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Szeged, 1924 február 15, PÉNTEK.

A szfinksz.
A szfinksz természetesen Ramsay Macdonald
* aki a titkát találgatja, az a kurzus stjtója.
Bizonyos, hogy más országok is kérdően merednek az angol munkásvezér felé serre éppen
elég oka v a n Németországnak is, Franciaországnak i i , de nyilván magának Angliának is. De
nem h i s s z ü k , h o g y a három nagy ország közvéleményét olyan ál'andóan foglalkoztatná az
angol premiér-miniszter, mint a kis maradék

Magyarország publicistáit és politikusait. Es az
a nevezetes, h o g y nem a baloldali közvéleményt
lartja állandó izgalomban, hanem a jobboldalit.
A legnevezetesebb pedig az, hogy erről az oldalról nem azokkal a mocskolódásokkal n e gálják meg, amik itthon nemcsak szocialistáinak, hanem liberálisoknak, sőt ó-konzervativeknek is kijárnak. De hogy I Ramsay Macdonaldot
a magyar reakció koszorúkkal akarja agyonhajigálni.
.
..
A* angol monkásvezér még csak a bazaia
közvéleménye által deszignált miniszterelnök
volt, amikor azt állapította meg, hogy a munkáspárt uralomra kerülésének már csak a bire is
több eltolódást okozott az európai reakcióban,
mint amennyit azelőtt egy egész esztendő.
Ramsay Mecdonaid aligha gondolt Magyarországra, mikor ezt mondta, mert ha gondolt
volna, akkor nem egy esztendőt mondott volna,
hanem ötöt.
Az első meglepő változás az, hogy a magyar
hivatalos sajtó és az ál-ellenzéki sajtó egyezerre
pacifista lett, amikor R«nsay Mscdonald programjának egyik fő pontjául vállalta az általános leszerelés kérdésének a Népszövetség napirendjére tűzését. Azóta olyan szép hazaáruló
cikkekéi olvastunk az örökbéke evangéliumáról,
hogy ezofe még Kant Immánuelt is lepipálják,
akinek tanulmányával
kezdődik
a modern
világbéke-irodalom. Ha Kant Immánuel két esztendővel ezelőtt irta volna meg a tanulmányát,
azt rrinálunk elkobozták volna s ha Kent Immánuel magyar filozofus, sokkal előbb kerül a
zalaegerszegi internátusba megbízhatatlan minősítéssel, mint Adorján Géza ébredő ur. A rnagytr
nemzetgyűlésen még nem regiben is, ha valakit
nagyon meg akarlak bélyegezni, arra azt kiabálták, hogy „pacifista* és a pac fizmust még az
iskolákban is ugy kezelték, mint az ördög leggonosz bb találmányát, amit a poVo ban egyenesen Magyarország elvesztésére találtak ki. Ma
pedig R-msay Macdonaldot, aki végre nem tett
mást ezideig — és félős, hogy nem is fog mást
tehetni — , minthogy felelős helyről hangoztatta
a nenvetközi szocialista program egyik pontját,
upy ünneplik a legfeketébb magyar ólomszérükön, m'n'ha ő itta volna sz ötöJifc evangéliumot.
D ; remcsak eddig van. Nemcsak a p E C i f i z mus kapo't amnesztiát nálunk az angol miniszterelnök fzép szemeiért, hanem — a szocializmus is. Mar t. i. az angol szocializmus. A
msgjar feudalisták orgár urna vezércikkben állapi'I" meg, bogy Anglia azért állt a munkáspolitika mögé, mert kiábrándult a patríciusok
csödb ju ott politikájából. Már ez is meglepő
megáll' pitás, de még meglepőbb az, hogy a
lap oly nemesnek találja Macdonald intencióit,
hoey awgódva gondol rá, éppen ezért nem fog-é
a Wilson sorsára jutni.
Mi persze nem tudunk e tekintetben megnyugtató kijelentéssel szolgálni, mert, sajnos,
nekünk sincs szerencsénk közelebbről ismerni
a szfinksze*. Azonban amennyit eddig megismertünk belőle minisztersége pár hete alatt,
arnik az alapján nem is tartjuk szfinksznek.
Oko' józan és amellett becsületes reálpo itikusrak iá juk, aki legalább eddig nem hazudtolta
nue a múltját, mert azt a programot vallja
n inifzteie nőknek K mini amit hirdetett ellen,ék optikusnak. Ez mindenesetre meglepő
Mwt nálunk, ahol ahhoz vagyunk szokva, hogy
l e g k ö n n y e b b miniszteri tárcáért se sok a leg-

súlyosabb elvföladás s hogy a legokosabb emberek is bolond politikát csinálnak, ha csak
ilyen föltétel mellett lehetnek vezetőpolitikusok.
A nyugati demoktáciában azonban, amelyet
most már Bethlen István miniszterelnök urunk
is követendő például állit elénkbe, olykor akadnak még politikusok, akik karriérjaik végállomásához érve nem fordítanak hátat maguknak.
Cppen azért a mi szeműnkben nem is az angol
miniszterelnök a szfinksz, hanem azok, akik
itthon annak nézik és leteszik rá az esküt,
bogy az ö politikai ideáljuk mindig ilyen volt.
Azok a szfinkszek, akik Ramsiy Macdonaldot
mint a reakciós Magyarország hajnalcsillagát

