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Konstrukció bombával és ököllel

akiknek csak a Szája jár.
kor kijelentik, hogy sehol Európában olyan jogA s>ó löztünk maradion, mi azt hisszük, rend nincs, mint nálunk.
A kurzus urai tavaly ilyenkor azt mondták, hogy nekik a maguk politikai felfogása szerint
A szélső konstruktivekkel mi destruktív libeIhogy azért nem lehet a képviselőválasztásoknál igazuk is van. Az a habogó, ingado ó, liberális rálisok is egyet értünk abban, hogy ezt a két5
fen tort." ni a titkos szavazást, mert a mzgyar kilengésekbe menő politika, amit a kormány az éltű kormánypolitikát tovább tűrni rem lehet.
nép természete nem birja el a titkolódzást. A utóbbi időkben követ, méltán kemithtti el az Ha a kormány nem mer liberális lenni és nem
kurzus urai nagyszerű politikusok, de ugy igazi konstruktív lelkeket. M rt igaz, hogy a tud konstruktív lenni, vagy nem tud liberális
látszik, a magyar nép természetét rosszul isme- kormánynak nircsenek liberális tervei, de van- lenni és nem mer konstruktív lenni, akkor adja
rik. Mert a magyar nép igenis szereti a tit- nak majdnem 1 berális nyilatkozatai. Igaz, hogy
a helyét egy igazi kons ruktív kormánynak,
kolódzást és bizonyos titkokat példátlanul meg a kormány elgázol minden liberális megfc< c- amely tud is, mer is cselekedni. Mi nem vatud őrizni. íme az orgoványi gyilkosok máig canást, de nem visz be törvényjavaslatot a gyunk Melékesek egy ilyen lista összeállítására,
sincsenek meg, pedig az akkori kormány min- nemzetgyűlésbe a pogromról. Igaz, hogy nem de belügyminiszternek meltgea ajánlanánk
dent elkövetett a kézrekeri'ésűkre. A Somogyi akasztatja fel a bombával dogozó fajvédőket, Bogya Jánost. O már eddig is egyik legtipikuBéla gyilkosainak ki'étét is sűrű homály ta- de felhábotodo t szavakkal elitéli őket. Ezt a? sabb képviselője volt a konstrukciónak, mai
karja, pedig az akkori miniszterelnök szent egy szájból hideget-meleget fújó politikát nem szereplése pedig egyenesen predesztinálja a vefogadást tett a parlamentben, hogy az igazság- lehet némán tűrni. Sőt idf nként h3ngot kell zéri rangra Eleg volt a tétova, kapkodó fecseszolgá'tatís keze lesújtja őket. A nyonda- adni tgy-egy bombarobbf.nássai, egyrészt azért, gésből, hadd jöjjön a belügyminiszteri székbe
rombólóknak egész ktilöni ményét nyomtalanul hogy a kormány azt'ne hgyje, hojy a hatalom az a Bogya János, aki az ország házában is
elvitte a markoláb. Az erzsébetvárosi bomba- az ö kezében van, mát részt azírt, hogy igazuk 1 öböllel csinálja a konstrukciót, nemcsak a csapmerénylők kézreVeritésére hiába tűztek ki ha- legyen
hatalom mnévleges
birtokosainak, 3ff|jami- 1' székben I
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talmas összegű pályadijakat, senki nem vezetett nyomukra. Pedig nem vflfszinü, hogy az

iaten tüzes sz kéren 8 2 é « b e ragadta' v 0 , n a
őket se a2, hogy visszasülyediek volna a po-

kolba amely kiknpfe őket magából. Hát hova
lettek ? Nincs megmondhatója. Se kormánynak,
se rendőrségnek, se semmiféle hivatalos hatalomnak rincs róla fogalma.

A pokolgépes merénylet a Ház elfitt.

A parlament ma délelőiti ülé^e előti a képviselők élénken tárgyalták a pokolgépes merényletek ügyét, mig negytd 12-kor megszólalt
az elnöki cstngő.
A képviselők besietmk ÍZ üléstermibe. A
kormánypárti oldalon feltűnően kevés képviselő ül.

