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„A csongrádi bombamerénylet íeiíesei 
ma sincsenete meg, 

de isméi ass újságíró Kapja as ütést". 
fog&áxra iiéltéR Vér Györgyöt. 

— Egyébként pedig, tekintetes Törvényszék 
— fejezte be beszédét —, ha bűn az, hogy az 
újságíró keresi az igazságot egy olyan rette-
netes bűncselekmény felderítésére, amelynek 
még ma sincsenek tettesei, méltóztassék el-
itélni, súlyosan elitélni. 

A' bíróság ezután meghozta ítéletét, amely-
ben Vér Györgyöt bűnösnek mondotta ki, 
amiért is 

egyhónapi fogházra és hatszor í-0 
pengő pénzbüntetésre ítélte. 

'A! főmagánvádlóknak útiköltség címén 30— 
30 pengőt, míg a főmagánvádlók képviselő-
jének 150 pengő ügyvédi költséget állapított 

VirosKúélí vádjára egyhónapi 

(A Délmagyarország munkatársátólA 
szegedi törvényszék ViZd-tanácsa kedden má-
sodízben tárgyalta azt a sajtőpört, amelynek 
során Vér György, hír lapíró a csongrádi bom-
bával kapcsolatban került a bíróság elé. A' 
csongrádi bombamerénylet harmadik évfor-
dulóján képviselőválasztás volt Csongrádon, 
ahol a szegedi ébredők elnöke lépett fel és 
bukott meg fajvédelmi programmal. A válasz-
tási kampány során leghívebb kortesei Pi-
roska Jánosék voltak. Ezekről az események-
ről Vér György, nagyobb riportot irt a Dél-
magyarországban, megemlékezve a bombame-
rénylet halottairól és arról, hogy, a harmadik 
évfordulón sincsenek még meg a tettesek. 
I A cikk miatt Piroska János és öt társa sajtó-
pört indított Vér ellen, mondván a vádirat-
ban, hogy a cikk a felmentő Ítéletek után is 
azt állítja, hogy 6k voltak a csongrádi gyil-
kosság tettesei. 

A keddi folytatólagos tárgyaláson D r . Bur-
t/er Béla védő terjesztette elő a bizonyítási 
indítványt. Megállapította előterjesztésében, 
hogy közérdekről van szó, az újságíró a vá-
lasztással kapcsolatban különböző nyilatkoza-
tokat jegyzett fel, amelyek a kiderítetlen tet-
tesekről szóltak. Iratoknak beszerzését és szá-
mos tanú kihallgatását kérte. 

Piroskáék képviselője, dr. Szécsényi elle-
nezte a bizonyítás megengedését és kijelen-
tette, hogy a cikk még ma is, a felmentő ítélet 
után is azt akarja elhinteni a közvéleményben, 
hogy »ezek az ártatlan emberek — mondotta 
— követték el a merényletet«. 

Az indítványt hosszabb tanácskozás követte. 

'A bíróság a bizonyítási kérelmet el-
utasította 

azzal az indokolással, hogy a valódiság bi-
zonyításának olyan ügyben nincsen helye, a 
melyben a biróság felmentő ítéletet hozott. 

Dr. Szécsényi István véginditványában hat-
rendbeli rágalmazás vétségében kérte a vád-
lottat bűnösnek kimondani. Ezenkívül 

Piroskáéknak öt-ötezer pengő, erköl-
csi kár megtérítését, 

továbbá Piroska Jánosnak és Sági Jánosnak, 
akik kétszer beutaztak Szegedre, 50—50 pen-
gőt, míg magának 200 pengő ügyvédi költséget 
kért. A vádlott szigorú megbüntetését kéri, mi-
vel a bombapör táblai ítélete kimondotta, hogy 
a pörben olyan bizonyítékok voltak a vádlot-
tak mellett, amelyek egyenesen kizárják bű-
nösségüket. A főmagánvádlók közül ketten 
azóta városi képviselőtestületi tagok lettek. 
Fülöp Andor pedig, aki Battonyán rendőrbiz-
tos akart lenni, emiatt nem tudott elhelyez-
kedni. 

— Ezért a vagyoni kár megállapítása 
indokolt annyival is inkább — mondotta Szé-
csényi —, mivel a Délmagyarország köztudo-
más szerint jó anyagi viszonyok között lévő 
vállalat és így könnyen fizethet. 

