáltak, hogy a 
golyókat eltávolítsák testükből. Át operáció 
azonban már semmit sem használt, mert az 
apjuk szolgálati revolvere olyan súlyos sebeket 
ejtett, hogy az orvosi segítség már késól volt. 

Borzalmas kínszenvedés után vatárnap reg-
gel három órakor meghalt Juci és néhány órá-
val később, lis órakor Bandi is kiszenvedett. 
A 30 as száma kórteremben most már csak a 
Hajdú-család legutolsó tagja, Hajdú Katóka 
maradt. Az ö állapota aránylag még a legke-
vésbé súlyos és az otvosok véleménye szerint 
remény vaa arra, hogy éleiben marad. Láza 
nincsen és vannak pillanatai, amikor magához 
tér és ezek alatt az önluditos p=rcek alatt ke-
zével kötésit fogdossa. Látszik rajta, hogy na-
gyon szenved. 

A vasárnap folyamán az emberek százai to-
longtak a Rókus-kórház előtt. Egyrészt abban 
a reményben, hogy bejuthatnak a kórterembe, 

megláthatják a családi dráma áldozatait, más« 
riszt pedig egyre leslék a hireket a kis bete-
gek állapotáról. Tegnap ugyanis nem voltak 
újságok s a közönség, amely lázas, szokatlan 
szimpátiával érdeklődött a családi dráma áldó* 
zatainak sorsa iránt, a kórház előtt ácsorgott, 
hogy megtudhassa, vájjon jobban vannak-e 
már a Hajdu-gyerekek. 

A családi tragédiának rendStl részét mára be 
is fejezték. Dr. Radocsay Jenő vezetésével ki-
fa iUgatták Hajdú rokonait, fizleti isnsetőseit és 
barátait s megállapltoiták, hogy anyagi viszo-
nyai az utóbbi időben nagyon megrendelitek, 
de azért teljesen aktív volt és egy kis üzleti 
érzékkel ki tudott volna kerülni a bajból. 

Htjdu azonban lelkére vett minden kis adós-
ságot, minden kis kellemetlenséget, ez a 15 
milliós óvadék elvesztése adta meg az utolsó 
lökést Hajdú már amúgy is összetört idegzeté-
nek. Hajdú Gyala idegessége az utóbbi idő-
ben lul volt fesziive és valószínű, hogyha az 
óvadékdgy nem is történt volna meg, más cse-
kélység miatt kivette volna el súlyos tettét. 

A 15 éves Kató mozdulatlanul fekszik a kór-
házi ágyon, amikor kihallgatták, csak ennyit 
mondott: 

— Nem tudom, ml történt. Apuka megcsó-
kolt, aztán elaludtam és itt ébredtem f e l . . . 

A kis Kató állapota már nem életveszélyes, 
de mivel a golyó a szemidegen hitolt át a 

' viruló szépségű kislány meg fog vakulni. A 
négy áldozatot szerdán temetik. 

Láz i t ás i b ü n p ö r — a leven teok ta t ás m ia t t . 
Mit mondott 8. Nagy István a leventék elótt? 

A szegedi törvényszék Vlld tanácsa hétfőn 
délelőtt ismét egy lázitási pert tárgyalt, amelyre 
a leventeoktatás löivényesilett formája szolgál-
tatott okot. 

A vádlottak padján S. Nogy István apátfal-
va! béreslegény alt, aki a vadirat szerint a test-
nevelési törvény kötelező erejét megtámadta. S 
Nagy Isivan, mint leventcoktatásra kötelezett, 
nem akart riszivennl az oktatásokon. Már bün-
tetéseket is kapott, amidőn végre rászánta ma-
gát és 1925 február 25 én meg is jelent as 
oktatáson, de nem aktri lejeletitkezni a tanfo-
lyam vezetőjénél. Külön helyre állt és onnan 
szemlélgette a gyakorlatokat, majd a következő 
megjegyzéseket tette az oktatók és a leventék 
füleballatára: 

— A leventetntizminyie semmiféle törvényes 
intézkedés nincsen és az egész leventeség nem 
egyéb, mint kommunizmus. 

A leventeoktatás vezetői azonnal feljelentést 
tettek S. Nigy István ellen, akit lázitás címén 
hétfőn vont felelősségre a szegedi törvényszék. 