A

köszöntik és a pscifizmusára ráfogják, hogy az
igazábul imperializmus és a szocializmusára
rákenik a Iegrikitóbb nacionalizmus színeit. Az
ördögre ráerőltetik az arkangyal maszkját és a
kezében lévő vasvillára azt leikezik, hegy ax
liliomszál, é p p e n most szskajtotta a skót puritán a paradicsomkertben. C p p e n ugy tesznek
Ramsay Macdonalddal, mint ahogy tettek Kemál
basával, meg Mussolinivei.
Ilyen rejtélyes teremtések & magyar szfinkszek.
A mithológia e nemben nem ismer náluk tökéletesebbet. Vájjon ha akad olyan Oedipus, aki
megfejti a talányukat, levetik-e magukat a
mélységbe ?

n é m e t o r s z á g i

Berlin, február 14. Scllingenben tegnap súlyos utcai harcok voltak. Soilingenben, amely
az angol zónában van, a kommunisták tüntetést akartak rendezni. 6000 kommunista tüntető és a rendőrség közö.t utcai harc fejlődött
ki. A rendőrség ugyanis meg akarta akadályozni a kommunisták csoportosulását, ezek
azonban rálőttek a rendörségre. A kommunisták iulerőben voltak és a rendőrséget beszorították a takarékpénztár épületébe. Az épületért
még az éjjel is fo'yt a küzdelem, amelynek

több sebesültje és halottja van.

Stettin, február 14. Amikor tegnap este a
Vulkán-művek munkásai a pyárat elhagyták, a
műhelyek előtt mintegy 2 - 5 C 0 főnyi, többnyire fiatal munkásoktól álló iflmeg gyülekezett össze, íkik az intern? cirnale éneklése mellett a vátos felé vonultsk. Egy utca keresztezésénél a vídö rendőrség elzárta az u ' c ü a

38-ik szám.

z a v a r o k .

tilalmat rendeltek el. A délután folyamán ujabb

összeütközés nem történt. A megsebesült rendőrik száma öt, egy szeparatlstát és két városi
lakost megöltek. Megállapították, hogy a löviseket francia
egycsövű fegyverből tettik. Marokkói katoneság tartja
utcáit.

megszállva a belváros

Koblenz,
íebsuár 14. A kaisersltuterni járási
Knökségen elzárkózott szeparatista vezéreket
mintegy kétszáz főnyi tCmeg, melyben több
rendőr is volt, megostromolta. A szeparatisták
megtagadták az épület kiürítését. A rendőrök
tüzeltek. Miután riadót fujttk, több ezer ember
gyűlt össze a téren. A fegyveres szeparatisták
támadóikat távolt&rtották maguktól. Végül is a
kivonult csapalok szórták szét a tüntetőket. A
tüntetők számos üzletet kifosztotok. Mintegy
tiz halott és tiz sebesült esett áldozatul.

tömeg elöl. Ekkor a törrségbőí és néhány házból a v f d ő rendőrségre tüzeltek. Egy rendőrMőrmesier a fej^n megseberűlt. A rendőrség
viszonozta a füzeiéit, egy ember meghalt, 7
mecsebesült. A rendet heiyreálli'ofták.

Koblenz,
február 14. A főbbotfs'g egyhangúlag elhatározta, hogy egy nagv bizottságot küld
ki P/alzba, amelynek feladata lesz a rend
helyreállítása s a közszolgálat fenntartása érdekében szükséges rögtöni rendszabály megvizsKaiserslautern,
február 14. A városban este gálása és életbeléptetése. A bizottság egy franhét órától reggel öt óráig terjedő idf re forgalmi t cia, egy be'ga és egy angol tagból áll.
tetv^MAMMMMWMMWMfWMWMMI

Peidl é s G a r a m i l o n d o n i t á r g y a l á s a i .
Zeitur,g így ír Peidl

és Garami

londoni ered-

ményeiről :

Ramsay

Macdonald

másfélóráig tanácskozott

Peidlvel és Garamival. Peidl részletesen ismertette a magyar viszonyokat. Garami felhívta az
angol minisztere nök figyelmét a magyar kormányzási rendszerre Utalt arra, Ciarc angol
diplomata 1919 ben ígéretet tett a magyar viBzonyok tisztázására. Ezt azonban nem tartották
be. Macdonald eltsmer e Garami fejtegetéseinek
helyességét és megígérte, hogy törődni fog a
magyar munkásság sorsával, ügyelni fog arra,
hogy az angol munkásság és a labour party
á!l«ndó érintkezésben maradjon a magyar szoc áldemokratákkal s hogy a magyar kormánnyal
is érintkezésbe fog lépni.
Nagy feltűnést keltett politikai körökben az
a bir, bogy Peidl és Garami Londonban gróf
Károlyi
Mihálljal is tanácskozott. Ezt a hírt
nagy izgalommal fogadták a parlament folyosóján is.
A szociáfdeirokrfta párt me£cáfoI minden
olyan hirt, mintha Peidl és Garami Londonban
a magyar kölcsön ellen agitálnának.
Készületek • debreceni választásra.
Debrecenből jelentik: Mtr.t »udvalévő, a pótválasztásokat február 15. és 16-ra tűzték ki.
Mai nap, mint az utolsó n«p, az utolsó készülődésekkel felt. Este hat órakor megkezdődött
a szesztilalom, ami a választás befejezéséig fog
tartani. Nagy Vince pártja — amely magában
foglalja a liberálisokat és a szociáldemokratákat — , nagy reményekké indul a küzdelembe.
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lát, , Választási