Dr. Burger Béla védőbeszédében Kifejtette, 
hogy a sértettek nincsenek aposztrofálva a 
cikkben. Az inkriminált kifejezések általáno-
sak. A gyanú a felmentő ítéletek ellenére is 
élhet a csongrádi lelkekben. 

— Az igaz — mondotta —, hogy a bíróságok 
a főmagánvádlókat felmentették, de ezzel nem 
rehabilitálta őket. A felmentés csak azért tör-
tént, mert megnyugtató bizonyíték nem me-
rült fel ellenük. 

A zárszó jogán Vér György, elmondotta, hogy 
a csongrádi bombamerényletnek tet-
tesei ma sincsenek meg, de most is-

mét az újságíró kapja az ütést. 

— Én azonban ugy gondolom, hogy közér-
deket teljesít az újságíró akkor, amikor az 
igazság keresésében segédkezet próbál nyuj-
toni a hatóságoknak. 

A Piroskáék számára kért erkölcsi kárra 
vonatkozólag előadta, hogy az újságíró levet-
heti a kabátját is, ha a főmagánvádlók ke-
resni kívánnak. 

meg. Erkölcsi kárt nem állapított meg a bíróság 
Az ítéletben a főmagánvádlók megnyugod-

tak és csak a vagyoni kár meg nem álla-
pítása miatt jelentettek be felebbezést Vér 
György is felebbezést jelentett be az itélet 
ellen a bűnösség kimondása miatt és így az 
ügy aktái az ítélőtábla elé kerülnek, j --

Piroska János egyébként kedden }] 

Budapesten is szerepelt, 
amikoris vádjára ismét egy újságíró ült l é a 
vádlottak padjára. Báró Lajos irt egy cikket 
annak idején a kunszentmiklósi választásról, 
amelynek kimenetelére fél Európa figyelt: itt 
választották meg képviselőnek Héjjas Ivánt. 
A hírlapíró Francia Kiss Mihályról és Pi-
roska Jánosról is irt, akik a választáson Héj-
jas Iván főkortesei voltak. Piroska János itt 
azt inkriminálta, hogy a cikk a csongrádi 
bombamerénylet gyanúsítottjának nevezte. A! 
hírlapírót száz pengő pénzbüntetésre Ítélte a 
Schadl-ianács. 

itíre&c 
•g Szerda. Róm. kath. Kassai vért. Pro-
fi / m testáns. Regina. Nap kél 5 óra 25 
perckor, nyugszik 18 óra 31 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt 
10—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I, eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d, u. 3—7-ig, 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Frankó Andor, Kálvária-ueca 17. (Tel. 225.) 
Just Frigyes, 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-suaárut. (Tel. 364.) 

— Időjárás, n. wíteorologiai Intézet jelentése: 
Hazánkban általában felhős és száraz az idő. A 
hőmérséklet meghaladta a normális mértéket. — 
Időprognózis: Az időjárásban lényeges változás 
nem várható. 

— öt évi börtönre ítéltek egy lengyel tábornokot. 
Varsóból jelentik: A kerületi katonai biróság ma 
S i k o r s z k i tábornok elnöklésével Zymierski tá-
bornokot 5 évi súlyos bőrtönre, katonai rang-
tól való megfosztásra és a hadsereg kötelékéből 
való elbocsátásra Ítélte. 

— Temetés. A A város közönségének osztatlan 
részvéte mellett ment végbe kedd délután 
id. Báló Istvánnak temetése. Az érdemes, te-
kintélyes és közbecsülésben álló vendéglősnek vég-
tisztességén a gyászolók impozáns tömege jelent 
meg. Az egyházi szertartást Várhelyi József pápai 
praelátus végezte fényes segédlettel. A város taná-
csát G a á l Endre dr. h. polgármester képviselte, 
megjelent Kó s z ó István ny. államtitkár, dr.Tóth 
Mihály ny. tanácsnok s testületileg vettek részt a 
vendéglősök ipartársulata s a különböző társa-
dalmi egyesületek, a rendőrkapitányság tisztikara 
s a városi adóhivatal. A szegedi vendéglősök, ká-
vésok, szállodások és korcsmárosok ipartársulatá-
nak szövetkezete nevében, melynek az elhunyt 
igazgatósági tagja volt, D e t t r e János dr. mon-
dott megható búcsúztatót. 

— Autóbusz és közúti vasút. Berlinből jelentik: 
Ma délután Chaiiottenburgban egy autóbusz ösz-
szeütközött a közúti vasút egyik kocsijával. 30 
utas többé-kevésbbé súlyosan megsérült, kettőt a 
kórházba kellett szállítani. Mindkét kocsi veze-
tője is súlyosan megsérült. 

x Néger vokál sextelt 20-án a Belváros! Mozi-
ban. A 20-ik század legnagyszerűbb attrakciója. 
(Harmónia). 

