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ml _ • • 1 1 • F i minden párért szavatosság. G y á r i l e r aka t a tavasz, vegyünk GFB harisnyat poiink Testvéreméi 
István gazdakör! elnök, Almásá Ferenc tanitó be-
szólt A Nemzeti dalt Hullmann István szavalta 
el. 

A VI. kerületi Központi Társadalmi Kör jól-
srkerillt ünnepséget rendezett, melyen beszéllek: 
dr. Kogutovitz Károly, dr. Hajnal István, dr. Szé-
chényi István és dr. Bokor Pál ny. helyettes pol-
gármester. A műsoron szerepeltek: Varga András, 
Nagy Thomann Juci. Ródin Etel, Liliom Manci-
ka, Bolgár Ilonka, Miig Etel, Scfamidt János, dr. 
Lefed Pál, és dr. Hunyadi János. 

Iskolák 
X belvárosi község! népiskola jól sikerült Is-

kolai ünnepéllyel ünnepelte meg a szabadság nap-
ját Az ünnepélyt Lantos Béla felníigyelő-igazgató 
nyitotta meg. Az ünnepi beszédet Rózsa Imre ta-
nitó mondotta. Verseket szavaltak: Zolnay László, 
Zsoldos Sándor, Lajos István, Márkus László, 
Kozma Gyula, Bába László, Kopasz Ferenc, Fir-
bás Oszkár, Kertész Lajos, Krizmanios Károly, 
Lantos István, Boldizsár László, Szélpál Ottó, 
Kamrás Károly, Kovács István, Rózsa Rajm" 
Mnyer Béla, Varga István, Lichtner Zoltán, Weí-
gert Eduárd és Kerrry Kálmán tanulók. 

Szép ünnepséget rendezett a SzilMri-ntt elemi 
tukoía ín suerdán délelőtt. Az ünnepi beszédet Fo-
nyé András tanitó mondotta. Az énekkart Alexan-
drovios Mihály vezényelte. A műsoron Kakuszn 
Béta, Dékámy József, Csalhó György, Papp Teréz, 
Hegedűs Jenő, Péter Béla, Losonczi László és 
Szabó Bona tanulók szerepeltek. Az ünnepséget 
Hertelendy Jeaö Igazgató nvitotta meg és zárta 
be. 

Az Ipartestület 
A wegedi iparosok az ipartestület márványter-

mében rendeztek meg szerdán este márciusi va-
csorájukat nmei yen számos vendég is megjelent. 
Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő kö-
szöntötte a vendégeket majd felkérte dr. Dettre 
János ny. főispánt, az ipartestület ügyészét, hogy 
tarts* meg ünnepi előadását 

TVtfire János azzal kezdte döadá-At. hogy két 
márrinsi ünnep van, az egyik a gondolat és sajtó 
szabadságának ünnepe, a másik a szónokok ün-
nepe, akik — évtizedek óta, — az év egy napján 
aA ünneplik, ami eűen az év többi napján küzde-
ni*. Márerns jelentőségének méltatásához a 
tórféndnm legendáiból és frázisoktól mentes meg-
ismerése szükséges. 

VfezoWa a n»(5fsr társadalom osztáíyfagozódását 
ismertette a 48-as törvényhozás pártjait, a pár-
tok törtkvéseit s kimutatta, hogy a forradalom 
polgári forradalom volt, bár polgári harcosat alig 
voltak. Részletezte az TTtofoíS rendi OTOzá ggvülés 
tievflkenységét s kimutatta, hogy a párizsi, a né-
metorrwágl, a bécsi s a pesti forradalmakéak mi-
lyen hatása veit a negyvennyolcas törvényhozásra. 
A negyvennyolcas törvényhozás neon forradalmi 
hangulatban, inkább a forradalomtól tartva, al-
kotta meg törvényeit. A negyvennyolcas törvény-
hozás nj korszakot nyitott fel az ország történe-
tében, habár a törvényhozás alkotásai s „az ucca 
forradalma" között a lelki egység soha nem volt 
meg. Már Petőfi tiltakozott az ellen, hogy a ne-
messég joglemondását önként hozott áldozatnak 
tekintsék. Kossuth Lajosnak és Deák Ferencnek 
szaruival is igazolta, hogy a Jobbágyság felsza-
badítása nem a nemesség önkéntes lemondásának, 
hanem a forradalomtól, és polgárháborútól való 
félelemnek volt az eredménye A negyvennyolcas 
törvényhozás sajtótörvényét a márciusi ifjúság el-
égette, mert Metternich sajtótörvényénél rosz-
szabbnak tartotta, a negyvennyolcas törvényhozás 
olyan népképviseletet alkotott, ami a nemzet 
társadalmának Jelentékeny részét a törvényhozás-
ból kizárta, a jobbágyság felszabadítását sem 
végette el teljesen s a nemesség kártalanításáról 
akkor is tárgyalt, amikor az osztrák hadsereg az 
ország szivét fenyegette már. Elmondotta, hogy 
a parasztkérdésből hogyan lett nemzetiségi kér-
dés s a nemzetiségi kérdésből szabadságharc. 

