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a nyomozás legújabb adatai a frankügy politi-
kai vonatkozásait illetőleg seamiíle ujabb mo-
mentumot nem szolgáltatott. 

Igy tehát az igazságügyminísz'er ba válaszol 
is Györki fölhívására, ilyen ér leiemben fogja 
azt megtenni. Qyörki után Btrky Qyula beszél. 
Az ő fölszólalás a lesz a megindítója annak az 
akciónak, amelyet az egységes páti a frank-
üggyel k a p a o h t b m a legitimisták ellen tervez. 
Nem lehetetlen, bogy sor kerül Zichy János 
gróf fölszólalására is, aki fölolvassa pártjának 

deklarációját de egyéni álláspontjaként a kor-
mány hibáit is fölsorakoztatja. 

A szociá demokrata párt változatlan ener-
giával készül a frankügy tovibbl v i t á j á r a . Ezt 
igazolja az a határozat is, amelye! a szociál-
demokrata párt vezetősége és parlamenti frak-
ciója mi tartott ü é*én elfogadott és amelyben 
megállapitja, hogy Bitilen gmfiulja kudarccal 
égzödöi«, miután nem tudta keresztülvinni, 

j hogy Magyarország pénzügyi ellenőrzését meg-
szüntessék. 

S i e p d á i d i n t a vádtanács . 
Zadraveez ríkató btt&zédtit mondott. 

{Budapesti tudósítónk telefonjelentést.) A vád 
tanács hétfőn hosszú ülésen foglalkozott a 
franküggyel. Dr. U i a i n védő majd egy órán át 
beizélf. Z dravse* tábori pQspös is mondott 
beizédet s mint az ügyvédek állítják, meg-

tik itta azokat a vádlottakat, akik zneglelentek, 
még pedig gombly adukban uemteil szieü sza-
laggal, márciut 15 ének ünneplésére. A vid-
taaács egyébként szerdán délután egy órakor 
hirdsti kt határozatát. 

Sigi*ayt hat hónapra le tar tóz ta that ják , 
ha kedden megtagadná a va l lomást . 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A ki-
rályi ügyészség indítványt terjesztett a vizsgáló-
bíró elé, amelyben Sigray Antal grófnak tanu-
ként való megidézését és kihallgatását kívánta 
a frankhamisitási bünpörben. Erre a vádható-
ságnak azért voli szüksége, mert mint ismere-
tes, Sigray Antal gróf a rendőrség előtt míg-
tagadta a tanúvallomást mindarról, amit a 
Windischgraetz hercegnél Szilveszter esie tartott 
vacsora alkalmával megtudott. Az ügyészség 
álláspontja ebben a ké désben az, hogyha 
Sigray gróf továbbra is kitart álláspin! ja mel-
lett, akkor intézkedéseket tesznek folyamatba, 

hogy a gróf mentelmi jogát fölfüggesztessék. 
Dr. Lengyel Ernő büníetőiörvényszéki vizsgáló-
bíró az ügyészség indítványára a mai napon 
kibocsátotta Sigray Antal gróf nemzetgyűlési 
képviselő számára az idézést, amely kedd 
déeiőtí tizenegy órára kéri a grófot, hogy 
a vizsgálóbíró előtt jelenjék meg. Hí Sigray 
megjelenik, ds megtagadja a vallom áttétéit, 
akkor mentelmi j o g i n a k főljüggesztése után 
kényszerítő eszközök cei f o g / a a h i t ó s á g a tanú-
vallomás megléteiére szorítani. A bűnvádi per-
rendtartás szerint ugyanis letartóztatható és 
ha! hónapig f jgságbis tartható lenne. 

Károlyi a vád tanács döntése szer int 
köteles vallani. 

(Budapisti tudósítónk telefonjelenlése.) A vizs-
gálóbíró megállapította, hogy Károlyi Imre gróf 
nem köteles a törvény szerint vallomást tenni 
a Windischgraetz-naplóról. A herceg védője 
titoktartás kötelezettsége mellett adolt közlést 

Károlyinak a herceg naplójáról. Ezt Károlyi a 
törvény szerint nem köteles vallomásban el-
árulni. A vizsgálóbíró végzését héifőn a vád-
tanács is helybenhagyta. 

Márc ius idusának ünneplése 
Ünnepelték az összes egyesületek. 

