
99 ,Vay Kázmérnak nem lehet baja, 
meri az Szfranyavszkynak és Scltovszkynak 

kellemetlen volna" 
Vallomás a kincstár károsodásáról 

Budapest, október 28. Ma délelőtt fél 11 után 
kezdődött meg a Vay-féle tárgyalás. A bíróság 
Hozmán Elemér és Vogl József építészmérnök, 
törvényszéki szakértőket hallgatta ki, akik ismer-
tették építésügyi szempontból a makói építkezé-
seket. A szakértők ezután áttérnek a Fehérvári-
uti rendőrlakótelep építkezésének ügyére. A fa-
munkákat birálják és szakvéleményüket körülbelül 
abban összegezik, hogy a famunkák körül vissza-
élések nem történtek. 

A szakértők ezután megállapítják, hogy az 1928. 
évi építkezés alatt a Fehérvári-uti rendőrlakótelep 
munkája közben 565 pengő károsodás matatható 
ki a kincstár kárára* 

Ezekután a szakértő azt jelenti, annak eldön-
tésére, hogy a felépítendő anyagok szerződéssze. 
rüek-e, a tervező Gerlóczg Gedeon műépítész egyik 
alkalmazottja volt hivatott, aki állandóan kijárt 
az építkezés színhelyére. 

Az elnök ezután Gertóczg Gedeont szólítja az 
elnöki emelvény elé. Megkérdezi a tanutói, tudott-e 
arról, hogy eltérő méretű ácstokokat alkalmaztak 
a ¡(fehérvári-uti építkezésnél. 

— Tudtam róla, mert alkalmazottam, akit az 
ellenőrzéssel megbíztam, jelentette. Én akkor Czil-
Iért levélben figyelmeztettem. 

Az elnök: Miért nem tudatta ezt az építés 
vezetőségével? 

— Czillér ígéretet tett, hogy engedélyt fog kérni 
az eltérő méretű ácstokok alkalmazására. Egyéb-
ként pedig a felülvizsgáló elé tártam az ügyet 

— Mondják meg a szakértő urak — kérdezi 
Czülér —, hogy miután levontak 1800 pengőt a 
járandóságomból, ezekután én károsítottam-e meg 
a kincstárt, vagy a kincstár tartozik nekem? 

A szakértők ¿jelentették, hogy a kincstár Czil-
lérnek 172 pengővel tartozik. 

Adorján Barnabás rádiókereskedő elmondotta, 
fiogy Littkéék rádiót rendeltek meg nála és a 245 
pengős készüléket ő Szelecsényi lakásán szerelte 
fei. A számlát a Tóth cég fizette ki 

Szelecsényi erre megjegyezte, hogy a rádiót 
apósa lakásában szerelték fel s apósa 70 pengőt 
fizetett Tóth Imrének. 

Ezután ismertették Lühnsdorf Ferenc írásbeli 
vallomását. Lühnsdorf egy zárkában volt Hala-
syval. Vallomása szerint Littke azt mondotta, 
hogy Vay Kázmérnak nem lehet semmi baja, 
m«rt az Sztranyavszkynak és scllovszkynak kel-
lemetlen volna. Azt mondotta továbbá, hogy Vay-
nak 20—30 ezer pengőt adott a csendőrségi épít-
kezések Idején. A vallomást Littke valótlannak 
minősítette. 

Marton Gábornak, a Littke és Tóth-cég alkal-
mazottjának írásbeli vallomása szerint a makói 
építkezésnél vékonyabb gerendákat alkalmaztak. 
1400 pengő kár érte a kincstárt. A falazási célra 
használt ingyenhomokat a számlából nem szá-
mították le. Tízezer pengő az ilyen cimen okozott 
kár. Littke Szelecsényinek vastag leveleket küldött 
a minisztériumba és az volt a feltevése, hogy ezek 
pénzt tartalmaznak. Szelecsényi rendszerint zsebre 
vágta a levelet azzal, hogy tudja, miről van szó. 
A tanú szerint Littkéék nemcsak Szelecsényinek, 
hanem másnak is adtak pénzt és az alkalmazottak 
kőzött az volt a vélemény, hogy Szelecsényi utján 
Vay nak is Juttatnak összegeket. 

A tárgyalást holnap folytatják. 