— Amit március tizenötödikének követelései-
ből a negyvennyolcas törvényhozás nem valósított 
meg, annak megalkotása a mi kötelességünk. Ha 
a törvcny+iozás nemzeti ünneppé nyilvánította 
március tizenötödikét, akkor a márciusi követe-
lésekből is nemzeti követelések váltak. Március 
15-e sokkal inkább a jövö programja, mint a mult 
emléke. Ennek a napnak nemcsak nemzeti, hanem 
gazdasági és társadalmi programja fs van s a 
nemzet haladását csak azok szolgálhatják, akik 
március tizenötödikének gazdasági és társadalmi 
programját is igyekeznek a szabadság és jog-
egyenKteig szellemében megvalósítani 

Dr. Dettre János mindvégig érdekes és élveze-
tes előadását a vacsora nagyszámú közönsége lel-
kesen megtapsolta. Utána Butter Lajos szavalta 
el a Nem cet i dal-t, Bittó János három hazafias 
dalt énekelt igon nagy hatással, Tomesváry Ist-
ván „Magyarok imája" cimü költeményét adta elő. 
Knöpfler Ilona Liszt II. rapszódiáját zongorázta 
megérdemelt sikerrel. A műsor után táncraperdült 
a fiatalság, az ünnepély a késő éjszakai órákban 
ért véget 

A színház 
A városi színházban szerdán este a Turul Szö-

vetség rendezett díszelőadást A közönség zsúfo-
lásig megtöltötte a nézőteret A nivós műsor első 
számaként a filharmonikusokkal megerősített ka-
tona zenekar Flcbtner Sándor vezényletével a 
Hunyadi László-nyitányt adta elő. A Már. Hazánk 
Dalkör dallamai után Fichtner „1848" oimü szim-
fóniáját játszotta a zenekar nagy sikerrel. Dr. 
Széchényi István ünnepi beszédet mondott, majd 
Móra Ferenc beszélt nagyhatású előadásában köz-
vetlen hangon a régi március 15-mékrőL A kiváló 
írót mélyen járó és költői szavakkal átszőtt elő-
adása után hosszasan, melegen ünnepették. Esr-

(A Délmagyarország munkatársátfii.') A mult 
év őszén megdöbbentő gyilkosság történt öttö-
mösön. Az egyik dűlőúton agyonverve, holtan 
találták Barát Vince földművest. A rendőrség 
9okáig nem tudott a tettes nyomára akadni, 
később letartóztatták az áldozat unokaöccsét, 
ifj. Barát Istvánt aki a gyilkosságot beismerte. 
Elmondotta, hogy nagybátyját nem szándékosan 
ölte meg, hanem tettét jogos védelemben kö-
vette ei Nagybátyja ugyanis megtámadta és ő 
védekezésül ütötte le- A nyomozás során érde-
kes dolgokat állapított meg a rendőrség Esze-
rint Barát István a gazda feleségének felbuj-
tójára ölte meg naqyb tyiát. Barát Vince ugyan-
is meglehetősen mulatós életet élt, udvarol-
gatott és emiatt állítólag a felesége arra biz-
tatta a gyilkos legényt, hogy ölje meg nagy-
bátyját. Barátnét is letartóztatták, de ő mind-
végig tagadta, hogy köze lett volna a gyilkos-
aághoz. 

A törvényszék eföfct januárban megtartott fő-
tárgyaláson védekezésében előadta, hogy nagy-
bátyjával rossz viszonyban volt. Az ő testvérei 
csúfolták Barát Vincét azért, mert a gazda ud-
varolgatott a faluban. Ezért Barát Vince meg-
haragudott reá és testvérei e és kitiltotta ölcet 
a házából. Később felkereste a szüleit és pa-
naszt tett reájuk. Eközben összeveszett szülei-
vel és súlyosan megsértette őket. Ekkor elhatá-
rozta, hogy szülein esett sérelem miatt elégté-
telt vesz. Magához vette a kapát és megleste 
egy sötét uton Barát Vincét. Az volt a szán-
déka, hogy jól megveri. Amikor nagybátyja 
meglátta, durva szavakkal támadt reá. Ekkor 
történt, hogy felkapta 8 kapát és azzal többször 
megütötte Barátot, akt elvágódott. Ezután még 
néhányat rácsapott, majd otthagyta. Csak más-
nap tudta meg, hogy ütései következtében nagy-
bátyja meghalt. 

