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'Bukarest,

nem

lefjeleit megkezdeni,
meri
elmeneküllek
az
erdőkbe

a u g u s z t u s 7. A Dimineala

jelen-

tése szerint a lupényi véi engzésnek nem tizenegy halottja van, amint a hivatalos jeleutés
megállapítja, hanem
minckettő
és száznál

a halottak
is több a

száma
harsebesült.

Harmincnyolc sebesült állapota rendkívül
súlyos. Vajda-Vojvoda belügyminiszter tegnap
nyilatkozott a sajtónak és kijelentette, hogy
még nem lát tisztán az ügyben cs nem tudja,
tulajdonképen miért történt a vérengzés. Felszólította az újságírókat, hogy a vizsgálaton
vegyenek részt. A szociáldemokrata párt a
dévai prefektust okolja a vérengzésért, mert
azt m o n d j a , hogy a prefektus
agresszió
lépése idézte elő az
összeütközést.

fel-

Londonból jelentik: Az angol lapok részletesen foglalkoznak az erdélyi szlrájkzavargásokkal. A Daily

Telegraph

szerint a

har-

a

Dr. Schleussner foto-filmje

munkások

colc borzalmasak

voltak.

bányahivatalnokok
sokkal.

rosszul

A Times

megálla-

pítja, hogy a sztrájk oka az volt, hogy a
bántak

a

munká-

Bukaresthői jelentik: A belügyminisztérium
cáfolja azt a hírt, hogy a lupényi összeütközéskor a halottak száma 32 és megállapítja,
h o g y eddig a halottak
száma 22, a sebesülteké pedig 65, akik közül 23 súlyosan
sebe-

sült. A csapatoknak eddid 12 sebesültje van.
Lupényben

a munkát

nem

lehetett

meg-

kezdeni, mivel a munkások nagyrésze az üldözéstől való félelemben az erdőben bujkáltak. A halottak és sebesültek nagy számát
azzal magyarázzak, hogy a katonaság nem
adott
riasztó
sorfüzet,
tömegbe
lőtt..

hanem

egyenesen

a

Juriga Nándor:
»T«ka el akarla szakítani a köztársaságtól«
l'ozsoay. augusztus 7. A Tuka-bünpör mai tárgyalásán dr. Gal.'a védő azt indítványozta, hogy
több bécsi tanút megkeresés utján hallgassanak
ki arra vonatkozólag, hogy Seibcl és Lonszky
lakásán sohasem voltak irodák. Kérte a védő
Kovács alezredes kihallgatását is, valamint, hogy
a fentnevezetlek nyilatkozatait, amelyek a bíróság előtt vannak, olvassák fel.
Az ügyész tiltakozott a felolvasás és a külföldi
tanuk kihallgatása ellen. A bíróság határozathozatalra vonult vissza, majd kihirdette
döntését,
amely szeriut elrendeli Jira Károly és neje, vaíamlnt 1 lofcrfc Hona bécsi lakosok beiriézéséi. A
többi tanuk kihallgatására vonatkozó védői indítványt a biróság elvetette. Az ügyész a három
tanú kihallgatása miatt, a védő pedig a többi
megnevezett tanuk mellőzése miatt sctnmi.<égi panaszt jelentett be.
A mai tanúkihallgatások
Mariinké tanítóval kezdődlek. Megcáfolta Saxon
szerkesztő tegnapelőtti vallomását, amely szerint
Saxon őneki olyant mondott volna, hogy Tukával olyan dolgokat beszéltek, amelyek könnyen
akasztófára juttattak volna embereket. Martinkó
és Saxon szembesítése
eredményteloa maradt.
Mártinkét vallomására megeskették.
Több jelentéktelen tanú kihallgatása után az
elnöfe