Huszár Károly: Egyöntetű
határozatra
van
szükség ebben az ügyben, félre kell tenni a
pártszempontokat,
a párttekinteteket és az egyéni
temperamentum
kérdését Férfias, nyilt, Őszinte
szavakra van szükség, hogy egyöntetű
határoAz ösz'önünk szt súgja, hogy a tegnapi
zattal végre meg legyen az az erkölcsi erő,
bc»i bemerénylet kitervplőivel is a kurzu mahogy minden ehhez hasonló dolognak
egyszer
gyar titkainak száma fog szaporodni. Őszintén
yihar a megnyitás előtt. és mindenkorra véget lehessen vetni
sajnáljuk szegény belügymiüiszU rünket, aki
vakme.ő elszántsággal f gja keresni es kérésScitovszky Béla aJrinök felmegy a 1 elnöki
Nem akarok senkit sem gyanusi ani, nem beiéig őket, de mernénk ffogadni egy kézi- emelvény*te. a ^ ' Létoy Kmővel és Dénes Ist- szeltem senkivel, plőiiélet néikül állok itt, azon
gránátba, mint mindennap s fjrg Imi cikkbe, vánnal tárpysl néhány percig. Eközben belép a ftir hatása alatt, hogy a nemzetgyűlés két képhogy még akkor se lesznek meg, ha a destruk
terembe Rakovszky
Iván .belügyminiszter és viselője ellen tegnap... (Felkiáltások: Csak
tiv zsidók közt keresik őket. Azoktól ugyan széke felé sie», airikor az ellenzéki olda'on egy.') . . . és nemcsak el'enük, hanem ártatlan
minden gazság kit. lik, de hogy a tulajdon fő- meg'átják, viharos-n kezdenek kiabálni feléje: cs ládtagjaik ellen is merényletet akartak elVezérüket ős akarnák szétvett. tni, az még se , — Mondjon lel Mondjon let
követni. Az egész világ lázb n van. Mindenütt
n3gyon valószinü. Elég különös, de köztudoA teremben egy pillanat alalt óriási zaj tá- ta álkozunk hasonló jelenségekkel. (Fábián Béla:
mású, hogv bombamerényletekkel az utolió m d. Nagy Ernő, Györki Imre, Peidl Gyula és Csakhogy a gyilkosokat elfogják. Klárik Ferenc:
Propper Sándor kiáltoznak izga ouan a ptltfgv- Fogják el a gyi kosokat itt is 1 Horváth Zoltán:
húrom év a att nem a d sriuktivok foglalkoznak, azelőtt pedig senki sem foglalkozott miniszter felé. A viharos rajban azonban csak Nem szabad izgatni sem! Uszit a kurzussajtó 1)
Magyarországon ezzel az iparággal. A b mba- néhány mondattöredéket lehet tis?tán hallani:
Huszár Károiy: Egy olyan zsarnokrendszer
merénylőivel ? ellen, mint a Kun Béláé volt, érthető . . . (Nagy
szakmát az úgynevezett nemzeti megújhodás Mi van a Fővárosi Operettszínház
Ernő: Es a mostani?! Nagy zaj a Ház mintermette, sőt azt lehet mondani, hogy ebben az Ott is megígérték a nyomozást!
Nagy Ernő magából kikelve kiáltja a belügy- den oldalán!)
?gyben si erűit neki a többtermelés probémáBerki Gyu'a feláll a helyéről és öklét rázva
miniszter felé: Ön az oka mindennek!
*
ját is megoldani.
Rakovszky Iván belügyminiszter sápadtan ül kiáltj< Nagy Ernő felé: önnek nincs joga igy
_S ez az, ami a magyar politikai gyilkossá- a he.yén, csak néha-néha válaszol a feléje kiál- beszélni. (Felkiáltások a szociáldemokrata párgoknak és merényleteknek $ catemi különös tozók-a?, de szavaiból cs*k az az egy mondat ton : Fogják meg a gyilkosokat! Drózdy Győző:
nemzeti zamatot ád. A politikai gyilkosságokat hallatszik, amelyet Nagy Ernő felé k.ált: Mit Pénzelték a gyilkosokat. Nagy zaj, az elnök
lem Magyarországon és nem a mi korunkbm
folyton csenget és nehezen állítja helyre a ren'
találták fel. Taláiko unk velük az emberiség akar ez;/el mondani?
I
det.)
Az elnök folyton csenget.. A kormánypárti
történetének legelső lapjain s irmerte őket
Huszár Károly: Itt egy konkrét merényléttervminden kor é* minden nemzet. De a merénylők oldalon fllő képvi elők fel'ünő csendben h II- ről van szó, kérem haligassák meg higgadtan
mindig az üldözőitek, az elnyomottak soraiból gatnak, egvedül Karafiáth Jenő válaszolgat az szavaimat. Azt akarjuk tudni, hogy a kormánykerültek ki, akár bosszú vezetie őkr, ak ír fana- ellenzék viharos fel/uduására. '
nak és a nemzetgyűlésnek mi az álláspontja;
Az elnök végre nagy^ezenaz ónísizajban
tizmus 8 az áldozatokat mindig az elnyomók
í M M * t ^ l S K mi a szándéka ebben és mit fog tenni. Én
közül szedték. Nálunk mostanába* fordítva van. megnyitja az ü ést.
megengedszégyenef) semmiféle cél érdekében nem tartom
Akiket destfuktívoknak szokás nevezni, azokat hangja hallatszik még.' Az ország
hetőnek
a
merényletet
Amiért
én
ma
iit
felszóAz elnök hosszas <mnget&
Jfán végfllis
sokféle címen hazaárulózzak ugyan le, de orlalok,
ez
azért
van,
mert
én
is
azok
közé
a
gyilkossággal még a I g'elkesebb hazafisig sem cseidet teremt és mejJezdi az elnöki eőter- nemzetgyűlési képviselők közé tartozom, akik
Vádoihatia még őket. Gyönge kisírlet történt S-éseke S u t a t j a a belügyminiszter átiratát, bujdosó merénylőktől már a régmúltban és gyakV
íróságoknak adott engeugyan ezirányban is, de a mérgezett gombos- SvbS
d^yeket
jetenti
be.
(Z
jos felkiáltások az e.len- ran névtelen leveleket kaptak, mert nem voltam
tükkel való gyilkolás buta meséje beleveszett a
hajlandó soha és semmi körülmények között az
köznevelésbe. Senkise halt bele a gombos- zéken: Lemondását jelentse be!)
"ő céljaikat szolgálni. Eddig nem szóltam erről
Ezután felolvassák az indítvány- és mterpel- nem tartottam szükségesnek, mert hiszen csak
Ukbe, amit abbót tejtünk, hogy a kurzus
enkit se akas,tátott fel gombostűvel való gyilmagamról van szó. Most azonban, amikor egy
ipsság mi-tt. Itt mindigaz üldözött, az exkom- , á C £/ná Ö j2éhk hogy Haszár Károlynak, Peidl olyan merényletiervvel állunk szemben amely
muniKált destruk ivókat keresi és találja meg a
ha sikerül, ártatlan emberek tömegét pusztiija
el, fel kell emelni szavamat és meg kell állapikövetkeztetni, hogy a titokzatos tettesek a hatanom, hogy senkinek sincs joga szembeszállni
talmon levő konstruktív politikai irányzatot tün- felszólalásra adott engedé-yt.
a törvénnyel, senkinek sincs joga erőszakos utat
tetik ki rokonszenvükkel. A legaljasabb, a legHuszár Károly a merényletről. választani. Ha lud valami törvénytelen dologról,
áiványabb, mert a leggyávább gyilkosságok
álütsa az illetőt b'rái elé. (Drózdy Győző:
Huszár Károly: Mielőtt beszédem tulajdon- Azután jön1
Ikövetői és sugalmazó! politikai felfogásuk
amnesztia. Rupert
Rezső: Bezerint nyilvánvalóan arrafelé orientálódnak, ahol képeni tárgyára rátérnék, a nemzetgyűlés ösz- csukják azt, Sin a tisztességtelenséget Üldözi.
fajvédelmet teszik meg kormányzati program- , szes tagjaihoz egy nagy ké &em van;, tlogy ezt Zaj a Ház minden oldalán.)
lak, A magábanvéve n-gyon tiszteletreméltó és a fontos és a n e m z e t életére nézve sorsdöntő
Huszár
Károly: Igyekeznünk kell olyan
tárgyaljuk. Vélemézépen hangzó teóriát ők megvalósítják a gya- kérdést szenvedély nélküt
különbség ebben az atmoszférát teremteni, hogy a merénylőt az egísz
korlati életben s bizonyára megvannak róla pyem szerint nem lenei
Ügyben • a Ház tagjai közölt. (Felkiáltások a nemzet felzudulása elsöpörje. (Rothenstein Mór:
győződve, hogy az igazi, konstruktív politikát ők
Ehhez más belügyminiszter kellene. Nagy zaj.)
kínálják, nem a dicsőng-övezle teoretikusok, szocialistáknál: Sajnos, van I)
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Huszár Károly: Nem tudom e pillanatban, mények között nehéz nyugodtan maradni, mert részesülnének. Kéri a belügyminisztert, hogy a
belső vagy külső kéz irányította, mozditotta-e az a tanulság, hogy itt m gtorlás nincs és ez
legnagyobb bátorsággal járjon el a tettesek eilsn.
elő ezt a tegnapi merénylettervet. (Egy hang a a rákfenéje a dolognak. ( Klárik Ferenc: Csak Nagyon jól tudja, hogy a kormány meg fogja
szociáldemokrata pártból: Talán a esettek?) a hordárokat találják meg).
torolni ezt a bűnös cselekményt, csak azt kéri,
Nem tudom, de engedelmet kérek, ezt nem
Peidl Gyula: Mindenütt megvan az akarat hogy az minél előbb következzék be.
mondanám ilyen határozottsággal, ha nem tudok és a képessép, hogy az ilyen bűncselekmények
Drózdy Győző: Ennek a merényletnek a bűbizonyítani. Mindenesetre feltűnő, hogy az ilyen tetteseit elfogják és megtorlásban r szesitsék. A nöseit szerintem semmiféle formában védelmezni
merényletek éppen olyan szituációkban érnek megtorlás az, ami itt hiányzik. Pedig minden nem lehet és nem kell, legfeljebb a biróság
bennünket, amikor a magyar nemzetnek a leg- gaztett, amely megtorlás nélkül marid, csak to- elótt. Ennek a merényletnek még Orgovány a
nagyobb szüksége volna a külföld megbecsü- vábbiakra ad buzdítást. (Esztergályos
János: kiinduló pontja. Nagyon szomorú tünet, hogy
lésére. (iPikler Emil: A Nép szerkesztősége A gyilkosok járnak szabidon az Andrássy-uton. még mindig megtörténhetik. Minden ilyen esc
mondhatja. Horváth Zoltán: Kenedi vezércikkét Meskó Zoltán: Miért nem fogja meg őket ? tért a kormányt
teszi felelőssé és a kormán*
el kell olvasni a Szózatban.)
Adja át a rendőrségnek.
Z^jos felkiáltások a sajtóját. (Bethlen közbeszól. Ne tessék gyan
Huszár Károly: Ki kell gyógyítani az embe- baloldalon: Nem ő a rendőrség I (Horváth Zol- sitani, víss autasitom ezeket.) I yen körülmény
Rumboldot).
között nem lehet jogrendről beszélni. (Ki
reket abból a tévhitből, hogy önbíráskodásokat tán: Tessék elfogni
Peidl Gyula: Nekem az a véleményem, hogy Menyhért: Mindezt csak belemagyarázza)
folytathatnak. (Bárczy István: Jogrendet kell
teremteni.) A politikusok magatartását a nemzet a gaztetteknek ez a sorozata nem igényel megKéri a kormányt, hogy öt bízzák meg a ny
fóruma előtt elhangzott beszédeik alapján a nyugtató kijelentéseket, ame yeket Huszár Ká- mozással, akkor a tettesek egészen bizonyos
nemzeti közvéleménynek keli megiténi, nem roly képviselőtársam kíván. Hallottunk már ilyen kézrekerülnek. Egyelőre csak azt akarja lesz
pedig a titkos társaságoknak. (Fábián Béla: kijelentéseket akárhányat. Most megtorlásra, gezni, hogy az ilyen merényletek elkövetőit
Ez az! Gyilkosságra alakult társasá'ok. Rupert cseekedetre van szükség, akkor számithat Ma- azokat, akik veJak rokonszenveznek, a nem*
Rezső: Nem a belügyminiszter védelme alatt gyarország arra, hogy tovább is fennmaradhat. megvetése sújtja.x Követeli a kormánytól,
vannak az Ébredők. Az elnök Rupenet rendreNem kétes az, hogy az ilyen gaztettek nem tűrje, hogy gyűléseken és a sajtóban tovdbbia
utasítja.)
szorulnak leleplezésre, hanem az ilyen cselek- is gyilk hágókra uszíthassanak., Reméli, hogy
Huszár Károly: Egy világ választ el attól a mények és a megtoriás hiánya az, amely romba a kormány rendet teremt és kinyomozza a
