
Súlyosan térbeli vallomások 
Vezér Érni ellen 

a rézuálicpanama bünpör tárgyalásán 
(A Délmagyarország munkatársá-

tél) A törvényszék dr. S z a r v a s 

János Ítélőtáblai biró vezetésével 

működő tanácsa szerdán folytatta 

Vezér-féle rézgálicpanama bünpe-

rénck tárgyalását. A szerdai tár-

gyalás ujabb fordulópontot jelent 

a bűnügyben, amennyiben 

eztdkalommal ismét súlyosan 

tei belő vallomások hangzottak 

el Vezér Ernő ellen. 

> Solli László aksóközponti nyomo-

zó volt az első tanú, aki a röszkei 

és szentmijhályteleki rézgálicutal-

vány kiosztás módozatairól adott 

felvilágosítást. 

Dr. B a l o g , h Antal főispáni tit-

kár elmondatta vallomásában, 

hogy megfelel, a valóságnak Vezér-

nek az a vallomása, hogy 300 kg. 

rézgálicutalvíjímt kiosztás végett 

átadott neki,, ő azonban ezekről a 

mennyiségeidről pontos elszámolást 

készített A kiosztott utalványok el-

lenében kiosztott utalványokat be 

is muFittta a törvényszék előtt. 

Dr. S i m o n József tb. tanácsnok 

kijelentette, hogv Vezér igazat 

mondott akkqr, amikor azt állítot-

ta, hogy ó a M u r á n y i István és 

N y á r y György nevére kiállítóit 

utalványt átvette az irodaigazgató-

tól és eljuttatta azokat a címzettek-

nek. Dyen módon tisztázta Vezéri 

két vádpontban a közokirathamisi-

tás bú -itetle, alól. 

Dr. V y i l a s y Pál aljegyző el-

tnondoíta, hogy a hegyközségi 

lajstromot és a pótösszeirási jegy-

zéket, ;unelyenek alapján a rézgá-

licutalvány kiosztást végezték, 1910 

nyugta ellenéhen átadta Vezér Er-

nőnek. A hcayközségi lajstromnak 

és a jv tösszcSrási jegyzéknek etlól 

az időtől fogva nyoma veszett és 

még ma sem találják sehol sem. 

A bűnügy tárgyalásának folya-

mán Vc/jér Ernő mindig arra hi-

vatkozód, hogy a rézgálicntal vá-

gyókban mutatkozó hiányokat min-

dig jelentette Nyilasv aljegyzőnek. 

Nyilasv most kijelentette, a tör-

vényszék előtt, hogy 

Vezértől soha ilyen jelentést 

nem kapott, 

csupán Szüts István felsőközponti 

közigazgatási vezető telt neki je-

lentést hiányokról, Szüls azonban 

Vezértől kapta volna az utalvány-

tömböket. 

Vallomása további folyamán Nvi-
lasy .aljegyző megcáfolta Vezérnek 
azt a vallomását, hogy az iroda-
igazgató tetszésére lett volna bizva 
u pólutalványok kiosztása. Elmon-
dotta, hogy ő határozott utasítást 
•idott Vezérnek, hogv holdanként 
csak 4 kg-t adjon pótlólag az arra 
rászoruló gazdáknak. 

Vezér flfjtyik fővédekezése az ed • 
digiek folyamán az volt. hogy egy 
6000 kg-os rézgálic tétellel 'azért 
nem tud elszámolni, nierl az erről 
szóló utalványmennyiséget kikül-
dötte Alsóközpontra dr. Á r e n d á s 
Xjyörgy közigazgatási kirendeltségi 
•vezetőnek. Nyilasv Pál kijelentette, 
áogy ezt a 6Ó00 kg. tételt ő küldte 
H Árendásnak a saját tartalékából. 

Dt- Árendás György és dr. Szüls 
itöriggzgatási kirendeltségi 

vw*e*6lí elmondották, hogy a ma-

guk részéről mindig pontos elszá-

molást terjesztettek felettes ható-

ságuk elé, a kiosztott rézgálicról. 

P a á l Dezső ellenőrző írásszak-

értőt hallgatta ki a törvényszék 

arravonatkozólag, hogy a kiosztási 

naplóban Szekeres István gazdál-

kodó aláírása hileles-e vagy haniis. 

Paál Dezső Szekeres aláírását hite-

lesnek jelentette ki, ezzel szemben 

D e v i c h Sándor törvényszéki 

írásszakértő azt állapította meg, 

hogy 

az aláírás hamis és az Vezér-

től származik . 

'A következő tanú N á d o r i Géza 

városi iroda igazgató kijelentette, 

hogy a rézgálicutalványokat tar-

talmazó csomagok sértetlenül ér-

keztek meg a földmivelési minisz-

tériumból. Koszó Ferenc városi al-

tiszt elmondotta, hogy azok az 

utalványcsomagok, amelyeket Ve-

zér küldött ki Alsóközpontra, hiá-

nyosan érkeztek. Egy alkalommal 

összeszámolták a hiányt és 5 cso-

magban 832 kg. hiánvt tapasztal-

tak. 

