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Válasz Révai Józsefnek 
Pénteken, 15-én három sajtóperem kerül tár-

gyalásra a törvényszéken a Vild.tanács előtt. Az 

elsőben vádlott vagyok rágalmazás miatt. Ezt a 

pőrt dr. Tóth Imre indította s jelentőségben a 

többi valamennyi eltörpül mellette. A második-

ban följelentő vagyok, becsületsértő kifejezései 

miatt dr. Tóth Imre ellen indíttattam eljárást. A 

harmadikban megint mint főmagánvádló szere-

pelek. Dr. Révai József kegyesrendi tanár a vád-

lott, becsületsértő kifejezések és szavak használata 

miatt. 

Egészen közel vagyunk tehát ahhoz, hogy szép 

sorjában valamennyi olyan pörben Ítéletet mond-

jon a biróság, amely a nyár folyamán kirobbant 

közgyűlési incidenssel és hírlapi polémiával kap-

csolatos. Ilyen körülmények között eszembe nem 

jutott volna erről az ügyről cikkezni. A birói íté-

let alá bocsájtűtt közéleti kérdéseket a nyilvános-

ság állandó izgatásával és izgatására jóhiszemű, 

jóizlésü és jogtisztelő közéleti férfiak nem szokták 

feszegetni. Közéleti harc foglalkoztatott már né-

hányszor közvéleményt. Ismert Európa egy-két 

olyan éles szembenállást is, mint amilyen az 

^nyém dr. Tóth Imrével. De ha egyszer a biróság 

közbeiktatódott, akkor illik fegyverszünetet tar-

tani s tiszteletteljes nyugalommal és tartózkodás-

sal bevárni, míg blrél Ítélet tesz pontot a fölme-

rült kontroverziák után. A tárgyalás perrendszerü. 

A tárgyaláson, kulturembereket kötelező tisztessé-

ges hangon, mindegyik fél fölvonultathatja az 

érveit és a bizonyitékait. 

A lehető legnagyobb mértékben meglepett te-

hát sz a lehető legszokatlanabb eljárás, hogy dr. 

Révai József, akivel pénteken, 13-én sajtópárem 

lesz és aki nagyon jól tudja, hogy pénteken, 15-én 

tárgyalja a biróság Tóth Imrének ellenem indi-

lott sajtópörét is, 14-cn, csütörtökön, léhát 24 órá-

val a tárgyalás előtt kiáll cikkezni. Keresem ennek 

a megdöbbentő, harcot csökönyösen és mester-

kélten ébrentartani, éleszteni és kiélezni akaró el-

járásnak a magyarázatát. Azt irja dr. Révai, hogy 

csudálkozással látja, meg hallja, hogy mivel vé-

dekeztem a biróság előtt. Most mondja ezt, 16 

nappal azután, hogy a védekezésem az első tár-

gyaláson elhangzott? Ilyen tartósan túd ds szo-

kott csodálkozni:? Dc ha már ilyen hosszú időre 

volt szüksége akár ahhoz, hogy a cikk megírásá-

ra elhatározza magát, akár ahhoz, hogy a cikket 

megirja, most már igazán várhatott volna még 

24 óráig. Xem miattam. Kizárólag tiszteletbőt cs 

bizalomból a biróság, mindenkit, még Révai Jó-

zsefet is kőtelező meghajlásból az igazságszolgálta-

tás iránt. 

Ha másból nem, a tartós csodálkozásból foltét, 

lenül következik, hogy Révai Józsefnek nem 

maga miatt, hanem megint Tóth Imre miatt fáj 

a feje. Ez nem lehet túlságosan megtisztelő és 

biztató Tóth Imrére, mert ha Révai József 192S. 

