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nulnak fel. A ielölést 6k is szerdán este ej-
tik meg. 

Az ügyvédi kamara 
választmánya kedden délután ülést tartott, me-
lyen elhatározta, hogy a választás napját no-
vember íO-re tűzi ki. A szavazás reggel 8 óra-

kor kezdődik és este nyolcig tarl megszakítás 
nélkül. A választmány elnökké dr. Kelemen 
Dezsőt, helyettes elnökké pedig dr. Haberl 
Pált választotta meg. A kamara kft rendes és 
egy póttagot küld a közgyűlésbe. Szavazati 

1920 november 6. 

joga csak a kamara Szegeden bejegyzett tag-
jainak, — százötven ügyvédnek van. 

A kamara tagjai között egyébként több je-
lölt neve forog, de a legnagyobb valószínű-
ség szerint a szavazatok nagy többségét dr. 
Barla Dezső és dr. Szekerke Lajos kapja meg, 
dr. 'Hajnal Istvánt pedig póttaggá választják. 
Egyes körökben más listát is kolportálnak. 

A kamara területéhez tartozó többi tör-

| vényhatóságokban is november 10-én választ-

ják meg a törvényhatósági, érdekképviselőket. 

Az első magyar világattrakció: 

Sris Arlan és Werner Pittschau főszereplésével csütörtöktől a Belvárosiban 

A cseh egyetemeken nem noszírifikálják 
a szegedi egyelem diplomáit? 

Győrffy rektor nyilatkozata — A szegedi egyetemen beszámítják a cseh féléveket 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az 
¡egyik budapesti lap keddi száma feltűnést 
keltő cikket közölt, mely közelről érinti a 
6zegedi egyetemet. A cikk a következőket tar-
talmazza: 

-- A Szlovenszki Demnik arra való tekin-
tettel, hogy még mindég körülbelül 1000 ma-
gyar nemzetiségű csehszlovák állampolgár ta-
nu l Magyarországon, felhívja a figyelmet 
Hodzsa 1928 julius li-iki rendeletére, amely, 
szerint az 1928 október 1. után Magyaror-
szágon megszerzett diplomákat nem nosztri-
fikálják. Ezt a rendelkezést most meg is szi-
gorítják azzal, hogy az 1928 október előtt 
megszerzett magyarországi diplomákat is csak 
az egyenjogúság esetén nosztríffkálják. A pécsi 
vagy a szegedi egyetemen szerzett diplomá-
kat azonban semmiesetre sem nosztrifikáljdk 
s az ott folytatott tanulmányokat el sem is-

merik. 
A Délmagyarország munkatársa kedden fel-

kereste dr. Győrffy Istvánt, a szegedi egyetem 
rektorát, hogy nyilatkozzék erre a híradásra. 
Dr . Győrffy István kijelentette, hogy a cikket 
olvasta, de arra nem nyilatkozik, mert ez 
politikum. Az egyetemnek nem hivatása a 
politizálás, már pedig bármit mondana is, 
az beleütköznék a .politikába. A Szlovenszki 
Demnik cikke különben sem látszik autenti-
kusnak és ha az is, akkor a külügyminiszter-
nek a kötelessége ebben az ügyben eljárni. 

— Annyit még mondhatok — mondotta a 
rektor —, hogy a szegedi egyetemen a prá-
gai, brünni egyetemeken eltöltött féléveket 
beszámítjuk. Nosztrifikációs kérelemmel Cseh-
országból eddig még nem fordullak a sze-
gedi egyetemhez. 

Tolstoi világhírű müve: A z é l ö h o l t t e s t 
W. Putfowlün és Mária Jacobini fószersoiésévei csütörtöktői a Korzó Moziban 

A gyilkos Katona 
régi haragosát sszurta agyon 

(A Délmagyarország munkatársától.') Beszá 
molt a Délmagyarország arról a gyilkosság-
ról, amelynek Lippay Antal 9. gyalogezred-
ben őrvezető eseti áldozatul. A gyilkosság a 
Londoni-kőrúton levő Schmidt-kocsma előtt 
történt az uccán, a tetles Vincze Péier Pá l 
9-ik gyalogezredben közkatona, aki régi ha-
ragosa volt Lippaynak. A kocsmában semmi- • 
léle verekedés nem volt, Vincze Péter Pál I 

a távozó Lippay után osont és bajonettjével 
nyakondőfte, úgyhogy mire a mentők a hely-
színre érkeztek, elvérzett. 