A szerdai kihallgatások ezzel be-

fejeződlek, a főtárgyalást ma foly-

tatják, e/alkalommal kerül sor Ve-

zér Ernőné tanukénli kihallgatásá-

ra, a megvesztegetési vádpontok-

ban. 

FERENCJOZSEF 
KESERŰVÍZ 

Az átokházi orvoslakás 
felépiiésére kölcsönt kap 

a város 
(A Délmagyarország munkatársa-

itól) A szegedi tanyavilág egyik leg-

i szegényebb körzete Álokháza. Ter-

mészetesen, hogy a szegénységgel 

együtt jár az egészségügyi állapo-

tok leromlása is, tehát éppen eb-

ben a körzetben nélkülözhetetlen 

az állandó orvos jelenléte. A város 

öt évvel ezelőtt szervezte meg az 

átokházi orvosi állást, de egészség-

házat. nrvoslakást még nem tudtak 

ott építeni. Az orvos tehát bérelt 

épületben lakott s legutóbb, félesz-

lendővel ezelőtt, amikor orvosvál-

lozásról volt szó. mire az uj orvost 

kinevezték volna, az orvoslakásul 

szolgált épületet más célra adták 

bérbe. Jelenleg tehát az a helyzet, 

hogy Átokházán azért nem lakhal 

állandóan a városi orvos, mert 

nincsen lakása. Az orvoskérdési a 

tiszti főorvosi hivatal egyelőre he-

lyettesítéssel oldotta meg, de vitéz 

dr. T ó t h Béla városi tiszti főor-

vos mindent megmozgatott annak 

érdekében, hogy Atokházán orvosi 

lakás épülhessen. Sikerüli is a vá-

ros vezetőinek támogatásával elér-

nie. hogy a belügyminisztérium 

hajlandó rövidesen kölcsönt adni 

arra a célra, hogy az átokházi or-

vosi lakást felépítsék. Valószínű, 

tavasszal már hozzá is foghatnak 

az építkezéshez s igy az átokháziak 

nem sokáig lesznek már állandó 

orvos nélküL 
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Szegedi ut mutató 
A Somogyi-könyvtárban vaiárnap 

ém ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgalat. 

Az egyetemi könyvtárban vasárnap 
éa ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat 

A varost anozeom egét* évben 
nyitva. 

Szolgálata gyógyszertárak; Bor-
bély Józe*f Tisza Lajos-börnt 20, 
Moldován Lajos Újszeged, Vedres u. 
1, Selmeczi Béla Somngyitelep IX. o. 
489, Nagy Gy. örök. k.'dr. Hangav 
levente Boldogasszony-sugárul 31, 
Zakar S. örök. k. Máthé Mihály Va-
léria-tér 1. 

Városi Sninház: Tacskó . 
Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 

S z e p t e m b e r végén , Széchenyi 
Mozi: S z a b a d s á g v a g y h a l á l . 
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' AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETII 
ESTE NYOLC ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 

— O Q O — 

— Szabadegyetemi előadás. 'A Hor-
thy Miklós-tudományegyetem Barátai-
nak Egyesülete ma. csütörtökön dél-
után 6 órakor a központi épület aulá-
jában (Dugonics-tér 13. II. em.) sza-
badegyetemi előadást tart. Dr. Eper-
jes s y György főiskolai tanár fog elő-
adni: »Tudomány és a világ kenyér-
problémája/ cimmel. Üléselnök dr. 
Koch Sándor egyetemi ny. r, tanár. Be-
lépés díjtalan. 

Kinevezés. A belügyminiszter dr. 
V á m o s s y József szegedi orvost n 
cséffai közegészségügyi körbe a kilen-
cedik fizetési osztályba körorvossá ki-
nevezte. 

Különös osztozkodás M atyai 
örökségen, ördög Ferenc Paprika-ut-
ca 3. szám alatti lakos összeveszel! 
testvérével, ördög Istvánnal az atyai 
örökségen, ördög Ferenc azt állította, 
hogy apjuk halála után fivére olyan 
ingóságokat is magához vett az apai 
háztól, amelyek őt illetnék. Többször 
kérte ezeket a holmikat, ördög István 
azonban nem volt hajlandó átadni, 
ördög Ferenc erre fogta magát, egy 
éjszaka bemászott testvére házához és 
ellopta az atyai örökség hite szerint 
öt illető részét, edényeket és más ap-
róbb tárgvakat A testvér feljelentést 
tett, ördög Ferenc ellen eljárás in-
dult és szerdán a törvényszék büntető 
egvesbirája elé állították. Dr. Kozma 
Endre büntető egyesbiró lopás vétsé-
gében mondotta ki bűnösnek és egyhó-
napi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős. 

