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lefoglalására, hogy a BríUlsh Gazette továbbra 
is megjelenhessen. Hozzáfűzte a kijeientlshez, 
bogy a lap állandóan közli a keresztény egyház 
vezérfétfiainak, ezek között a cmterbury és jorki 
érsekek felhívásait, akik azt óba]t|ák, bog? a 
munkások vonják vissia az általános sztrájkra 
vonatkozó rendeletet, a kormány pedig ezzel 
egyidejűleg újítsa meg egy bixonyos ideig a 
szénipar támogatását, a bányatulajdonosok 
pedig vonják vissza korábbi határozataikat. 

Berlinből érkezett londoni érfesités szerint 
az angol kormány is a munkásság vizitel 
kitölt bizalmas megbeszilisek folynak a sztrájk 
megszüntetéséről. Egyelőre még n s « tudják, 
hogy a színfalak közötti tárgyalások milyen 
eredményre veietnek, da már is számolnak 
azzal a lehetőséggel, hogy a sztrájk épp olyan 
meglepetésszerűen fog végei érni, mini amilyen 
gyorsan kiiirt. 

A Somogyi-gyilkosság ügyében 
ujbél kihallgatták a hazatért Megay Lászlót. 

{Budapesti tudósttink ielejonjelentése.) As 
ulóbbi napokban gyakran eselt ssó a sajtóban 
a Somogft—Bacsó-gyilkosiág egyik gyanúsított-
jának, Megey Lászlónak Budapestre érkezésé-
ről. Megay László&oz köieláüó helyen ugy in-
formálták a s s j ó ' , bogy Msgayvai szemben 
minden eljárási megszűnteitek. 

Értesülésünk szerint az ügyiszség újból ki-
hallgatta Megay Lászlót. Erről a kihallgatásról 
hivatalos értesítést nem adtak ki, msrt értesü-
lésünk szetint a honvédelmi miniszter fogja 
erről a kérdéstől a nemzttgyülés u'jin a nyil-
vánosságot tájékoztatni. 

Bécsben letartóztatták Gefmanus Dezsőt. 
ötmillió voit a Htrmes-bank tulajdonosánál. 

{Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécs-
ből jelentik: A rendőrség kedden letartóztatta 
Germanus Dezsőt, a budapesti Hermes-bsnb 
tulajdonosát, aki ellen 220 felfelentést adtak 
be különböző csalások és sikkasztások miatt. 
Germanus Bécsben Weisz Mer álnéven szere-
pelt, álszakált és bajuszt ragasztott, szemüve-

get bárdolt. Ennek dacára felismeriék. Letar-
tóztatásakor pzzal védekezett, hagy ő a felvett 
pénzeket tovább kölcsönözte és miután e köl-
csönöket nem tudta behajtani, ő sem tudott hi-
telezőinek fizetni. Bécsbe csak 5 milliót hozott 
magával. Letartóztatása ulán meginditotlák a 
kiadatási eljárást. 

A kultuszminiszter nem engedi meg, 
hogy az egyetemi építkezésnél a fővárosi nagyiparosok 

konkuráljanak a vidéki kisiparosokkal. 
Klebelsberg a szsgsdi egyetemről. — Sztgsden létesítik az egyetemi növény-

kertet? 
Budapest, május 11. A parlament mai ülését a 

külügyi tárca vitájával kezdték, amelyet Várnai 
Dániel felszólalása után a többség elfogadott. 

A kultusztárcát Egri Nagy János ismertette, majd 
Klebelsberg kultuszminiszter nagyobb expozét tartott. 
Bejelenti, hogy öt törvényjavaslat jön a nemzet-
gyűlés elé amelyek a következők: A polgári Isko-
lákról szóló, a leányközépiskolákról és koliégiu 
mokról, a külföldi magyar tudományos intézetekről, 
a természettudományt intézetről és a nemzeti köz-
művelődési alapról szóló törvényjavaslatok. Az 
egyetemekre az idén 17,700.000 pengő van elő-
irányozva. 

Igazságtalannak tarlja, hogy addig, amig 
B listás családos tanítók vannak az országban, 
fiatalembereket válasszanak meg azok helyébe. 
Kijelenti, hogy ö egyetlen községnek, ds hitfele-
kezetnek sem ad államsegélyt akkor, ha nem 
B listás tanerőket fognsk megválasztani, amig 
ilyenek vannak az országban. A tanyai tanítóknak 
rendes lakásokat kell biztosítani, különben nem 
bírják ki az ottani életet. Az Alföld sokkal több 
iskoiahelyet kap, mint az ország többi része. Nem 
fogja megengedni, hogy budapesti nagyiparosok 
lekonkurráljük az építkezésnél ajánlatot tevő vláéki 
kisiparosokat. 

