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.Szegednek nyert ügye van 
a nemzetközi autóut kérdésében" 

A főispán tárgyalása Fabinyi kereskedelmi miniszterrel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Burányi 
Tibor főispán egyheti távollét után hétfőn érke-
zett vissza Szegedre. Az elmúlt hét nagyré-

szét másik törvényhatóságában. Baján és Bács-
bodrog vármegyében töltötte, közben Budapes-
ten is járt. résztvett a belügyminisztériumban 
a főispáni értekezlet '•• a város különféle 
ügyeit intézte el. A főispán budapesti útjáról a 
következőket mondotta: 

— Eliártam a transkontinentális autóut ügyé-
ben. beszéltem Fabinvi Tihamér kereskedelmi 
miniszterrel és arra kertem, hogy a döntés al-
kalmával vegye figyelembe azokat a rciulkivül 
fontos érdekeket, amelyek Szegedet fűzik eh-
hez a kérdéshez. Időközben megtartották Sze-
geden az útszakasz közigazgatási bejárását, 
amellyel kapcsolatban Szeged szempontjából 
megnyugtató kiielcntések hangzottak el. A mi-
nisztertől is megnyugtató nyilatkozatot kaptam. 
Kijelentette, hogy a kérdést tulajdonképen még 
nem isméi , csak akkor (.önthet benne, ha a 
szakhivataloktól és az érdekeltségektől megkap-

ja a szükséges nyilatkozatokat és jelentéseket, 
de azt máris közölheti, hogy Szeged város ta-
gadhatatlanul igen font is érdekeit a döntés al-
kuimával okvetlenül figyelembe veszi és olya« 
megoldást keres, amely a város érdekeinek a 
legjobban megfelel, '-acsak ez a megoldás nem 
sértene mis, fontosabb érdekeket. A miniszter ki-
jelentéseiből ugy érze,- — mondotta a főispán 
—, hogy Szegednek nyert ügye van. 

Elmondotta még a főispán, hogy telefonérte-
sítést kapott Weiss Istvántól, tz ÓTI vezérigaz-
gatójától a sze<redi OTI-s^ékház építése ügyé-
ben. amelyről badarai ti tudósítónk jelentése 
alapján néhány nappal ezelőtt már beszámol-
tunk. Weiss István most értesítette a főispánt 
arról, hogy az ')Tl gazgatósága végre elhatá-
rozta az uj szegedi székház íelépítését és a 
tervezés munkájára felkért hat budapesti és 
négy szerredi építészt. l i a a tervek elkészülnek 
és az OTI kivitelre alkalmasat talál köztük, 
valószínű, hog-* c.- építkezést még ebben 
évben megkezdik. 

az 

Dlnich Ödön és Andaházy-Kasnya 
képviselők vallomása az algyői 
revolveres botrány ügyében 

fA Délmagyar^rszág munkatársától.) Az aí-
győi revolveres botránv ügyében a szegedi já-
rásbíróság hétfőn dé'előtt tanukat hallgatott ki. 
Az ügy — mint emlékezetes — Amlcházy Kas-
nya Béla országgyűlési képviselő tavalyi meg-
akadályozott beszámolója körül keletkezett Di-
uich Ödön képviselő és Szilády Ferenc kiste-
leki vasutas között, aki revolvert rántott és rá 
akart lőni Dhichre. A járásbíróság Sziládyt fel-
mentette azon . címen, bog*' önvédelemből hasz-
nálta a fegyvert. amely csütörtököt mondott 
Fellebbezés folvtán a törvényszék elé került az 
ügy, amely dr. Eisner . anó, Dinich Ödön 

képviselője kérelmére elrendelte a bizonyítás 
kiegészítését és azzal a járásbíróságot bízta 
meg. 

