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Agy- és szlvérelmeszesedésben szen-
vedő egyéneknek a természetes .Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesz az által, hogy a béltartalmat kíméletesen 
távolltja el. Tudományos tapasztalatok kétség-
telenné tették, hogy a Ferenc József víz szá-
mos féloldali hüdésben fekvő betegnél is meg-
tette a kellő hatást s igy nagy megkönnyeb-
bülést okozott. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszeriizletekben. B.4 

Tovább tagadnak 
a Szepsi cigányok 

Ribár Pál alibit Igazolt 

Kassa, május 24. Ma délelőtt is óriási ér-
deklődés mellett nyitották meg a cigánypör 
tárgyalását. A biróság elsőnek Pécsi Dezső 
vádlottat szólította fel tanúvallomásra. Az ira. 
tokból megállapította az elnök, hogy ez az 
egyedüli vádlóit, aki a csendőrök előtt nem 
fett beismerő vallomást. 

Az elnök erre megkérdezte tőle, hogy őt is 
fltötték-verték-e a csendőrök. 

— Igen, engem is megvertek — válaszolta a 
vádlott. 

— Ennek ellenére még sem tett beismerő 
vallomást? 

— Nem„ mert ártatlan vagyok és nem akar-
tam senkit félrevezetni. 

Ezután Janó Gyula tette meg vallomását. 
Azt állítja, hogy annak ellenére, hogy Ribár 
alibijét bebizonyította, mégis résztvett a gyil-
kosságban. Kifejezetten hangoztatja, hogy Ri. 
bár nem feküdi akkor a kassai kórházban, 
hanem Szepsiben volt és résztvett a gyilkos-
ságban. 

Ezután felolvasták a kórházban felvett jegy-
zőkönyvet, amely kétséget kizáróan kiderül, 
hogy Ribár valóban igazolta alibijét. 

A biróság most Mihályfalvi János fogház-
felügyelőt szólította tanuvallomástételre. A fog-
házfelügyelő elmondotta, hogy a vádlottakat az 
ő szobájában hallgatták ki a csendőrök. Sem-
mit sem tud arról, hogy kínozták volna őket. 

Fülöp védő: Bevallották, hogy emberhúst 
fittek? 

— Igen, bevallották — válaszolta. Elmon-
dották a csendőrök előtt, hogy feldaraboltál: 
az 'áldozatok holtlestét és burgonyával gulyás-
nak megfőzték. Azt is mondották, hogy na-
gyon ízlett nekik a hus. A cigányok azt is 
mondották, hogy az áldozatokat szétvqgdosták, 
hátizsákba tették és hazavitték. 

Fülöp: Szóval ön azt állítja, hogy a csend-
őrök nem kínozták a vádlottakat és azok min. 
den kényszer nélkül vallottak. 

— Igen. 
Janicsek börtönigazgató sem tud a brutali-

tásokról. A cigányok részletesen elmondták az I 
lemberhusevést. 

— Mert féltünk, hogy megvernek, — vála-
szolja Ribár Pál. ' J 

Kovajcsik csendőrőrmester azt vallotta, hogy 
vt cigányok eleinte tagadtak, de mikor látták, 
hogy le vannak leplezve, mindent bevallottak. ' 
Nem igaz, hogy verte volna őket, inkább ö 
védte meg a cigányokat a nép dühe elől. 

Filke azonban a szemébe mondja, hogy 
verték őket, mire még négyen állnak fel és 
hangoztatják, hogy az őrmester személyesen 
is verte őket. 

Ezután Béres főorvost hallgatják ki, aki 
¿negerősiti Ribár Pál alibijét, hogy í kérdéses 
időben tényleg a kórházban kezelték. Azért 
ment el Ribár onnan, mert érte jött a szere-
tője újszülött gyermekével. 

A l e g ú j a b b l y p u s u 

MERKÚR 
¡ K e r é k p á r o k megérkeztek, 
' v a r r ó g é p e le, r á d i ó -
a l k a t r é s z e k legolesöböbon 

D é r y E d e , Szeged, Kis ucca. ¡«7 » 

r j r f Z Szombat. Rom. kath. VII. Gerg. p. 
• ^ / A v j p . Protestáns Orbán. Nap kél i óra 

13 perckor, nyugszik 7 óra 41 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzetim nyitva délelőtt 10—l/»l-ig, 
délután zárva. 

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: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel. 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged, Vedres u. 1. (Tel. 846.) 
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— ó,'záró ünnepély az egyetemen. A Ferenc j 
József-Tudományegyetem a tanév végén, május f 
29-én, szerdán délelőtt féltizenkettőkor az egyetem I 

aulájában évzáró ünnepélyt tart. Tárgysorozat: 
Hiszekegy, előadja az egyetemi énekkar. Dr Dézsi 
Lajos rektor megnyitó beszédet tart, dr. Mészöly 
Gedeon egyetemi tanár, bölcsészetkari dékán: »Mi-
óta lovas nép a magyar?« címen előadást tart, 
majd felolvassák a tudománykaroknak az 1928— 
29. tanévről szóló jelentését a pályadíjakról, végül 
kiosztják a pályadijakat. Dr. Dézsi Laios zárói-
beszéde fejezi be az ünnepélyt 

— Miniszteri biztos a vakok intézetében. Si-
mon József, a magyarországi gyógypedagógiai in-
tézetek h. országos szakfelügyelője Szegedre érke. 
zett és felülvizsgálta az ifjú vakok nevelő- és 
"foglalkoztató intézetének ezévi működését. A vég-
zett taneredmény, valamint az intézetben honoló 
fegyelem és rend felett M o l n á r Béla igazgatóuak 
elismerését fejezte ki. 

x DOM KOZÁK KÓRUS HOLNAP 9 KOR. 
; Ma a Prófétában záróra reggel 4 órakor. 473 

EREJE ES BIZTON SAGA 
Mily sebesen száguld a Plymoutb öt utassal! Villámgyors fel-

gyorsulás, tökéletes biztonság! Érezheti a nagyteljesítményű 

'Ezüst Dom' motornak az erejét! Érezheti a pompás fékek ha- r 

tását, amelyek hydtaulikusak, belső pofákkal mind a négy keréken, i 

csúszásmentesek és azonnal működnek. Láthatja szépségét — a 

karcsú újszerű hűtőt, a karosszéria és a sárhányóknak a gyönyörű Csí® 

vonalvezetését, — láthatja egészében ezt az újszerű sohasem sejtett 

szépséget. — Azután — gondoljon a Plymouth árára milyen kevés 

pénzért szerezheti meg a kocsit magának. A világ leghíresebb koc- r 

sijai egyikének, egy Chrysler gyártmánynak lehet a tulajdonosa! 

Nézze meg a Plymouth-t a képviselői kiállítási termében, még ma! ^ ^ 

Plymouth Sedan, négy ajtós-Sedan két ajtós-Roadster, — Touring. Három hires hathengeres modell— 
Chrysler Imperial, Chrysler 75, Chrysler 65, Chrysler kocsik minden iypúsban és árban. Nézze meg 
a modelleket a képviseletnél, Kérjen árjegyzéket. 

Vezérképviselet: KELLNER ALFRÉD AUTÓKERESKEDELMI R. T. BUDAPEST Vf 
DOROTTYA - U. 7 HITELBANK PALOTA. TEL 824-16. MISKOLCZ, KAZINCZY UTCA.V 

_ Chrysler Motors Detroit Michigan 
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