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Debrecenben letartóztatták 
a 100 dollárosokat hamisító banda egyik tagját. 

(Budapesti tadósitéak ielefonjelentise.) Deb-
recenből je lenük: A rendőrség 100 dolláros 
hamisbankjegy forgalombahozatala miatt letar-
tóztatta Berger Ervin kereskedőt. A vizsgáló-
bíró megállapította, bogy Berger tagja egy hét-
tagú pénzhamisító bandának. Társai megszál-
lott termetre siőklek. Az is kiderült, hogy Ber-

ger és társai a pénzhamisitáson kivűi selyem-
csempészéssel is foglalkoztak. Külföldön vásá-
rolt selyemálakat tranzitó áruként adtak fel s 
Nyirábrányban visszatartották, ezzel az államot 
milliárdokkal károsították meg. A megszököttek 
ellen a vizsgálóbíró nyomozólevelet adott ki. 

A f e l e s é g a Tiszába ugrott, a fér j kimentette. 
Csütörtökön hajnalban az njszegcdi hídfőnél 

könnyen végzetes következményeket maga után 
voné családi dráma játszódott le. Heves szó* 
váltás után a feleség beleugrott a Tiszába, de 
még mielőtt a katasztrófa bekövetkezett volna, 
térié kimentette. 

Körülbelül három óra lehetett, amikor Uj-
szegedről haza akart térni Szegedre Baumgariner 
Géza ácssegéd feleségével. Közvetlenül az uj-
szegedi hídfő előtt heves szóváltásba kezdtek a 
házastársak, hogy miről vitatkoztak, nem lehetett 
megállapítani, hiszen a jelenetnek a hajnali 
órákban nem volt közvetlen szemtanúja. Efyesek 
előadása szerint a szóváltás már-már tettleges-
ségig fokozódott, amikor Baumgartnerné as 
egyik durvább szóra hirtelen előreiramodott a 
hidon is még mielőtt bárki megakadályozhatta 
volna, hirtelen átvetette magát a hid korlátján 
is biletahani a Tiszába. 

Ez néhány másodperc alatt játszódott le. A 
hajnali derengésben Baumgartner jól látta a 
történteket és egyetlen pillanatot sem késle-
kedve, teljes erejéből rohanni kezdett leteli a 
hídon, végig a holt mederben a viz széléhez. 
Azonnal belevetette magát a vizbe és amikor 
felbukkant felesége két segítséget váró karja, 
utána úszott. 

Néhány pillanat alatt elérte fuldokló felesé-
gét, £kit azután erősen megragadott és kivon-
szolt a partra. Ekkor már egy kis csoport gyűlt 
össze a ptríoti és a hidon, Érlesitették a mentő-
ket, akiknek azonban nem akadt sok dolguk, 
mert Baumgartnernének alig történt valami baja. 

A rendőri Eyomozás azonnal megindult és 
most azt derítik ki, hogy mi okozta tulajdon-
képen a súlyos családi perpatvart, ami maga 
utan vonta Baumgartnerné hirtelen lettét. 

Rajongó bicsérdysfák kurzus-frázisai 
a „zs idó sajtóról". 

Pénteken délután a Szeged pályaudvar perronján 
egy kisebb csoport várakozott a 25 perc késéssel 
érkező pesti személyvonatra. A szegedi nyersrépa 
és kalarábé evők csoportja beszélgetett a Mesterről 
és a íitfeárnőj érői, akiknek érkezését várták. A 
kisded csoport tizenegy férfiből és négy nőből állott. 
Az egyik nőnél hatalmas virágcsokor a „titkárnő" 
számára. A kis csoport türelmetlenkedett a vonat 
késése miatt és amikor észrevették a Délmagyar-
ország munkatársát, dr. Vlnczi Károiy egyetemi 
tiikár pattogni kezdett: 

— A sajtó részére feníarloíluck helyet, de a 
Délmagyarország munkatársát nem engedjük be a 
terembe, mert az ilyen destruktív és zsidó l a p . . . 

Még tovább is pattogott volna az őszbecsava-
rodott hajú növényevő, de egy másik növényevő 
közbevágott: 

— Hallatlan, hogy mit összefirkálnak ezek a 
taknyos, kófic újságírók. Hogy nem akad egy 
fiatalember, aki lepofozná ezeket a stréber újság-
írókat. 

Erre a kijelentésre a Délmagyarország munka-
társa odalépett az illető hangos beszédű férii elé: 

— Én ujságiró vagyok és távollevő kollégáim 
nevében is visszautasítom az ön megjegyzéseit. 
Ami pedig az ütést illeti, ütai mi is tudunk. Szabad 
tudnom a nevét? 

