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A Délmagyarország állandóan gyarapodó gazdag kölcsönkönyvtárában 
havi dij I pengő és 80 fillér, heti dij 16 fillér. Óvadékot nem kell fizetni. 
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(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi törvényszék Gömöry-lanácsa csütörtökön 
délelőtt tárgyalta P. Unyi Atanáz alsóvárosi 
rendfőnök ügyét. A rendfőnököt a Délma-
gyarország sajtó utján elkövetett rágalmazás-
ért kénytelen volt biróság elé állítani. 

A nagy érdeklődéssel várt sajlópör előzmé-
nyei szerint a Délmagyarország 1926 február 
5-iki számában »Hosszú séta Zadravetz püs-
pök utódjával« címen hosszabb cikk jelent 
meg. A rendházfőnök ebben a cikkben Zadra-
vetz püspökre vonatkozó megjegyzéseit és vé-
leményét mondottá el. P. Unyi Atanázzal foly-
tatott kedélyes beszélgetést, amely ártatlan 
volt és könnyed, a Pesti Napló átvette. I'. 
Unyi néhány nap múlva nyilatkozott az egyik 
pesti, később pedig a szegedi kurzuslapban. 
Cáfoll és nyilatkozatában többek között a 
következőket is mondotta: . . .O lyan lappal, 
amelynek sem elve, sem erénye az igazmon-
dás. vitába nem bocsátkozom«. 

A nyilatkozat megjelenése után a Délma-
gyarország sajtó utján elkövetett rágalmazás 
címén feljelentést tett a Ferenc-rendi ház-
főnök ellen. A vizsgálóbiró P. Unyi ellen 
megszüntette az eljárást és végzésében kimon-
dotta, hogy »egy lap nem tekinthető sem fi-
zikai, sem jogi személynek és igy egy lappal 
szemben nem lehet rágalmazó tényeket állí-
tani«. A vizsgálóbiró vádmegszüntető végzé-
sét a Délmagyarország képviseletében dr. 
Barta Dezső megfelebbezte a vádtanácshoz, 
amely kimondotta, hogy egy sajtóorgánumot 
igenis meg lehet rágalmazni és ennek alapján 
a vizsgálóbiró megszüntető határozatát meg- i 
semmisítette és P. Unyit vád alá helyezte. ! 

A szegedi törvényszék Gömöry-lanácsa a 
nagvérdekességü sajlópör főtárgyalását csü-
törtök délelőtt kilenc órára tűzte ki. A fő-
tárgyaláson a Délmagyarországot dr. Barta 
Dezső ügyvéd képviselte. P. Unyi Atanáz egy-
szerű barna kámzsában állt a vádlottak padja 
elé, míg védelmében dr. Tóth Imre jeleni meg. 

A törvényszéken percek alall elterjedt a 
hire, hogy a vádlottak padján az alsóvárosi 
plébános ül, ugy hogy a korai idő ellenére is 
szokatlanul benépesült a hallgatóság elkerí-
tett helye. Amikor a tanács bevonult, P. Unyi 
mély reverenciával meghajtotta magát és a 
következő pillanatban már elhangzott Gö-
möry tanácselnök tárgyalást megnyitó szava: 

— Tárgyalni fogjuk P. Unyi Alanáz sajtó 
utján elkövetett rágalmazási ügyét . . . Mielőtt 
azonban tárgyalnánk — mondotta Gömöry el-
nök —, felszólítom a feleket a békés megegye-
zésre. Az ügy természete és a benne szereplő 
egyének társadalmi pozíciója olyan, hogy a 
békés megegyezés — ha lehet — ajánlatos. 

Az elnöki székből elhangzott békét pro-

ponáló felszólításra dr. Barta Dezső felállott 
és a következőket mondotta: 

— Tekintettel arra, hogy az alsóvárosi plé-
bános ur nemes hivatást tölt be, nekünk 
nem volt célunk, hogy őt megbüntettessük. 
A Délmagyarországot azonbau igazságtalan és 
rendkívül súlyos sérelem érte, amit a lap 
semmi körülmények közöli sem tűrhetett el. 
Ha a házfőnök ur hajlandó megfelelő elégté-
telt adni, ugy a feljelentést visszavonom és 

a vádat elejtem. 
Dr. Barta kijelentésére P. Unyi védőjéhez 

sieletl és rövid tárgyalás után a biróság felé 
fordulva emeli hangon a következőket mon-
dotta: 

— Ezennel kijelentem, hogy sem a neve-
zett lapot, sem szerkesztőjét, vagy annak mun-
katársait megsérteni nem akartam. A cikk 
megjelenéséi sajnálom. 