— A debreceni egyetem klinikái a közeljövőben 
nyílnak meg, Szeged város 4,100.000 aranykoronát 

bocsátott a kultusztárca rendelkezésére egy klinika 
felépítésének céljára. Pécsett a klinikák mellett 
tuberkulotikus kísérleti szanatóriumot állítanak tel. 
Mig Szegeá és a vláéki városok ilyen áláozat-
készséget matatnak, Budapesten, sajnos, ezt nem 
látja. Ha kedvező megoldást nem kap, ha na-
gyobb áldozatkészséget nem talál, akkor Szegeden 
fogja létesíteni az egyetemi növénykertet. 

Külföldi tudományos intézeteinkről beszél ezután. 
Ha az államnak már minden pénzforrása kime-
rül, akkor Kornfeld Móric báróhoz fordul, akinek 
mindig van néhány száz milliója kulturális cé-
lokra. 

A miniszterelnök benyújtja ezután a számvevő-
szék elnökének jelentését, Klebelsberg pedig a 
polgári iskolákról szótő javaslatot. 

Ebíd3zünet után Eört Szabó a protestáns egy-
házak sérelmeiről beszél, majd Petrovácz Gyula 
beszélt. Roihenstein Mór kifogásolja, hogy még 
mindig nem terjesztették be a nyolcoszlályu elemiről 
szóló javaslatot. 

Pintér László, majd Zsilinszky Endre szólallak 
fel, Zsilinszky a fajvédők nevében elismeréssel 
adózik a kultuszminiszternek. 

A kultuszminiszter válaszában bejelenti, hogy a 
Károlyi vagyonból megoldják az egyetemi hallgatók 
nyomorát. 

Az ü'é3 hat órakor ért véget. 

Tiltott közlés — Darvas ügyvéd felfüggesztéséből. 
„Csodálom, hogy az igazság egyik keresője nem állításaim kétségbevonása miatt 
állított ide, hanem tiltott közlésért. — Hétszázezer koronára ítélték Vér Györgyöt. 

A szegedi törvénysiék Juhász-tanácsa kedden 
ismét unott közlési pört tárgyalt. A Dilmagyar-
orszóg munkatársa került a vádlottak padjára 
azért, meri a hivatalos lop hirdetménye után 
megiria, hogy a szegedi Ügyvtdi kamara fel-
függesztette ügyvédi gyakorlatától dr. Darvas 
Károly ügyvédet. Darvas Károly bflnieiő ügyé-
ben már elégtételt kapott, hiszen a törvényszék 
felmentette, de az űgy most mégis a törvényszék 
elé kerdlt még efys ier , mert dr. Darvas iüioit 
közlésért feljelentette a Délmagyarország munka-
társéi. 

Vér György ugyanis az elmúlt kirácaonyior 
megirta, hogy a Sud pesii Kizliny-bjn, a hi-
vatalos lapban deceaaber 16 án megjelent egy 
hirdetmény, amelyben a szrgedl kamara köz-
hirri telte, hogy jogerői vádhatdrozat miatt 
felfüggesztene ügyvidí gyakorlatától dr. Ditv.is 
Károlyi. Étkor mar mtadígyik hatóság ii íu-
dott a felfüggesztésről, vaiamínl a vádhstáro 

eseményeket, amiért a kamara meghozta szi-
gorú fegyelmi határozatát. Darvas a cikk miatt 
tiltott közléséit feljelentelte Vér Györgyöt és 
egyben százmillió korona káriiriiési is kért. 

A mai főtárgyaláson a vádirat ismertetése 
után Juhász elnök a következő kérdést intézte 
Vérhez: 

— Megértetie a vádat? 
— I « n I 
— Bűnösnek érzi magát ? 
— Magyar újságíró, nagyságos Elnök ur, 

sohasem fogja elismerni bűnösségét, amiért az 
ügyészség tiltott közlés cimen vádiratot adott 
ki ellene addig, mig a sajtótörvény életben 
van . . . 

Ezekre a szavakra fahász e'nök erélyesen 
figyelmeztette Vét Györgyöt, aki ezu!án elő-
adta védekezésé?. 

— Csodálom, tekintetes törvényszék, mon-
. * L , < - , dotta, hogy az igazság egyik keresője, dr. 

zafról. A cikk részletesen ismsríelíe EZÖÍRÍ AZ [ Darvas ügyvéd ur nem azért állított ide, mert 

kétségbevonta állításaim valódiságát, de fii-
jelentett azért, mert megírtam egy tényt. Az 
igazság keresője nem rágalmazásért indított 
saitőpört ellenem, hanem Üllőit közlésért. Re-
torzióval kívánt ilnl, mert ugy látszik, nem 
vonta kétségbe állításaimat. Igénybevett egy 
törvényi, amelyet tizenkét éve nem alkalmaztak. 