Juriga Nándor

volt tót néppárti képviselő kihallgatását kezdte
meg. Juriga. elmondta, hogy több bizonyítéka van
arra. hogy Tuka ci akarta szzkjlani a Felvidékei
a köztársasági-}!. Jelentéktelen dolgokat mond el
ezután, mire. az elnök azt kérdezi, hogy van-e
más bizonyítéka? Juriga erre azt feleli, hogy
nincsen. Tukát azért nem tartotta jó tótnak,
mert Tuka még a tót nyelvet sem tudta tökéletesen.
Juriga elmondta ezután, hogy a Tuka által
hozzáintézett levelében azt mondotta, hogy a csehekkel való összeköttetés a tót nemzet pusztulását
jelenti. Tuka erre vonatkozólag tervezetet is dolgozott ki.
Dr. Tuka Juriga Nándor vallomására reflektálva kijelenlelte, högy a tót autonómiáról szóló
tervezetet 1929-ben Hiinka felszólítására dolgozta
ki. Annak idején még uem foglalkozott politikával,
ezért a tervezetet a
legszélesebb alapon dolgozta ki.
Délulán Gascerjk lanut kellett volna kihallgatni. A tárgyalások során megállapították, hogy
elmebeteg és így vallomást nem tehet. Ezután
Hudec Béla ügyvédet hallgatták ki. Arról, hogy
Tuka pénzt kapott Bécsből, nem beszél. Minthogy a biróság nem rendelte el a tanú megesketését, a védelem semmiségi panaszt jelentett
be. A tárgyalást holnap folytatják«

Liebmann

Nagyarányú gyümöicsexDort volt
a szerdai hetipiacon is
Tizenhárom vagon almát és szilvát indítottak el Németországba és Bécsbe

(A

Délmagyarország

munkatársát

ól.) Sze-

n a p o n m á r tizenhárom
dult el Németországba

vagon gyümölcs
és
Ausztriába.

in-

A szerdai hetivásáron ismét látogatási tett
a szabadságon levő dr. Somogyi Szilveszter
polgármester és nagy örömmel újságolta n
hírlapíróknak a szegedi gyümölcs nagy sikerét.
A piacra zuduló tekintélyes mennyiségű
áru természetesen az árakban is érezteti hatását. Olcsó volt a gyümölcs, különösen a nyári
'édesalmát adlák alacsony áron, S—12 fillérért kilogramonkint. Sokkal nagyobb keletje
voit azonban a savanyualniáknak. Ezeket jobban szereli a külföld, jobban is birja ki
a hosszú ulat. Négy fajtájú savanyualmát
exportál Szeded. Az úgynevezett csikósnak

15—20 fillér volt a kilója, a í/«/fos-alrna ára
20—25.fillér volt, a fontos-almáé (rétesalma)
25—40, a lombácé 20—25 fillér. A szilva nagybani ára 8—10 fillér volt. Körtében nem
tudunk megfelelő árut exportálni, aminek az
a magyarázata, hogy Csehország olcsóbb és
jobbniinüségü árujával a szegedi körte nem
versenyezhet.
Weinberger Mihály, aki naponta több vagon árut szállit a külföldre, elmondotta, hogy
az értékesítési lehetőségek egyre nehezebbek.
Drága az exporthitel, amelynek kamatja 8
és fél százalékra rug.
— Nagy baj, mnndolla, hogy a gazdáktól
átvett

áru korántsem

expo ilcépes.

Első-, . m á .

sod- és harmadosztályú árut öntenek egybe,
amit azulán nekünk nehéz munkával és sok
költséggel kell oszlályoztatni. Nem most kell
a gazdáknak megmondani, hogy milyen árut
szállítsanak be a piacra, hímem az a sok
kiszálló férfiú azt magyarázza meg télen a
gazdasági iskolákban, hogy milyen fajtákat
termeljen és hogyan szálltba azt "be a piacra.
Értesülésünk szerint egyébként a licli szegedi tYÜmÖicsexpQr-l elérte i husr v;j«ont.

látsserésxnél.