szerkesziőségtől, amelynek vezetője ellen a dönti Magyarország hírnevét a világ előtt és ha tetteseket.
Meskó Z jltán: A 48-as kisgazdapárt nevében
merénylet történt, de katolikus felfogásom til- ez tovább is igy tart, ez Magyarország pusztuszólal fel és itéli el a gaz merényietet. Kéri a
takozik ez elten, tiltakozik minden orgyilkossági lását jelenti. (Lelkes taps az ellenzéken).
kormányt, hogy nyomozza ki a tetteseket.
merénylet ellen. Minden titkos társaság ellen
Berky la „elítéli" a merényletet.
kell fordulni, ame'y fegyvereket gyűjt, bombákat
Létay Ernő a pártonkivüliek nevében ügyanhelyez el, fenyegető leveleket küld politikusokBerky Gyula: Pártom nevében szóla'ok fel, erre kéri a kormányt.
nak és képviselőknek, azoknak, akik nem en- hogy röviden kifejezést adjik annak, hogy a mi
A belügymini ízter.
gedelmeskednek nekik. Az államhatalomnak pánunk sem a múltban, sem a jelenben, sem
Ezután
Rakovszky
Iván
belügyminiszter
szólal
kötelessége minden egyes polgárát ilyen terror- a jövőben semmiféle körülmények között nem
ral szemben megvédelmezni, mert csak addig hajlandó fedezni o.yan gaztettet, amely a ma- fel. Alighogy felemelkedik, a szociáldemokraták
államhatalom, amig ezt megteszi. Ahol a kép- g ar lélekkel és a törvényekkel ellenkező. a közbeszólások egész áradatát zúdítják a belviselők kénytelenek saját személybiztonságukról (Rupert
Rezső: Mdguk ünnepelték Héjjast. ügyminiszterre: Mondjon lel
gondoskodni, ott beteg a helyzet. (Ebben a Esztergályos
Az elnök nagynehezen tudja csak a rendet
János: Tessék a gyilkosokat elpillanatban lép az ülésterembe gróf Bethlen fogni, ne védjék a gyilkosokat, hanem büntes- helyreállítani. A zaj csillapultával Rako/szky
István miniszterelnök.) A mostani kritikus kül- sék meg őket. Rothenstein Mór: Nem amnesz- megkezdheti beszédét. Azt hiszem, nemcsak a
politikai helyzetben a nemzet egész erejét a tia kell. Viczián István: Maguk gyilkosságot kérdés lényegében, hanem részleteiben sem
külső ellenség felé kellene fordítani. Meg hirdettek valaha Óriási zaj a baloldalon. A lehet eltérés az egyes pártok véleményében.
vagyok győződve, hogy a kormány végre példát szocialisták közül többen felállnak és a padokat Közönséges
bűnténnyel
állunk
szemben. Aki
np
fog statuálni. (Felkiáltások a szocialistáknál: verik, miközben ezt kiállják': Hazudik 1 H zudikl) védelmezi, azonosítja magát vele;
d««» <
Láttuk a Dohány-utcai merényletnél.) Remélem,
ai <
Az elnök sokáig csendet, mig a nyugalom teszi, az gazember. (Helyes'és és I
hogy a belügyminiszter ur megnyugtató választ némileg helyreáll.
?Q
* ™
' - Házban.) Még az é|sz-ka folyam j
ad és olyan cselekedetet fóg produkálni... S Berky G y u í a : Egy képviselőtársam azt a ki- eseményről. Azonnal érintkezésbe
(,Rupert Rezső: Mondjon le.) Arra kérem a Hentés' tette, hogy jogász igy nem be zélhet. kapitánysággal és a reggeli órák?
nemzetgyűlést, álljon meg egyöntetűen ezen az Engedelmet kérek, *ez nem jogászi kérdés, ha- Majd részletesen ismerteti a m c i c n ^ c c , íuh
állásponton. (Várnai Dániel Wolff Károlyra \nem a magyar becsület kérdése. (Nagy zaj a azt A Szeged tegnapi srámában megira.
mutat, aki Huszár Károly háta mögött ül): baloldalon. Bogya János valamit közbeszól.
Majd igy folyatja: Ma délelőtt intézked
Ott a legveszélyesebb bujtogató a háta mögött. Peidl Gyula feiugrik helyéről és ugy kiáltja történt, hogy 100 000 korona jutalomban része
Fábián Béla: Nézzen hátra.)
Bogya ftlé: Hazudik, hazudik I Pikler Emil sül az, aki a rendőrséget nyomra veze i. Intéz
feáll
helyéről és ceket kiállja Bogya felé: kedés történt abban az irányban, hogy aa
Huszár Károly: Minden bünt egyetemes közös
összes hatóságok a legszigorúbban és a legMagát
várják a Schwarzerban,
oda menjen.)
felháborodással lehetetlenné kell tenni. A
Berky Gyula: Ennél a sajnálatos esemény- kíméletlenebbül fo'yiassák le a nyomozást.
keresztény Magyarországot csak keresztény
Hasonló bo'rányok és bűntények elsősorban
erényekkel lehet megteremteni (Az egész Ház nél pártpoli ikai szempontok nem uralkodhatneki
kellemetlenek. Ezek a bombamerényletek
tapsol Huszár Károlynak. Gróf Bethlen István ' nak. Egyet azonban nem szabad elfelejteni,
azért
a leghitványabbak, mert nem férfiai
miniszterelnök is tapsol )
hogy ez a nemzet nyolc év alatt kimerült
nyíltsággal, hanem orvul követik el őket, éppen
idegileg,
enerválódott.
(Fábián
Béla:
Csak
védje
Raaaayt még életében üdvözölőket. Ugrón Gábor hirtelen nagyot csap a ezért a rendőrségnek és a bíróságnak is <
hetjük . . .
padra, valamit kiált, de nyombm olyan zaj legnagyobb nehézségeket okozzák. Huszár KáEzután Peidl Gyula emelkedik szólásra: Én támad, hogy szavait nem lehet hallanirPropper roly azt mondotta, hogy az ilyen merényletei
a magam részéről készséggel csatlakozom Hu- Sándor és más szocialista képviselők felállanak nem felelnek meg a magyar népiéleknek. Én
szár Károlynak azon kívánságához, hogy ezt a helyükről és ugy kiáltják Berky felé: Gyilkos- is azt mondom, hogy aki ilyet tesz, nem mahogy
keresztén)
kérdést szenvedelymentesen vegyük vizsgálat ságra uszit. Dénes István: Ne bujtogasson itt.) ; gyar ember. Ha azt hiszik,
politikát
csinálnak,
tévednek,
mert
nem
ezt
alá. Meg kell azonban állapítani, hogy ez nem
Az elnök csak hosszas csengetés után nagy- \
csinálják, hanem pogány politikát.
Ha azt hi'
könnyű dolog. Ha a szóban forgó esemény el- nehezen tudja a rendet helyreállítani.
tévednek
szigetelt esemény lenne, akkor lehetne szenveBerky Gyula: Meg vagyok győződve róla, szik, hogy magyar politikát csinálnak,
mert
hazaárulást
követnek
el.
Ha
azt
képzelik
délymentesen tárgyalni, de ha visszagondolunk hogy ezért a mostam eseményért vállalja a felearra, hogy néhány héttel ezelőtt egy hasonló lősséget a kormány és el is várjuk tőle, hogy j hogy a miguk lelkes érzésétől vezetve léptét
ügyben elhangzott Interpelláció alkalmával a ezeket az eseteket a legkeményebben, a leg- ( át a törvény határát, akkor is tévednek, mer
belügyminiszter által elmondott védőbeszédére rigorózusabb módon megvizsgálva, meg fogja a bennük élő durvaság és gazság vezette őket
Rupert
Rezső: A belügyminiszter kértet
Rassay Kájoly, akit szerencsére még életben torolni. (Felkiáltások a baloldalon: Jól kiválaszképviselőket, hogy jelentsék be a merényiette
vözölhe'ünk . . ."(Az ellenzéken Peidl szavaira toiták a szónokukat.)
lelkesen éljenzik Rassiy Károlyt.) Peidl Gyula...
Berky Gyula: A legnagyobb sajnálatomat és kapcsolatban a tetteseket, ha tudják azok nerámutatott arra, hogy hasonló eseményekből felháborodásomat kell kifejezni ezzel a mostani veit. Az Erzsébetvárosi merénylet után a rendszármazó vér a belügyminiszter fejére hull esettel szemben, de meg vagyok győződve, őrségen bejelentette, kit tart a dolog érteim
vissza . . . (Zajes felkiáltások az ellenzéken: hogy a belü^yminisz'er u r . . . (Felkiáltások a szerzőjének. Ma már nem tartja célszerűnek
felfrissíteni a dolgot, mert a bérgyilkosok elta
, Ugy van I Ugy van! Mondjon le.) Peidl mon- baloldalon: Jó helyre adresszálja.)
datának befejező szavai elvesznek a nagy
Berky Gyula : . . . a legridegebb módon fog karithattak már minden nyomot és hamis ali
zajban.
/
c
szembeszállani az ilyen törekvésekkel. (Gyér bit is beszerezhetlek. Arra kéri a belügyminisz
tert, nyomozzon szorgalmasan. Nincs sok re
Peidl Gyula: Ha valamivel messzebb me- taps a kormánypárton.)
ménye,
hogy ez a nyomozás sikerre vezethet
gyünk vissza a múltba, majdnem nap és óra
Titkos társulatok . , . mert ma tárgyalnak az esetröL A rendőri szer
szerint három évvel ezelőtt Huszár Károly a
Ezután Pakots József szólalt fel. Arra kéri a vezet feje is itt tartózkodik ahelyett, hogy után
miniszterelnöki székből jelentette ki, hogy 24
óra alatt kézre fognak kerülni egy hasonlóan kormányt, lépjen a legnagyobb eréllyel a cse- járna a dolognak.
szönyü merény'et tettesei. Ez akkor volt, ami- lekvés terére. Rámutat arra, hogy még ma is
És követkszlk a mérnöki rendtartás . .
kor Somogyi Bélát és Bacsó Bálát meggyilkol- működnek titkos társulatok. Ezek veszedelembe
Ezután áttérnek á mérnöki rendtartásról szól
ták. (Bárczy István: Megállapították a gyilko- sodorhatják a nemzetet. Mindenki tud ezeknek
sokat).
a társulatoknak a működéséről, csupán a bel- törvényjavaslat folytatólagos tárgyalására.
Györki Imre: A törvényjavaslat vélemény
Peidl Oyula: Akkor a belügyminiszter ebben ügyminiszter nem. Nem lehet mosolyogni ezek
a Házban jelentette ki, hogy a rendőrség ki- felett az események felett, nagyon is súlyosak szerint méltó kiegészítése a numerus clausut
nyomozta a gyilkosokat, de a megtorlást egy azok. Szeretné, ha a legerélyesebb vizsgálatot nak, a botbüntetésnek és a rendtörvénynel
másik hatóság akadályozta meg. Ilyen körül- folytatnák le és a tettesek megfelelő büntetésben A törvényjavaslat bírál lába kezd. Beszéd köt
i(
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ben a terembe jön Nagy Ernő képviselő és azt
mondja: Nem lehet tárgyalni, a folyosón verekednek. Eközben minden oldalról
bejönnek
a
képviselők a terembe. A nagy zajban Györki
nem tudja folytatni beszédét és Jeül.
Ezután Drózdy Győző adja elő mentelmi jogának megsértését, amelyről lapunk más helyén számolunk be.
Az elnök napirendi javaslatot tesz. A legközelebbi ülés holnap délelőtt tiz órakor lesz.
Interpellációk.
Ezután áttérnek az interpellációkra.
Kiss Menyhért és Héjj Imre elállnak az interpelációktól.
Esztergályos János felemlíti, hogy Okécskén
a csendőrök egy asszonyt véresre vertek. Kéri
a belügyminisztert, hajlandó-e intézkedni ebben
az ügyben és tájékoztatni az intézkedésekről a
nemzetgyűlést.
"
/
Esztergályos János a zalaegerszegi internálótábor megszüntetése tárgyában mondja második interpellációját. Kifejti, hogy ma már örvendetes változásról számol be, mert az internáltaknak már van ruhájuk és élelmiszerük s
még a kórházat is megjavították. Uj fehérneműt . osztottak ki az internáltak közölt s megszüntették részben a fegyelmi eljárásokat is. A
következő interpellációt terjeszti be:
Hajlandó-e a belügyminiszter az elkövetett
visszaélésekről, az elsikkasztott szeretetatiományokról es a megejtendő vizsgálatról tájékoztatni a nemzetgyűlést? • Hajlandó-e az internálás intézményét és a rendőri jelentkezést megszüntetni.
. ,
Csik József a kereskedelemügyi és a földmivelésügyi miniszterhez intéz interpellációt a
mezőgazdasági idénymunkások kedvezményes
utazása tárgyában.