Értesítői•
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amiért

Nagy Vmce a bíróságnál fesz följelentést.
A belföldi kölcsön.
A belföldi kölcsön tekintetében még mindig
némi bizonytalanság uralkodik. A belfödi kölcsön összege tekintetében nem történt változás.
Már eredetileg a kormány is 50 millió aranykoronában állapította meg a belföldi kölcsön
összegét. A belfődi kölcsönre vonatkozó törvényjavaslatot e í készítő részletes tárgyalások
még folyamatban vannak. Valószínű, hogy még
e hónap 25. előtt a törvényhozás elé kerül
Az Iparosok sérelmei
a parlamenti bizottság előtt.
Az egységes párt iparügyi biz ttsága pénteken délután a parlamentben ülést tart, amelyen
l Valkó Latos keresltedet mi miniszter is résztvesz. Az ülésen Perlaki
György nemzetgyűlési
képviselő ismertetni fogja azt a memorandumot, amelyet az Iparosok Országos Szövetsége
juttatott az egységes párthoz. Ebben a memorandumb n az iparosok az adósérelmek orvos-

L á?ÍL k, éri k>
felállítását

ké
, lovabbá
»k a
is az ipart hitel

kézmüvesiparkamara
megszervezését.

Huszár Károly
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI

FLGYE.

A nemzetgyűlés összeférhetetlenségi ítélő bizottsága a nemzetgyűlés csütörtök délutáni
ülése folyamán a kisorsolás után összeü t, hogy
a Huszár Károly ellen bejelentett összeférhetetlenségi ügyben határozatot hozzon. A bizottság
elnökévé Kenéz Bélát, jegyzőjévé Rassay Károlyt,

SZEGED
előadójává pedig Oberhammer
Antalt választották meg. A bizottság egyhangú határozattal kimondotta, hogy Huszár Károly ügyében össze-

férhetetlenséget nem lát fennforogni.
A kormánypárt
két igazságügyi

elfogadott
javaslatot.

A keresztény kisgazda, földmives és polgári
párt jogügyi bizottsága csütörtökön délután ülést
tartott és letárgyalta a polgári eljárás és az

Szeged, 1924 február 15

igazságügyi szervezet módosításáról szóló törvényjavaslatot. A bizottság ülésén
Mikovényl
Jenő elnökölt. A javaslatot dr. Héjj Imre ismertette. Az előadói ismertetés és Nagy Emil igazságügyminiszter tájékoztató felszólalása után a
bizottság a törvényjavaslatot általánosságban és
részleteiben egyhangúlag elfogadta. A törvényjavaslat a fogadós fele ősségéről szóló tör.ényjavaslattal együtt pétiteken kerül a parlament
igazságügyi bizottsága elé.

A földreformnovella

tárgyalása.

— Györki Imre a belügyminiszter részvényügyéről. —
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A nemzetFél 8 órakor az elnök megszakította
gyűlés csütörtöki ülését 7,12 órakor nyitotta meg
Huszár
Károly alelnök.
Folytatják a földreform-növeli a részletes vitáját.
A 16. § 5. bekezdéséhez, amely az uj középbirtokokat szabályozza, az előadó stiláris módosításokat ajánl.
Farkas Tibor a bekezdés törlését kéri és
helyébe a következő szöveg beiktatását kívánja:
A középbirtokok magánosoknak csak akkor
juttathatók, ha a többi földbirtokpolitikai célok
az egész ország területén kielégítést nyertek.
Magánegyén középbirtokot csak akkor kaphat,
ba a birtok egész vételárát készpénzben lefizeti.
Utána Gaál Qaszton szólalt fel. Noha nem
tartja a törvény szellemével összeegyeztethetőnek, sem a politikai erkölcs szempontjából meg*

engedhetőnek, hogy akkor, mikor a középbirtokokat ki lehet sajátítani,
ugyanakkor uj
középbirtokokat alakítanak. Csatlakozik Farkas

Tibor inditványáboz.
Nagyatádi Szabó István: A felszólalók aggodalmai túlzottak, mert középbirtokot csakis a
belyi földbirtokpolitikai igények kielégítése után
lehet alapítani. Nem járul hozzá Farkas Tibor
indítványához. Az 5. bekezdést az előadó
szövegezésével elfogadják.
Szakács
Andor uj 6. bekezdést javasol, amely
szerint a nagy- és középbirtokokból, amelyek
legalább hat év óti hivatásos kishaszonbérlök
kezén vannak, megváltás során középbirtokot
ne lehessen alakitani. A Ház a módosítást elfogadja.
A 17. § a végrehajtásról szól.
Az első bekezdést Perlaki
Qyörgy módosításával, a 2-at változatlanul elfogadják. A bekezdések szerint az OFB állapítja meg az
eljárási költségeket, utólag.
A 18. szakasz első bekezdésénél az elősdó
stiláris módosítást ajánl. A meghozott birói
Ítéletek egy éven belül megfelebbezhetök.
Farkas
Tibor ezt ellenzi, Szakács
Andor
szükségesnek tartja, mert sokhelyütt nem a
törvény szellemében hajtják végre a földreformot.
Fölemlíti, hogy az Esterházy-uradalom 400.000
bold földjéből csak 1800 holdat adtak le
vagyonváltság cimén.

