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Telefon 13-33.

ítélet az orgoványi bünpörben.
Budapesti tudósítónk telefonjelentése:
Az orgoványi hármas gyilkosság ügyében nia délelőtt 10
órakor hirdette KÍ Ziegler csendőrezredes tárgyalási elnök a rablással és gyilkossággal vádolt Zbona János, Danics Mihály, a
Tóth testvérek, Tóth Gyula és Juhász István bünpörében az
itélefpt.

Danics Mihály másodrendű vádlottat tiszt-

helyettesi rangjának és kitüntetéseinek elvesztésére, valamint 6 évi börtönre. Juhász István
III-rendü vádlottat 5 évi börtönre, Tóth Ambrus
és Imre testvér-vádlottakat 3 - 3 évi börtönre és
Zbona 1-rendü vádlottat rablás bűntetté- Tóth Gyulát 2 évi börtönre itélte és pedig vaben mondti ki bűnösnek a katonai tör- lamenyit rablás bűntettéért. A gyilkosság vádja

vényszék és ezért törzsörmesteri rangjának alól a vádlottakat fölmentették.
és kitüntetéseinek elvesztésére, valamint 7 évi
börtönre itélte, amiből 5 hónapot a vizsgálati
fogságból kitöltöttnek vett.
Felelős szerkesztő: Vermes Ernő. Oábnagyarorszáe Hírlap- ts Nvomdavillalst Szeged.
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sok c etet es vérét.
jogot, amitől a kormány taktikája a kérdéséről. Az emigráció kérdésével '
kapcsolatban nagymennyiségű izgató \ t™ * " ,!? és fegyveres^ flrséget álÉppen árért igen klilönösne< ta- nemzetet megfosztotta, vissza kell
röpiratot olvasott föl, amelyeket az litottak ki. Az~ elhurcolásnál semmi
szerezni.
A
kormány
nem
a
konzerlajuk, hogy mé<? mindig akadnak
emigránsok Ausztriából Magyaror- időt nem engedtek; az ágyból húzúgynevezett konsnuktív hangidók és vatizmus politikáját folytatja. RendPénzüket 3000
szágra csempésztek be. Az egyik ták ki legtöbbjüket.
siószólek, akik a hazafiság tiszta és szere az erőszak és a sötétség.
röpiratban pénzünket kritizálták, a dináron fölül elvették tőlük.
(Helyeslés
az
ellenzéken
)
nemes érzését össze akarjak zavarni
A kiutasitottak majdnem
kivétel
Rainprecht ezután a főrendiházra másikban a kormányzóról írtak olyan
és téveszteni a terror fogalmaval és
nélkül intelligens emoerek, ven közvonatkozólag
azt
a
megjegyzést
hangon,
hogy
megsértették
a
kora summum jus summa injuria kötefzi, hogy ennek
megvalósítása mányzó méltóságát. Kijelenti, hogy tük né«y reformá us Cs kit katolikas
zépkori elvét prokbmálják.
elsősorban a kormánypártot érdekli, miután a kormány iránt bizalommal ; lelkész, továbbá orvos, mérnök, bankI tisztviselő, gyógyszerész stb. ÉrdeNagyon rossz szogálatot tellek a ő és pártja ezzel szemben bizalmat- van, a javaslatot elfogadja.
nagyrésze
magyar^agn^k és a hazafiságnak lanságát fejezi ki. Az országnak
Elnök napirendi javaslatot tesz. l kes, hogy Ű kiutasitottak
azok a bizor.jára éietlen és fölté le- külföldi Kölcsönre van szüksége, Kedden folytatják az indenmnitás zsidó vallású.
nül iz'úsieien egyé. ek, akik Znonát kereskedelm szerződéseket kell kötni j vitáját. Az ülés vége egynegyed négy
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és társ-.it, az ory >ványi rabiókat fe- a szomszéd államokkal. Ezután be- 1 órakor.
órakor találkoznak BuJapesten az
hér szegfüvei ünnepelték. Hogy jönADbazia-^ávéhízban, együttesen mennek a vér h sei, a bűn szolgál ahnek föl a kül gy minisztériumba és
hjz, hogy áítatlan f^hér viragesővel
helyzetük reparálását fogják kérni.