SZEQBD

Szabó József az összkormányhoz intéz interpellációt a Duna áradásával kapcsolatban történt mulasztások és az árvízkárosultak kárának
megtérítése tárgyában.
iVass József népjóléti miniszter: Nem adhat határozott választ a jelen pillanatban arra
vonatkozólag, hogy a károsultak kapnak-e kárpótlási. Hasonló katasztrófák elkerülése végeit
a főváros és a földmivelésügyi minisztérium
vízrajzi osztálya között tárgyalások vannak folyamatban.
Farkas Tibor a pénzügyminiszterhez intéz
interpellációt. Van-e tudomása a pénzügyminiszternek arról, hogy a kisüstökön való
volt e n g e d é , y e z é 8 e a kormánypárt programja

A bombamerénylet hatása
a politikában.

(A Szeged budapesti tudósítójától.)
A politikai közvélemény természetszerűen az egymásra
torlódó su'yos eseményeit, főképen a tervezett
bombamerénylet hatása alatt áll. Kivétel nélkül
mindenhol a legsúlyosabban elitélik a merényletet és a legnagyobb feszültséggel és érdeklődéssel várják a rendőri nyomozás eredményét.
Kérdést intéztünk Propper
Sándorhoz, mi a
véleménye a bombamerényletről. Propper a következőket mondotta munkatársunknak:
— Nekem az az álláspontom, hogy ezt az
eseményt a rendszerből folyó
következménynek
tartom, amit tökéletesen kirtani és megszüntetni
Saly Endre interpellációja odakonkludál, hogy csak a rendszer gyökeres megváltoztatásával
az árvízkárokért az újpesti polgármestert terheli
lehet. Én az eseményért nem a valószínűen
a felelősség. Budapest hiányos vízellátásáért
félrevezetett
gyermekeket teszem felelőssé, hapedig a székesfőváros tanácsát hibáztatja. Kérdi
nem
azokat,
akik egészen nyíltan és szemérmeta népjóléti minisztertől: hajlandó-e a károsultak
lenül
a
sajtóban
és a szószékről folytatják az
részére sürgős segélyt kiutalni.
uszítás munkáját.
Hogy milyen eredménnyel,
Fábián Béla a károsultak részére segélyt kér, ezt mutatja a legújabb eset és hogy milyen
de nem olyan formában, ahogy a többiek szemérmetlenül, annak bizonysága
A Nép mai
kérték, hanem ugy, hogy álljon a népjóléti számának cikke, amely a legszemérmetlenebb és
miniszter egy akció élére, rendezzen országos j legcinikusabb
módon ugyszótván
folytatja az
gyűjtést a károsultak javára. Interpellációjában 1 uszítást. A legnagyobb megdöbbenéssel íátom,
csak azt kérdi: van-e tudomása a népjóléti j hogy az egész közigazgatás,
egészen fel abelminiszternek arról, hogy a legszegényebb em- \ ügyminiszterig
meg van fertőzve ettől a hanbereket érte az árvízkatasztrófa és hajlandó-e r gúláitól és nem tudok más megoldást felfedezni,
mmt elsősorban is kormányváltozást, ezt pedig
országos gyűjtést rendezni.
nemcsak
személyekre értem, hanem a közigazDénes István kérdi a földmivelésügyi miniszis. Amig ez meg
tertől: van-e tudomása arról, hogy a föld- gatás tökéletes átreformálására
nem
történik,
semmi
reményem
sem lehet arra,
vagyonváltságot a nagybirtokosok nem akarják
hogy
ezek
sz
ellenforradalmi
kilengések
megleadni; továbbá, hogy'idegenbői hoznak mezőgazdasági munkásokat, hogy leszorítsák a mező- szűnnek és a becsületes munka kezdetét
veheti.
gazdasági munkások bérét.
A mai ülés délután négy órakor ért véget.
A képviselők zalaegerszegi utazása.
A kép-áselők zalaegerszegi utja, amely első
izben a hófúvás miatt meghiusult, e héten
megtörténik. Ugy tervezik, hogy csütörtökön
sonló ember segítségével. (Közbekiáltások a este indulnak a képviselők Zalaegerszegre. Éhn
szociáldemokraták részéről: Lukacsovics újság- Kálmán, a kirándulás vezetője arra kérte a
író.) Mielőtt elégtételt szerezhetett volna magá- szocialista képviselőket, hogy halasszák el az
nak, Lukacsovics lefogta. Erről az emberről elutazást későbbi időpontra. A szocialista képmár itt a Házban is,megállapították, hogy nem visélők azonban megmaradtak az utazás eredeti
normális. (Nagy zaj a Ház minden oldalán. A időpontja mellett. Éhn Kálmán Rakovszky Iván
baloldalon ezt kiabálják: Igaza van 1 Igaza belügyminiszterhez is fordult az utazás elvanb Az elnök figyelmezteti Drózdyt, hogy halasztásának érdekében, de a miniszter kimentelmi jogának megsértése címén kért szót, jelentette, hogy ő aláveti magát a képviselők
tehát alkalmazkodjék ehhez. Képviselőtársait óhajának. Iiyenformán a képviselők csütörtökön
nem sértegetheti.) Gyáván és alattomosan tá- elutaznak.
madtak rá. Elégtétel cssk az lehet, ha az illető
Friedrich István elutazott.
elmebeli állapotát megvizsgálják.
Friedrich
István tégnap elindult tervezett
útjára. Először Olaszországba megy, ahol három
Drózdy Győző az incidensről.
hétig szándékozik tarlózkodni, majd Angorába
A Szeged budapesti munkatársának Drózdy utazik. Utazása tiz hétre van tervezve.
Győző az esetről a következőket mondotta:
— A baloldali és a középső folyosó sarkánál
mentem, nem láttam semmit, csak éreztem,
hogy hátulról valaki jobb. szememre ökölcsaA francia minisztertanács tegnap százmillió
pást mért. Erre szembefordultam a lámadóval
frank hitelt nyujtoft a Ruhr-vidéki akcióra.
s akkor láttam, hogy az Bogya. Balkezemmel
Mainzban a franciák a törvényszék több hivamegragadtam mellén a kabátot, jobb kezemmel
talnokát és munkatársát engedetlenség miatt és
nadrágom hátsó zsebéhez nyúltam, hogy revolmert a vasutasokat szlrájsra izgatták, 10—60
veremet előtegyem, a gombot azonban nem
napi fogságra ítélték. A Diskonto Gesellschaft
tudtam kinyitni, Közben balkezemmel löbb ütést itteni fiókjának igazgatóját 25 napi fogházra
mértem le az orvtámadóra. Annyit éreztem, ítélték. Tiltakozás jeléül ma valamennyi bank
hogy néhány pillanatra valaki lefogja
mindkét zárva maradt.
kezemet, ez magyarázza meg azt, hogy nem
Bonnar Law az alsóházban Wedgewood
tudiam többször Bogyára ütni. Balkezemmel interpellációjára adott válaszában kijelentette,
azonban néhánysror igy is arcába ütöttem. Kö- hogy mivel az Egyesült-Államok a versaillesi
zölték, hogy az illető, aki kezemet lefogta, Lu- szerződés létrehozásában nem vettek részt, az
kacsovics Lajos, A Nép munkatársa. Nagy Ernő angol kormány nem tartja helyesnek, hogy
is közbevetette magát es lefogta Bogyát. Majd velük erről a kérdésről tárgyaljon, vájjon a
közbelépett Huszár Károly is, mire szétválasz- Ruhr-vidéki akció megegyezik-e a szerződéssel
az inzultus vétottak bennünket s ezzel maga -vagy sem.
'
get ért.