2 és félévre »élték 
Balássy vott századosi 

Budapest, október 28. A honvédtörvényszék ma 
hirdette ki Ítéletét Balássy László volt csendőr-
százados ismeretes panamaperében. Balássyt — 
akinek vallomása juttatta a rendőrségre Vay Káz-
mért — megvesztegetés, okirathamlsltás és csalás 
miatt 2 és félévi fegyházra Kélték. Az Ítélet meg-
állapítja, hogy az Auguszttal és Littkével foly-
tatott ügyek több mint százezer pengő bárt Jelen, 
lettek a kincstárnak. Az Ítélet Jogsrös. 

Csütörtök. Hőm. kath. Nárcisz pk 
Protestáns Zenó. Nap kél 6 óra 38 

perckor, nyugszik 4 óra 49 perckor. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak; Grünwald Imre, Kálvária-ucca 17. (Tel. 
1225.) Just Frigyes. Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
1777.) Temesváry József, Kelemen-ucca 11. (Tel. 
139L) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(TeL 1846.) Selmeci Béla, Somogyi-telep, (Tel. 
3425.) Törők Márton, Csongrádi-sugárut 14. (Te-
lefon 1364.) 

— Megint elkobozták a Népszavát. Budapestről 
jelentik: A soros ügyész ma reggel értesítette a 
vizsgálóbirőt, hogy a »Népszava« mai számának 
ötödik oldalán megjelent egyik cikkben osztály-
ellenes izgatást lát és ezért kérte a vizsgálóbírót, 
rendelje el a Népszava lefoglalását, elkobzását. Az 
inkriminált cikk cime: »A Károlyi-kormány közöm-
bös könnyelműséggel nézi az ország súlyos helyre, 
tét és semmi terve sincsen a válságos helyzet meg-
változtatására.» A vizsgálóbíró helyt adott az 
ügyész kérelmének és osztályellenes izgatás ci-
mén elrendelte a Népszava mai számának el-
kobzását 

— Városi lakók a lafebérleszálliiasért. A Szent 
György-uccai városi bérház lakói szerdán délelőtt 
küldöttségileg keresték fel dr. P á l f y József pol-
gármesterhelyettest és azt kérték, hogy a város 
már november elsejétől husz százalékkal szállítsa 
le a városi lakások abnormálisan magas lakbérét. 
A polgármesterhelyettes kijelentette, hogy novem-
ber elsején szó sem lehet lakbérleszállitásról, leg-
följebb a következő negyedben, február elsején, de 
csak akkor, ha a lakbérbizottság tényleg magasak-
nak találja a városi lakások bérét. 

— Munkaközvetítés. Munkát, foglalkozást kap-
hat a hatósági munkaközvetítő hivatalnál, (Tábor-
ncca 3.) 150 kubikos vidéken (Borsódmegye), 3 
csizmadia vidéken, 1 kaptafakészitő, 1 ügynök, 
1 szabó vidéken, 1 elsőrendű szerszámlakatos-
autogénheggesztő vidéken. A női osztályon: több 
jómegjelenésű leány délutáni elfoglaltsággal állást 
kaphat. 

J X é n z é p bútorzár! 
Í r 395 Cserzy Mihálj 

áron 
Bútorgyár R. T. 

Cserzy Mihály u. 11. sz. 

— Hősök emléke a belvárosi temetőben. A sze-
gedi állomásparancsnokság közli, hogy a november 
1-én a belvárosi temető »Hősök-sírja« részében tar-
tandó gyászünnepély sorrendje a kővetkező: A 
szegedi állomásparancsnok fogadása után a zene-
kar a »Hiszekegy«-et játsza, Stenczel Lajos tábori 
főlelkész gyászbeszédet mond. A zenekar a »Ments 
meg Uram» című gyászdarabot játsza, Stenczel 
Lajos tábori főlelkész beszenteli a hősi sírokat, 
a honvédzenekar gyászdarabot játszik, az állomás-
parancsnok a helyőrség tisztikara és legénysége 
nevében megkoszorúzza a hősök keresztjét, Sze-
ged város, a hatóságok, a társadalmi egyesületek, 
stb. koszorúinak letétele, a zenekar a Himnuszt ját-
sza, végül az ünnepély befejeztével díszmenet. 

Kérelem 
Szeged város közönségéhez 
A szegény iskolásgyermekek téli meleg cipővel és 

ruházattal való segélyezése érdekében felkérem 
törvényhatóságom nemeslelkü társadalmát, hogy 
minden erejével támogassa azt a klsrongyosakciőt, 
amely már több mint egy évtizede a társadalom 
jótékonysága utján óvja a magyar jövő ártatlan 
reménységeit a tél fagyos leheletétől. 