Csík József és Eört Szabó Dezső is a pót-

eljárás lehetőségét kívánják ott, ahol a végrehajtás hibás volt.
A nemzetgyűlés az előadó módosilását fogadja el.

Szakács Andornak az elnök nem engedi meg,
bogy a zárszó jogával éljen. O nem módosítást,
hanem határozati javaslatot nyújtott be.
Az elnök szerint az módosítás volt s az ülést
délután négy óráig felfüggeszti.
A délutáni ülést öt órakor nyitotta meg
Seiiovszky
Béla elnök.
A 18. $ 2. bekezdését tárgyalják. Ex arról
szól, hogy kitől lehet visszavenni a földet.
Cserty József bive annak, hogy elvegyék a
földet olyanoktól, akik azt nem müvelik, vagy
akik a részleteket nem fizetik. A bekezdés
egyes kifejezéseinek törlését indítványozza.
Szakács
Andor azt a módosítást ajánlja,
hogy a földhöz juttatottaktól a földet csak az
esetben lehessen elvenni, ha elfogadható ok
néhül nem fizetik a részleteket.
Több hozzászólás után est az indítványt elfogadják.
A 20. bekezdés elöirja,

hogy

a

kiküldött

bírák ne vehessék Igénybe a nagybirtokosok
szállásadását, vagy fuvarozását.

Számos felszólalás után nagyatádi Szabó azt
válaszolja, hogy a bíróságot senkisem akarja
megbélyegezni, de a szakasz az igénylők megnyugtatására szolgál. Hozzájáru' Petrovácz Qyula
indítványához, hogy a bérlőkhöz se szánhasson
be a bíró. A Ház igy határoz.
A 21, szakasz öt első bekezdését elfogadják.

a vitát
és kisorsolta a zsűrit Huszár Károly ügyében.
Ezután Györki
Imre szólalt fel személyes kérdésben:
Azt mondottá* a nemze'gyülése.i, hogy
én szocialista léte nre részvénytársasági igazgató vagyok. Ezt visszautasítom mindaddig,
mig be nem bizonyítják. Nem tudom azt sem,
mire vonatkozik a balügyminiszter urnák az a
minapi kijelentése, hogy nem tudok elégtételt

adni. Én hajlandó vagyok megismételni,
hogy
a belügyminiszter ur kedvezményes áru részvényeket fogadott el. Hajlandó vagyok a biróság
elé is állani. (Zaj.)

Elnök figyelmezteti a szónokot, hogy maradjon a személyes kérdésnél.
Györki
Imre: Szigorúan ragaszkodom az
elnöki engedélyhez. Ha az ügy a biróság elé
tartozik, ezt magamra
vállalom.
A másik megállapítása a miniszter urnák az volt, hogy mi
szocialisták nem vagyunk hajlandók párbajozni.
Ez igaz. Ez a mi elvi álláspontunk.

Meskó Zoltán: Keresztény ember nem párbajozik.
Kuna P. András: Hol vannak ők a kereszténységtől? (Derültség.)
Györki
Imre: Rá.érek arra is, hogy megfelel-e
a valóságnak az, amit a belügyminiszter ur
tett. Azt mondta, hogy testvéröccse, mint a
Kereskedelmi Bank kommittense intézte az
egész dolgot, de az ő tudta nélkül. A banktól
beszerzett információk szerint azonban sem ő,

sem pedig öccse nem volt kommittense a bank-

nak és évek óta nem is voltak összeköttetésben
a bankkal. A miniszter ur állítása tehát valótlan (Nagy ?aj.)
Györki
Imre: Leteszem a Ház aszalára a
bank által a belügyminiszter úrhoz intézett
levélnek fényképét, amelyből kitűnik, hogy a
miniszter ur.iak tudomása van arról, hogy jutattak neki kedvezményes részvényeket.
Peyer Károly: Potya üzlet.
Györki
Imre: Azért hoztam ide ezt a kérdést, hogy tisztán lássuk: az én állításon
felel-e meg a valóságnak, vagy pedig a belügyminiszter uré? ( Felkiáltások a
baloldalon;

Mondjon le a belügyminiszter /)
Györki

Imre: Felolvasom a bank levelét:

Budapest, 1923 junius 21. Rakovszky Iván őexcellenciájának. Van szerencsénk értesíteni, hogy a budapesti tőzsdén junius-25-én bevezetésre kerülő Dorogi
részvényből loo darabot á 6000 K áron reze-váltunk
és ellenérték fejében 600.000 K-val kérjük a számla
kiegyenlítését. Aláírások.