— Semmi köze hozzá, — kiabált Bicsérdy Béla 
hive. 

Erre a kijelentésre a Délmagyarország munka-
társa megmondotta a nevét és távozni akart, de a 
kiabáló ur ismét megszólalt: 

— Orovetz tanár vagyok és az előbbi megjegy-
zésemet nem önre értettem, hanem arra, aki ilyen 
piszkos vezércikket irt a Délmagyarországba. 

Már elő is került a Délmagyarország vezércikke 
és most már mindegyik növényevő egyszerre akart 
beszélni: 

— Az urak nem tudnak írni! Az urak csak 
gúnyolódni tudnak 1 Tessék komoly érvekkel meg-
dönteni Bicsérdyt I 

Ilyen és ehhez hasonló kiabálásokkal vették 
körül a Délmagyarország munkatársát, miközben 
dr. Vlnczi Károly ismét megszólalt: 

— Csak zstáó újságírók inának igy irni. Ke-
resztény ujságiró... 

— vagyunk olyan keresztények, mint ön — 
vágott közbe munkatársunk —, azzal a különb-
séggel, hogy nem hurdunk keresztet a kabátunkon. 

A krumpli és gyümölcsfélék fogyasztói tovább is 
szidták a Délmagyarországot, de munkatársunk 
otthagyta őket és közben beállt a pesti vonat is. 

Az utasok között pillanatok alatt szétfutott a 
hir, hogy Bicsérdy Béla érkezik és igy sorban a 
virágos csoport köré gyülekeztek. 

Bicsérdy Gerber Jolánnal és egy feketeinges 
fiatalemberrel étkezett meg. Mikor meglátta a 
tömeget, ünnepélyes pózba vágta magát, ugy lát-
szik, várta az üdvözlő szónokot. Szónok helyett 
csak Vlnczi fogta ksron és cipelte a kijárat felé. 
As uccán a tax'softőrök vették kritika alá. Bicsérdy 
pedig karján Gerber Jolánnal és hátuk mögött a 

feketeinges, szőke fiatalemberrel, odaállt a fény-
képezőmasina elé. Ünnepélyes arcot vágott, Gerber 
Jolán átszellemült arccal nézett fel rája, mikor 
Kattogott a masina. 

— Néíd, milyen fiatal és alacsony a felesége — 
szótalt meg ismét a soffőr —, alig ér a könyökéig. 

Getber Jolán, ugy látszik, meghallotta a soffőr 
megjegyzését, mert végigmérte tetötől-talplg kék-
szemű pillantásával, aztán beültek az autóba és a 
kétkeresztes jelvényü Vínczivel elrobogtak. 

* 

Tömören, de hűen közöltük Bicsérdy fogadása 
alkalmából az állomáson történt eseményeket. 
Ahhoz, hogy tiszta képet tárjunk olvasóink elé, 
arról a vezércikkről kell még néhány szót monda-
nunk, amelyet egyes bicsérdysták inkriminálnak. A 
Délmagyarország lelkiismeretes kötelességteljesités-
sel tudomást vesz és informálja a közönséget 
mináen eseményről. Tehát arról is, amit kuruzsló 
asszonyok tesznek és Bicsérdy Béla prédikál. De 
igyekszünk egyúttal kulturmunkát is végezni. En-
nek a hivatásunknak szolgálatában irtuk és jelen-
tettük meg a Bicsérdyről szóló vezércikkünket. 
Ami már most az elhangzott megjegyzéseket illeti, 
megpróbáltuk megállapítani annak az urnák a 
személyazonosságát, aki mint O/ovelz tanár mu-
tatkozott be. A Szent György-téri faipariskolában 
azt az értesülést nyertük, hogy ott működik egy 
Orovetz Ferenc nevü egyén, de az nem tanár, 
hanem művezető. Lehet, hogy Orovetz ur a foga-
dás lázában megfeledkezett arról, hogy ő nem 
tanár, hanem művezető. Nem állitjuk, de lehetsé-
gesnek tartjuk. Ettől függetlenül azonban felkérjük, 
szíveskedjék megkönnyíteni nyomozó munkánkat 
és közölje velünk teljes nevét, lakásdmét és fog-
lalkozását. A biróság elé akarjuk ugyanis állitani 
és — bicsérdyzmus ide, bicsérdyzmus oda — 
remélhetőleg lesz Orovetz útban, aki vakmerő 
módon sértegetett, annyi férfiasság, hogy alkalmat 
adjon nekünk elégtételszerzésre. Dr. Vtnczl Károly 
egyetemi titkárnak volt egy tényállítása. Erre rövid 
válaszunk van. Hazuálk, aki azt állitja, hogy a 
kérdéses cikket zsidó ujságiró irta. Ebben sem 
lenne ugyan semmi kivetni való, mert hiszen az a 
cikk elsőrendű ktíltarcsélekeáet volt és a józan 
közönség szempontjából kizárólag ez a fontos. 
Egyszer azonban le kell számolni azzal a kurzus-
szagú egészen útszéli demagógiával, amely szerint 
az újság, amelyik nem tetszik, zsidó és az ujság-
iró, akire haragszunk, szintén mindig zsidó. A mi 
szerkesztőségünkben például legtöbbször nem 
zsidó. Ha pedig Siegeden annyi zsidó család 

