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Pécsi tojás- é , szalon diébrikett, kovácsszén 
A gyermekparaüzisjárvány miatt 

két héttel elhalasztották 
középiskolák megnyitását 

Három u| megbetegedés 

Délmagyarors zág munkatársától.) A 
főorvosi hivatal előterjesztése alapján dr. 
Pálfg József polgármeslerhclyettes kedden dél-
előtt határozatot hozott, amelyben elrendelte 
a szegedi középfoka iskolák megnyílásának 
két héttel való elhalasztását éppen ugy, mint 
ahogy tegnap az elemi iskolák zárvatartását 
rendelte el. A polgármesteri határozat a kö-
zépiskoláknak nem csak az első négy osztá-
lyára, hanem mind a nyolc osztályára vonat-
kozik. A haLározat szerint a középiskolákban 
* beiratkozást szeptember 19-én és 20-án tart-

hatják meg, az előadásokat pedlj 21-én kezd-
hetik mey. Azokban a középiskolákban, ahol 
már megtörténtek a beiratkozások és s magán-
vizsgák, az előadások 19-én kezdődnek. 

A polgármestcrhelvettes rendelkezésére a i 
adott okot, hogy a yyermekparali:isjárvány 
még mindig nem mutat csökkenő tendenciát. 
Kedden délelőtt három aj megbetegedést je-
lentettek be a főorvosi hivatalnak, a bejelentett 
n j betegek közül az egyik 12 érős. A bejelentett 
betegek száma M-re emelkedett. 

Szerdai J&ely szel felenlés 
a sxin&ászi froníról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Rész-
letesen beszámolt a Délmagyarország arról a 
meglepő fordulatról, amely a szinházi fronton 
következett be éppen a döntő ütközet, a hétfő 
délutánra összehívott rendkívüli közgyűlés 
előtt Bérezi Jenő nyugalmazott színházigaz-
gató, a Szegeden tartózkodó Gleich-cirkusz üz-
letvezetője, jelentkezett dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettesnél és közölte vele, hogy 
ajánlatot kiván benyújtani a szegedi szinház 
bérletére. A várostól semmiféle támogatást nem 
kiván, sőt, rendes évi bért ajánl fel a szinház 
épületéért, a bruttó jövedelem hat százalékát 
és azt hajlandó előre készpénzben lefizetni. A 
polgármesterhelyettes erre elnapolta a rendkí-
vüli közgyűlést, ho^v a város hatóságának al-
kalma legyen az ajánlat komolyságáról meg-
győződni. 

Kedden délelőtt Bérezi Jenő Írásban benyúj-
totta ajánlatát a polgármesterhelvetteshez. 
Ajánlatában elismétli mindazt, amit szóbelileg 
már közölt a polgármesterhelyettessel. Garan-
ciát vállal arra, hogy nívós társulatot szervez, 
rendszeres próza és operettelőadásokat tart, a 
műsor összeállításának jogát azonban fenntart-
ja magának, de fenntartja magának azt a jogot 
is, hogy a szegedi színházban v^riété előadáso-
kat rendezhessen. Az ajánlat záradékában ki-
jelenti, hogy ajánlatához a Gleich-cirkusznak 

semmi köze sincsen. 
Bérezi azt mondotta a polgármesterhelyet-

tesnek, hogy ezt az ajánlatát csak ideiglenes 
ejánlatnak tekinti, végleges ajánlatának be-
nyújtásához néhány napi haladékra van szük-
sége, mert előbb tájékozód Ini kiván a kultusz-
nisztériumban ép a szinészegyesületben, hogy 
megkaphatja-e a színigazgatói koncessziót. Ha 
meggyőződik arról, hogy a felsőbb hatóságok 
nem támasztanak nehézséget, akkor megteszi 
végleges ajánlatát és lefizeti az egy évi bér ösz-
szegének megfelelő biztosítékot 

A polgármesterhelvettes elfogadta az ideig-
lenes ajánlatot de felszólította Bérczit, hogy 
végleges ajánlatát legkésőbb szombatig nyújt-
sa be és szombatig fizesse le a biztosítékot is. 

A polgánnesterhelyettes most véglegesen ösz-
szeállitotta a hétfőre összehívott rendkívüli 
közgyűlés napirendjét A tárgysorozat első he-
lyén szerepel annak a belügyminiszteri leirat-
nak az ismertetése, amely dr. Aigner Károly fő-
ispán fölmentéséről értesiti a város közönségét 
A második pont: a törvényhatósági biz« • 
egv örökös tagsági helyének választás utján 
való betöltése. Ezután következik a szinház-
ügy, azután a gázgyár koncessziójának meg-
hosszabbítására vonatkozó előterjesztés, végül 
Pásztor Józsefnek a vegyesdandár parancs-
nokság elhelyezésére vonatkozó interpellációja. 