— Ebből látható, hogy nem állítottam valótlant. Mondjon le a be ügy miniszter I
Györki beszéde után felszólaltak még többen
is személyes kérdésben.
Az ülés fél 9 órakor ért véget.

Önzetlen polgárok kerestetnek.
(A Szeged

tudósttójától.)

Az uj központi

választmány csütörtökön délben tartotta első
ülését a városháza tanácstermében a polgármester elnökletével. Az uj tagok, akiknek tavaly
nem volt még mandátumuk, az elnök felszólítására letették a hivatalos esküt, amelynek
szövege a következő:
X. Y. esküszöm, hogy
a központi vám £n
lasztmányra
ruházott
tennivalókban
minden
részrehajlás
nélkül,
lelkiismeretesen
járok
el.

Isten engem ugy segéljen.*

Az esküiétel után Taschler Endre főjegyző, a
választmány előadója bejelentette, hogy az ülés
tárgysorozatán az összeiró küldöttségek megalakításának kérdése szerepel. Elmondotta, hogy
a kérdés megoldása rendkívül súlyos akadályokba ütközik. Azok a polgárok ugyanis, akik
a mult évben elnökei voltak az összeiró küldöttségnek, csak ugy vállalhatnák ebben az
évben is a megbízatást, ha
fáradozásaikért

megfelelő honoráriumot

kapnának.

Felmerült az

a terv is, hogy a város hatósága városi alkalmazottakat rendel ki a választók összeírására,
mivel azonban hat összeiró küldöttséget kellene
alakitani, minden küldöttségnek pedig négy
tagja van és igy huszonnégy városi alkalmazott
kirendelésére lenne szükség, ami veszélyeztetné
a közigazgatás zavartalanságát, — a tanács
lemondott erről a megoldásról. Felierjesztést
intézett a belügyminiszterhez és utalva a
speciális viszonyokra, azt kérte, hogy az összeiró
küldöttségek honoráriumát fizesse meg az államkincstár. A belügyminiszter sokáig nem is
válaszolt a felterjesztésre, végül többrendbeli
sürgetés után értesítette a város hatóságát, hogy
megadja a kért engedélyt, de tiszteletdíjat csak
azok kaphatnak, akik legalábbí/Wte/néte'nyitóvai-

ságralaknak az összeíró

küldöttség működési helyé-

től. A belügyminiszter megfeledkezett arról, hogy
Szeged város három választókerületében ilyen
nagy távolságok nincsenek is, vagy talán éppen
ezt tartotta szem előtt, amikor megadta azt az
„engedélyt'. Nem sokkal a belügyminiszteri
engedély megérkezése után országos kormányrendelet jelent meg, amely az összeíró küldöttségek elnökeinek tiszteletdiját a VI. fizetési
osztályban levő közalkalmazott mindenkori napidíjában, a tagokét pedig a IX fizetési osztály
napidijában állapítja meg. de kimondja, hogy
csak azoknak van igényük a napidijakra, akik

nem laknak a küldöttségek

működési

helyén.

Ez a rendelet sem ad tehát módot arra, hogy
Szegeden megoldhassák a kérdést. A főjegyző
érdeklődö.t más városokban és megtudta, hogy
sok helyen díjtalanul váihlkoznak erre a tiszt-

ségre a polgárok. Budapesten pedig a különböző pártszervezetek bocsáttották a hatóság
rendel nézésére a szükséges munkaerőket. Ez a
rendszer azonban Szegeden nem valósiiható
meg a főjegyző véleménye szerint, mert itt
nincsenek olyan tökéletesen kiépített pártszervezetek, mint Budapesten, de ha lennének is,
nem volna ajánlatos et a megoldás, mert ha a
pártokra biznák ezt a munkát,

könnyen

meg-

ismé lödhetnek azok a botrányok, amelyek a
budapesti névjegyzékek mult évi összeállítása
alkalmával olyan nagy port vertek fel az egész
országban. A szomszédos Hódmezővásárhe yen
a nyugdíjig városi alkalmazottak ingyen vállalták a küldöttségek elnöki és alelnöki tisztségeit,
az irásbili munkák elvégzésére pedig a városi
hivatalokból rendeltek ki alkalmazottakat mérsékelt honorárium ellenében.
Taschler főjegyző azt javasolta, Ingy a hat
körzet számát ötre csökkentse a választmány
és — más megoldás nem lévén — városi alkalmazottakból alakítsa meg a küldöttségeket.
A javadalmi hivatal és az ügyészség alkalmazottai között van néhány ideiglenesen nélkülözhető tisztviselő.
— Hihetetlen — szólt közbe a polgármester
— hogy ne leane Szegeden husz olyan polgár,
aki polgári kötelességből ingyen vállalná ezt a
munkát. Biztosan nem is tudja a publikum,
hogy önzetlen
polgárok
kerestetnek.
Meg
vagyok győződve róla, hogyhi közhírré teszik
a dolgot, háromszor annyian is jelentkeznek,
mint amennyire szükség van.