Bogya orvtámadása Drózdy ellen.
A mai nemzetgyűlésen, amikor Györki Imre
felszólalása következett volna, a képviselők nagy
része elhagyta a termet. Györki csak nehezen
kezdhetetett bele beszédébe. Közben azonban
a baloldali folyosón és a középfolyosó sarkánál szinte páratlap jelenet játszódott le néhány
pillanat alatt. Drózdy Győző képviselő az ülésteremből eltávozott és amikor az ellenzéki folyosóra ért, hirtelen oldalt melléje lépett Bogya
fános egyetlen szó nélkül, ököllel teljes erővel
Drózdy arcába
vágott. Az inzultus a folyoson
tartózkodókat pillanatnyilag szinte megdermesztette. Sokan a hatalmas csattanásra fordultak
vissza, ne már akkor Drózdy és Bogya egymásnak esve dulakodtak. Drózdy mellen ragadta Bogyát és balkezével a márványoszlophpz szorította, jobb kezével pedig hátsó zsebében levő revolveréhez nyúlt. Bogya továob
ütlegelte Drózdyt, ugy, hogy Drózdy a revolverkeresést abbahagyva, maga is támadólag lépett fel és többször Bogya felé sújtott. Ekkor
aionban minden oldalról feléjük rohantak a
képviselők, köztük Nagy Ernő és Huszár Károly. Nagy Ernő hátulról megfogta Bogya nyakát és ugy ráncigálta vissza Drózdytól. Lukánovics, a Nép munkatársa pedig Drózdyt húzta
vissza vállainál és karjainál fogva.
Bogya János az inzultus elkövetése uián
nyomban sietve távozott a parlament épületéből. Drózdy, akinek a szeme és arca néhány
perc alatt feldagadt és elkékült, besietett a terembe, ahol Györki Imre szociáldemokrata képviselő. beszéli és mentelmi jogának megsértése
cimén kért szót. Kijelenti, liogy mentelmi jogát
oly módon sértették meg, amire - eddig még
példa nem történt. Eddig még férfiak ülíek a
nemzetgyűlésen, mától kezdje azonban van egy
ember, aki alattomosan fámád egy hozzá ha-

Semmi nyom - - -

A budapesti rendőrség a bombamerénylet | hogy azt valamennyi rendőrszoba és detektív
ügyében a nyomozást tjvább folytatja. Miklós megkapta. A széleskörű nyomozást Török JáAndor kihallgatása után ma este 7 órakor aos detektivfőnökhelyettes vezeti.
Rassay Károly jelent meg a rendőrségen, akit
A budapesti főkapitányság egész rendőrszintén kihallgattak. A hordárok által adott testülete munkában van, jizonban a rendőrségszemélyleírás al pján több egyént állítottak elő, nek még semmi olyan pozitív nyom nincs a
akikben azonban a hordárok nem ismerték fel kezében, amelyen elidulhatna
a tettesek kézreazokat, akiktől a csomagokat kapták. A két keritésére.
8zemélyleirást annyi példányban készítették el,

A Ruhr-vidéki helyzet.
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és Anasztázia cárnönek, Rettenetes Iván legkedvesebb
első felesegének ágyát.
Az árverést márciusban fogják
megtartani.
-

SZEGED

'

Elitélték az Égető-fivéreket.
i

(A Szeged 'tudósítójától.)
Ma délelőtt 9 órakor dr. Reich Zoltán mondotta el másfél órás
védőbeszédét az Égető-testvérek bünpörében.
Dr. Reich Zoltán a legsúlyosabb vádakkal terhelt Égető Imrét védte. Hosszasan bizonyította
a gyilkosságban való ártatlanságát és felmentést
kért, legrosszabb esetben azonban rablással
párosult szándékos emberölés bűntettét kérte
megállapítani.
Dr. Darvas Károly, a tettestárs, Égető János
védője hasonló indokolással kérte védence felmentését, vagy legalább is csak rablással párosult szándékos emberölésért ítélje el a bíróság.
Dr. Márton József Égető Sándor védője a bünsegédi bünrészesség vádja ellen védekezett és
bizonyította, hogy EgetÖ Sándornak a btin'ényre
semmi befolyása nem volt. Dr. Engel Sándor
Égeíő Jánosnét, dr. Szigeti Sándor Viszmeg
Pált és feleségét kérte az orgazdaság vádja alól
felmenteni.
A bíróság ezután felfüggesztette a tárgyalást,
majd délután öt órakor nyitotta meg ismét és
kihirdette az ítéletet. A bíróság bűnösnek mondotta ki Égető Imrét és Jánost rablás és szándékosan, de nem előre megfontolt
szándékkal
elkövetett gyilkosság bűntettében és ezért Égető
Imrét — a rábizonyult több rendbeli lopás
mialt is — összbűntetésül
életfogytiglani
fegyházra,
Égető
/ánost 15 évi fegyházra
itélte.

El ne mulassza senki a világ
legszebb filmjét megnézni

Jackie Coogan-nai

Fiacskám

az 5 éves gyermekmüvésszel a főszerepben:

6 felvonásban -

a Korzó Moziban.
I '
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' — Kádár Lehűl felekezet élleni izgatás!
pöre. Kádár Lehel ujabb felekezet elleni izgatási sajtópörét tárgyalta ma a büntetőtörvényszéken Töreki Géza dr. kúriai biró tanácsa.
Kádár Lehel a Szózat mult évi október 8-iki
számában „Sárgák és fehérek" címen cikket
irt, amelynek tartalmát az ügyészség olyannak
találta,, ami kimeríti a hitfelekezet elleni irgatás bűntettét. Kádár Lehel a mai tárgyaláson
kijelenteite, hogy nem érzi magát bűnösnek,'
nem vette magát komolyan, amit irt, mert nem
irta volna a Pesti jogrend rovatában. Temesváry ügyész vádbeszéde után Ulain Ferenc tartotta meg védőbeszédét, amelyben elmondja,
hogy az a cikk szatíra volt és Kádár sem vette
komolyan. A bíróság negyedórai tanácskozás
után hirdette ki ítéletét. Kádár Lehelt az izgatás vádja alól felmentette, azzal az indokolással, hogy a cikk szatirikus és nem izgató tartalmú.
* A miskolci szinház a jövő héten eleveníti föl a Stuart Máriát és most készül A
zsidónő elrablására, valamint a Carmen reprizéfe. A jövő héten vendégszerepelni fog a miskolci színházban Gulhi
Erzsi, a kölni opera
tagja, még pedig a Tosca és az Aida operákban és Sebestyén igazgató most folytat • tárgyalásokat hosszabb vendégszereplésre
Környei
Bélával, az Operaház híres tenoristájával.

Bűnösnek mondotta ki a bíróság Égető Sándort bűnsegédi bünrészesség, lopás és orgazdaság miatí és ezért őt öt évi fegyházra
itélte.
C. Molnár Istvánt lopásért három havi fogházra, Viszmeg Pált és Viszmeg Pálnét orgazdaságért 14—14 napi fogházra és két-kétezer
korona pénzbirságra ítélték.
Égető Imrének kitöltöttnek vett a bíróság tiz
hónapot, Égető Jánosnak és Sándornak 9 hónapot és. 15 napot. Égeíő Sándornét, Égető Jánosnét és Kócs Jánosnét felmentette a bíróság
az orgazdaság vádja alól. Az ítélet' kiszabásánál Égető Jánossal szemben figyelembe vette a
bíróság töredelmes vallomását, két testvérénél
azonban nem talált a bíróság enyhítő körülményeket.
Az ítélet kihirdetése alatt Égető Imre rosszul
lett, mire kivezették és csak tiz perc múlva
folytathatták a tárgyalást. Ezután az ügyész felebbezést jelentett be az itélet ellen és súlyosbítást kért. A védők és vádlottak téves minősítés és a büntetés súlyossága miatt felebbe?tek. Dr. Márton József kérte ezután Égető Sándor szabadlábra helyezéséi, mert négy kis gyermeke és 75 hold földje van, a bíróság azonban elutasította a kérelmet, ami ellen a védő
felebbezetl.
Az itélet kihirdetését nagy számban megje— K Ü L F Ö L D . A német birodalmi gyűlés jogügyi
lent közönség hallgatta végig.
bizottsága tegnap hozzájárult ahhoz a javaslathoz,