Március idusán Szeged város közönsége az 
idén is megemlékezett arról a hejdani már-
ciusról, amikor a Nemzeti Museum előtt né* 
hány lánglelkd fiatalember az uj, a szabad 
Magyarországot proklamálta. Hetvenhat év vér-
xivataros távlatán kérésziül csökkeni finnyel 
ragyog ennek a napnak az emléke, asneíy ün-
nep marad az idők végezetéig a magyarság 
lelkében. Azok, akik |iamis prófétái a márciusi 
eszméknek, akik mindenre találnak ellen ma-
gyarázatot, talán elgondolkozhatnának kissé 
önnek az ünnepiéinek a jelentőségé;!, az igazi 
jelentőségén ős fölfedezhetnék azt az igazságot, 
hogy 1848 márciusa a polgári szabadság, a 
polgári demokrácia tavaszát hozta ebbe az 
országba. 

Szeged város közönsége mindig lelkesen meg-
fitusepü ezt a nagy rteaaeli ünnepet és ilyen-
kor mintha megelevenedne az érc-Kossulh olt 
a szikiit tlapzslán és hajdani beszédének vissz-
hangjaként átsuhanna a város fölött néhány 
örökéletű K ssut i-ige. Nagy kár, hogy sokan 
a mindennapi élet zftrös zsivajáéin nem tud-
ják. vagy nem akarják imghsllr.íi. 

Vasárnap ünnepelték msg Március idusának 
emlékét 

az összes szegedi népkörök és a tanyai 
ga dakőrök ii. 

Felsőltnyán a fiatalság rende :e't hangulatos 
ünnepélyt, amelyen a város hatóságit Somogyi 
Szilveszter polgármester képriseie. Résslvetíek 
az ünnepen tőség dr. Boífea Sándor rendSr-
főtanácsos, dr. KőszS István álhmtiSkár és dr. 
Tóth Imre kormányfőtinácsos, aki hosszabb 
beszédet tartott, megvédte Petőfit a*ok ellen, 
akik destruktívnak akarják beállítani, idézeteket 
mondott verseiből, ameljekkel bíblzoayitotia, 
hogy Petőfi Sá:;dor is'enfílő, jó taigyar ember 
vol. Véíöl megállapította, hogy a nemzetközi-
ség merénylet az emberiség ellen. 

A feltőtanyai flnnepííyen beszédei tartott 
Kószó István és Somogyi S i vesxfer is. 

A város szervezett munkássága 

imposáns ünnepély kereiébsa áldozott — szia* 1 

tén vasárnap — a negyvennyolcas eszmék em-
lékének. A Maros-uccai Munkás-Otthon tágas 
gyűlésterme zsúfolásig meglelt a hitlel lelkesülő 
munkásokkal. A munkások ünnepélyét a Mun-
kásdalkör vezette be a .Zászlóbontás* cimü 
munkásdallal. Ezután Parcselics István Petőfi 
Sándornak .A nép nevében" című költeményét 
szavalta el, majd Saly Endre nemze'gyüiésl 
képviselő tartotta meg az ünnepi beszédet. Ki-
jelentette, hogy a magyar munkásságra hárul 
az a föladat, hogy a polgárt szabadságokért, 
a márciusi tdsáiokirt folytassa a küzdelmet, 
mert a haladó polgárság nem tud a mai vi-
szonyok kőzött egységbe tömörülni a szabad-
ságjogok kivívása érdekében. A „keresztény" 
társadalmi egyesületek pedig visszaélnek a 
márciusi hagyományok hangoztatásával és min-
den igyekezetük arra irányul, hogy a széles 
néprétegek-e minél több bilincset verjenek. 
Ebben a törekvésükben tulajdonképpen még a 
kormányt is túllicitálják. 

Ismertette ezután a szabadságharc történelmi 
előzményei!. Rámutatott arra, hogy a márciusi 
tizenkét pont közöl sok mig ma Is csak kivin-
ság annak ellenére, hogy egyiket-raásikat azóta 
törvénybe is iktatták. 

A munkásságnak, hogy a népszabadságokat 
kivívhassa, mindinkább kell jejleszteaie uuliu • 
r á j á t , mert a történelmi tapaszlalatok szerint 
ugy a márciusi vívmányokat, mint egyéb f or-
radalmi vívmányokat a kulturáltabb uralkodó-
osztályok mindenkor konfískálták. 

Saly Endre azzal fejezte be lelkes ovációval 
honorál! bes&édét, hogy hisz még egy olyan 
március eljövetelében, amely a népszabadságo-
kat nemcsak jelszavakban, hanem a valóság-
ban is elhozza. Éppen ezért lelkes küzdelemre 
hivta föl a munkásságot a|népszabadságok ki-
vívásáért. 