Dr. Dobay

Oyuli, Korom Mihály és Kör-

mendy Mátyás erre késznek nyilatkoztak arra,
hofy ssját pártjuk kebeléből előteremtik az önzetlen polgárokat, akik ingyen vállalkoznak a
választók összeírására. A központi választmány
azonban ugy határozott, hogy közzététeti a
polgármester által indítványozott hirdetést. Ha
huszadikáig nem lesz megfelelő eredménye,
akkor a vároii alkalmazottakból alakittatja meg
a küldöttségeket.
Taschler Endre ezután bejelentette, ho?y
janu&r 31-ig 310 olyan polgár adta be összeiró
lapját, akinek a neve nem szerepelt a mult évi
névjegyzékben.

vmmtmm/mmmiiimmmmmmam********
— KÜLFÖLD. Newyorkban a haladó pártok azzal a
tervvel foglalkoznak, hogy a legközelebbi elnökválasztáson külön jelöltet állítanak. Ilyen körülmények között
két jelölt között három fog versenyezni egymással. —
Párisban a nemzeti mozgósításról szóló törvényjavaslat, amelyet a francia kormány már több hónappal
ezelőtt elkészített, kimondja, hogy háború esetén
Franciaország egész lakosságát mozgósítani fogjak.
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A rendőrség hivatalos jelentése a bombamerényletekről.
— Márffyékat átadták az ügyészségnek. —

(A Szeged budapesti

tudósitójától.)

Jelentet

lük, hogy Schweinitzer József rendőrkapitány a
bombamerényletek nyomozásáról felvett jegyzőkönyvek és a belügyminiszterhez föiterjesztett
jelenfés alapján részletes ismertetést készít,
amelyet a rendőrség ma hoz nyilvánosságra.
A jelentés el is készült s a bombamerényletek

terheltjei előtt ma felolvasták

a

letartóztatásról

szóló végzést. Ezuián áikiséríék őket az ügyészségre. Ezzel az ügy egyik fejezete, amely heteken át tartotta izgalomban sz ország közönségét, befejeződő! t.
A rendőrség hivatalosan jelenti a MOT. tudósítója
utján:
1922 április 3-án este a Dohány-utca 77. szám
alatti erzsébetvárosi bombamerénylet ügyében a
rendőrség a nyomozást sikerrel bevégezte. Megállapítást nyert az, hogy a merényletet Márffy
József kezdeményezésére és az ö tervei szerint hajtották
végre. A merényletet az ÉME IX. kerületi
nemzetvédelmi osztállyal határozták el. A merény'ethez szükséges pokolgép külső burkolatát Kasnyik János készítette, a robbanóanyagot Márffy
József adta és a robbanószerkezetet Marossy Károly készítette. A pokolgépet
Márffy
lakásán
Márffy József, Chriaszti
István és Marossy Karoly állították elő. A kör Herczeg József
nevü
portásával
egyetértettek, ennek segítségével jártak
bent a kör helyiségében Márffy, Chriaszti és M a rossy, akik a pokolgépet a fűtőtest és a falközötti
terület dimenziójához formálták. 1922 április 2-án,

vasárnap délelőtt Márffy, Marossy, Chriaszti és
Radó és Kasnyik találkoztak a II. kerületi nemzetvédelmi osztályon, ahol Márffy rendelkezésére a
pokolgépet következőképen állították be a körbe:
Radó és Kasnyik szerelő álruhába öltözködtek,
arcukat, kezüket bekormozták, a pokolgépet a
Márffy által rendelkezésre bocsátott szerelőládába
tették, amelyet Radó vállaira akasztottak. 0 és
Kasnyik felváltva vitték Marossy vezetése mellett
a körbe, ahol elhelyezték a házhosszanti fal mellett
álló fűtőtest bordázata közé. A felügyelő szerepet
eközben Márffy és Chriaszti látta el. Az elhelyezés után visszatértek a IX. kerületi nemzetvédelmi
osztályra, ahol Radó és Kasnyik megmosakodtak
és rendes ruhájukba bújtak. A pokolgép
robbanása pontosan, tervszerint másnap, 1922 április
2-án este 8 óra 27 perc és 30 másodperc
múlva
következett be.
Kasnyik időközben
elhalálozott.
Márffyt, Chriasztit és Bátori Miklóst az Erzsébetvárosi Kör ellen végrehajtott bombamerénylet,
Öallót és Péter Tivadart pedig az újpesti izraelita
templom ellen készült merénylet ügyében a kir.
ügyészségnek további intézkedés és eljárás céljából, előzetes letartóztatásba véve, átadtuk.
Herczeg Józsefet, az Erzsébetvárosi Kör portását csütörtök délelőtt külön kihallgatták és a
kihallgatása után küíön kihirdették előtte az
előzeles letartóztatásról szóló végzést. Herczegei külön í/áilüo'ták át délben az ügyészség
Markó-utcai fogházába.

— Nem tudom...
találtam...

Nem tudom.,.

Rosszul lett aztán Fekete is ki kellett
nyitni
az ablakot.
Nem volt normális. Sápsdtan tántorgott. Es sírt, amikor megtudta, hogy meghalt a felesége.

— Mit tettem ...

jaj istenem...

A g á z g y á r m e g v á l t á s a k ö p ü l i pSi*.
tudósitójától.)

