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Horváth Antal őrnagy 
nem Szegeden követte el cselekményeit 

Az őrnagyot májusban helyezték át Szegedre — Juliusban letartóztatták és Buda-
pestre szállították — Horváth a fogházban öngyilkosságot kísérelt meg 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Beszámolt a Délmagyarország arról, hogy külön-
böző katonai szabálytalanság ügyében letartóztat-
ták Csepreghy Horváth Antal szegedi őrnagyot, 
akit töröltek a vitézi rendből és aki ellen had-
bírósági eljár ás indult meg. A hivatalos hiradás 
Szegeden nagy feltűnést keltett. Az őrnagy ügyé-
ről azonban semmiféle részlet nem szivárgott kij 
mert Horváth Antalt letartóztatása után felszállí-
tották Budapestre a Margit körúti katonai fog-
házba. Ma került azután nyilvánosságra, hogy a 
katonai iratokkal elkövetett visszaélésekkel vádolt 
őrnagy a fogházban öngyilkosságot kísérelt meg, 
szublimátpasztjEákkal megmérgezte magát. Az őr-
nagyot ekkor átszállították a budapesti honvéd-
kórházba, ahol ma már állapota lényegesen j avu l t 

A Délmagyarország munkatársával illetékes he-
lyen közölték, hogy 

Horváth őrnagy ügyének semmiféle ösz-
szefüggése nincsen Szegeddel. 

Az őrnagyot május elsején helyezték át Szegedre, 
májusig Budapesten teljesített szolgálatot. Alig 
négy hetet töltött el Szegeden, amikor résztvett 
a Budapesten megrendezett katonai sportverse-
nyeken és több versenyben első dijat nyert. A 
versenyek után visszatért Szegedre, itt már alig 
néhány napot töltött, szinte még meg sem kapta 
rendes beosztását, amikor 

két magasrangu katonatiszt érkezett Bu-
dapestről, akik Horváthot kihallgatták, 

majd letartóztatásba helyezték 

és Budapestre kisérték. Az eljárás Horváth őr-
nagy ellen továbbra is a budapesti honvéd tör-
vényszéknél folyik. 

A Délmagyarország munkatársa ugy értesült, 
hogy Horváth Antal azokat a cselekményeket, 
amelyekkel most vádolják, 

még régebbi beosztásában Budapesten kö-
vette el és igy az ügy Szegedet egyálta-

lában nem érinti-

Ezért az eljárást is Szegedtől teljesen függetlenül 
folytatják le. 

Horváth őrnagy ügyével kapcsolatban különböző 
hiresztelések keltek szárnyra, ezeknek a híreszte-
léseknek azonban semmiféle alapjuk nincs. Az el-
járás során egyébként kihallgattak egy fiatal nőt 
is, akinek ügye azonban azonnal tisztázódott. 

Az ügyről ma ujabb 

hivatalos közlési 

adtak ki, amely a következőket mondja: 
»Megállapitottnak tekinthető, hogy Horváth An-

tal fontosabb katonai tárgyú okmányokkal vissza-
éléseket akart elkövetni. Az illetékes hatóságok 
ezen szándékát azonban idejekorán meghiusitot 
ták és egyúttal megállapították azt is, hogy Hor-
váth Antal súlyos eltévelyedése csupán első kisér-
iet volt, amelynél idegen hatalom vagy annak 
valamilyen szerve még érdekelve nem volt. Meg-
állapítást nyert az is, hogy Horváth Antal a neki 
szükségesnek látszó kapcsolatok megszerzésére egy 
harmadik személy közvetítését akarta igénybeven-
ni, akinek jóhiszeműsége kétségtelenül megálla-
pítást nyert s akinek Horváth Antal szándékáról 
tudomása nem volt Horváth Antal letartóztatása 
és beismerő vallomása után öngyilkosságot köve-
tett el, amelyből kifolyólag gyógykezelés végett a 
II. számú honvéd és közrendészeti kórház zárt 
osztályába szállították.* 

NoIS amerikai püspök Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.') John 