P. Unyi kijelentését dr. Barta elégtételül 
elfogadta, a feljelentést visszavonta, ami után 
a biróság az eljárást megszüntette. A követ-
kező pillanatban P. Unyi védőjével sietve el-
távozott. A biróság pedig tovább tárgyalt. 

I T ? * Péntek. Róni. kat. Géza. vt. Pro-
fi* • «J< testáns Géza. Nap kel C óra 50 
perckor, nyugszik 17 óra 37 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— 12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem i. eme-

iet) nyitva d. e. 8— l-ig, d. u. 3— 7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak kózüí szolgálatot tar-

tanak: Frankó Andor, Kálvária-ucca 17. (Tel. 225.) 
Kovács Zoltán, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
777.) Leinzinger Gyula, Széchenyi-tér. (Tel. 352.) 
Lipschitz gyógyszertár, Kelemen-u. (Tel. 391.)Mold-
vány Lajos, Újszeged. (Tel.846.) Török Márton, 
Csongrádi-sugárut. (Tel. 364.) 

A Délmagyarorsiág bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). 
Telefon: 40—3—23. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részéra: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62—5—95. 

— Az egyetemi épitési bizottság tagjai Szege-
tlen. Csütörtökön, részint a délutáni, részifnt az 
esti gyorssal megérkeztek Szegedre azok a mi-
nisztériumi tisztviselők, akik részt vesznek pén-
teken az egyetemi épitési bizottság ülésén: Nagy 
Árpád és Sváb Gyula helyettes államtitkárok, Ma-
gyary Zoltán és Dulovits Árpád miniszteri taná-
csosok, Kulcsár István miniszteri titkár és Korb 
Flóris, az egyetemi klinikák tervezője. Klebels-
berg Kunó kultuszminiszter hajnalban érkezik 
meg és kilenc órakor fogadja a hatóságok küldött-
ségét az állomáson. 

— Tomelli Sándor kinevezése. Budapestről je-
lentik: A kereskedelmi miniszter az országos ipari 
és kereskedelmi oktatási lanács szakoktatási ügy-
osztályában az 1927—1932. évekre dr. T o n e l l i 
Sándor szegedi kereskedelmi és iparkamarai fő-
titkárt, a kereskedelmi szakoktatási osztály tag-
jává nevezte ki. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után félhatkor. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban az idő tovább enyhül, már csak gyen-
ge éjjeli fagyok voltak. Csapadék az utóbbi 24 
órában sem esett. Jóslat: További hőemelkedés 
várható, legfeljebb nyugaton kevés csapadék. 

— Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodá-
jában telefonon is tehet rendelni. A jegyeket kí-
vánatra házhoz küldjük. 

ITelefon: 
Irodai 2-58. B e l v á r o s i M o z i T e l e i o n : 

Pénztári 5 - 8 2 . 

Február 25-iől március 2-ig 

V E R N E G Y U L A 
világhirü regénye filmen: 

STROGOFF 
2 rész, 16 felvonásban egyszerre. — Főszereplők: 

Iván Mosjoukin - Nathalie Kovankó. 
Előadások kezdete: 5 , e g y n e g y e d 8 és fél ÍO órakor. 