Á törvényszék Barát Istvánt gyilkosság bün-
tette miatt 10 évi Jegy házra ítélte^ az özvegyet 
ellenben a felbujiás alól bizonyítékok hiányá-
ban felmentette. Barátné felmentése jogerőssé 
váltj 

Pilléres 
árakon 
árusítom ki Ul m i n t á k bevezetése 
folytán a régebbi d u p l a d a m a s z t 
minta asztalkendőket, abroszokat és 
törülközőket stb. d a r a b o n k i n t is 

C S E T S m ü s z ö v ő 
Rudolf tér 9. szám. I. emelet. a>o 

terház István a Turul Szövetség nevében beszélt. 
A műsor utolsó számaként szinrekerült az Elné-
mult harangok első felvonása. A közönség sokat 
tapsolt a szereplőknek: Deréky Jánosinak, Köny-
ves Tóth Erzsinek, üti Gizának, Herczegh Vilmos-
nak, Oláh Ferencnek, Sötét Balázsnak, Lázár Ti-
hamérnek, Rásó Idának, Hegedűs Rózsinak. 

A lányán 
Alsótanyán a szokásosnál is nagyobb keretek 

kőzött ünnepelték meg március 15-ikét Az ünnep-
séget a gazdakör rendezte. A tanya népe reggel 
ünnepi istentiszteleten vett részt Az ünnepi szent-
misét dr. Balogh István plébános mondotta. A 
miséről a közönség a gazdakör székházába vo-
nult, ahol kezdetét vette a szép ünnepség. Az ün-
nepi beszédet dr. Rektenwald Kristóf mondotta, 
aki beszédében emlékeztette a hallgatóságot a 
negyvennyolcas események jelentőségére. A kivá-
lóan sikerült ünnepségért az érdem a tanítóságot 
illeti. A nivós műsoron szerepeltek: Szécsi Antal 
alelnök, aki a megnvitó beszédet mondotté. Ba-
barcai Júlia, Módra Imre, Papp Matild, Pallai 
Mihály, akik szavaltak, Masa Imre elnök zárta be 
az ünnepséget 

Csütörtökön tárgyalta az ügyet az ítélőtábla 
Koirács-tanácsa. Dr. Batta Gyula indokolta meg 
a fellebbezést dr. Zobag Ferenc főügyész az 
ítélet helybenhagyását kérte A bíróság a tör-
vényszék által kiszabott 10 esztendei büntetést 
nyolc esztendőre szállította le-

Gesztenyepüré? 
Ez ma a legolcsóbb ós legjobb tiszta! 

Naponta friss késsen kapható P 1*40 kg.-5«ént. 
Olcsóbb mintha otthon bajoskodna készí-
tésével! Müller diótörő da. Mér el ucca 21. 
Telefon 26—69. — Bändelest házhoz szállít ok. aj 

„ifszakai vándorok 
vakmerő rablása 

kísérlete 
(A Délrrwgycrország munkatársától ) A gádo-

rosi csendőrség elfogott három fiatalembert, 
akik furfangos módon akartak kirabolni egy 
öregasszonyt. Ez az asszony arról volt ismere-
tes a faluban, hogy rendkívül vallásos életet 
él- Egyik este beállított hozzá egy Krisztusnak 
maszkírozott férfi, két másik ember társaságá-
ban, akikről azt állította, hogy azok az ő tanít-
ványai Az asszony nagy tisztességgel fogadta 
az »égi vándorokat«, ahogy a jövevények ma-
gukat nevezték, jó vacsorát készített nekik és a 
belső szobában lefektette őket. Nemsokára az 
asszony Is nyugovóra tért. Később hazatért a 
fia, akinek örömmel újságolta, hogy kik a ven-
dégei. >A belső szobában alszik Jézus Krisztus 
két tanítványával« — mondotta fiának. A fiu 
azonnal gyanúsnak találta a dolgot, de édes-
anyjának nem szólt. Nemsokára titokban fel-
öltözött és értesítette a csendőrséget. A csend-
őrök azt a tanácsot adták a fiúnak, h»gy men-
jen haza és feküdjék le, mintha semmi sem 
történt volna, ők majd az udvarból figyelni 
fogják a »vándorokat«. 

A járőr elhelyezkedett az udvaron ugy, hogy 
beláthatott az ablakon keresztül a szóbába, 
ahol »Krisztus és tanítványai« nyugodtak. Nem-
sokára a három férfi óvatosan felkelt és fesze-
getni kezdte a sublót és a szekrény fiókját. A' 
csendőrök azonnal rajtaütöttek a társaságon és 
bekísérték őket az őrsre. 

Kihallgatásuk alkalmával elmondották, hogy 
azért választották ezt a trükköt, mert tudták, 
hogy az asszony nagyon vallásos és ha el is 
visznek tőle valamit, nem fog feljelentést tenni. 
Bevallották, hogy azt a 300 pengőt akarták el-
vinni, amit az asszony sertések eladásából ka-
DűJtt 

Nyolcévi fegyházra ítélték 
a gyilkos ölfömösi földmivesf 