A vádlott iagadta, hogy az inkriminált kife-
jezéseket használta volns. Ha mondott valamit, 
ugy annak egétzen más volt sz értelme, mim 
amit a vádirat mond. Különben is e< alkalom-
mal nagymennyiségű bort fogyasztott el s igy 
nagyon nem is emlékszik az esetre. 

A bíróság kihallgatta a leventetanfolyam ve-
zetőit is, akik megismételték a vádlott lázitó 
szavait, de egyben a vádlott mentségére el-
mondották azt is, hogy as a telt elkövetésekor 
nem volt teifesea Józan. 

A bizonyítás kiegészitése során ugy a vád, 
mint a védelem uj tanuk kihallgatását kérte, 
amit a biróság el is rendelt és a kitflzendő uj 
főtárgyalásig a tárgyalást elnapolta. 
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Z á r ó r a e lőt t i inc idens a k á v é h á z b a n 
egy r e nd ő r t i s z t é s egy f őhadnagy kőzö t t . 
Rendőr őrjárat vezetett ki a kávéházból egy hangosan viselkedő rokkantat. 

A Kass-kávéházbin vasárnap éjjel egy óra 
után nem mindennapi incidens zajlott le egy 
rokkant katona, egy szoigdlatonkivüli főhad-
nagy és egy civilben lévő rendőrtandcsos kö-
ztit A zenesáróra után, amidőn már a táncoló* 
kávéház képe megváltozott és Ores helyek ásí-
toztak. egy munkáskinézésü, középkorú ember 
telepedett le a kávéház egyik asztalához. Per-
cek teltek el anélkül, hogy kiszolgálták volna, 
amikor a kései vendég hangosan is kifejezést 
adott nemtetszésének. Vitába szállt a pincérrel, 
nekitámadt a főpincérnek, ugy hogy egy kü-
lön asztalnál űlő rendőrtiszti társaságból egy 
civilben lévő rendőrtandcsos rendőrőrjáratért te-
lefonált, hogy az elégedetlenkedő vendéget eltá-
volítsa a kávéházból. A rendőrőrjárat meg is 
jelent, a vendég azonban vonakodott eleget 
tenni a felsiólitásnak és egy közelben levő 
katjnatiszti asztalhoz fordult védelemért, abol 
szabályosan igazolta 100 százalékos rokkant 
mivohát és tiltakozott a ktvezettetés ellen. 

A rendörörjárat azonban nem engedett és 
kivezette a 100 százalékos rokkantai a kávé-
it Ízből. A tiszti asztaltársaságtól erre egy szol-

gálatonkivűlí főhadnagy a rendőrtanácsos asz-
talához ment át és tiltakozott a rokkant kive-
zettetése ellen. A rendőrtanácsos azonban nem 
engedett. Visszautasított minden intervenciót és 
felszólította a főhadnagyot, aki egyébként régi 
ismerőse volt a rendőrtanácsosmk, hogy azon-
nal távozzon az asztaltól. 

A kávéház közönségének hallatára történt 
incidensnek folytatása is lesz, amennyiben a 
főhadnagy lovagias útra terelte az ügyet, míg a 
rokkant értceaiésOnk szerint, személyes szabad 
sdg megsértése címén feljelentést tesz a rendőr-
tanácsos ellen. 

10.000 korona 
egy gyönyörű fayence színes n n n a T H K I Ó , 

SO.OOO korona 
egy 6 személyes üveg C I K Ő R K É S Z t C T , 

szebbnél-szebb üvegáruk leszállított árakon 

karácsonyi a föndéknak -—— 

F o n y é S o m a -v-ilági,ási ü z , e t é b e n 
Kölcsey ucca 4. sz. 

V I I / I R Kedd. Rám. kat. és protestáns Valé-
.0411 / 1 3 * rián. Gór. kat. Nahutn. Nap kel 7 

ira 41 perckor, *yugtzlk 4 óra 9 perckor. 
Somogyi-MnyrUí nyitva a. e. 10— 1-ifc, d. u. 4-7-ig. 

Museum nyitva ú. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) 

nyitva d. c. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szent György tér (teletoa H8), Zakar Sán-
dor Valéria tér (teielon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296). 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 84ő). Nvitás íeggel 
fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

— Romain Ro'land «ulyos bete?- Genfből 
jelentik: Romain Rolland, aki a genfi tó part-
ján egy kis helységben visszavonultan dolgo-
zik, komolyan megbetegedeti. Hosszú idő óta 
szivbaj kinozza, amely most veszedelmesen el-
fajult és az orvosok aggődaak éleiéért. 