— Polezjner Jenöné meghall. Özv. Polczner .le-
nőné Lovászi Antónia csütörtökön reggel 82 éves 
korában, hosszas szenvedés után meghalt. Az el-
hunyt becsült és tisztelt hitvestársa volt néhai 
Polczner Jenőnek, Szeged egykori függetlenségi 
párti képviselőjének, aki hosszú ideig volt egyik 
kedvelt vezére a nagyszámú szegedi függetlenségi 
párti polgárságnak és az országban amellett, hogy 
nem viselt nyakkendőt, puritán életével és képes-
ségeivel szerzett nevet és elismerést. Polczner Je-
nöné immár hosszú ideje élt a legteljesebb öz-
vegyi visszavonultságban és szerény, tartózkodó 
modorával nagy rokonszenvre tett szert már ak-
kor is, amikor Polczner Jenő népszerűsége vi-
rágjában aratta a babérokat. Az elhunyt urasz-
szonyt szombaton délután három órakor temetik 
a Kossuth-ucca 18. számú gyászházból. Az en-
gesztelő gyászmise szombaton délelőtt fél 11-kor 
lesz a fogadalmi templomban. Polczner Jenőnétj 
akinek Elvira leánya csak nemrég halt meg, An-
tónia és Erzsébet leányai és Zoltán fia gyászolják. 

— A kisvasuton szállított áruk — kövezetvám-
mentesek. A lanács csütörtöki ülésén kimondotta, 
hogy a jövőben a kisvasulon a városba hozott 
áruk után nem kell kövezetvámot fizetni. Ez a 
kedvezmény azt a célt szolgálja, hogy a kis-
vasulmenti gazdákkal megkedveltessék a kisvas-
utat. 1 

x Dreherben ma délelőtt finom halleves. 478 

— A város államsegélyt kér a f elsői isza parti 
rakpart kijavításához. A felsőtiszaparti rakpart-
csuszamlás ügye évek óla különös huza-vona tár-
gya. A városnak az volt az álláspontja, hogy a 
rakpartot az államnak kell helyreállíttatni, mert 
az állam ajándékozta annak idején a városnak. 
Az állam viszont a város feladatának tekintette a 
rakpart fenlartását. A harc végre eldőlt, a vá-
ros belátta, hogy nem térhet ki kötelezettsége 
alól. A lanács csütörtökön elhatározta, hogy fel-
terjesztést intéz a földmivelésügyi miniszterhez, 
akitől azt kéri, hogy az állam a két és félmilliárd 
koronás rakpartjavitás költségének legalább a fe-
lét adja a városnak állami hozzájárulás cimén. 

Ma nagy halestély a Dreherben. 200 
— Rendelet a tanyai kutyákról. Budapestről je-

lentik: A belügyminiszter egy konkrét esetből ki-
folyóan kimondotta, hogy a tanyákon lévő, nem 
kimondottan tanyai kutyákat, fajkutyákat, agara-
kat nem kell megkolonoolni. A törvénynek ez a 
rendelkezése csak a komondorokra és az egyéb 
tanyai kutyákra vonatkozik. 

— Uj könyvek a Délmagyarország kölcsönkönyv-
tárában. Heltai Jenő: Family Holel, Laczkó Géza; 
Sálán Trismegistos olvasója, Gabányi János: A 
megbilincselt ember. 

— őrizetbe vettek egy fővárosi ügyvédei. Buda-
pestről jelentik: A főkapitányságon ma őrizetbe 
vették dr. Parragh Vilmos pesterzsébeti gyakorló 
ügyvédet, aki a rábízott 50 millió koronának fe-
lével nem tudott elszámolni. Délután átkísérték az 
ügyészség fogházába. 

— Uj könyv a Délniagyarország kölcsönkönyv-
tárában: Gróf Keyserburg Hermann: Uj világ szü-
letése. 

— Turisták szerencsés szerencsétlensége a Tát-
I ráhan. Párádról jelentik: A Tátrában a Királyhegy 
' oldalában sieltek dr. Dániel Szabó András kas-

sai orvos, Gruska Zollán poprádi banktisztviselő 
és Friesz János poprádi papírgyári tisztviselő. 
Útközben lavina kapta el őket, amely a három 
sielőt egy 100 méteres mélységbe sodorta. Gruska 
Zoltánnak sikerült magát kiszabadítani és három 
órai ásás után kiszabadítótta társait is, akiknek 
néhány horzsoláson kivül, egyéb bajuk nem tör-
tént, azonban a három órás jeges takaró alatt ke-
zeik és lábaik lefagytak. 

— Uj köinyv a Délmagyarország kölcsönkönyv-
tárában. II. G. Wells: A halhatatlan tüz. 