Petőfi halálának nyolcvanéves
fordulója a Munkásotthonban
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A

szegedi munkásság — mint ismeretes — julius
31-én, Petőfi halálának nyolcvanéves évfordulóján emlékünnepeit akart rendezni. A
rendőrség azonban erre a napra megtagadta
az engedélyt, hivatkozva — augusztus l-re.
Az emlékünnepel így szerdán este kellett megtartani,
A Munkásotthon nagytermét zsúfolásig megtöltő hallgatóság »előtt folyt le az ünnepély.
Sokan kiszorultak az udvarra és onnan figyelték a dalárda énekéi és a Munkászenekar
játékát.
A zenekar nyitotta meg az ünnepélyt Ringéi
Márciusi nyitányával, azután a Munkásdalárda énekelte el a Munka dalát. A prológust
Stern Dávid mondotta el, majd Petőfi költeményeket szavaltak és énekeltek Kohn József,
Stern Zsuzsika, Wallner
M i h á l y , Steril
v i d n é , Hóra J á n o s , Pestalics
I s t v á n és

DáStern

Dávid
Az ünnepi beszédet dr. Valentini/ Ágoston
tartotta, aki hatásos és eleven előadásban
ismertette Petőíi költészetét. A Munkásdalárda
éneke fejezte be a bensőséges ünnepélyt,
amelynek során bőven kijutott a taps valamennyi szereplőnek, melegen ünnepelték a
dalárdát, zenekart és azok vezetőit Hoffmann
Endrét és Ringet Józsefet.

Magyar turisták halálos szerencsétlensége Svájcban
Bern, augusztus 7. Három magyar turista
ma felkapaszkodott a Jungfrau csúcsára. Amikor le akarlak ereszkedni, lezuhantak és hahalálra

zúzták

magukat.

Expedíció indult ér-

tük. A szerencsétlenül járt turisták Riesz
Zsigmond budapesti lakos, Hegedűs Sámuel
tiszafüredi és Györkös Sándor budapesti lakos.

Morfiuminjekcióval
elmegyógyintézetbe szöktették
a szerelmes leányt
Marosvásárhely,

ged gyümölcsexportja napról-napra fokozódik. A szerdai hetipiacon hihetetlen mennyiségű gyümölcs került eladásra. Körülbelül
kétezer tanyai kocsi jött be a hetivásárra,
a Rudolf-tér és környéke a szó szoros érteiméhen fekeléletl a kocsiktól. De onlolta magából az árut a kisvasul is, úgyhogy az exportőrök teljes gőzerővel dolgoztak. A szerdai
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BEKEIDOK! Világhírű

A. lupényi sortüsz
A munkái

Kff

a u g u s z t u s 7. Mudra

Joan

gazdag marosvásárhelyi polgár szép leányának, Mudra Babának "udvarolt Uzoca Demeter városi lisztviselő, de Mudráék hallani sem
akarlak a házasságról, mert a szerelmes fiatalember társadalmi állása és hivatali rangja
nem imponált nekik. A szerelmeséhez hiven
ragaszkódó leány és a szülők közt mindennapos lett a perpatvar és a szép Baba végre
is a nyugalma érdekében elhatározta, hogy, a
nagyanyjához költözködik át.
A fiatalok tovább is szövögették egybekelésük ábrándos terveit,"mígnem az apa drasztikus eszközökhöz nyúlt. Pár nappal ezelőtt
az apa és Lupán Sándor kolozsvári orvos
megjelenlek egy autón a nagyanya lakásán.
Itt együttes erővel próbálták a leányt lebeszélni a tervezett nászról. Erveik hatástalanok maradtak, mire lefogták a leányt, akit
az orvos
két morfiuminjekcióval
elkábított
s azulán az autóba emelték
s meg se álltak
vele a kolozsvári
elmegyógyintézetig.

Az igy megszöktetett menyasszony vőlegénye értesülve a történtekről, azonnal Kolozsvárra utazóit és ügyvédet fogadva, rendőri karhatalommal

indult

Mudra

Baba

kisza•

baditására. Az inlézel orvosai természetesen
megvizsgálták a kalandos szöktetés által megviselt urileányl és megállapították, hogy teljesen
nikai

egészséges,
semmi
elhelyezésre.

szükség

sincs

kli-

A jegyespár feljelentést telt a szöktetésnel
secédkezelt kolozsvári orvos ellen.

.