Vér elmondotta ezután, hogy álláspontja 
szetint nem követte el a tiltott közlés vétségét, 
mert megvárta azt az időt, amikor a felfüg-
gesztési végzés megjelent a hivatalos lapban 
és ekkor már a vádianács vád alá helyező vég-
zése nem volt elzárt irat, hiszen látták azt 
nemcsak az érdekellek, hanem az ügyvédi 
kamara emberei is. Egyébként bemutatja a 
hivatalos lap vonatkozó számit, amelyben 
megjelent a kamara hirdetménye. Kéri be-
szerezni a kamara fegyelmi iratéit, amelyekből 
ki űnik, bogy a vádhatározat alapján tárgyaltak 
és igy nem követhette el a tiltott közlést. 
Álláspontja szerint, ekkor már publlkas volt 
ez a végzés, hiszen erről értesítették a hatósá-
gokat is. 

A törvényszék ezután Llszkay ügyész ellen-
zésére elutasította az iratok beszerzését, amire 
Vér semmiségl panasszal élt. 

Llszkay ügyész súlyos büntetés kiszabását 
kérte, mivel szerinte itt tiltott közlés van Jelen. 
Nyoma'ékos su yosbiló körülménynek kérte 
mérlegelni a vádlottnak a tárgyalás ele]én tett 
azon kijelentését, hogy magára nézve nem 
ismeri el a tirvinyt. 

Vér György erre a következőket mondotta : 
—- A királyi ügyész ur félremagyarázta sza-

vaimat. Mindenki hallo'fa, amit mondottam. Ki-
jelenlettem, bogy tiltott kizlisétl nem Ismeri el 
magyar újságíró bűnisségét addig, mig a 
sajtótörvény fennáll. Amikor az elnök ur meg-
kérdezte, hogy bűnösnek érzem-e magam, 
ennyit szerintem jogom van kijelenteni. Ntm 
irztm magam bünisntk mosl sem. Ez nem 
lehet nyomatékos súlyosbító körülmény. 

— Tisztelettel kérem felmentésemet, mert a 
vádhatározat a kőilés idején már publíkus volt. 
Ismételten le kell itt szögeznem, hogy az igaz-
ság egyik keresője nem állításaim valóságának 
kétsigbsvonása miatt állított ide, de azért, mert 
tizenkét év után alkalmazni kezdték nemrég-
éfa a tiltott közlésről szóló törvényt. 

Dr. Tűrt Aladár Darvas képviseletében fen-
tarlja a százmillió kárkövetelést. 

A törvényszék hosszas tanácskozás után meg-
hozta ítéletét, amely szerint bűnösnek mon-
dotta ki Vér Györgyöt és ezért ötszázezer ko-
rona fő- is kettőszázezer korona mellékbünte-
tésre itélte az enyhítő szakasz alkalmazásával. 

A kárkövetelést eíutasi otta. 
Vér felebbe rést Jelentett be a bűnösség ki-

mondása miatt, az ügyész pedig súlyosbításért, 
igy az érdekes ű j y iratai az ítélőtábla elé 
kerülnek. 

Áthelyezik a „halálforduló* 
megállóhelyét. 

Beszámolt a Délmagyarország arról, hogy a 
viisgálóbiró hétfőn Jeggel tartotta meg a hely-
színi vizsgálatot a Dngonfcs-téri halálkanyttra-
dónál, ahol pénteken e$y Máv. tisztviselő ki-
esett a viliamosból és koponyaalap! törés kö-
vetkeztében néhány óra múlva meghalt. A 
helyszíni vizsgálaton kihallgatták a szerencsét-
lenség szemtanúit és a ssakértők alaposan 
megvizsgálták a pályát. A szakértők kedden dik-
tálták jegyzőkönyvbe a vizsgálat eredményét. Ér-
tesülésünk szerint % szerencsétlenségért senkii 
sem ierhtl bűnvádi ftlelősség, meri a kanya-
rodó szabályos, a oá yiteat jó és a villamos, 
amelyből Ltudon Béla olyan szerencsétlenül 
kiesett, rendes sebességgel futotta be a ka-
nyarodét. 

Eszel le is zárulnak a halálos szerencsétlen-
ség aklái, a villamosvasút igazgatósig* azon-
ban elhatározta a hatóságokkal val l tárgyalás 
alapján, bog? a sxerencséllemégek lehetőségé-
nek végleges kiküszöbölése érdekében a vllia-
mos Dugonics-téri megdllihelyét, amely eddig 
a kanyarodó vigébsn voli, tul a park bejára-
tánál, áthelyezi a patika elé, a kanyarodó ki-
tépponijábn. Igy a villamos itt, ahol különben 
a legnagyobb lenne a ssbessíge, mindis las-
sít és megáll a jövőben, tehát szerencsétlenség 
ezután nem igen tiriéabei n végteles halál-
kanyarodónál. 