A gázgyár meg-

váltása körül régófa húzódik már pör a város
és a gázgyár között. Most a Kúria ítélkezett a
pörben s errő! a köve kezőket telefonálja tudó
sitónk a késő éjjeli órákban:
Az iiélet kihirdetésénél Szeged város képviseletében dr. Turóczy Mihály főügyész, tz alperes gázgyár képviseletében pedig dr. Pisztor
Egon jelent meg. Az itéleiet dr. Rőt Uszló
olvasta fel.
A magyar kir. Kúria az alperest a per főtárgyfilására való újrafelvételi kérelmivel
eluta

sitja.
A költségek megiérilésére vonafkozóan
azonban helyt ad az alperes kérelmének, a
felíbb zési biróság Ítéletének részbeni megváltoztatásival. Az alperes költségét 42 703 koro
naról 402100 koronára felemeli. Ewvébként
megállapít a felperes köl'ségeit 600000 koronában, az alperes egyéb költségeit 805400
koronában.
Az előadó több mint 10 gépírásos o'dül
indokolást olvas fel. Megállapítja az indokolás,
hogy az alperes pmasza ne n volt elég alapos
s a pergátló kifogásai sem álllak helyt.
—

in.uvLairvu

A Fekete-pörben
nyilt tárgyaláson befejezték a bizonyitási eljárást.
Péntek délután hirdetik ki az ítéletet —
szemmel
(A Szeged tudósitójától.) A harmsdik napon { is. Feksféné a?, uiolsó időkben jobb
egyre nagyobb tömegben jöttek érdeklídők a nézte a fiut. Zárás uíán bent ült az üz<etben
F e k e t e - b ü n p ö r f ő t á r g y a l á s á r a , amely csütörtökön ' Engelíhaller, egymás kezét fogták. Inspesciós e m v e t e t t semmit érdekességéből. Reggel zása alatt sofc gymua kör'Lményt látóit, amikor
k i l e n c óra előtt már szorongásig megtelt a Fekete nem volt otthon. Bezárták belülről az
törvényszék második emeleti folyosója és ez íjtól, furcsa hangokat is hadott. Egyszer a fiu
a i k & l o m m a l szűknek bizonyult a régi esküdt- Feketéné háta mögé állóit az üzletaen, de
s z é k i t e r e m . Nagyszámban jöttek e l magas- csókolődzni nem »ásta őket,
rangu k a t o n a t i s z t e k feleségeikkel, valsmint nem
A tragédia nöpia következik mojf. Fekete 9
egy e l ő k e l ő szerepet játssző család tagjai fis óráig dolgozott a patikában, aztán Strasserrel
belyet foglallak a hallgatóság padsoraibsn.
áthi/atta a fiut. Főkefe igy sióit hozzá:
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"kik közöl Elek Andort,
Endrődit,
Friedmannt, Hermann Jánost és Dudás
tárgyaláson
fogja kihallgatni
a
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!
kinyitották végre a
terem ajtaát
és ekkor már nyilt
tároZZLn
tárgyaláson
folytatódott a tanuk kihallgatása
i n S ? ' S i f l R ? F e r e n í Sy ő sys**ész tesz vallomást eki Fekete gyógyszertárának veze-öje
- Olyan családi életet éitek először Feketéék — mondja —, amelynél nem Ieh t iobbat
elképzelni. Fekete a legszebb szavakat használta, amikor Minkével beszélt. Később ez a
szép belső viszony meglazult. Az a meggyőződésem, hogy Feketéné szekírozni akuta a
gyógyszerész urat. Állandóan ellenkezett vele.
Én e n n e k a jelenlégnek nem tudtam magyarázatot találni.
,it
Ezután elmondja, hogy Engelthaller
állán-

dóan bejárt a patikába,

reggel is ott volt, este

— Kálmán,

várj, beszélni akarok veled l

Az ián egy csattanást hallott, rasjd kát lövést
olyan gyorsan, ho?y az ember egynek is gon-

dolhatná. Aztán Engelthaller kiszaladt a patikából meggörnyedten és nagyon piros
volt.
Amikor Fekete kijöt', olyan volt, miot egy
őrült. Tántorogva járt, arcán egy ütés piros
nyoma látszott. Nem volt magánál, mondja. Az
elnök ezután azt kérdezi:

— Minek tulajdonítja

on a tragédiát ?

Fodor sokáig hallgat,
m

°— SErre

nem igen tudok

majd

csöndesen ezt

válaszolni.

Dr. Wiiheim kérdésére ktjeienii, hogy Császárné Jia tudott a viszonyról. Fekete a tragé
dia ó(a a s e g é d szobában alszik. Feketéné sokszor küldött Engelthallernak uzsonnát, süteményt.
Az utolsó időben a patika kasszája
soha sem stimmelt. A tanút a biróság megesketie
A második tanú Ajkay Miklós rendőrtanácsos. Nála jelentkezett a rendőrségen délelőtt
Fekete. Tántorogva jött be és belerogyott egy
díványba. A hátsó zsebéből egy revolvert vett
elő és azt áfadti:

— Agyonlőttem
tassatok
le...

