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Vay Kázmér miniszteri tanácsos
a csendőr-ügyek miatt fegyelmit kért saját maga ellen
I vizsgálat tartamára szabadságolták
Budapest, május 16. Egy csendőrségi épitKezésnél elkövetett szabálytalanság ügyében
tudvalevően letartóztatták Balásy századost.
E letartóztatással kapcsolatban hírek kerültek
forgalomba, amelyekkel Vay Kázmér miniszteri tanácsost is belekeverték a szabálytalanságokba. A miniszteri tanácsos ezen hírek
miatt fegyelmi vizsgálatot kért maga ellen
és kérésérc a belügyminiszter a vizsgálatot el

is rendelte. Kérésére a belügyminiszter a
vizsgálat tartamára
szabadságolta.
A belügyminiszter az ügyre vonatkozóan kijelentette, hogy Vay Kázmér miniszteri tanácsos, nagyon helyesen, maga kérte maga ellen
a fegyelmi vizsgálat elrendelését. Ez meg is
történt. Konkrétumokról egyáltalán nincsen
tudomása. A vizsgálat lefolytatása után tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

A magyar aviatika szombati szeged! ünnepe
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Szombaton

délelőtt jelentős társadalmi esemény lesz Szegeden. A Délvidéki Aeró Klub alakul meg, hogy
működésével elősegítse a friss magyar aviatika fejlődését, amelynek eddig gúzsba kötötten kellett
néznie a szomszédos államok légiflottájának emelkedését A Délvidéki Aeró Klub arra a feladatra
vállalkozott^ hogy segitse, támogassa a frissen
megindult magyar aviatikai életet
Egy Amerikában élő magyar pilóta foglalkozott
először azzal a gondolattal, hogy az óceánrepülés
szenzációt jelentő előkészítésével és végrehajtásával kísérli meg a világ figyelmét felhívni azokra
az igazságtalanságokra, amelyek Magyarországot a
trianoni békeszerződés által érték. A gondolat az
amerikai magyarság körében teljes megértésre és
támogatásra talált, amit fokozott az, hogy lord
Rothermere 10.000 dollár jutalmat tűzött ki annak
a magyar pilótának, aki Newyorkból megszakítás
nélkül Budapestre repül. A gyűjtés az amerikai
magyarság körében már annyira előrehaladt bogy
a terv végrehajtásához szükséges repülőgépet 22.000
dollárért megvásárolták, amely egy 420 lóerős
Pralt—Witbney motorral ellátott Lindbergh—I*>ck-

heed—Sirlus tipusu monoplán. A repülőgép óránkint 224—232 kilométert teljesilhet átlagosan. Tekintve azt, hogy a Newyork—Budapest közötti
távolság mintegy 7200 kilométer, a szélviszonyok
figyelembevételével a repülés minlegy két napot
venne igénybe, iitnstica for Hungaryt. — Igazságot Magyarországnak — a neve a repülőgépnek
és a magyar aviatika ennek a tervezett óceánrepülésnek segítségével akarja munkáját a magyar
társadalom támogatásával folytatni
A magyar repülés propagálását tűzi magajslé a
Délvidéki Aeró Klub is, amely szombaton délelőtt 11 órakor tartja alakuló közgyűlését az
ipartestületi székhúz dísztermében, dr. Aigner Károly főispán elnöklete alatt. Az alakuló közgyűlésen
megjelennek József Fefcenc főherceg, a Magyar
Aeró Szövetség elnöke, C" szövetség' kiküldöttei,
valamint a délvidék vármegyéinek és nagyobb
városainak reprezentánsai. A főherceg a délelőtti
gyorssal érkezik Szegedre.- Vonata elé tisztelgő
repülőraj repül Szaíyuiazig. A közgyűlés alatt propaganda bemutató rajrepűlések lesznek a város
főfótt az egyesület saját »Hungáriát lipusu repülőgépeivel.

Vásárhelyi városatyák rágalmazási pöre
egy szegedi kávéházi beszélgetés miatt
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A m a i t év

juniusában több vásárhelyi városatya Szegedre
jött egy járásbíróság) tárgyalásra, ahol tanúként
hallgatták ki őket A városatyák a tárgyalás megkezdése eJőtt a Tisza-kávéház egyik asztalánál
ültek. Ott volt többek között Kovács Jenő gazdálkodó, tőrvényhatósági bizottsági tag is, aki vitéz
Juhász Mihály vásárhelyi városi tanácsnokkal és
a tanácsnok feleségével beszélgetett. A beszéd a
tárgyalások, a tanúvallomások körül forgott Kovács Jenő megjegyezte, hogy ő sok mindent tudna
mondani, például Balogh Sándor borjubCrt lopott,
amit meg i s mondott a közigazgatási bizottság
ülésén, de Balogh még sem tett ellene feljelentést
A beszélgetés eljutott Balogh Sándor városatya
fülébe, aki rágalmazás miatt feljelentést tett Kovács Jenő ellen. A rágalmazási pört pénteken tár-

gyalta a szegedi járásbíróságon dr. Ráday László
járásbiró. Kovács Jenő tagadta, hogy a rágalmazó
kijelentést ilyen formában megtette volna. Csak
azt mondotta, hogyha ő heszélni akarna, akkor
kellemetlenséget tudna szerezni valakinek. A közigazgatási bizottsági ülésen som mondotta azt hogy
Balogh borjubőrt lopott, csupán célzást tett arra,
hogy Balogh Sándor nem számolt el bizonyos borjubőrök