laknék, mint ahány előfizetője van a Délmagyar-
országnak, akkor Vinczi ur és a hozzá hasonől 
urak elkeseredésükben kivándorolnának esetleg 
egyenesen — Palesztinába. Azt a légkört, mely 
ellenünk felizgatott hangulatu fiatalembereket kül-
dene nap-nap után a szerkesztőségbe, ismerjük. 
Ezeknek nem a bicséráyzmnsról irott cikke miatt 
fáj a Délmagyarország. Ds eddig se hátráltunk 
meg. Bicsérdy Béla elől se fogunk meghátrálni 
Sőt holmi kófic „tanár ur elől se. 

Meghalt Horváth Lajos. 
A leánygimnázium homlokzatára Űrnapján 

délután kitűzték a fekete lobogót. A rövid-
szoknyás alsóbbosztályosok és a bubifrizurás 
felsősök ijedten néztek fel a kosror gyász* 
lobogóra és találgatták, vájjon ki halt meg? 
Aztán eszükbe jutott Trianon és megkönnyeb-
bülve sóhajtottak: 

— Hat éve lesz holnap, hogy aláirták a 
békét. Nálunk már hirdetik a gyász'. 

Pedig a kis és nagyobb lányok most tévedtek 
ez egyszer. Az iskolaépület tetején lobogó 
fekete zászló gyászt jelentett a részükre. Meg-
halt Horváth Lajos tanár, a matematika pro-
fesszora. Pénteken délelőtt, mikor az osztály-
főnökök kihirdették a szomorú hirt, akislányok 
szemeiből meleg könnycseppek buggyantak elő 
és mikor az elmaradt előadásról hazafelé men-
tek, hosszú sírásban fájlalták a szeretett tanár 
elhunytát. 

* 

Horváth Lajos leánygimnáziumi t sn f r csü-
lökökön délután a megszokott dominópartiját 
já szotta a Kass kávéházban. Háromnegyed 5 
órakor felugrott helyéről és rosszullétről panasz-
kodott. Barátai köréje sereglettek és vittek ki a 
kávéházból a szabad levegőre. Mikor az ajtóhoz 
értek, Horváth tanár fulladásról panaszkodott. 
A kávéház Stefánia-oldalán leültették egy 
székre és a mentőkért telefonáltak. Mire a 
mentők kiérkeztek, Horváth tanárt orvosok vet-
ték körül, akik megállapították, hogy sziv-
bénulás állt be. A mentők ráfektették a hord-
ágyukra a fuldokló tanári és akkor, amikor 
felemelték a hordágyat, hogy a kocsiba tegyék, 
az orvosok konstatálták, hogy meghalt. 

Nyombin rendőri bizottság szállt ki a hely-
színre dr. Kátoy Lajos rendőrfogalmazó veze-
tése mellett, aki a bolttestet beszállitlaita a 
bonctani intézetbe. A Kass körül összegyűlt 
emberek pillanatok alatt vitték szél a városba 
a megdöbbentő hirt. 

* 

Horvá h Lajos 1876-ban született. Hajdú-
nánáson, Kolozsváron, Salgótarjánban, majd 
Teplicen tanitott, innen került 1907-ben a sze-
gedi felsőbb leányiskolához. 1914-ben tanul-
mányútra ment Párisba, ott érte a háború ki-
törése és a franciák h i t évig internálva tartot-
ták. Es eleit az idő alatt nagyon sokat szenve-
dett és nélkülözött, ugy, hogy az alapiában 
egészséges ember fiziknmit a fogság teljesen 
megtörte. Kartársai szerették, tanilványaival • 
matematikát annyira megkedveltette, bogy azok 
egymás között versenyeztek a jobb matematikus 
jelzőért és matematikai dolgozatokat készítettek 
a matematikai lap részére. Horváth Lajosban as 
intézet egy szeretetreméltó kollégát, a tanítvá-
nyok pedig egy szerető tanárt veszítettek. Te-
metése szombaton délután négy órakor lesz a 
közkóiház halottasházából. 
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