— A jövő év juniuaálg meghosszabbítot-
ták a tatarozások befejezését. Az épi»kez*s*k 
előmozdítását célzó intézkedésekről szóló 1925. 
évi XVíII. törvénycikk azt rendeli, hoqy a tata-
rozásokra költött kiadásokat az 1926 évi ház-
adó kivetésénél figyelembe kell venni, ha a 
háztulajdonos a munkálatok megkezdését a vá-
rosi tanácshoz szabályszerűen bejelentette, a 
költségeket igazolta és a felülvizsgálat alkal-
mával a tatarozás megtörténte ét az arra for-
dított költségek igazoltattak. A pénzügyminisz-
térium most arra való tekintettel, hogy a tata-
rozási munkálatokat az idöiárás miatt tellesen 
befejezni nem lehetet». <i tatarozás határidejű 
1926. évi Junius hó 30-ig meghosszabbította. 
Azoknak a ház ulajdonosoknak azonban, akik 
erre a kedvezményre igén«t tartanak, legkésőbb 
folyó évi december hó 30 ig a szegedi pénz-
ügylgazgatóságnál kirelmezni kell ezen ujabb 
kedvezmény megadását. Az adókedvezményre 
csak az a háztulajdonos tarth't igényt, akinél 
a munkálatok költségei az 1925. évi bázadó 
alapjának 50 százalékát meghaladj». 

— A piarlstagininázium Széchényi-ün-
nepe. Nagysikerű Széchenyi-ünnepélyt rende-
zett vasárnap délelőtt a piaristagimnázium. 
Diszes közönség előtt a Nemzeti himnusszal 
nvltotta meg a műsort a gimnázium énekkara. 
Maid ünnepi beszédet mondotf dr. Tihanyi 
Béla kegyesrendi tanár. Haydn: Qaartettet ját-
szottak Ivánkovits Ferenc, Rott Nándor, Kecskés 
István VIII. osztályú tanulók és Pap József 
VII. osztályú tanuKV Sárkány I . : „A legnagyobb 
magyar" c. versét Csefkó István I. C) osztálvu ta-
nuló szavalta, mely után Hubay: a) Magvar 
fantáziáját és Mazurkáját hegedűn Ivánkovits 
Ferenc VIII, osztályú tanuló adta elő, zongo-
rán kisérle Potiyondy Gusztáv VIII. osztályú 
'aiiuló. Arany J.: »Széchenyi emlékezeté"-t Pap 
János VIII. osztályú tanuló szavalta, végül az 
énekkar dala fejezte be a sikeres programot. 
Minden egyes szám után zajos tapssal ünne-
pelték a szereplőket. 

— Hírek az •eyalemról. A kultuszminiszter 
dr. Kerikfártó Béla egyetemi magántanárt a 
szegedi Ferenc József-egyetemen megüresedett 
geometria- és ábrázoló seometria-taaszik nyil-
vános rendes tanárává nevezte ki. Dr. Hor-
nyánszky Gyula nyilvános egyetemi tanárt pedig 
a Ferenc József egyetem tanári karából át-
helyezte a budapesti Pázmány Péter-egyeiem 
klasszika filologiai tanszékére. 

— Meghalt Schachtlz József. Hétfőn es>e 
ismét egy régi szegedi kereskedő dőlt ki az 
élők sorából. Hirtelen, egészen váratlanul halt 
meg egy eredményes élet után Schachtlz József 
általánosan ismert, tekintélyes fakereskedő. 
Schachtiz József tiszta, egyszerű puritán életet 
élt, kedves, kedélyes modoráért, egvenes szó-
ki mondásáért mindenki rzerette és becsülte. 
Nemesibe:. a szive kOtM érzett fájdalmakat 
ós he ken át Badenben keresett gyógyulást 
Amikor hazaiért, ujjúit munkakedvvel látott 
munkához, vasárnap détatán még kedélyese« 
elbeszélgetett a Llojd-ban, mig hétfőn este 7 
órakor egészen váratlanul 60 éves korában 
szivszélhüdÍ3ben iveghalt. Halálát három gyer-
meke, kiterjedt rokonsága és számos barátja 
gyászolja. 
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