A hétfőt tárgyaláson elsőnek 

Dinicli Ödön képviselőt. 

a sértettet hallgatta ki a bíróság. Dinich elmon-
dotta. liogv a gyűlésre elkísérte Andaházv 
Kasnyát. Már előzőleg értesült arról, hogy a 
gyűlést mog rkarják zavarni, ezért igyekezett 
mérsékelni a hangját, nehogy emiatt oszlassák 
fel a gyűlést. Beszéde közben valaki Bethlent 
abcugolta és Gömböst éljenezte, ebből keletke-
zett az el«") szóváltás. A szolgabíró elrendelte 
a gyűlés feloszlatását. Beszéde közben megfi-
gyelte, liogv kik voltak a közeszólók és arra 
kérte a csen "íröket, hogy ezeket igazoltassák 
le. Az egyik Batta István névre kiállított arc-
képes igazolvánnyal igazolta magát, a niásik 
pedig nem tudta magát kellően igazolni. Ugv 
látta, hogy a vádlott cl akar tűnni a tömegben, 
ezért rászólt, hogy ne menjen el. mert a köz-
ségházára mennek igazoltatás végett. A vádlott 
gorombán válaszolt. crr~ azt felelte, hogy -.az 
olyan ember, rki nénzért víllalkozik békés gvií-
lés megzavarására, r.z csirkefogó". A vádlott 
őt visszacsirkefogózta. Ezek után megkérdezte 
a csendőrt hogy inic.t neci Icd közbe, de a 
csendőr erre nem mutatott hajlandóságot. 

Ekkor — folytatta vallomását Pinicli — 
részint. hogy megtoro'iam a sértést, részint, 
hogy a csendőr közbelépését kiprovokáljam, or-
ronvágtam a vá llottct. dc a csendőr még erre 
sem léoett közbe. A vádlott ezékután -ámemelte 
a botiát. de én elk">i'am a kezét és kicsavar-
tam belőle a botot, Zkkor a vádlott egy lépé«4 

hátrált, zsebéhez kaoott, kirántotta revolver*' 
és kétezer egv—ásvtán rámsiitötte. Ekkor lé-
pett közbe a csendőr és puskáíát ugv vágta 
közénk- liogv a szu-onyt az én mellemnek 
irányította. Míelöt ez megtörtént volna- nehogy 
harmadszor is elcsettentitse a pisztolyt, a bot-

tal a kezefejére ütöttem. 'A' vádlott ekkor a jobb 
kezéből a balba tette át a fegyvert, felemelte, 
hogy rámsujtson vele. Világosan láttam, hogy a 
pisztolynak mind a két csöve golyóra volt tölt-
ve. 

Andaházy Kasnya Bélq^^.y^ j 

hallotta, mikor Szilády, ti v..:Vott igazoltatás-
kor hamis nevet mondott be. Később arra lett 
figyelmes, hogy a - ác'lott csirkefogót kiabált. 
Dinich valan :t kérdezett, majd orroYiütötte Szi-
ládyt. Az ütés után a vádlott felemelte a botiát, 
de Dinich kikaüta a kezéből, azonban nem ütöt-
te meg vele. A vádlott ekkor kikapta a zsebé-
ből a revolvert és kétszer elcsettentette, mielőtt 
harmadszor is csettenthetett volna, Dinich a ke-
zére ütött. A csendőrük rz egész jelenet alatt 
? közelben voltak, de egyikük sem lépett közbe. 
A revolvert az ő intervenciójára vették el a 

vádlottól. Látta a pisztolyt a csendőr kezéber 
és azt is látta, hogy a Pisztoly meg van töltve. 
Figyelmeztette Dinichet- hogy nézze meg a re-
volvert, mert később azt í gják mondani, hogy 
nem volt megtöltve, Dinicli azt felelte, hogy 
már megnézte. 