F. Noll amerikai püspök — mint jelentettük 
— szombat este óta Szegeden tartózkodik. Va-
sárnap meglátogatta dr. Somogyi Szilveszter 
polgármestert és dr. Shvoy Kálmán tábornok, 
vegyesdandárparancsnokot, ellátogatott a vá-
rosi szegényházba, megtekintette a Katolikus 
Nővédő intézményeit. Délután a fogadalmi 
templomot nézte meg az amerikai püspök és 
hosszasan hallgatta az uj orgonát. Vasárnap 
délben dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök 
adott ebédet John F. Noll tiszteletére, ame-
lyen Glattfelder püspök német nyelvű beszéd-
del üdvözölte amerikai püspöktársát. A kö-
szöntőre John F. Noll azt válaszolta, hogy 

mindent meg fog tenni, hogy az amerikai ka-
tolikus közönséggel megismertesse Csonkama-
gyarország igazát. 

Hétfőn délelőtt a püspök Somogyi polgár-
mester és Glattfelder püspök kíséretében .ki-
utazott a tanyákra, meglátogatta Kübekházát, 
ahol Szegedtől néhány kilométerre vonul el 
az országhatár. A püspök na.qy megdöbbenésé-
nek adott kifejezést, amikor szemléltetően ma-
gyarázták el a trianoni igazságtalanságok éi. 

John F. Noll egyébként nyilatkozott szegedi 
impresszióiról és kijelentette, hogy nagyon 
meghatotta a szegedi fogadtatás. A püspök 
kedden délután . utazik vissza Budapestre. 

Telefonkaland készülékelvonással 
és fel jelentéssel 

A járásbíróság felmentő ítéletet hozott a telefonos kisasszony 
és a kereskedő pőrében 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A 29-es számú telefon előfizetője, Fenyő Mátyás 
nagykereskedő, kellemetlen telefonkalandon ment 
keresztül a mult év júniusában. Üzletéből egy 
Pesti számot hívott fel. Nemsokára csöngött is a 
telefonja, felvette a kagylót, mire a központ >Itt 
*an Budapestj-tel jelentkezett. 

Fenyő Mátyás haliózott, várta Budapestet, de 
*z nem jelentkezett. A szegedi központ is érdek-
lődött, hogy megjött-e a kért szám. Fenyő Má-
tyás azt válaszolta, hogy nem. Bövid szóváltás 
támadt azután Fenyő és a telefonos kisasszony 
főzött, aki azzal vádolta meg a kereskedőt, hogy 
már beszélt Pesttel, de le akarja tagadni a há. 
rom percet. 

Az eset miatt Fenyő Mátyás a telefonos kisasz-
Karkos Gizella ellen panaszt tett a posta-

'yazgatóságon. Nemsokára azután megjelent Fe-
nyő Mátyás üzletében a posta egyik alkalmazottja 
«s — leszerelte a telefont. A posta ezt az intéz-
kedést azzal indokolta meg, hogy Fenyő Mátyás 
^'ilyosan megsértette a telefonos kisasszonyt, a 
Posta megtorlásként alkalmazta a telefon leszere-
';sét- Később a készüléket Fenyő visszakapta, de 

Markos Gizella feljelentette a szegedi járásbirósá 

gon becsületsértés miatt. c ' p r p n " \ 
Az első tárgyaláson Fenyő Mátyás ügyvédje, 

dr. GroSner Sándor viszonvádat emelt a telefo-
nos kisasszony ellen. A kisasszony tagadta, hogy 
megsértette volna Fenyőt A bíróság ekkor tanu-
bizonvitást rendelt el. 

Hétfőn tárgyalta ismét az ügyet Ráday járás-
bíró. Vass Dániel, aki a telefonbeszélgetés alkal-
mával az üzletben tartózkodott, kijelentette, hogy 
Fenyő Mátyás nem sértette meg karkos Gizellát. 
Azt hogy a telefonos kisasszony mit mondott 
Fenyő Mátyásnak, nem hallotta. A bíróság azután 
ugy ítélt hogy Fenyő Mátyást, mivel bcigazolást 
nyert, hogy nem sértette meg a telefonos kis-
asszonyt, felmentette, — de felmentette Karkos 
Gizellát js, aki ellen nem merült föl bizonyitek. 

