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Usetty Ferenc súlyos vádjai 
Buday Dezső eilen 

egy bírósági tárgyaláson 
Budapest, március 12. Érdekes rágalmazási per 

tárgyalása kezdődött meg ma Csilléry Kálmán já-
rásbíróság! alelnök előtt. A főmagánvádlói széket 
Buday Dezső országgyűlési képviselő foglalta el, 
aki rágalmazás és becsületsértés címén tett fel-
jelentést Usetty Ferenc magántisztviselő ellen. A 
per előzményei a községi választásokig nyúlnak 
vjssza, mikor a ferencvárosi választók között egy 
röpirat cirkulált. A röpiratban az állott Usettyék-
ről, hogy ők a keresztény politika renegátjai. 
Usetty Ferenc ugy vélte, hogy a röpirat nem szár-
mazhat mástól, mint Buday Dezső országgyűlési 
képviselőtől. Ezért levelet irt neki, amelyben a vád-
irat szerint a következő állítás is szerepelt: *.,al-
jas viselkedését, amelyet a keresztény szeretet 
nagyobb dicsőségére üz — meguntam...t 

Az ügy tárgyalását ma tartották meg. Usetty Fe-
renc elmondta, hogy apja néhai Usetty Ferenc 
országgyűlési képviselő és a Ferenc József-kórház 
kormányzója volt. Nem érzi bűnösnek magát, ál-
lításait a biróság előtt is fentartja és azokat bizo-
nyítani kívánja. 

— Bizonyítani kívánom, hogy Buday Dezső al-
jasul cselekedett és olyan életet élt, amely nem 
méltó ahoz az emberhez, aki a fórumon a keresz-
tény életet élő keresztény polgár fehér tógájá-
ban jelentkezik... 

— Becsatolom a Torontáli Armentesitő Társulat 
választmányi bizottságának 1900 február 26-án kelt 
jegyzőkönyvét, amelyben 500 pengő pénzbírságra 
itéli fegyelmi vétség miatt Buday Dezső s'akasz-
mérnököt, akinek áthelyezését is kérik. Megjegyez-
ni kivánom, hogy Buday Dezsőt csak azért nem 
ítélték állásvesztésre, mert egy bizonyos helyen 
eljárt, azt hangoztatva, hogy ő nagy barátja a 
zsidóságnak, éppen a zsidók álljanak össze és 
ne tegyék őt tőnkre. 

— Hivatkoznom kell arra. hogy Buday mindenütt 
nagy kereszténységét hirdeti, ugyanakkor azonban 
bizonyítani kivánom, hogy a csepeli Weiss 
Manfréd-gyártól szívességi számlákat kézbesítettek 
több esetben számára és olyan árakon kapott kü-
lönböző árukat, amelyek majdnem ajándéknak te-
kinthetők, de legalább is családi alapon való 
elintézésnek lehet azokat minősíteni. 

— Allitom és bizonyítani kivánom, hogy ex az 
ember, aki mindenütt az ő nagy keresztény poli-
tikai életét és hithüségét hirdeti, nem él olyan 
életet, amely ezekkel a fogalmakkai összeegyeztet-
hető lenne. Eleven cáfolat erre sógornőjének: 
Tabakovics Dórának esete, akit Buday Dezső meg-
rontott és ez a szerencsétlen leány, hogy élete 
nagy szégyenétől meneküljön, öngyilkosságot köve-
tett el. Hasonlóképen járt el Buday Dezső egy 
fiatal tisztviselőnővel: Grulics Máriával szemben, 
akivel szintén bizalmas barátságban élt é? ennek a 
bizalmas barátságuknak az lett a vége, hogy Gru-
lics Mária öngyilkosságot követett el. Felháborított 
az, hogy egy ilyen ember mer a fórumon az erkölcs 
fehér tógájában jelentkezni. 

Veres Oszkár védő terjesztette elő ezután a 
bizonyítás elrendelésére vonatkozó indítványát. 

A zsúfolt tárgyalóterem érdeklődése mellett ez-
után Buday Dezső a következőket mondta: 

— A legjobban engem lepnek meg eziek a kijelen-
tések, amelyeket a vádlott tett. Megjegyezni kivá-
nom, hogy az Arvizmentesitő Társulatnál szabály-
talanságok történhettek, személyemmel kapcsolat-
ban azonban visszaélések sohasem. Megfizetett ké-
mekkel és detektivekkel leselkedtek utánam és mi-
vel magam is nagyon kényes vagyok a tiszteségem-
re, tisztelettel arra kérem a tekintetes járásbiró-
ságot. hogy méltóztassék teljes terjedelemben el-
rendelni a valóság bizonyítását. 