fogadják őket és éppen n a, amikor
A kiutasítottak közül szombaion
mig az elvakultak es eifoguitak is
éjjel 95 en, vasárnap éjjel pedig
kezdenek jobo belátásra férni és a
105-en érkeziek meg a magyar hanert.rég meg hires parancsosztoga- Kétszáz magyart toloncoltak át a szerbek magyar területre. tárra.
!ó«c és v.r s te .t!-;kel fényezők is
A kitoloncoltak Szegeden.
megtsgadják i.nmár a közösséget a
közönseges gonosztettek végről ajVasárnap
éppen
olyan
szo- ágyukból húztak ki a szerbek és a
tóival.
morú
képe volt a
Róku ; -állo- rendőrségre vitték őket, ott megkapmint
1919—20-ban. ták a szigorú paranc;0», nogy kétEz a fehér szegfüzápor virágnyel- másnak,
íoztak a vagonok három óra alatt szedjék össze holven azt j-itní!, hogy még mindig Menekülteket
váratlanul.
A
menekültek mijukat, mert azonnal el kell hagy- A parlamenti 33-as bizattság ülése.
akadnak, tkik a terrorista eszközön —
tilalma még
szigorú:n niok á várost. Újvidékről harmincat,
BUDAPEST, julius 10. Ma délhívei és a fehér szegfüvei itt lulai- beköllözcsi
dorképen bombái dobtak ana a | fönnáll, annál H3gtobb volt a u efc- Topolyáról Dtöt, Szabadkáról har- után tartotta alakuló ülését a parlarenore, amely, la-san, de tiziosan I lepetés vasárnap Ú pályaudvaron mincat, Zentárói narmincat, Verbász- ment épületében a drágaság és a
l-kásrendelet tárgyalására kiküidölt
|Ré s ii csak kezd a régi káosz he- I lévő ellenőrző kiienciel.sepnél, hopy ró' hatot utasítottak ki
Valamennyit Horgosru vitték, ahcl harmincháromtagu bizottság, amelylyébe kialakulni. Virágot viselni min- ' a Szabcukt. felöl »írk^ő vonaton
denkineK jogában áll és mindenki sok k'jténiteK T.Jgya' érkezett s: -rl jegyzökönyve' vettek föl, lajstromoz- n k einökéve Heinrich Ferencet
olyan virágot visJ, amilyen; az iz- térülőről. A kiutasításról a legküM'i- ták őket, ^i/Fuppülták a határig, választották meg. A bizottságban
a
virágnyelve, a szive parancsa közőbb hire'í keltek szárnvra ne.n- majd átaJWk óket a magyar ható- Vass József kifejtette, hogy mért
D
volt szükség a lakásrendelet kiadádik'ál. >- at.atlan virággal tűrtetni csa'i S'egeden, hanem orsz.*,f szerte. ságoknak.
Egyelőre nem is lehet a kiutasítáA szolgát.Iró a kiutasitottak elő- sára és mért nem lehet a rendeletet
ártalmas gonosztettel; hősei me'lett
szerint
azt
mondotta, fölfüggeszteti. Mijd is-nertetie, hogy
" f í « a virágnyelv csak nö- sok lulajdc .képeni okát >n.?gállapi- adása
veli azt a bábeli zürzavait, amely a tani, tény azonban, hogy r'zol. reior- hogy t í az intézkedés ezért 'örtént, a lakoérek tulaj'Jonkcpen az 1920-as
lelkek egy ncgy csapatában még min- zicképen történtek á'litólagos inci- mert Pecr 't állítólag inzul'illák és lakbérhez képe%t cs:tk két—háromfö.'puroztak az SHS allarr alkonzul- szorosra emelkedtek, vsgy legföljebb
dig uraikvxlü; és amely a k a d á l v X t densek miatt.
jat
és a SZTÖ szolgabíró állítása ötszörösére.
Az eijő kitoloncolás Sz»bHci'"*ről
gördít jobb éö tisztultabbldök várvava
Vázsonyi V : mos indítványozza,
történt még nedij; n<jr rt t-ghumá- szerin' fvt a kérelmet Magyarország
várt eljöveteie elé!
nus?bb módún. Kiv.c venöt ma- még r._„i reparálta, sőt a szer^ hogy a béremeest bizonyos skála
A
gyart szombaton éjjel úgyszólván az tisztviselő f hat nap óta nem moz- szerint állapítsák meg.

Tömeges kiutasítások Bácskából és
Baranyából.

a drágaság.