Ezután 
az alzv'öí t: mkat 

hallgatták ki. Erdős Pál napszámos hallotta a 
'-öksönös csirkefogózást, majd látta, amikor 
Szilády revolvert rántott és azt rásütötte* Di-
-íchre. A csendőr cs"k később lépett közbe. 
Hasonlóképen vallott özv. Korsis M'hálvné-
"iró Ferenc, Tóth Sándor is. Tari Jánoshoz 
itték be a csendőrök Sziládyt, aki ekkor azt 

nondotta: 
— 'Az istenláját, bár csak elsült volna a pisz-

tolv... 
Érdeklődés előzte n e g Batta István baranya-

csellyci lakos, magántisztviselő kihallgatását. 
Batta egvike volt azoknak, akiket Dinich. 
mint rendbontókat leigazo'.tatott. Batta azt val-
lotta. hogy a leigazoltatás után azonnal az ál-
lomásra ment. mert félt a kellemetlenségektől. 

Dr. Eisner Manó azt kérdezte a tanútól, tud-e 
arról, hogy Szilády rtven célból ment Algyőre? 

Dr. Szalay biró a kérdés feltételét nem en-
gedte meg tzza l az indokolással, hogy a bizo-
nyítás kiegészítését erre a körülményre nem 
rendelték el. 

Angyal Lajost és Hudák Mihályt hallgatta ki 
még a bíróság. c/,zel a tanúkihallgatások befe-
jeződtek. A bíróság az összes iratokat felter-
jeszti a törvényszékhez, ahol rövidesen megtart-
ják a fellebbviteli tárgyalást. 

a legjobb tip l 

borotvakré 
' kényes igényű 
urak részére 

Kapható a Segesváry Dezső és 
Vajda J. é s t á r s a drogériákban. 

Pálfy 
polgármesterhelyettes 

bizonytalan időre 

elhalasztotta szabadságát 
(A Délmagyarorsiág munkatársától.) A kis-

gyűlés — mint ismeretes — május 7-től, hétfő-
től engedélyezte dr. Pálfy József polgármes-
terhelycttes hathetes nyári szabadságát. A pol-
gáirmosterhclyettes azonban hétfőn is megjelent 
hivatalában, intézte a hivatalos ügyeket, maid 
deltáiban látogatást tett Burányi Tibor főispán-
nál- akivel hosszabb Jeig tanácskozott. 

Dr. Pálfy József a főispánnál tett látogatása 
után a következőket mondotta a Délmagyaror-
szág munkatársának: 

— A helyzet ugy alakul?, liogy szabadságo-
mat most nem kezdhetem meg Igen fontos vá-
rosi ügyek adódtak, amelyek feltétlenül meg-
követelik jelenlétemet. így elő kell készítenünk 
Kállay Miklós földművelésügyi miniszter szegedi 
látogatásának programját. Szabadságomat igy 
bizonytalan időre cl kelhtt halasztanom. 

Itt említjük meg, hogy Rack Linót pénzügyi 
tanácsnok, aki léhány nappal ezelőtt orvosi bi-
zonyítvány alapján kérte nyári szabadságának 
azonnali engedélyezését, szabadságát már meg-
kezdte, — hivatalszobájának lezárt ajtaján már 
ott a cédula, amely hirdeti, hogy szabadságon 
van. 

Revolveres gyilkosság 
Domaszéken 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
napra virradó éjszakán gyilkosság történt Do-
maszéken. Csdnvi József 20 éves legény agyon-
lőtte Zombori György nevii 21 éves barátiát. 
Zombori összeesett és néhány perc alatt kiszen-
vedett. A golyó a bal halántékon hatolt a fejbe 
és a jobboldalon távozott el. Csányi a gyilkos-
ság után megszökött, a rendőrség néhány óra 
múlva azonban elfogta. 

A gyilkosság előzménye az volt. hogy a le-
gények többedmagukkal a Bozsó-kocsmábnn 
mulattak. A két legény között valami nézetel-
térés tám-dt. mire Zombori bicskát rántott. Csá-
nyi — előadása szerint — önvédelemből vette 
elő a pisztolyt, amely azután véletlenül elsült. 
A rendőrség elrendelte a holttest felboncolását, 
egyúttal meginc'ult a vizsgálat abban az irány-
ban. hogy a gyilkosság gy történt-e. abogv 't 
Csányi előadta. A evílkos leeénvt letartóztat-
ták. 
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