— Magyarok, akik Párisban amerikai stílusban 
rabolnak. Párisból jelentik: A törvényszék 4 évi 
fogházra itélt 4 magyart, akik a vád szerint a 
Madelaine-mozgószinházat kirabolták, a páncél-
pénzszekrényt a falról lecsavarták, liften leszál-
lították és 60.000 frankot elraboltak. 

x Dr. Bárányi zeneiskolában beiratkozások az 
összes tanszakokra szeptember 1-től 10-ig d. e. 
9—12-ig, d, u. 3—6-ig Szt. Mihály-ucca 7., I. 
Havi tandij 14 pengő. Rendes tanítás szeptember 
10-én kezdődik. 

— Antimilitarista propaganda a kaszárnya 
kapujában. Versaillesből jelentik: A rendőrség az 
egyik itteni kaszárnya kapuja előtt letartóztatott 
egy svájci embert, aki antimilitarista propagan-
dát folytatott a katonák kőzött. 

— Egy harmincmázsás malomkő agyonütött egy, 
munkást. Budapesti tudósítónk jelenti telefonon: 
A Szent László-ut 38. szám alatti Müller Márton 
és fia acélárugyárban ma estefelé egy harminc, 
métermázsa sulyu malomkő négy darabba esett, 
A malomkő esés közben agyonütötte B e r g m a n n 
József 40 éves köszörűst és súlyosan megsebesít 
tette V a l e k Ferenc segédmunkást. 

— Egy teherautó belefordult a Dunába. Buda 
pesti tudósítónk jelenti telefonon: Ma este a Dráva« 
uccában egy homokszállitó autó befordult a Dm 
nába. F u t t ó s Imre soffőrt és N e m e v e c Jó-i 
zsef segédmunkást a járó-kelők csak nagynehezen 
tudták kimenteni a vizből. 

— B. Tóth Sándor szélhámossága Orosházán, 
Orosházáról jelentik: Egy magát B. Tó t h Sánt 
dórnak nevező ember Orosházán gabonaeladás ürü« 
gye alatt Nemes testvérektől 1000 pengőt, Barnai 
János cégtől 2500 pengőt csalt ki. Ezeket az ösz-t 
szegeket B. Tóth egy vásárhelyi földbirtokos ga< 
bonájára vette fel előlegként. A csalás ugy de< 
rült ki, hogy a v a l ó d i B. T ó t h S á n d o r j e j 
l e n t k e z e t t és ekkor kitűnt, hogy valaki az q 
nevében már felvette a pénzeket. 

A rendőrség két napi nyomozás után á szét< 
hámost elfogta, aki váltig erősiti, hogy őt is. B,1 

T ó t h S á n d o r n a k hívják. 

B e l ^ v ^ r o s t M o g I 
Szeptember 7, 8-án, szerdán és csütörtökön 

Jazz menyasszony. 
Modern történet 7 felvonásban. 

Főszereplő: M e u r l e P r é v o s í . A z o n k í v ü l : 

Denveri csavargó. 

Szeptember 9., 10., 11-én, pénteken, szombaton és vasárnap 

Jöjjön ide, menjen oda. 
| Fox vígjáték 6 felvonásban. Főszereplő: Sally Tl/sfi . 

Azonkívül: Ollve ftorden drámai alakításával: 

Beszélő majom. Cirkuszdráma 6 felvonásban. 

ElőadSsok fcezde.e 5,7,9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

Szeptember 7,, 8-án, szerdán és csütörtökön 

Putíy Cia és Wlaúimtr Caldarow főszereplésével: 

]V|[ J^J O J ^ í . Dráma 6 felvonásban. Azonkívül -. 

flpacsszerelem. 
Dráma 8 felvonásban. Főszerepír»: Xenla Desny. 

I Szeptember 9., 10., U-én, pénteken, szombaton és vasárnap 

Josetie kisasszony 
a feleségem. 

| Vígjáték 8 felvonásban. Főszereplő: Esster&dzy Ágnes. 

Azonkívül: ^ & u i ú s n m r á l y . 

Amerikai vígjáték 6 felv. Főszerep.ő: Jo&ny Htnnes. 

Előadások kezdete 5,7,9, vasár és ünnepnap 3, 5, 7 9 Orakar. 