júniusában nyugodtan ül a katedráján cs uem 

kezd el jun'ms 7-én — akkor is tartós csodálko-

xús. után — cikkezni, a közgyűlési affér nem 

vándorol át a sajtóba és nem kerül sor ismert 

vádjaim megfogalmazására. Xo de ezt a két ur 

intézze el egymással! Mit akar azonban Révai 

most? Ilogv 16 nappal ezelőtt az első tárgyalá-

son tiltakoztam az ellen a beállítás ellen, mintha 

ajrért lenire kifogásom Tóth Imre ellen, mert sze-

repe van a katolikus közéletben? Mi köze neki 
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ehhez? Mi ő ebben az ügyben, ebben a bíróság 

elé vitt ügyben? Majd megfelel Tóth Imre cs 

majd megfelel dr. Szécsényi. Dc mit fogadatlan-

prókátöroskodik Révai József?! Attól félt, hogy 

világmegváltó vagy legalább is perdöntő gondo-

latai a megszólalásra illetékes urak közül egyik-

nek se jutnak eszébe? Ment volna el valamelyi-

kükhöz és mondta volna cl nekik. Ez esetleg 

kötelessége is lett volna. De az, hogy megint 

és éppen ma kezdett ebben az ügyben hírlapi 

polémiát, azt bizonyítja, hogy dr. Révai Józsel 

kunok és javíthatatlan veszekedő, akit ez a kel-

lemetlen tulajdonsága, ugylátszik, gyakran elra-

gadtat, veszedelmes cxcesszusokra. a jelen eset-

ben nagyfokú tiszteletlenségre a bíróság és az 

tfuzságszolgáltalás iránt. 

Érdemi válaszom természetesen nincs. Dr. Ré-' 

vai úrhoz ebben az ügyben semmi kőzöm. A biró-

ság előtt beszélek majd. Ezt azonban itt kellett 

elmondanom, mert ez meg nem a biróság elé 

tartozik, viszont annak már előre magyarázatát 

kellett adnom, hogy mért fogok hallgatni a jö-

vőben, ha veszekedő természetű urak felvonultatják 

mondatdzsungeljcikct. A sajtópört azonban dr. Ré-

vai József ellen megint megindítom. Ha senki 

és semmi nem tudta, majd a biróság megtanítja 

tisztességes hangra. 

Emelt fővel állok a vádlottak asztala elé is, 

a főmagánvádlói emelvényre is. A kötelességemet 

végeztem és igazat irtam. Erős váram az igazság 

cs csorbittatlan a hitem a bíróságban. 

Pásztor József. 
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perckor, nyugszik 5 óra 23 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A mii?.cum "nyitva délelőtt 10—Vsl-ig, 
dálután zárva. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel. 996.) Borbélv József, Tisza Lajos kőrút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle"Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (TeL 
846.) Nagv György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tet. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— A posta és az inílueuza. Budapestről jelen-
tik: A póstavezérigazgatőság a kővetkező kérelem-
mel fordul a közönséghez: Az abnormis időjárás 
és az influenzajárvány súlyos nehézséget okoz a 
postának is, mind a három szolgálati ágazatá-
ban. A posta-, távíró- és távbeszélőszolgátat zavar-
talan ellátása nagy terheket ró a csökkent lét-
számra. A posta forgalmát, a vasúti közlekedés 
zavarait, a távíró- és távbeszélőforgalom lebonyolí-
tását pedig az óriási hidegben elpattanó veze-
tékek is nehezítik. A közönség megértő elnézését 
ds türelmét kell kérni, ha a postahivatal felvevő 
asztalainál tapasztal torlódást a küldemények 
szállításában, kézbesítésében és a még kézikap-
csolásu távbeszélő központok kezelésében tapasz-
talt késédelém miatt is. A posta a maga részéről 
minden erőfeszítésével aron van. hogy ezeket az 
átmeneti nehézségeket minél előbb legyőzze. 

— Szeged reprezentatív arányokban képvisel-
teti magát a sevillai nemzetközi kongresszuson. 
Egy hóűap múlva kezdődik meg Sevillában a 
városok nemzetközi kongresszusa, amelyen Szeged 
is r e p r e zen t a t í v a r á n y o k b a n képviselteti 
magát. A szegedi deputádó vezetője Fodo r 
Jenő polgármesterhelyettes lesz, tagjai pedig dr. 
Tóth Béla főjegyző, Bcrzenczey Domokos 
műszaki főtanácsos, Móra Ferenc múzeumigaz-
gató és a tiszti főorvos. A város tanácsa erre a 
kirándulásra ötezer pengőt szavazott meg. Fodor 
Jenő, dr. Tóth Béla és Wolf útiköltségét teljes 
egészében a város fedezi, Berzenczey Domokos, 
aki, előadója is lesz a kongresszusnak, csak fél-
költséget kap a várostői, a másik felét sajátjából 
fedezi, Móra Ferenc viszont teljesen saját költ-
ségén utazik ki. A kongresszus, amelyet a barce-
lonai világkiállítás egészít majd ki, március tizen-
negyedikén kezdődik és egy teljes hétig, március 
2l-ig tart. 