A hatásos ünnepi beszéd után Testallcs 
Is ván, az ösz munkásköltő szavalta el Petőfi 
»Egy gondolat bánt engemet" cimü költe-
ményét, majd a hangulatos ünnepélyt a mun-
kások dsiegylete zárta be a „Ne csüggesszen" 
kezdetű dallal. 

A szabadságharc emlékünnepét vasárnap 
ünnepelte meg 

a Máv. szolgaszemélyzet 

önsegélyző és temetkezési egyesülete, valamint 
a kereskedelmi alkal mazottak atlétikai klubja 
is, amely délelőit az ifjúság, délután pedig a 
felnőttek számára rendezett jól sikerült ün-
nepélyt. 

A hivatalos ünnepély hétfőn délelőtt zajlott le. 

A városi tisztviselők a polgármes'er vezeté-
sével reggel kilenc órakor a belvárosi temp-
lomba vonultak, ahol megjelent a helyőrség 
tiszlikara Kubinyi Ferenc parancsnok vezeté-
sével, Aigner Károly főispán, az egyetemi ifjú-
ság, az egyesülelek és testületek, vslamint a 
város társadalmából nagyon sokan. 

Az ünnepi misét Várhelyi J 5zsef pápai prelá-
tus celebrálta fényes papi segédietiel. Az egy-
házi énekkar a fiiharmónikusok közreműködé-
sével Kőnig Péter orgonakisérete mellett és 
Csornák Elemér püspöki karnagy vezényletével 
etőad a Kőnig Pé er C-dur miséjét. Azutáa 
Szenti a mássy Dilma szóló énekesnő énekelte 
el Kőnig Graduáriumát. Az ünnepi istentiszte-
letei a Himnusz zárla be. 

Az istentisztelet közönsége — az egyesüle-
tek és testületek zászlóik alatt — zárt sorok-
ban vonultak a Klauzál-térre, Kossuth Lajos 
szobra elé. 

Az ünnepélyt a dalárdák Himnusza nyitotta 
meg. A Nemzeti dal-t nagy tűzzel szavalta el 
Vass Béla jogszigorló, a Turul-Szövetség al-
vezére. Utána Haág János jogszigorló, a 
MEFHOSz alelnöke mondott rövid, tüzes be-
szédet. 

— Ma nem az a legnagyobb bsj — mon-
dotta —, hogy súlyos a gazdasági helyzet, 
hogy ál'alános as eíssegén?edé«, hanem az, 
hogy a leinek rongyolód ak Is, hogy elveszett 
az összetartozás érzése, hogy valami végzetes 
kösösy, fásult fatalizmus üli meg a lelkekel. A 
márciusi ifjúiig vérével pecsételte meg azt, 
amit alkotott. Mi sem vagyunk rosszabbak és 
ha ebben ?z órában csendülne meg a riadó, 
ott kell lennünk mindannfiunknak, 

A tapssá fogadott beszéd után a szónok el-
helyezte a Kossuth szobor talapzatán as egye-
temi ifjúság koszorúját 

A d*lárdák a Hiszekegyet énekelték ezután, 
majd Wdsz Tivadar törvéűyszéki jegy tó nagy 
hatással szavalta el Ssatmári István „Mi nem 
felelhetünk" című irredenta versét. 

Az ünnepi beszédet Kuncs Hsárik, menekült 
evangélikus kstoiaklkéss tartolta és a TESz, 
valamint a város közönsége nevében megko-
szorúzta Kossuth Lajos szobrát. 

A Klausál-téri ünnepélyt a dalárdák Szózata 
fsjezle be. 

Vasárnap déíután hat őrskor a 

Szegedi Atlétikai Klub 

tartotta meg tornaűnnepíllyel egybekötött már-
ciusi ünnepélyét a reáliskola tornatermiben. A 
Himnusz eléneklése ulán dr. Tűrr Aladár raoa-
dott hatásos ünnepi beszédet, mijd Megyeri 
Böske szavalt. A férfiak és a nők szabadgya-
korlatokat, utána a férfiak szertornagyakorla-
tok^ mutattak bs. Az ünnepély a Szózattal fe-
jeződött be, 

Sjegedsa egyébként majd az össres egyesü-
letek megünneplik március idutát. Márciusi 
szabadságünsepek még eza án is leszsek. 
e wiwtwwt i tw^^ • 

Óra, Ékszer, Briliáns 
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^részletfizetésre 
FisGher Testvérek Szeged, Kárész a. 

| Hölgyeim! | 
S Csábit a gondolat, hogy viszont- S 
1 látjuk egymást szerdán és csü- 8 

J törtökön a Belvárosi Moziban. J 

i Harry Liedfke, I 
„Főhadnagy ur a feleségemmel". j| 


