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L!ane Hald és Willy ForsMal V f e O E A D A L N A K 

Lillán Harvey és Wil ly Frllsch-el M E S E A B E N Z I N K U T R Ó L 

Péntek, szombaton fél 6 és fél 9 kor, vasárnap 3, fél 6 és fél 9-kor a B S l V á P O S l b B V I a 

R v r r l I r a n l f é n w w délsarki expedieió-

Df lU nd|llldllfjirél készült gyönyörű film 
és a C d n q í o v a s péntektől a 

K O R Z ó B A M. 

Hamisíanusási iroda 
Letartóztattak egy makói gazdái, aki 2-300 pengőt 

fizetett a felfogadott tanultnak 
(A Délmagyarország munkatársától.) A makói 

rendőrség napok óta monstre hamistanuzási per-
ben nyomoz. Egy tekintélyes, jómódú makói gaz. 
dálkodóról kiderült, hogy valóságos hamistanuzási 
irodát tartott fenn, rendesen fizette tanúit, akiket 
kioktatott. Valóságos irodát fejlesztett ki, ahol a 
vallomásmintákat nyilvántartotta és a hamis ta. 
nukról katasztert vezetett. A hamis tanuk egy-egy 
nagyobb perben tett vallomásuk után 200—300 
pengő tiszteletdijat kaptak. Sokan Jól ismerték 
Vigh Lajos 47 éves, 100 holdas gazdálkodót és 
ugy beszéltek vele, mint a legveszedelmesebb ellen-
félről, aki minden perét megnyeri, mert minden 
perben olyan tanubizonyttikokat produkál, amely 
az 6 javára dönti el az ügyet. Különösen szembe-
tűnő volt ez a készsége a mult hetekben lefoly-
tatott egyik perben, amelyet Breuer Gusztáv mér-
nök ellen indított aaon a cimen, hogy a mérnök 
Tőzsér Lajos makói bankár helyett készfizetői 
kezességet vállalt és Tőzsér nagyobb összeggel 
tartozik neki, amelyet nem akar megfizetni. Vigh 
tanúi a tárgyaláson rábizonyították a mérnökre, 
hogy készfizetői kezességet vállalt Tőzsér helyett. 

A hamistanuzási bünper ugy pattant ki, hogy 
egy lóalkusz, aki az egyik nemrégiben lefolyt per-
ben hamisan tanúskodott, az egyik kocsmában 
részegen kibeszélte a dolgot, mire azok, akik a 
pert elvesztették, feljelentést tettek a szegedi ügyész-
ségen Vigh Lajos ellen. Az ügyészség elrendelte a 
nyomozást és a makói rendőrség azonnal Őrizetbe 
vette Vigh Lajost és két tanuját, Mészáros Sándort 
is ifj. Mező Mihályt. 

A gazdálkodó kihallgatása során asszonyi plety. 
káknak minősítette a vádat. De hamarosan bizo-
nyítékok gyűltek össze a gazda ellen. Elsősorban 
Vigh hozzátartozói szólaltak meg, akik elmon-

dották, hogy tudomásuk van arról, hogy a gazda 
pereiben hamis tanukkal operál és még mostoha-
fia elleni perében is ilyen tanukat fogadott fel. 
önként jelentkezett a rendőrségen Vigh Lajos fele-
sége, aki elmondotta, hogy férje egy alkalommal 
azt mondotta, hogyha arr® kerül a sor, akkor se 
tegyen vallomást az ügyben, hogyha tüzes vassal 
égetik is a testét. 

A rendőrség a nyomozás alatt egész sereg hamis 
tanút fogott el és hallgatott ki. Ezek nagyrészt 
beismerték, hogy Vigh esetenként 200—300 pen-
gőért felbérelte őket. A gazda nagyszerű ala-
possággal szervezte meg hamistanuzási irodáját. 
Könyvét vezetett a tanúvallomások szövegéről, azt 
kiadta a felfogadott embereknek, akik kötelesek vol-
tak a szöveget szórói-szóra betanulni és utána, 
a tárgyalások előtt Vighnek felmondani. Ha jól 
tudták a szóveget, akkor Vigh elvette tőlük a 
cédulát és megsemmisítette. A hamis tanukat a 
gazda a makói »emberpiacon« szerezte a meg-
szorult munkanélküliek közül. 

A rendőrség rövidesen hat ilyen tanút fogott el: 
lla Tóth István, Vajda Ferenc, Égető Lajos, Siket 
Antal, Mészáros Sándor és ifj. Mező Mihály makói 
lakosokat. A szembesítések során Vigh Lajos meg-
tört és beismerte, hogy a Breuer-féle perben hamis 
tanukkal dolgozott. A többi ügyet tagadta. 