Vincze véres tettének elkövetése után nem 
is próbált menekülni, megvárta, mig kiér-
kezik a készültség, amely a gyilkos közle-
gényt a katonai fogdába kisérte. 

Vincze Péter Pál ellen a honvédüffvészség 
megindította az eljárást. 

a lóverseny miatt csalt, sikkasztott és okiratot 
hamisított egy 60 éves szegedi szabómester 

Tiz h ó n a p i b i f r tönre i t ó i i ék 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mintegy két 
hónappal ezelőtt egy reszkető, 60 éves öregember 
jelent meg a szegedi rendőrségen azzal, hogy ő 
az a Ssebó Mihály szegedi szabómé.-,ter. akit sora-
latos sikkasztások és csalások miatt a rendőrség 
keres. Szabó Mihályt, akinek a Mikszáth Kálmáo-
ucca 13. szám alatt volt üzlete, letartóztatták és 
átkísérték az ügyészség fogházába. A letartózta-
tást igen érdekes események előzték meg. 

Szabó évtizedekkel ezelőtt a város jobbmédu Ipa-
rosai közé tartozott. Saját fogata, háza volt A 
rokonsága is jóraódn, a család birtokában ma is 
tanyák és házak vanD»k. Szabó Mihály később 
anyagilag összeroppant, vagyont elúszott. Az üzlet 
azonban rendes megélhetést biztosított továbbra 
ls az öreg mesternek és hat tagu családjának. 

Júliusban és augusztusban Szabó Mihály egy na-
kyoo költséges passzió rabja lett. Nemrégiben Sze-
geden egy lóversenyfogadó iroda létesült és az 
irodának egyik legjobb ügyfele az öreg Szabó 
Mihály lett. Egyre-másra fogadta mejj a lovakat, 

de sohasem nyert. Később a szenvedély annyira el-
hatalmasodott rajta, hogy elhanyagolta műhelyét 
és egy-egy íoi-tosabb futtatásra személyesen is 
felutazott Buda p. .'.re. Mindez tömérdek pénzbe 
került, arr.it a kis ázlet nem birt eL Hogy mégis 
pénzhez jusson, a éves öregember sikkasztásra 
és csalásra vetemedett. 

Augusztus havában beállított Bokor Izsó éksze-
részhez és azzal az ürüggyel, hogy fiát értékes 
ajándékkal sienaiué meglepni, u-i választott egy 320 
pengős aranyórát lánccal. A kereskedő a tulajdon-
jog fenntartásával kiadta az órát, Szabó Mihály 
pedig megígérte, hogy havonta fizet Az órát az 
ékszerésztol azonnal a Kézműves Bank záloghá-
zába vitte, ahol elzálogosította. Teljesen hasonló 
körülmények fcuzüU csalt ki «gy '«iO pengős arany-
órát Fischer József ékszerésztől is és ezt az órát 
a Városi Zálogházba vitte. A kupott pénzt azután 
az öreg ellóversaujezte. Később már ugy szerzett 
pénzt, hogy a extnálteitásra kapott szöveteket, a 
tisztításra, vasalásra hozott öltónuóket vitte zá-

logházba, ezáltal érzékeny károkat okozott sok 
embernek. Az egyik üzletfele nevében Holtzer S, 
és Fiai cégtől csalt ki 100 pengő értékű szövetet 
A Ketting Lajos cégtől 132 pengőért textilárut 
vásárolt és az összeget egv váltóval, melyen Dávid 
Sándor szerepelt, mint kibocsájtó. Természetesen, 
Dávid Sándor nevét Szabó Mihály hamisította a 
váltóra. A Bihari Miklós cégnek 92 pengős vá-
sárlása fejében 6zintén váltót adott, erre is Dávid 
Sándor nevét hamisította. 