árával,

Kihallgatta a bíróság vitéz Juhász Mihály tanácsnokot, aki azt vallotta, hogy Kovács nem tett
semmiféle konkrét kijelentést. Célozgatott ugyan
Baloghgal kapcsolatban bizonyos dolgokra, de
ezekből a célozgatásokból nem lehetett kiolvasni
azt hogy Balogh lopott volna. Balogh Sándor
ezután kérte a bíróságot, hogy idézze meg Juhász
Mihály tanácsnok 'ceségét, aki pontosan emlékszik,

hogy Kovács a kifejezéseket megtette. A bíróság
a tanú kihallgatását, mint fölöslegest, mellőzte
és ítéletet hozott, amelyben Kovács Jenőt az ellene
emelt v á d alól bizonyítékok

Szolnok, május 16. A szolnoki törvényszék ma
tárgyalta özv. Majzik Józsefné arzén mérgezési pórét A vád szerint özv. Majzik Józsefné megmérgezte apósát. A vádlott tagadta bűnösségét. A bíróság délben egy órakor hirdetett Ítéletet. Bűnösnek
mondotta ki özv. Majzik Józsefnét arzénmérgezés
áltat elkövetett gyilkosság bűntettében s ezért -á
bíróság életfogytig

Emlékéi kegyelettel

Az Ítélőtábla 28-án tárgyalja
a rablócigányok bünpörét
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Emlékezetes

még az a nagyszabású rablóhadjárat, amelyet
kóbor cigányok intéztek Szeged környékén lévő
gyárak ellen. A bandába verődött cigányok, akik
azzal a szándékkal jöttek át Jugoszláviából, hogy
itt, ha törik, ha szakad, pénzt szereznek, először a
keramitgyár pénztárhelyiségét rohanták meg. A k(ramitgyári eredménytelep támadás után az enyvgyár pénzszekrényét hurcolták el. Itt sem •olt
azonban sok szerencséjük. Ettől kezdve a rendőrök
elől menekülve, több helyen próbáltak pénzhez
jutni Két nap múlva a feltűnésük után az egész
környék rendőrsége és cscndőrsége üldözte őket
Szegedrőt lovasrendőrők, a tanyákról lovascséndőrök hajtották, szorították őket míg végül sikerült a kétségbeesetten védekező, kiéhezett cigányokat egy hijján, kézrekeriteni.
A cigányok őt napig tartó garázdálkodása egyik
legérdekesebb fejezete a szegedi rendőrség bűnügyi krónikájának. A cigányok elfogatásuk után
a törvényszék elé kerültek, ahol a WM-tanács Ítélkezett
"felettük
Két napig tartó főtárgyalás
után a törvényszék valamennyi cigányt elitélte.
A legkisebb büntetést, ötévi fegyházat a fiatal
Lakatos kapta, aki rávallott társaira, míg a legsúlyosabbat, tizenkétévi fegyházat, a bandavezér,
Kalderás-Kolompár Ferenc.
A szegedi Ítélőtábla május 28-an fogja tárgyalni
a cigányok monstre-bünpörét

őrlzztik.
mi

Dusehák
festékkereskedése
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ш • m Károlyi u. 1. (Városi bárház)
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itélte. Az ügyész

nek vette azt is a bíróság, hogy a gyilkosság méreggel tőrtént, tehát kegyetlen módon. Enyhítő
körülménynek vették a vádlott büntetlen előéletét
és azt, hogy több gyermek anyja.

Rfllön villamos a Dugonics féri kitérőben.

Mindennemű oiaf- és z o m á n c f e s t é k e k kiváló minőségben, V«lernlnt
tArlás>l c i k k e k a legolcsóbb napi árban beszerezhetők. i65 Telefon

fegyházra

zolták a v á d a t Súlyosbító
körülménynek
vette «
bíróság, hogy a vádlott apósát gyilkolta
meg, aM
egész vagyonát
ráhagyta.
Súlyosbító körülmény-

A D O L F

Szeged, 1930 május h ó 16-án.

tartó

megnyugodott, a védő az. elitéit neveben fclebhézést jelentett be.
Az ítélet indokolása hivatkozik az orvosszakértők
vegyvizsgálatának az eredményére, amefy megállapította, hogy arzénmérgezés fordult elő. A tanúvallomások és a vádlott saját kijelentése is iga-

1930 május hó 16 án rövid szenvedés után jobblétre szenderült Földi maradványát
1930 máius h ó 18-án délelőtt 11 órakor az izraelita temető cinterméből kisérjük
utolsó útjára.
Réazvéflétoootéeok mellőzéséi kérjük.

felmentette,

Ujabb arzén pör:
életfogytiglani Ítélet

Ozv. Grossmoon Adolfné sz. KOlHI A r o n h a иду а saját, mint kisleány
kája Mfllídfl, valamint kiterfedt rokonsága-nevében fájdalomtól lesújtva jelenti, hogy
1
a legfőbb féri, apa, sógor és rokon

G R O S S M A N N

hiányában

kz ítélet ellen Balogh Sándor képviselője felel»bezést jelentett be.

A Belvárosi Mozi rí. igazgatósága, íelügyelőbizoíísága és ílszíviselőkara mélységes megindultsággal
tudatja,
hogy Felügyelőbizottságának tagja

Grossmann Adolf«

a fáradhatatlan szorgalom és puritán férfi mintaképe f. hó 16-án
rövid szenvedés után meghalt.
Társaságunk egyik leghívebb értékes munkatársát vesztette el.
Emlékének

kegyelettel

adózunk.

Szeged, 1930 május 16.
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Belvárosi Mozi r t
Igazgatósága
relQguelOblzotteága és
Tlsztvlselökaro.