— A csütörtöki irodalmi estén, amely a
— Tüzelőaqyaghlánnyal küzd az egyetem.
Kass-szálloda éttermében lesz, Juhász Gyula A tüzelőanyaghiány talán a legsúlyosabban az
tart előadást Szabó Dezsőről, Terescsényi Gyula iskolákat érinti. A tanyai iskolák nagyrésze zárva
pedig Szabó Dezső müveiből fog szemelvénye- van, állandó nehézségekkel küzdenek a városi
ket felolvasni. Az előadás pontosan 9 órakor iskolák és most tüzelőanyaghiány
az egyetemen
kezdődik.
akasztotta meg az előadásokat. Szerdán délelőtt
— Dr. Boros József gyásza. Súlyos csa- ugyanis tüzelőanyaghiány miatt a fizikai és a
pás érte dr. Boros József kórházi igazgató- növénytani előadások elmaradtak. Az egyetem
főorvos, egészségügyi főtanácsost. Hosszas szen- gondnoki hivatalától nyert értesülésünk szerint
már
minden
előadást
megtartanak,
vedés után szerdán, a hajnali órákban meghalt holnap
Vilma leánya, aki fiatal életének viruló korában amennyiben sikerült a mótaéntán tflzeJöanyagtávozott el az élők sorából, pár évvel édesanyja szükségletet biztosítani. A tüzelőanyaghiánynak
halála után. Évek óta betegeskedett a bájos a rossz közlekedési viszonyokban rejlik az oka.
Boros Vilma és hiába való volt az önfeláldozó , Az egyetem ugyanis már a nyáron nagymennyiatyai kezelés, hozzátartozóinak figyelmes ápo- ségű fát vásárolt Romániában, de a szállítmálása, Svájc tiszta levegője, a pusztitó kór tel* nyok nem jönnek meg idejére.
emésztette életerejét a 17 éves leánynak, akit
— A Kurla megsemmisítette
a Terescsényi
csütörtökön délután 3 órakor temetnek a Tisza György elleni ítéletet. Emlékezetes még, hogy
Terescsényi Györgyöt, a Szegedi Napló akkori munkaLajos-körut 9. szám alatt levő gyászházból. El- társát
Krisztus gyalázás cimén a törvényszék hat hó
hunytát apján, két testvérén és kiterjedt rokon- napi íQgházra, majd a tábla három hónapra itélte. A
ságán kivül mindazok gyászolják, akik ismerték Magyar Hírlap mai száma szerint — mint étestilünk
az elhunyt bájos egyéniségét és művészi hajlamait. — a Kúria,"ahova felebbezés folytán került az ügy, a
— Elkobozták Károlyi. Mihály vagyonát.
Károlyi Mihály vagyonelkobzási pőrének folytatólagos tárgyalását ma tartották meg. Negyed
egykor hirdette ki dr. Oswald István kúriai biró
tanácsa a k rályi törvényszék közbenszóló ítéletét,
mely szerint gróf Károlyi Mihály egész vagyona ,
az államra száll azért, mert elkövette az 1915.
évi XVIII. t.-c.-ben foglalt felségsértés és hűtlenség bűntettét.
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törvényszék és a tábla ítéletét megsemmisítette és a
szegedi törvényszéket uj eljárás lefolytatására utasította.

— Csak a földbirtokrendező bíróság engedélyével. Több szegedi ingatlanforgalmi
ügynökség beadvanyt intézett az országos földbirtokrendezö bírósághoz és azt kérte, hogy a
belterületi házak adásvételi ügyleteinek lebonyolításához legyen elegendő az iparhatósági
engedély és ne kívánják a földbirtokrendezó
bíróság külön engedélyé', is, mint ahogyan a
fővárosi ügynöki irodáktól sem kívánják. A
földbirtokrendező bíróság most arról értesítette
a polgármestert, hogy az ügynöki irodák kérését nem teljesili és így továbbra is csak azok
az ügynökségek foglalkozhatnak belterületi házak adásvételének közvetítésével, akiknek erre
a föidbirtokrendező bíróságtól engedélyük van.
— Jugoszláviában i« vannak választási
Inzultusok A jugoszláviai magyar párt vezérlőbizottsága a választási jogfosztások következtében a magyarság teljes politikai passzivilását
mondta ki. A mogyarsíg nem vesz részt a
március 18-iki választásokon.
Veszek hullott hajat, üres parfümös üvegeket.
Varga fodrász, Kossuth L'-sugárut 3. Tel. 878.205

amely szerint a sibereket, uzsorásokat, csempészeket
15 évi, fegyházzal és nyilvános megbélyegzéssel fogják
sújtani.
— Veszedelmes betörőbandát fogott el a rendőrség. A budapesti államrendőrség detektivjeinek heteken át tartó fáradságos nyomozás után a főváros
legveszedelmesebb betörő bűnszövetkezetét sikerült ártalmatlanná tenni. A nyomozás során a bűnszövetkezetnek előbb a közkatonái, Kövér István, Lederer Vilmos,
Junger Izidor mészárossegéd kerültek kézre. A banda
vezetőit, az egyik dunai hajóstársaság két elbocsájtott
hajóstisztje, Piperkovics Tibor és Stefka Jenő személyében csak később sikerült e'fogni. A bűnszövetkezet
alig két hónap alatt a főváros területén 4o betörést
követett el és működését a mult év végén gróf Ráday
Gedeon volt bélügy miniszter lakásán kezdte meg.
Érdekes, hogy a betörők a lakások belső részeibe csak
ritkán hatoltak be és megelégedtek azzal, amit a külső
szobákban magukhoz vehettek. A bűnszövetkezet két
hónapos mok-Mese alatt 4o mintát m c ^ ^ a g ^ t
lopott össze. A lopott holmit Lederer Vilmos és Junger
Izidor értékesitetté r. Piperkovicsot és Stefkát átkísérték a kir. ügyészség fogházóba.

Énekelve, de táncolva
vasárnapig Próbaházasságoíc

köttetnek
péntektől
a
Belvárosiban.

Közgyűlés éa emléhistentisztelet. Ma délután 4 órakor tartja a szegedi chevra kadisa
(Szentegylet) a chevra nagytermében a mult
éviől beszámoló közgyűlését, amelyen az elnöki
tisztet dr. Biedi Samu látja el, aki ez alkalommal dr. várhelyi Rósa Izsó, a hitközség néhai
nagynevű elnökéről emlékbeszédet mond. A
közgyűlés után fél 6 órakor istentisztelet a régi
zsinagógában a lefolyt év halottairól való megemlékezéssel. A beszédet dr. Lőw Immánuel
főrabbi tartja, a zsinagógai énekkar pedig alkalmi dalokat ad elő.

Kereskedők éa Iparosok nyomtatványszükségletüket a Délmagyarország
Hirlap- és
Nyomdavállalatnál
szerezzék be. Telefon 16-34.

El ne mulassza senki a világ
legszebb filmjét megnézni

Jackie Coogan-nal

Fiacskám

az 5 év<:s gyermekmüvésszel a főszerepben:

6 felvonásban

a Korzó Moziban.

Közös gyüjtőforgalom háztól házig Budapest
—Szeged és Szeged—Budapest között

Legmérsékeltebb díjtételek. Kartellen kivül.

Angol-Magyar

Szállítmányozási R.-T.

Express Nemzetközi Szállítmányozási R.-T.

Szeged, Tisza Lajos-körut 37. azám. — Telefon 15—33.
Budapest, Teréz-körut 6. — Telefon 150—71 és 37—99.