Megverte a csőszt, mert nem ad-
ta ki tilosba tévedt jószágjait. Bör-
csök Károly, a Felsővárosi feketeíól-

. deken lakó földműves hatósági közeg 
| elleni erőszak vétségével vádolva ke-
jrült szerdán a tőrvényszék cgycsbirá-
j ja elé. Börcsök malaca és kecskéje le-
(gelészés közben tilosba tévedt, ezért 
a mezőőr behajtotta az állatokat a bi-
tang-akolba. Börcsök ezen annyira fel-
dühödött. bogy megverte, a mezőőri. A 
törvényszék egvesbirája 100 pengő 
pénzbüntetésre ítélte hatósági közeg 
elleni erőszakért, de a büntetés végre-
hajtását háromévi próbaidőre felfüg-
gesztette. 

~ _ Ivódni borija ölébe hajtott® ftfaf 
é* meghalt. F a r k a s József 57 éme* 
Gyóűgytyuk-ntca 9. szám alatti lakó® 
két barátjával borozgatott szerdái* 
délelőtt a Mérei-utcai Sümegi-féle ven* 
déglöbcn. Farkas egy pohár bort ivott 
meg, aztán rosszul lett és egyik km-
rútja ölébe hajtotta tejét. A barát azé 
lőtte, hogv Farkas aludni akar, ezért 
nem háborgatta pihenésében, csak ké* 
sőbb vette észre, hogy mar nincs bWH 
ne élet: meghalt. A hirtelen haláleset 
let bejelentették a rendőrségen, ahoo* 
nan bizottság szállt ki a helyszínre éq 
megállapította, hogv Farkast szivsnél-
hüdés ölte meg. Holttestét a bonctani 
intézetbe szállították. 

_ A Móra*-szobor költözködik... 
M ó r a Ferencnek, a magyar iroda* 
lom kímelkedö egyéniségénél: szob-
rot állított Szeged városa. A szex 
bor — T á p a i Antal szobrászmü-
vész alkotása — ott állt a muzeuna 
előtt, ahol Móra Ferenc hosszú éve-
ken át szolgálta a magyar kuiturát 
és ahol halhatatlanná vált regényei-
nek, novelláinak témájáról álmo-
dott. A szobor minden külsőséges, 
hangos ünneplés nélkül lett Szeged 
közkincsévé. Leleplezése nem tör-
tént meg mind a mai napig sem; 
csupán az alkotója, Tápai szobrász-
művész rántotta le róla a leplet egy 
keserű éjszakán... Hogy mégis, 
vagy talán éppen ezéri leginkább: 
közkincsévé lett a város polgársá-
gának, bizonyítja, hogy a Heleple-
zés« után hetekig, hónapokig nem 
hervadt cl a virág a szobor talap-
zatán. A szeretet és megbecsülés il-
latos virágait hordta oda Szegedi 
közönsége a fehér szobor talapzatá-
ra és a mellékalakként szereplőMá-
tyás gazda ölébe, a Móra Ferenfl 
lelkéből született magyar paraszté-
ba, aki csöndes nyugalommal ült ott 
és örök mosollyal szemlélte az idd 
múlását... Móra Ferenc szobrának 
nem éppen eseménytelen történeté-
ben most uj fejezet nyílt meg. A 
szobor költözködik. Áthelyezik * 
Tisza partjára, szemben az ez év 
tavaszán felállított Tömörkény-sno-
borral, amelynek pandantjaként 
szembefordul majd a várossal éa 
őrködik a Tisza halk morajlása fe-
lett. T ö m ö r k é n y István és Má-
ra Ferenc egymást követték a sze-
gedi városi muzenm igazgatói szé-
kében és a Dugonics-Társaság ve-
zető pozíciójában, fis egymást kö-
vették a halhatatlanságba azon a? 
ulon. amely a magvar föld igéinek, 
rengő szaván át a magyar nemzet 
lelkéig vezet... Ezt szimbolizálja 
tiszaparti szobruk is, amelyen sohai 
sem szabad, hogy a virágok elher-
vadjanak . . . 

— Eíjhéti foKhárra ítélték a tóival 
bejárónőt. Haska Lajosné bejáróné 
szolgálati helyéről, L a n d e s b e r g 
Gyöngynétől két fehér lenvászon pap-
lantepedőt lopott. A törvényszék Kín-
tető egvesbirája szerdán egyheti fog-' 
házra Ítélte lopás vétsége miatt, 

Félévi börtön kerékpárlopágért 
Erdélyi János husipari munkás, Arvn-
titca 23. szám alatti lakos okiéber 
16-án ellopta Ilödőr Ferencné Makkos-
erdősor 4b. szám alatti lakos kerék-
párját annak lakása elől. A kerékpár 
alkatrészeit leszerelte, vázát pedig a 
Vér-tóba dobta. Ezen művelet közben 
elfogták és szerdán a törvényszék bün-
tető egvesbirája elé állították. Dr. Koz-
ma Endre egyesbiró tekintettel arra, 
hogv Erdélyi már többször volt bün-
tetve, félévi börtönre ítélte a kerék-
pártolvajt. Az Ítélet jogerős. 

Fájdalomtól megtört sziwel jelentjük, hogy szeretett bátyánk 

Cziner Zsiga bácsi 
81 éves korában ma éjjel elhunyt. Temetése folyó hó 22-én. pénteken 

délután 3 órakor lesz a Kálvária-utcai izraelita menházból, 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD 