Az igy szerzett pénzből aztán Pestre utazott, abo! 
a lóversenyen az utolsó fillérét is elvesztette. 
Amikor a csalások kiderültek, a feljelentések lavi-
nája indult meg. Szabó Mihály éppen pesti útjá-
ról tért haza, amikor megtudta a történteket, 
azonnal a rendőrségre ment és jelentkezett. 

Ügyét kedden tárgyalta a büntetőtörvényszék 
möry-tanácsa. Az ügyészség Szabó Mihály ellen 
négyrendbeli sikkasztás büntette, háromrendbeli 
sikkasztás vétsége, egyrendbeli csalás büntette és 
kétrendbeli magánokirathamisitás büntette miatt 
emelt vádat. 

A tárgyalótermet zsúfolásig megtöltötték • sér-
tettek és a régi üzletfelek. Szabó Mihály zokogva, 
ismerte be a bűncselekményeket, még csak ment-
séget sem hozott fel a védelmére. A bíróság 
hosszas tanácskozás után 10 havi börtönre ítélte 
a szabómestert, aki megnyugodott az Ítéletben* 
mindössze annyit mondott zokogva: 

— Köszönöm a büntetést <,. 

Rassay a Ház keAil illésén 
a mentelmi bizottságot támadta 

Budapest november 5. Egyhetes szünet után 
ma délelőtt ismét összeült a "képviselőház. Várttá 
Dániel és társainak a munkásság helyzetének meg-
vizsgálására kiküldendő parlamenti bizottság tár-
gyában előlerjesztett indítványa felett döntött « 
Ház A többség érdemben nem kívánta tárgyalni 
az Indítványt. 

Kálmán Jenő ezulán mentelmi ügyeket ismerté-
Peyer Károly mentelmi jogát a bányamunkások 

lapjában irt cikke miatt felfüggesztik. 
Katiék Lajos mentelmi jogát a Sasok ellen ír* 

és a Népszavában megjelent cikke miatt ugy«1" 
csak felfüggesztik. 

Ezulán Farkas István többrendbeli mentelmi 
ügye következik, ezekben részben kiadja a Ház 
Farkast, részben nem. 

Esztergályos János Zalaegerszegen élesen támadd 
beszédet mondott Pém kanonok ellen. A beszéd 
miatt eljárás indult Esztergályos elleD. A men-
telmi bizottság nem javasolta a mentelmi 
felfüggesztését. 

Rassay Károly a mentelmi bizottság javaslatá-
val szemben a mentelmi jog felfüggesztését Indít-
ván yozta. Rekompenzációs alapon nem lehet flyen 

Ügyeket elintézni, úgyhogy azzal szemben, bog? 
jobboldali képviselők mentelmi jogát nem Wí' 
gesztik fel, ugyanezt «esíik néhány baloldali kép-
viselővel szembea is. 

Kálmán előadó visszautasítja azt a vádat hogy 
a mentelmi bizottság rekompenzációs alapon dön-
tene. 

A Ház a mentelmi bizottsáa javaslatát fo-
gadta el. 

Farkas István mentelmi ügjiét tárgyalták ezután-
Farkast a Népszavában megjelent egyik cikk® 
miatt, mint a lap felelős szerkesztőjét akartá* 
biróság elé állítani. A mentelmi bjzottság Fark»» 
kiadatását nem javasolta a Háznak. 

Rassay Károly a bizottság eljárását a mentein" 
jog flagráns megsértésének nevezte. 

Az egész Ház, az ellenzék ia hozzájárul » ®en ! 
leírni bizottság javaslatához és Farkas mentei®1 

jogát nem függesztik fel. , . 
Édes Antal a női becsületet sértő kifejezések«1 

használt és ezért mentelmi jogának felfüggesZ* 
tését kérlek A Ház Édest kiadta. 

Szőke Gyula felsőházi tag feljelentést tett 1"' 
bódv Tibor képviselő ellen, mert Tabódv - SZŐ»8 

feljelentése szerint - azt állította Szőke Gy«"«' 
ról egy árvaszéki tárgyaláson, hogy csalni aRa 

Tabódyt a Ház kiadta. 

Az interpellációs könyv felolvasása után 
ülés véget ért. 
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Csak zárt üvegekben kapható a ^ , 
Szent Rókus gyóaysxertárD^o, » 
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