Az eddigi adatok szerint körülbelül hat-hét em-
bert tett tönkre ezzel a módszerrel a gazdálkodó. 
Tizennyolc perben alkalmazta sikerrel a tanúit 

I és igen szép vagyont gyűjtött. A kipattanó hamis, 
tanuzásí bünper után természetesen újrafelvételi 
eljárások légiója indul meg. A rendőrség a gazdát 
és tanúit letartóztatta és beszállította a szegedi 
ügyészség fogházába. 

H i r e k 

X t ^ É Szerda. Róm. kath. Kalliszt p. Pro-
' testáns Helén. Nap kél 6 óra 15 perc-

kor, nyugszik 5 óra 16 perckor. 
A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt 10-től 

Í2-Ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével. 
A muzeum nyitva délelőtt lO-tőI délután f«i 1 
óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzlnger Gyula, Horváth Mihály-ucca 9. 
(Tel. 1352.) Moldován Lajos, Újszeged, Vedrea 
ucca 1. (Tel. 1846.) Nyilassy Ágoston, Római 
kőrút 22 (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. 
(Tel. 1296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. (TeL 
1793.') 'akár S. ö rökös i , Valéria tér L (TeL 
1695.) 

— Beteg a polgármester. Dr. S o m o g y i Szil-
veszter polgármester kedden nem jelent meg hl-
vatalában. Erősen meghűlt, már napok óta rosz-
szullétről panaszkodott és most orvosa tanácsára 
néhány napot ágyban tölt. 

— Dr. Sarkady György táblabíró nyugalomba 
vomil. Dr. S a r k a d y György kúriai bírói jel-
leggel felruházott Ítélőtáblai biró, a szegedi tábla 
régi, érdemes tagja, kitöltötte teljes szolgálati ide-
jét és nyugalomba vonul. Sarkady György 1908-ban 
került a szegedi táblához, az újvidéki törvényszék-
ről. Birói pályáját a topolyai járásbíróságon kezdte. 
A szegedi táblán hosszú időn keresztül a polgári 
ügyekben ítélkező tanács élén dolgozott. A nyuga-
lomba vonuló biró kedden bucsulátogatást tett a 
városházán és nyugalombavonulása alkalmából öt-
ven pengőt adományozott á főispán kisrongyos ak-
ciója Javára. 

— A szeged—szentesi összeköttetés. Az október 
elsején életbeléptetett uj vasúti menetrend sze-
rint Szegedről Szentesre csak két vonat indul, az 
egyik kora hajnalban, a másik délután. A lehetet-
len összeköttetés miatt az érdekeltségek körében 
sok panasz hangzott el. Dr. Veress Gábor, a Máv. 
szegedi üzletigazgatója kedden Budapestre utazott, 
hogy a vasutigazgatóságtól a beszüntetett délelőtti 
vonat meginditását kérje, mert meggyőződött a 
közönség panaszának jogosságáról. 

— Pál Mihály mérnök meghalt. P á l Mihály 
mérnök Budapesten, 59 éves korában, rövid szen-
vedés után meghalt. Pál Mihály már régen elszár-
mázott Szegedről, ahol született és nevelkedett. 
Édesatyja, Prosznitz Vilmos néhai szegedi nagy-
kereskedő volt, aki az árvíz utáni Szeged közéle-
tében és kereskedelmi életében nagy szerepet ját-
szott. Pál Zürichben végezte a technikát, éveken 
át Igazgatója volt a Magyar Akkumulátorgyár rt.-
nak, majd Londonba költözött és ott folytatott 
nagyarányú műszaki tevékcnvséget egészen a há-
boru kitöréséig. A háboru itthon találta, nyomban 
bevonult katonának és mint mérnök-főhadnagy 
teljesített szolgálatot az olasz harctéren. A háboru 
után Budapesten működött és a Víckers—Armstrong 
cégnek volt a magyarországi képviselője. Nagy 
szeretettel ragaszkodott szülővárosához, Szeged-
hez, amelyben gyakran megfordult. Az elhunyt-
ban Pál Andor vegyészmérnök (Ausztrália) és 
Pál György (London) atyjukat, özv. dr- Szivessy 
Lászlóné testvérét, dr. Szivessy Lehel kormányfő-
tanácsos, nagybátyját gyászolják. Pál Mihály ha-
lála iránt mély részvét nyilvánult meg. 

— 15 én megszűnik a Uszat hajóforgalom. A 
MFTR szegedi ügynöksége közli, hogy a személy-
szállítással egybekötött teheráru forgalmat a Ti-
szán az idén akként szünteti meg, hogy az utolsó 
személyhajó október 15-én indul Szegedről 
Csongrádra. A dunai állomásokkal a teherforga-
lom továbbra is fennmarad. 