Miután ugy a főmagánvádló, mint a vádlott kérte 
a valóság bizonyítását, azt Csilléry járásbirósági al-
elnök el is rendelte• 

15.000 külföldi hallgató 
a francia egyetemeken 

i á r is, március 12. A szenátus csütörtöki ülé-

sén Bérard szenátor azt fejtegette, hogy a kül-

földi hallgatók száma egyre növekszik a francia 

egyetemeken. Tiz év alatt 3000-ről 15000 re emel-

kedett a számuk. Az idegen diákok közül sokan 

ugy távoznak el Franciaországból, hogy egyet-

len szót sem tudnak franciául. Ezért kötelezővé 

kellene tenni a külföldi hallgatók számára, hogy 

mielőtt a párisi egyetemre jönnek, hallgassanak 

egy félévet valamelyik vidéki francia egyetemen. 

T A V A S Z A 
szükséges fehérneműi!, harisnyáit, kezlyüil, mindenféle férfi és nős divat-
cikkeit, kötöttárukat ls cégemnél szerezheti be a l e g o l c s ó b b a n . 
A Jö minőségért több, mint 5 0 é v e f e n n á l l ó cégem szavatol. 

Fehércégtáblás BOROS MIKSA cég j 
Széchenyi tér 15. »zám. (Blau László melleit.) -j 

Nézze meg áras kirakataimat! T Ĵ m í 

Híreik. 

1 1 1 1 3 . 
Péntek. Bóm- kath. Szabin. Pro-
tesláns Krisztián. Nap kél 6 óra 

19 perckor, nyugszik 6 óra 1 perckor. 

Somogvt-könvviűr nyílva hétköznapon délelőtt 
J0 órától l-ig, délután 4 órától 1 éráig. A mu-
zeum nyitva délelőtt 10-től délután fél 1 óráig. 

Egyetemi kőnyviár (központi egyetem I. eme-
let; ovitva délelőtt 8—l-ig, délután 3-7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel. 
19P6.) Borbély József, Tisza Lajos-körut 20. (Tel-
2208.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 1359.) Mold-
ván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1846.) Nagy 
Gy. örökösök, Bolrlotfasssony-sugárut 31 (Tel. 2125.) 
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3425.) 

flz árviz 52. évfordulAfa 
A várospusztító árviz ötvenkettedik évfor-

dulóját egy óráig tartó harangzugás j e l e n t e t t e 
a csütörtökre virradó éjszakán. Egy órakor 

kondultak meg a templomok harangjai és zúg-

tak két óráig. Délelőtt tiz órakor a város la-

kossága kegyeletes istentiszteletekén emléke-

zett meg a szörnyű pusztulásról. A hivatalos 

mise a fogadalmi templomban volt, Schivartz 

Gusztáv pápa i prelátus, rákospalotai plébá-

nos celebrálta fényes pap i segédlettel. A mi-

sén a polgármester vezetésével megjelent a 

város egész tisztikara, képviseltették magukat 

az összes á l lami és városi intézmények, isko-

lák, az egyetem és a helyőrség is. A hatalmas 

orgona kíséretével előadták a hagyományos 

árvizéneket a misén, amelv tizenegy óra után 

ért véget. 

Az árviz emlékére délelőtt a zsinagógában 

ís ünnep i istentiszteletet tartottak. Dr . Frönkel 

Jenő rabbi mondott beszédet, a gyermekkar 

a H imnuszt énekelte. Istentiszteleteket tar-

tottak az összes felekeretek templomaiban is. 

— Dr. Csengerv János előadása. Csütörtökön 
délután 6 órakor tartotta a Ferenc József Tudo-
mányegyetem' Barátainak Egyesülete szabadegye-
temi előadását a központi egyetem jogi tantermé-
ben. Dr. B u z a László, mint elnökhelyettes me-
legen üdvözölte az előadó dr. C s e n g e r y Já-
nost, mint a görög—római klasszikusok leghiva-
tottabb tolmácsát és felkérte, hogy az általa most 
átültetett Aeneis-nek egy részletét mutassa be. 
Csengery az Aeneis legszebb epizódját, D i d 6 
s z e r e l m é t és h a l á l á t olvasta fel megkapó, 
szines előadásban a termet megtöltő közönségnek, 
amely nagy figyelemmel hallgatta a lüktető hexa-
meterekben csillogó költői dikciót, melynek csen-
gése méltó visszhangja a római költőfejedelem 
és egyúttal a mi Vörösmartynk nemesveretü, hang-
zatos verseinek. A felhangzó tetszés után az el-
nöklő dr. B u z a László lelkes szavakkal tolmá-
csolta a közönség elismerését és örömét fejezte 
ki, hogy a sajtó alól legközelebb kikerülő magyar 
Aeneis most már a magyar költészetben is elfog-
lalhatja azt a helyet, amelyet a rómaiak nagy 
nemzeti éposza méltán igényel. A közönség so-
káig tapsolta dr. Csengery professzort. 