— Elmarad Kogutowilz professzor előadása. Dr. 
I í ogu tow i t z Károly egyetemi tanárnak ma dél-
utánra A d u n á n t u l i Cáj-ról az egyetem aulá-
jába hirdetett szabadegyetemi előadása a profesz-
szor betegsége miatt e lmarad . 

x Bach tüzelőanyagja az elismert kvalitás. US 
* Rádió, villany. Deuisch. Kárász-u. Tel. S-71. 

— Halálozás. Tevékeny és kőzbecsülésbcn álló 
férfiúval szegényedett ma ismét Szeged társa-
dalma. J u r á n o v i c s Ferenc hunyta le szemeit 
csütörtök délben, akinél ismertebb nevű ember 
kevés élt az utóbbi évtizedekben Szegeden. A 80 
évet élt öreg ur, bár az utóbbi években csak 
két mankóra támaszkodva és segítséggel tudott 
járni, egykor a város egyik Iegdélcegebb férfia 
volt. Még az elmúlt héten lenn volt az egykor 
régi kedvenc tartózkodási helyén, a Tisza-kávé-
házban cs, ugylátszik, akkor hűlt meg. A meg-, 
hülésből tüdőgyulladás lett, dc hogy a betegség 
ily gyorsan végezzen vele, azt sem családja, sem 
ő nem hitte. Szerdán még felkelt ágyából és 
karosszékben ülve jóízűen pipázott. Juránovicsot 
ugyan sokan szegcdinek tartották, de voltaképen 
csak 186S-ban került Szegedre Dunántulról. MiJ 
előtt a Tisza-szállodát és a hozzátartozó éttermet 
és kávéházat megvásárolta volna, bérlője volt a 
Hungária-, Próféta- és Európa-éttermeknek. AS ő 
vezetése alatt minden vállalat prosperált, mert 
szorgalmas és figyelmes volt vendégeivel szem-
ben és mindig személyesen ügyelt arra, hogy 
minden rendben menjen. Jelentékeny szerepet töl-
tött be a város társadalmi életében, törvényható-
sági bizottsági tag volt, főparancsnoka volt a 
gyermekkorát élő szegedi tüzoltótestűletnek és 
kartársai bizalma őt állította a szakmai vezető-
testületek élére. Rátermettségét és világlátottságát 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy az 1900. évi 
párisi világkiállításon a kormány felkérésére ő 
állította fel és vezette a kiállítási magyar vendég-
lőt. A város közgazdasági életében is jelentős 
szerepet játszott Juránovics. Igazgatósági tagja volt 
a Magyar Altalános Hitelbank szegedi intézeté-
nek, valamint elnöke a vendéglősök szikvizgyárá-
nak„ A Tisza-kávéház vezetésétől 1912-ben vonult 
vissza, átadván azt fiának, mig azt néhány evvel 
később Schermann Kálmán, az czidőszeriniá tu-
lajdonos vette át, aki egyébként szintén a család-
hoz tartozik. Az elhunytat, akit szombaton dél-
után fél 3-kor temetnek a Deák Ferenc-ucca 25. 
szám alatti családi házból, egyetlen fia: Gyula, 
hat unokája és kiterjedt rokonság gyászolja. A 
temetés alkalmából villamos különkocsik indulnak 
a Dugonics-térről, mig az engesztelő szentmisét a 
megboldogult lelki üdvéért szombaton délelőtt fél 
10 órakor tartják a fogadalmi templomban. 

x A t»agy hidegben meghűléstől legjobban ra?)í-
óvja egy jő kötöltrneUény, vagy pulower. Nagy 
választékban gyári áron Lampel és Hegyinél. 520 

— A MIEFHOE bálbizottsága ma este fél 0 óra-
kor a zsidó hitközség földszinti helyiségében ren-
dezői megbeszélést tart, amelyre kérik a főren-
dezők és rendezők minél nagyobb számban való 
megjelenését. 

x A hatalmasok gondjait elüzi egy csésze kitűnő 

babkávé — mondja egy régi arabs óda. Azonban • 

kávé jó legyen: ilyent a Meinl-cég fióküzletében 

vásárolhat. 
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