Atlantis . . . 
Páris, augusztus 25. FiHpov csillagász, az algíri 

csillagvizsgáló intézet igazgalója, a párisi Tudo-
mányos akadémiához jegyzéket juttatott el, amely-
ben közli, hogy sikerült megállapítania, hogy az 
Atlantis szárazföld Krisztus élőit 7200—7309 körül 
sülyedl el, 

Aszfaltozzák a Templom-teret, 

A pápai legátus 
elutazott Budapestről 

Budapest, augusztus 25. Véget értek a Szent 
Imre ünnepségek. Tegnap délután Sincero 
Alajos kardinális, a pápa követe elutazott Buda-j 
pestről. Utazása a határig lelkes ünneplés között j 
történt, épp ugy, mint ideérkezésekor. A pápai! 
legátus a határról üdvözlő táviratot küldött 
Horthy Miklós kormányzónak, dr. Sercdi Jusz-J 
tinián biboros hercegprímásnak és Bethlen; 
miniszterelnöknek. 

A legátus hétfőn reggel 8 óra 40 perckor 
érkezett Triesztbe és 10 óra 25 perckor to-
vább folytatta út ját Róma felé. A legátust 
dr. Csiszárik János címzetes püspök búcsúz-
tatta a trieszti pályaudvaron a kormányzó 
és a kormány megbízásából. A búcsúszavakra 
válaszolva a legátus kijelentette, hogy a leg-j 
nagyobb szeretettel gondol a magyar népre,; 
amelynek ünnepségén a Szent Atyát képvi-
selte, az egyházi és világi hatóságokra, ame-
lyek lelkesen vettek részt az ünnepségekben. 

Pilsudszkyt miniszterelnökké és 
hadügyminiszterré nevezték ki 
Varsó, augusztus 25. A köztársaság elnöke 1*11-! 

sudszky tábornagyot nevezte ki az uj kormány 

elnökévé és hadügyminiszterévé- Az uj kormány-

ban Beck József ezredes tárcanélküli miniszter. 

Skladkowski belügy, Zaleski külügy, Car igazság-

ügy, Czerwinski vallás- és közoktatásügy, Janta 

Polozynski földmivelésügy, Kviatkowski ipari és 

kereskedelem ügy, Matakiewski közmunkaügy, Bo-; 

erner postaügyi, Matuszewski ideiglenes pénzügy-

miniszter lettek. 

Nemzetközi 
légi kongresszus Budapesten 

Budapest, augusztus 25. A Páris székhely-
lyel működő nemzetközi légi jogi bizottság 
kilencedik kongresszusát a magyar kormány 
meghívására ez év szeptember 29-ét5l októ-
ber 3-ikáig Budapesten tartja meg. Az ezévi 
budapesti kongresszus napirendjén a légi for-
galom legidőszerűbb kérdései, a tengerek fe-
letti közlekedés, az uszószigetek, a légi jár-
müvek fedélzetén elkövetett büntettek és vét-
ségek kérdései szerepelnek. 

Eltemették Rigler Gusztávot 
Budapest, augusztus 25. Százakra menő kö-

zönség kisérte ki ma utolsó útjára Rigler 
Gusztáv egyetemi tanárt, a budapesti köz-
egészségtani intézet igazgatóját. A gyászszer-
tartást Löczy Béla prelátus végezte fényes 
papi segédlettel. A budapesti egyetem or-
vosi kara nevében Jakabházy Zsigmond mél-
tatta az elhunyt tudományos érdemeit A sze-
gedi egyetem nevében dr. Issekutz Béla pro-
fesszor mondott gyászbeszédet. Az elhunytat 
a főváros által adományozott díszsírhelyen 
helyezték örök nyugalomra. 