\ S ;ed, Kézmüvegbaob-ház. — Telelonszátn 12—90, «, B dapest, V., Béla-utca 2. — Telefon 39—85 éa 30—24.
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— A azinfleyl bizottság kiegészítése. A
— A v á r o s i ü ' e m : f c e g y a é g e a l t é a e . A tanács tigjai és a városi üzemek vezetői szerdán színigazgató javaslatára — mint ismeretes —
déluán folytatták az üzemegy-égesités előkeszi- nemrégen elhatározta a szinügyi bizottság, hogy
tésére vonatkozó megbeszéléseket. Az előicésri- az elhalt tagok pó'lására tesz javaslatot a város
Endre kulturszenátor ezt a
tés már eljutott abba a stádiumba, hogy az tanácsához. Qaál
avaslatot csak a csütörtöki tanácsülésen teregyes üzemek speciális szabályzatának letárgyaieszti elő, a késedelem oka a kulturszenátor belására került a sor.
egsége volt. Értesülésünk szerint már a tanácsi
Az fldvőíltff I j e n péntektől
vasárnapig
vitát
megelőzően is nagy véleményeltérések vanpróbaházassá
tesz a
Belvárosiban.
nak a kérdés körül. A főjegyző véleménye szeA Korzó mozi igazgatósága az óriási ér- rint a bizottság kiegészítéséhez, illetve a hiányzó
deklődésre való tekínte'tel, mely megeíőzi a i tagok pótlásához kormányengedély szüuséges,
Fiacskám cimü film bemutatóját, elhatározta, ezzál szemben a polgármester a kormányengehogy alkalmat ad minden szülőnek arra, hogy délyt fölöslegesnek tartja. A véleményeltérést az
gyermekeit ezt az igazi nagy koncepciójú és idevonatkozó belügyminiszteri rendelet homáminden gyermeket fölemelő filmet megnézhesse I lyosuága okozza és igy előreláthatólag a csüaz előtdások sorrendjét ugy osztotta be, hogy ' tört °ki tanácsülésen is nagy akadémikus vita
a f .lnötteken kivül gyermekeknek, is alkalmus várható. Gaál szenátornak Különben az a terve,
legyen azt m gnézni és erre való tekintettel hogy a három elhalt szinügyi bizottsági tag,
vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel külön Meák Gyula, Becsey Károly és Weiner Miksa
gyermex előadást tart és hétfőn, kedden az helyének betöltését javasolja. Jelöltekben azonelőadások már délután 3 órakor kendődnek. ban nagy hiány mdtatkozik, amennyiben nem
Minden szülő, aki gyermekét igazán szereti,
•JJf"' | találnak olyan városatyát,
aki állandóan
láton
megnézi ezt a filmet gyermekével együtt,
"
gatja a színházat.
den előadáshoz, a vasárnap délelőttihez is, je'Házat ugyan nem kapsz, de
próbaházas
gyek már válthatók a KOP.Ó Mozi pénztáránál. leszesz péntektől vasárnapig a
Belvárosiban.
— A szervező bizottság ülése. A törvényHosszú idő!; után most tűzött a Belvárosi
hatóság szervező bizottsága szerdán délután
Mozi
péntek—vasárnapi műsorára e<?y operettülést tartott a polgá mester elnökletével. Az
szkeccset, melyben u y a filmen, mint a színülésen a városi adóhivatal létszámszaporitásápadon Mihó László, Szeged város közönségénak kérdésével foglakoztak.
nek volt kedvence játssza a főszerepet. Egy
L á n y o k i Hozzátok
el
vőlegényjelöltjeiteket bájos, hangulatos, humortól és jókedvtől duzis péntektől vasárnapig, próbaházasok
lesztek a zadó énekes táncos moziszkeccs, telve ötletekBelvárosiban.
kel és pazar fordulatokkal. Fülbemászó muzsika,
Még csak ma látható utoljára a Belvárosi szebbnél szebb táncok j llemzik a szezon legMoziban az évad legmonumentáiisabb filmje, a sikerültebb szkeccsét. Egyidejűleg bemutatásra
Borgia Lukrécia. Hogy ez a film mennyire a kerül Suzuki, egy japán leány szerelmi törtésziveuhez férközött, ékesen bizonyítja a napról- nete, Viola Dannával a főszerepben.
napra fokozódó érdeklődés s az a nagy siker,
— A postatakarékpénztár bevezeti a kemelyet minden előadáson ez a filmremek megér. zelési dijat. A postatakarékpénztár eddig díjA nézőnek feledhetetlen élménye ez a film, mentesen kezelte ügyfeleinek betéteit, a fokomely hosszú idők múlva is élni fog a lel- zódó drágaság miatt azonban a közel jövőben
\ bevezetik a kezelési dijakat, amely a kisebb bekekben.
téteknél a szelvény-kamathozadékot előreláthatóM i h ó Laci és Pintér Manci egy kis Próba
házassagot csinálnak
a Belvárosiban
péntektől lag fel fogja emészteni. A postatakarékpénztár
emiatt felhívást bocsát ki azon feleihez, akik
vasárnapig.
nosztrifikált hadikölcsön kötvényeiket a posta„Cainner-szalámi" minden csemegeüzletben kapható.
takarékpénztárnál kezeltetik, nyilatkozzanak, hogy
Telefon:
Telefon:
a kötvényeket továbbra is letétben tartják-e,
Pénztár 1185.
Igazg. 455.
vagy a mai 30 koronás tőzsdei áron eladatni
kívánják.
Csütörtökön, február 22-én
Holtomiglan-holtodiglant sem kell mondanod, mégis próbaházas leszesz a Belvárosiban
péntektől
vasárnapig.
Pénteken és szombaton kerül bemutatásra
a Korzó Mozinak ujabb nagy slágerfilmje,
amelyet az Ut a boldogság felé és az Intolerance
világhírű rendezője: D. W. Griffith
rendezett.
A szív törvénye cimü 7 felvonásos grandiózus
nagy attrakció, mely méltó utóda az eddig
Pikáns szerelmi történet 5 felvonásban.
megjelent Gnffith-filmeknek. Ez a nagy koncepciójú sláger egy kaliforniai nagy drámát
Azonkívül:
tárgyal, az egész fiíinen végigvonul a világ
legnagyobb rendezőjének: D. W. Griffithnek
zsenialitása, hiszen ő ma a világ legnagyobb
rendezője és az ő keze alól kikerült filmek
minden tekintetben felülmúlják a többi nagy
A szenvedélyek végzetes harca 5 felvonásban.
slágereket. Ez a szenzációsan nagy attrakció
csal:" két napig lesz műsoron és vasárnaptól
kezdve jön az, amelyet négy hét óla vár a
közönség és amivel négy héten át lázban volt
egész Budapest, Jackie Coogan, az öléves
nagy művésszel, a Fiacskám. Erről csak annyit,
hogy a legbűbájosabb film, amely film csupa
kőfyből és mosolyból áll. Mindkét nagy slágerhez jegyek már válthatók a Korzó Mozi pénzElőadások: fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
tárainál.
Í Beaale esete tömeges eljegyzést
okozott
! ugyan a Próbaházasságok csak péntektől vasárnapig 'köthetők a Belvárosiban.
•

Korzó Mozi

Csak felnőtteknek!!

ros
Az aranyháló
16 éven aluliak
előadásra nem lesz
nek bebocsájtva.

Jegyet már válthat a

t

FIACSKÁM
előadásaira.

Házakat, földbirtokokat,
le
lön ös
ü z l e t e k e t vehet
. s e .vagy
y adhat
? . b b eeln
iroda által, az OFB. engedélyével
Széchenyi-tér 6. szam.
Telefon 10—54 134 Törvényszék szoms/óris.lgébaii.

//Szinház.
& //
//
Művészet//
A szinház heti műsora:
Csütörtök: Aranymadár, operett.
Péntek: Don Pietro Caruso szinmü és Cremonai
hegedűs, opera. (N Miksa Ilonával.) A. 10.
Szombat: 7-kor Don Pietro Caruso és Cremonai
hegedűs. B. 11. — 10-kor: a Palágyipárral
Azelnökni.
Vasárnap délután: Nap és hold. — 7-kor: Piros
bugyelláris. (Déry Rózsival.) — 10-kor: Osztrigás Mici.
• Hangversenyek:
~
Február 25: Orszagh, Baranyai, Temmer tno estje a
Tiszában. Jegyek loo-4oo kor.
Március 1: Kamarazeneest, a budapesti operaház művészegyüttese. Jegyek 1 0 0 - 6 0 0 kor.
Március 4: Rendkívüli Filharmonikus hangverseny. Jegyek 75-3oo kor. (D. e. fél 11 óra.)

* A budapesti oper»hAz fúvós együttese a
berlini és bécsi legelőkelőbb lapok véleménye
szerint is ma Európa legkiválóbb müvész-együttese. Március elsején este 8 órakor a Tiszában
tartandó hangversenyükön a világirodalom legszebb kamarazene müveit mutatják be. Remélhetőleg Szeged műértő közönsége méltányolandó
a művészek áldozatké zségét, amivel a város
zenei kultúrájának fejlesztéséhez hozzájárulnak,
jegyeik előzetes megváltásával
lehetővé teszik a
hangverseny megtarthatását
és megszólalhatnak
Beethoven világhírű septet jétrek gyönyörű szólamai a legkiválóbb művészi együttes előadásában a szegedi hangverseny-pódiumon.
* Az idei han?versrnyévad legnagyobb sikerű
hangversenye lesz dr. Szedő Miklós dalestélye, amely
pénteken este 8 órakor lesz megtartva a Tiszában. A
művész a Kodály, Dohnányi és Tarnay-dalokat kéziratból fogja énekelni. Ezeken kivül műsorán szerepelaek
még Pergolese-, Schubert-, Schuhmann-dalok. Külön
megemlítést érdemel Petőfi verseinek Tarnay Alajos
által megzenésitett „Ej van", „Te a tavaszt szereted*
cimü dalok előadása, amelyekben Szegeden először fog
gyönyörködni a műértő közönség. E dalokat szint
kéziratból fogja énekelni. A zongorakiséretet Mai
Károly, a hegedükiséretet dr. Belle Ferenc látja t
Jegyek kaphatók még (75—3oo korona) korlátolt szán
ban Endrényi Imre könyvkereskedésében.

, L á n y o k i Péntektől vasárnapig
ságok lesznek a
Belvárosiban.

Próbahdza

Renaissance Mulató

« TUza-azálló nagytermében. — Telefon 44.

A budapesti Royal-Orfeum
• legújabb miisora!
| Jeisu és Jonnu | | Ellq és Baklanotf I
Rvoantn'l
L..1I
Excentrikus
akrobaták.

Diana Storza
táncosnő.

. r~v
xv .
A
Royal. Orfeum
balletmesterével.

Danse exo Ique
Valse Francalse orlg
angol Stepkreaciók.

Iflfchallovifs lestvérekl.
•

erőművészek. A főváros kedvencei. Utólérhetetlen
pr dukciókkal.

| ívelte Corvin 11 Erdélui Vica
tánemüvésznő
Szóló táncs tárnok.

Subrett-énekesnő.

| Fledler mester |
originális imitátor és hasbeszélő fenomén I
A legváltozatosabb kacagtató burleszk-számok I I !

Prolongálva!| DeHbCS Máfjfl 11! \Prolongálva!
a párisi Olympia tánccsillaga.

fjaulusz Morinil
átváltozó groteszk tánckomikus humoros előadások
és énekszámokkal I
Előadások este 9-12 ig, utána 4 óráié
táncverseny! " - ^ J - J ^ g j ,

nar^n"

Szabó

M é g 6 napig ^ K M S j

Ingyen

a Gummi- és Bőriparban. El ne mulassza ezt a vissza nem térő kitűnő alkalmat!
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BELVÁROSI
MOZI
Telefon pénztár:
582.
Telefon igazgatóság • 258.

1

É

MILLIÓK FILMJE I
Minden idők legnagyobb
filmattrakciója!
A Lady Hamilton testvérfilmje!