Az ilélőlábla is felmentette Delire Jánosi 
Fajka Lajos rágalmazás! perében 

»Aki közérdekből a valót Irfa meg, az nem kövei el rágalmazósl« 

(A Délmagyarország munkatársától.) Emlé-

kezetes még. hogy a mult évi választások 
előtt dr. Dcltrc János cikket irt a Délmannar 
országban >Fajka Lajos jelöltsége és a város 
j óh i rc cimmel s ebben a cikkben Fajka 
Lajos közéleti múltját tárt i fel. Fajka a cikk 
következő állításaiért teii rágalmazás miatt 
feljelentést: 

* Faj ka Lajos közéleti múltja diszkvali-

fikálja arra, hogy enmk a városnak kép-

viselője legyen, az ő jelöltetése a kultusz, 

miniszter ur listáján súlyos tls-t'tetlenség 

a kultuszminiszter ur által méltfan rrpre. 

zcnlált európai szellem ellen. Fajka Ixr 

jósról az ellene megtartott főtárgyaláson 

az orvos-tanu azt mondotta, hogy egy or. 

oosl beavatkozás befolyással volt jelleme 

megváltoztatására, m ly eUenáltóképessé-

gében gyöngi l, jellemét megbízhatatlanná, 

ingadozóvá teszi, hajlamossá Inkorrekt 

cselekvésre. Jogerős itélct kommunista ér-

zelm-ire ulal s erkölcsi beszámíthatatlan, 

só', folytán mentette fel a ti-óság. Lelet-e 

Szeged képviselője, okiról a védelmére hí-

vott orvostanu mondotta el, hog'J fogyat-

kozásai inkorrekt cselekvésre hajlamossá 

s megbízhatatlan jellemüvé teszik s akiről 

jogerős itélet állapítja meg. hogy ismertető 

jelei az alakoskodás, a komolyság hiánya, 

a kópönyeforgatás. A biróí ítélet rögesz-

mének tünteti fel, hoyy képviselőségről 

álmodozik s most az egységespárt szegedi 

szervezete érvényt akar szerezni ennek 

a rögeszmének. Hogy Fajka nem emigráltv 

az igaz. De emlgrálhalott-e az, aki h<£ 

napokig volt a Csillagbörtön és a városi 

szuterén lakója. Fajka Lajos tagja volt 

a kommunista pártnak. S azok, akik a 

Fajka Lajos nevétől terhes listát támogat-

ják, mern k kijelentéseket lenni a nívó és 

elvhüség kérdésében?« 

A tőrvényszék előtti tárgyaláson Dettre Já-
nos kijelentette. hogy a cikk minden állítását 

bizony Unni tudja, nemcsak azokat a tényállí-
tásokat, amelyek miatt Fajka feljelentést lett 
Bizonyítani kívánja a cikknek azt az állítását 
is, hogy Fajka Lajost hazajiatlan és nem. 

ze.i tlen magatartása miatt az ügyvédség gya-

korlatától el.'i totláJc s bizonyítékul hivatkozott 
a Fajka elleni bünlelőügv, az ellene lefoly-

tatott fegyilmi és internálás! eljárások Ira-
taira, tanuk kihallgatását kérte s becsatolta 
Fajkának a szegedi szociáldemokrata párt-
hoz 1926 november havában Intézett levelét, 
melvben Fajka közölte, hogy taktikai okok-
bő i ' l ép csak ki a pártból, de a szociál-
demokrata párt elveit vallja, elítéli a polgár 
ság szervezkedését, mert az árthat a szociál-
demokrata pártnak s kijelenti, hogy kilenc évig 
büszkén hordozta a szegedi tanyákon a szoriál. 
domekrat apárt zászlóját, de most hordozza 
más a zászlót több sikerrel. 1926 végén Fajka 
a szociáldemokrata pártból meg a — balpártba 
lépett á t 

A törvényszéki tárgyaláson Fajka Lajos eL 
lenezte a valódiság bizonyítását, a törvényszék 
azonban helyt adott a valódiság bPongi'ása 
iránti kérelemnek, beszerezte legnagyobb rész. 
ben ugy a vádlott mint a főmagánvádló által 
hivatkozott bizonyítékokat, kihallgatta a tanu-
kat, akik közül többen igazolták, hogy Fajka 
Lajos a kommunista párt tagja volt s hogy a 
diktatúra alán a szociáldemokrata párt kom-
munista frtikclójával tartott. 

A törvényszék a bizonyítási eljárás befeje-
zése után Dettre Jánost a vád alól felmen-
tette azért, mert a« általa Irt cikk állításainak 
valóságát bebizonyította s aki közérdekül iga-
zat ir, azt rágalmazásban bűnösnek kimondani 
nem lehet 

Fajka Lajos fellebbezése folytán kedden fog-
lalkozott az üggyel az Ítélőtábla Skulléty.ion& 
csa. Az ügy előadója Juhász István táblabíró 
volt. szavazóbíró Horánszky Miklós volt. Fajka 
Lajos képviseletében Szenttamásy Miklós, 
Dettre János képviseletében dr. Burger Béla 
vettek részt a tárgyaláson. 

Az egész napon át tartott tárgyalás után 
délután hirdette ki az Ítélőtábla Ítéletét, amely-
fyel a törvényszék felmentő ítéletét helyben, 
hagyta, mert az ítélőtábla meggyőződése sze* 
tini is Dettre János cikkének állításait bebt. 
zonyttotta s ekként való tényeket állított Fajka 
Lajosról. Kötelezte az ítélőtábla Fajkát a költ-
ségek megfizetésére Is. 

Fajka Lajon az itélet ellen semmisegi pa-
naszt jelentett be s igy a végső szót ebben 
az ügyben a Kúria fogja kimondani. 

EMDEN 
a J & ö s ö K H a j ó j a 

hősi eposz a hazaszeretet és önfeláldozásról. 
Egyidejűleg: 

aX.-ik losangeiesi olimplászr« 
készült helyszíni felvételek csütörtöktől a 

Belvárosiban 

S Z É C H E N Y I M O Z I 

Szerdán ée csütörtökön, szeptember hó 7 és 8-án 

H A R R Y P I E L 

A névtelen 
ember 

Csütörtöktől a 
|X.-ik los-angelesi olimpiász 