A reánk szakadt nehéz időkben fokozottabb 
mértékben lesz szükség a didergő kicsinyek nyomo-
rának és szenvedéseinek enyhítésére, felkérek te-
hát mindenkit, akinek nélkülözhető fillérje, hasz-
nált ruhája, vagy cipője van, hogv pénzadomá-
nyait hivatalomba, természetbeni adományait pe-
dig a Kossuth Lajos-sugáruti rókusi állami elemi 
iskola igazgatóságához szíveskedjék beküldeni. 

Minden adomány hírlapi nyugtázás után teljes 
egészében a kisrongyos iskolásgyermekek között 
felekezeti és társadalmi különbség nélkül kerül a 
sürgősség sorrendjében felosztásra. A begyült 
pénzadományokból teljesen uj meleg cipőket kap-
nak a ráutaltak, a természetbeni adományok pe-
dig megfelelő kijavítás és átdolgozás után kerül-
nek birtokukba. 

Szeged, 1931 november hó 
Dr. Aig«»«' Károly 

főispán. 

S z e n v e d ő n ő k n é l a természetes 
. Ferenc József " keserűvíz könnyű, erőlködés 
nélkül való bélkiürülést idéz e l5 é s ezáltal 
sok esetben rendkívül jótékony hatással van a 
beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó 
tudományos irodalom több megalkotója írja, 
hogy a Ferenc József víz kitűnő hatásáról a 
saját kísérletei alapján is alkalma volt meggyő-
ződést szerezni. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban é s föszerüzle-
tekben kapható. B.I 

_ Bulturest- A MIEFHOE tegnap tartotta meg 
harmadik kulturestjét, amelyen dr. K a l l ó s Ká-
roly tartott érdekes előadást »Indivíduálpsziholó-
gia« címen. A szépszámú közönség előtt megtar-
tott előadást nivős vita követte 

x Esküvő helyett a halálba. Miss Lucy Weston, 
a londoni társaság egyik közkedvelt tagja egyike 
azoknak, kik »Drakn ia« áldozatául esik. A re-
gény mindenki előtt ismeretes, filmfeldolgozása 
olyan elsőrangú, hogy a budapesti Orion film-
színház immár negyedik hete táblás házak előtt 
adja és bizonyára Szegeden is nagyi érdeklődést 
fog kiváltani. 

— Eldugultak az alsóvárosi árkok. D e S k János 
vezetésével csütörtökön az alsóvárosiak küldött-
sége kereste föl dr. P á l f y József polgármester-
helyettest A küldöttség elpanaszolta, hogy az alsó. 
városi nyílt árkok teljesen eltömődtek, félős tehát,j 
hogy az őszi esőzések alatt elárasztja majd az eső,; 
viz az egész városrészt Az árkok rendbehozása 
5000 pengőbe kerülne. A küldöttség azt kérte, hogy 
a város a szükségmunkák keretében rendelje el 
az árkok kitisztítását A polgármesterhelyettes kö-
zölte a küldöttséggel, hogy egyelőre nincs fedezet, 
erre a munkára, ha azonban lesz szükségmunka, 
annak programjába ezt a munkát is fölveszik. 

Czeizel János 
előadása Kazinczy Ferencről 
(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 ) 

Az egyetem bölcsészeti szakosztálya szerdai ülé-
sét Kazinczy Ferenc emlékének szentelte. Dézsy 
Lajos egyetemi tanár méltatta Kazinczy Ferenc 
jelentőségét szellemi életünk történetében, majd 
felkérte Czeizel János középiskolai igazgatót elő-
adásának megtartására. Czeizel előadása tanulsá-
gos és érdekes volt Kétségbevonhatatlan tények 
alapján fejtegette, hogy nemzeti nyelvünknek nem-
csak a külföldön, hanem idehaza is számtalan el-
lensége volt. A nemzeti eszmének vezére Kazinczy 
Ferenc volt, aki nemcsak tehetségét szentelte a 
magyarságnak, hanem erején felül anyagi áldoza-
tokat is hozott a magyar nyelv érdekében. Dézsy 
Lajos hangsúlyozta, hogy Czeizeí Jáms a legala-
posabb ismerője e korszak irodalmi eseményeinek, 
aki »Kazinczy Ferenc élete és működése« cimü 
pályamunkájával elnyerte a Magyar Tudományos 
Akadémia Lévay-jutalmát. Czeizel nagysikerű elő-
adását a zsúfolt terem hallgatósága melegen meg-
tapsolta. 
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Iskolai kézimunkák 
«lerajzolások nagy választékban, legszebb kivitelben leszállított 
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