— Halálozás. E l e f á n t Jakab ismert, régi sze-

gedi polgár hosszú szenvedés után kedden éjszaka 

meghalt. Csütörtökön délelőtt temetik a zTidó ta. 

mető cinterméből. 

Férfi és női kalapok 
legolcsóbban Lézlngernél, Horváth Mihály 
ucoa 9. sz. «« Alakitások legszebben készülnek. 

Elfogták 
Tarjányi Józsefet, 

aki Werihelm-kaaszékaí (osztogatott és 
Szegeden bankbetétet tartott 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-

hány héttel ezelőtt betörtek a kunszentmártoni 

postahivatalba. A betörő felfeszitette a 

Wertheim-kasszát és az ott talált 1500 pengőt 

magához véve elmenekült. A betörőt most 

Tarjányi József személyében sikerült a félegy-

házi rendőrségnek elfogni. Kiderült, hogy Tar-' 

jányit számos bűncselekmény terheli, Vásár-

helyen, Télegyházán, Kecskeméten, Szentesen 

több Wertheim-kasszát fúrt meg. Az elegán-

san öltözött betörő bevallotta, hogy az egyik-

pénzintézet szegedi fiókjánál állandó bank-

betétje volt. 

A rendőrség most áll ít ja össze Tarjányi 

József bün la js t romát A nyomozás szálai Sze-

gedre is elveretnek, mert valószínű, hogy sze-

gedi bankbetéte miatt itt többször megfordul-

hatott és az sincs kizárva, hogy a betörései-

ből származó értékeket is itt értékesítette. 

J i x i d ő 

SZEGED: A szegedi egyetem főldrafzi InlizeRri** 

meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy ked-

den Szegeden a hőmérő legmagasabb állása S3J 

fok Celsius, legalacsonyabb 10.1 fok Celsius. A 

barometer adata nultfokra is tengerszinre redu-

kálva reggel 769.1 mm-, este 766J9 IftTIt* A levegő 

relatív páratartalma reggel 95 százalék, délben tS 

százalék. A szil iránya délkeleti, erőssége 2—5 

volt. 

BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti eHé 

Í0 órakor: Hazánkban « mai nap folyamán fa 

derült volt az idő. A nappali hőmérséklet Sí—23 

Celsius fokig emelkedett. Prognózis: Vyugatról 

kissé megélénkülő légáramlás és némi felhőzet, 

növekedés, egyébként mé(t szerdára nem várható 

lényeges változás. 

Egyházellenes tüntetések 
Spanyolországban 

(Budapesti tudósitónk télefonfelentése.) Madrid, 
ból jelentik: Súlyos egyházellenes zavargások vol-
tak az országban. A tüntetők megtámadtak ega 
körmenetet és behatoltak a karmeliták templo-
mába. Santanderben felgyújtottak egy kolostort. 
Granadában általános sztrájk kezdődött, 

_ As eutótaxfook még nem használhatják « 

magasabb díjszabás, k szegedi bérautósoktól 

nyert értesülésünk alapján megírtuk a Délma-

gyarország keddi számában, hogy a város hatói, 

sága megengedte a magasabb taxitarifa alkalma-

zását. Kedden kiderült, hogy, a bérautósok értesü-

lése félreértésen alapult. Dr. Pálfy József polgár-

mesterhelyettes arra kérte fel őket, hogy a taxi-

díjszabást megállapító közgyűlési határozat módo-

sítására irányuló kérelmüket írásba foglalva nyújt, 

sák be hozzá, mert a közgyűlés határozatát csak 

a közgyűlés változtathatja meg. így tehát a szo 

gedi autótaxik egyelőre nem alkalmazhatják « 

magasabb díjszabást. Mindaddig, amig a közgyű-

lés Jogerősen nem változtatja meg eredeti határo-

zatát, a régi tarifa szerint kötelesek dolgozni. 

— A MlEFHOE fcufturblzottsájja ma este fél 1 
ÓTai kezdettel Kárász-ueca 6. szám alatti helyisé* 
geiben tartja ezévi első kulturestélyét, amelyed 
vendégeket szívesen lát a vezetőség. 

Belvárosi Mozi Szerdin, caötSrtókön 
Jt Broadway banditái newyorki történet 

Betty Complonnal és 
£ g a 6 d x burleszk. 

Elíadisok kezdete 5, T, 9 órakor 

Korzó Mozi Szerdia, oatttírtókön 

V I H A R szinmü 
Camllla Born nat Azonkívül: 
Ilyenek a (érjek vijjiték PhlUla Huver-m. 

Elüacláto1.: kezdete 5, 7, 0 órakor 