— A Városi Nyugdija sok Egyesülete március 

16-án délelőtt 10 órakor, határozatképtelenség ese-

tén délután 3 órakor, a Stefánia-kioszk helyiségé-

ben tartja meg évi tisztújító közgyűlését 

— Előadás a mórni keyyl tben. A Városi Mér-
nökök Országos Szövetsége szegedi látogatása al 
kalmából a Mérnök- és Épitész-Egylet 14-én, »zo:n-
baton délután 6 órakor a kereskedelmi és ipar-
kamarában előadást rendez. Előadó: F a r k a s 
Imre műszaki tanácsos, Győr mérnöki hivatalánik 
vezetője, aki a városi vízmüvek vízveszteségén fk 
okairól és ezekre vonatkozó adatgyűjtéséről tart 
vetített képek kíséretében érdekes előadást. Az 
előadásra belépti díj nincsen. 

— Előadás a Munkásotthonbrn. Pénteken este 
7 órakor a Munkásotthonban K r u p p a Rezső 
(Budapest) tart előadást »Gazdasági problémák" 
cimmel. 

Márciusi ünnepségek 
A munkásság márciusi ünnepe. A szociáldemok-

rata szervezett munkásság vasárnap délután 4 óra-
kor a Munkásotthonban, a kulturszervek közre-
működésével ünnepli meg március idusát. 

Az Alföldi Utazók és Kereskedők Filyeaülele 
március 14-én este vezetőségi vacsorát rendez, 
amelyen megünneplik március idusát. Az ünnepi 
beszédet dr. Fekete László mondja. A vacsora 
este fél 9 órakor kezdődik a klub helyiségében. 

— Előadás Szentföldről. Két esztendővel ezelőtt 
magyar zarándokcsoport járt Szentföldön. A *a-
rándokcsoport megfogadta, hogy a Sión hegyén 
lévő, a Szűz Mária tiszteletére épült Dormitio-
templom egyik oldalkápolnáját a magyarok fogják 
feldíszíteni. Hazatérve, felhívást intéztek a magyar 
katolikussághoz, hogy adományaikkal segítsék 
valóra váltani a fogadalmat. Ennek a célnak az 
érdekében tartott előadást csütörtökön este a Ka-
tolikus Kör rendezésében, a kereskedelmi és ipar-
kamara termében dr. B o z ó k y Gyula ny. vezér-
kari ezredes, aki egyik tagja volt a zarándok-
csoportnak. Előadásában ismertette a fogadalmat, 
adakozásra hivta fel a közönséget, majd részlete-
sen ismertette a Szentföldet. Az előadást zsúfolt 
terem hallgatta végig. 

A tőzsde uj elnöke 
Flelssig Sándor 

Budapest, március 12. A tőzsdetanács csütörtöki 
ülésén Flelssig Sándort választotta meg a tőzsde-
tanács elnökévé. 

Hóvihar Berlinben, 
két méter magas hó 

Franciaországban 
(Budapesti tudósítónk telefonjclentése.) 

Berlinből jelentik: Csütörtökön délután ujabb 

hóvihar vonult el a német főváros felett, amely 

teljesen megbénította Berl in forgalmát. Né-

metország több részéből is jelentettek hóviha-

rokat. A hófúvások miatt Pomerániában a 

vasúti forgalom szünetel. 

Párisból jelentik: Franciaország egyes ré-

szeiben szokatlan hideg uralkodik. Clermont-

Ferrandban 21 fok hideget mértek. Az ország 

keleti részeiben változatlanul tart a hava-

zás. Sarbourg környékén a hótakaró magas-

sága elérte a két métert. 

Beivarotl Mozi Péntek, szombat, vasárnap R K o r z ó M o z i 

A forróvérű város 
JAN KIERURA 
ETÓadáeok keidet® S, 7, 9, vasár- éa ünnepnap 8, 5, 7, 9 órabor 

Péntek, szombat, vasárnap 

A Gésha szerelme 
(Sanghal lady) dráma Mnry Nolan főszerep-

lésével és a Híradó. 
Elóadáaok kezdete 5, 7. 9, vasár- és ünnepnap 8,8, 7, 9 órakor 