Borgia
Lucrétia
Napy történelmi filmregény a renaissance
idejéből, 2 rész, 12 felvonásban. Mindkét
rész egyszerre, egy előadásban bemutatva,
t

*'*•'••

i

I. rész: Róma zsarnoka.
II. rész: Pesaró ostroma.

Főszereplők:
Borgia Lucrétia
Borgia Ceasare
VI. Sándor pápa
Micheletto. . .
Gennaro apród

Liane Haid
Conrad Veidt
A. Bassermann
Paul Wegener
AkisLubinszkyT.

Szeged, 1023 február 22.

TŐZSDE

A deviza kSzpont árfolyamai Valuták: Napoleon
10300, Font 12850-13150, Léva 1550-1650, Dollár
2725-2800, Fr. frank 166-176, Márka 1300-14!% Lira
131-137, Osztrák korona 315-405. Lei 1250 1350,
Szokol 8050-8450, Sv. frank 515-335. Kor. dinár
2600—281)0, Lengyel márka 700-800, Holland forint
1080-1115, Belga fr. 146—154, Dán korona 528-553,
Svéd korona 720 -759, Norvé' korona 505—530.
D e v i z á k : Amsterdam 1080—1H5,
Bukarest
1250—1350, Kopenhága 528-553, Krisztiánia 505 -530,
London 12850-13150, Berlin 1300-1450, Olasz 131-137,
Páris 166-176, Prága 8050-8450, Stockholm 729759 Svájc 515-535, Bécs 385-405, Belgrád 26002800, Newyork 2725-2800, Varsó 700—8i0, Szófia
1550-1650, Brüssel 146-154.
- Zürichi zárlat: Berlin 0.0232, Hollandia 210.20t Newyork 529.53, London 2497, Páris 32^5, Milánó 25.60,
Prága 15 62>|f, Budapest 0.19V* Belgrád . - , Bukarest
237, Szófia 3 00, Varsó 0.0140, Bécs 0.0074'|„ Osztrák
bélyeg'.ett 0.0075
A Magyar Általános Takarékpénitár értékpapír
és devízamegbizásokat gyorsan és kutánsan teljesít, tos
Irányzat. A korona 19'/4 zürichi jegyzésének hatása
a mai tőzsdén nyitáskor kevésbé volt érezhető. Az árfolyamok az utolsó tőzsdenap nivóia alatt mozogtak
és a vételkedv is meglehetős csekély volt. Az a körülmény, hogy ma volt a pínztárnap előtti utolsó nap,
sok arut nozott a piacra és a realizációs eladások* is
gyengítették a piacot. A tőzsdeidő misodik negyedében
azonban a nehezebb papirok piacáról kiindulva szilárd
irányzat alakult ki, amely az összes kisebb és középértékekre kiterjedt. A szilárdság lassú tempójú volt,
kezdetben csupán tartottak voltak az árfolyamok és
csak fokozatosan kerültek az áremelkedések felszínre.
Mikor a realizációs eladások kissé megszűntek, az
irányzat még szilárdabbá alakult és bécsi megbízásokra
is nagy vételek történtek. A tőzsdeidő vége felé erőteljes hausse-irányzat alakult ki jelentősen emelkedő
árfolyamok melleit. A szilárd tendencia oly erős volt,
hogy nem befolyásolta a kosztpénznek 6*j,-ra való
, drágulása sem. Alig egynéhány értéktől eltekintve,
majdnem minden papir megjavította árfolyamát. Az
árcsökkenések csak kivételkép fordultak elő. A kuliszpiacon Déli, Államvasút, Salgó tartottak maradtak és
a Magyar Hitel volt keresett, tartott árfolyamokon. A
bánya és téglagyárak piacán élénk forgalom mellett
[elentős áremelkedések fordultak elő, különösen Magnezitben, Urikányi és Kőszénben volt élénk üzlet. Az
általános áremelkedés 5— 10%-nak felel meg. Különösen favorizált értekeknél több elérte a 15—20*/,, ot is.
párlatkor a hangulat barátságos, irányzat szilárd, forgalom igen élénk.
Terménytőzsde. Élénk forgalom mellett az irányzat
szilárd volt. A gabonapiacon búzában, a terménypiacon
tengeriben volt élénk üzlet emelkedő árfolyamokon.
Egyebek elhanyagoltak maradtak.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
13"00—13100 egyéb 12900—13000, 78 kg. os tiszavidéki
13200—13300, egyéb 13100-13200, rozs 8200—8300,
takarmányárpa 8500-8700, sőrárpa 8000-82U0, köles
8500—9000, zab 8200-8300, tengeri 7^00-8; 00, repce
14000-14500, korpa 5150-5200.
Az nj adótörvény rendelkezésének megtelelő, hitelesített üzleti kfinyvek kaphatók Kovács Henrik
könyv és papikereskedésében Szeged, Kölcsey-utca 4.
Telefon 10-48.
874
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Felelős szerkesztő: LOV1K ' A R Q L Y .
- Kiadó : .Szeged* lapkiadóvállalat r.-t.
Nyomja : Délmagvarország-nv^mda, Szeged.

Könyvelés,

levelezés

és az összes irodai munkálatokban teljesen jártas, nagy
gyakorlattal biró elsőrangú munkaerő vagyobb vállalat,
gyár, részvénytársaság vagy bankhoz pályázik Szives
ajánlatokat .Törekvő" jeligére a kiadóhivatalba kér.
aiiandó>n

állandóan

állandóan
x

állandóan

állandóan
Bemutatja február
< 22-én a
4

Belvárosi Mozi II

fej

B r l l l l i n * é k s z e r , arany, ' G i m n á z i u m i érettségivel
biró fiatalember bármily
ezüstbeváitas. Bizományi
áruk eladása. Tóth, KölI r o d a i foilálkez*^;
csey-utca 7.
856
eseileg tanítást elvállal.
Szives megkeresést márc.
Egy jobb házból való aszI-ig Glück László cimére
szonyt vagy lányt 5oo K
Csanádapácára kérem. 268
napidíj mellett i f e i r ö n ö Qveget Daruul, mennyinek keresek. Tudakozódni
ségben,
férfiruhát, fehérRoyal-szálló, portásnál 266
neműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
&
ócskavasat, rezet, horganyt,
Bútorozott szobái keólmot, nikkelt stb. áiut
resek lehetőleg külön bemagas áron veszek
járattal. a Belváros körí r j . Z S C N B é R I . nyékén. Ajánlatok .MegTelefon 15—24.
fizetem* jeligére a kiadóBoldogasszony sugárut 40.
hivatalba kéretnek.
sot

Üres palackot

NŐI

ÉS

L E A N Y K A F f c L Ö L T Ö K~

T É L I K A B Á T O K

58

legnagyobb ratuára

Winternitz

Márton

S z e g e d , Klauzál-tér 2. s z á m .

Üzletátalakitás miatt a raktáron lévó különféle
tf^ínőltal1 / i p S R e i

Tóth

mélyen leszállított
árban kiárusítom.

látván cipész, Iskola-utca 14. szám.
Suhajda cukrásszal szemben.
217

Szabómunkások Termelő
Szövetkezete 5BÍ Jsft Me
Öltöny és feidit5»zövctek, lovászi ujdon
•ágok nagy választokban.
Szolid
árak

Élethű müfogakat,
olcbón készit. Foghúzás.
Rácz Géza (Bokor-ház.)
~
' Kál inán-utca
ik8zái 1

12. sz.

62

„Ingyen kóstoló-nap"
tesz tartva folyó lió 24-én

finom Braun-féle

iücőrökbeti

melyre tisztelt vevőim és az
uriközönség figyelmét felhívom.

Glück

Lipót

csemegekereskedő
Kelemen-utca I—I

Kartellen kívüli, előkelő

biztosító - társaság helybeli
vezérügynöksége átadó
Tapasztalt, hivatásos biztosítók ajanlkozásai is szívesen
fogadtatnak. Ajánlatokat kérünk „Produktív és megbízható" jeligére Tenxer G y u l a h r d e t ő l r o d á j á b a
Budapest, IV., Szervi a-tér 8.
217

A Kenderfonógyár munká&űgyi osztályába

hivatalnokot

keres; munkásügyekben
előnyben részesülnek.

jártas egyének
267

Elegáns lumperek,

állandóan

állandóan

APRÓHIRDETÉSEK

állandóan
ez a szó mutatja nagyság szerint, szemlélhetően,
legjobban

fokozódó elterjedését. Miután készleteink fogyófélben vannak, el kellett rendelnünk, hogy ujabb
készítményeinktaeéréseigfióktejcsarnokaink egy
vevőnek V* kilogramnál nagyobb mennyiséget
kiszolgáltattok nem szabad.

női és letaykagarniturák, iez'yük,
harisnyák és mindenféle
kötött és szövött ruk

Lusztig I m r é n é l

g ^ t

LednitzkyM.
Elsőrendű
Báli

és

esíélyl

veguHszHIó
ruhák

Intézel

(faf. és női) soron

kívüli festése és tisztítása,
75
valamint gyászruhák
festése.
SZŐRMÉK
a legszebb kivitelben festetnek.
Férfi és női fehérnemüek,
kelengyék
tisztítása,
valamint piperetisztitás a legszebben eszközöltetik.

Csermely Károly
Előadások kezdete:
automobilok ÍJ
fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. Központi Tejcsarnok
Budapest.
részvénytársaság.