...a

felesegem...

tartóz-

Egészen összefüggéstelenül beszélt,* amikor
azt kérdezte, hogy miért tette, ennyit mondott:

mit tet-

tem, ennyit mondott.
Sokáig nem lehetett kihallgatni, a kérdéseket
nsm értette. Megeskették vallomására azután.
Szilágyi
Qyula rendőrtanácsos a következő
fanu, aki jelen volt Ajkay szobájában, amikor
Fekele berontott.

— Milyen rosszul néz ki Géza...

igy fo-

gadta. Eiután elmondja az egéBz esetet, mint
Ajkay. Megeskette a biróság.
Róna Lipótot szólítják ezután be. A tragédia
napján találkozott az utcán Feketével, nagyon
izgatott volt, meg sem állt, szaladt a városházára. Fekete különben nagyon hamar fölizgul' és hamar kacagott a legkisebben is.
H romnegyed egy órakor a tárgyalást az elnök
félbeszakítja, majd délután háromnegyed négy
órakor ismét megnyitja.
A délu'áni tárgyalásom az első tanú
Weiss
Lás ló, ak nek könyvkereskedése szemben van
a patik* al. Fcketéék olyan szép családi életet
éllek, houy mindig példaképen emlegette azt

ot n n is. Kizártnak tartja, hogy Fekele bántalmazta volna feleségét. Hirtelen ember Fekete,
de jólelkű.
Engelthaller sokat volt az üzletben, amikor
Fekete távol volt. B zaimas suttogá t tapaszta t,

sőt egyszer talán látta, amikor

(A Szeged

levelekot

a fiu

megcsó-

kolta az asszonyt
Egyezer beszélt a fiúval, aki
elmondotta, hogy viszonya van.
Dr. Czukor
megkerdezi, hogy szerette-e a
fiát Fekete? A tanú igy felel:

— Az élete a gyerek...

az tartja

benne

most a lelket..,
(Ekkor Feke e Qéza hangosan
sirni ke?d a vádlottak padján.)
A biróság szembesiti vele Engelthallert, aki
szí mondja:
— Való lan, hogy csókolódzlunk 1 Tudva
valótlant állit! A tanút megeshetik.
Strasser Mihály a patika szolgája. Feketéné
jobb szemmel nézle Kálmánt.
— Maga hogy szólítja Engelthallert ? —
kérdi az elnök.
— Tegezem, Kálmánnak nevezem I (Derültség.)
Amikor egyszer Fekete Pesten vult,
éjszaka
a hátsóajtón bement az asszonyhoz a fiu
A
díványra ültek. Többet nem lát íatott a függönyön ker sztül. O cigarettázott az udvaron
igy látta. Ez éjfél után önént. Más a kaiommal
csókokat és kézszorongatást láíoti. Nsm mert
szólni Feketének a viszonyról, 0 hivta át a
fiut a trag dia napján.
A biróság szembesiti Engel hallerrel:

— Valótlan, hogy

éjszuka ott voltami

—

mondja a fiu.
— De én láttam 1 — hangzik a válasz. A
tanút mege ketik.
Újhelyi
Vitmoj elmondja, hogy nyáron egyszer nyitva volt a szobaajtó és az ágynál látta
az asszonyt és Engeithal ert összebújva. Amikor ő hejött, szétrebbentek.
Ilyesmit többször is
látott. Ezután elmondja, hojíy mit hallott, amikor a tragédia megtörtént és ö a palikáoan

volt. Engelthaller
összekuporodva
menekült a
szobából a dörrenés után. Fekete olyan volt,
mint egy őrült.
Horánszky
ügyész kérdésére kijelenti, hogy
a viszonyról azért nem sióit Feketének, mert
félt tőle, hogy öt fogja megtánadui ezért,
annyira szerette Fekete a fe'eségét.
A szembesítésnél Engelthaller kijelenti, hogy
a vallomás
valótlan.
(Engelthaller a szembesítésekkor csak ezt a
tzot használja mindig: Valótlan I Ezzel fogja
magát és visszamegy a helyére.)
A következő tanú László
Imre. Kijelenti,
hogy Fekete mindenáron kiakart tűnni mindenhol. Majd Dobozi
Qézáné következik. Fekete
szerette fiát és feleségét. Feketini
minden
este

— amikor nem volt otthon Fekete - egy kis
könyvet vett magához is beleirt valamit.
Az elnök felmutatja a kis, fekete, noteszalaku,
vékony naplót.

— Ez volt ?
— Igen, ebbe irt minden

estei

Vörös Sándor. Bizalmas viszony volt a fiu
és a gyógyszerészné között. Egyszer látta a fiut
kijönni Feketéné szobájából. Piros volt az arca.
A viszonyról az egész városban beszéltek.
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se a fiúra, se a feleségére, ezt alivések

Ezután Nyerges
Kálmánt hallgatják H. A
pénz gyakran nem stimmelt a kasszában, ezért
gyakran összekaptak. Alkalmazott a patikában
és mint ilyen, kapukulcsa vsn. A kulcs
azon-

ban

gyakran

elveszett.

Feketéné

vette ki a

Fekete lényegesen korlátozva
tározásában.

elha-

Dr. Ács Géza orvosszakértő mondja el ezután
véleményét, amely szerint Fekete a tett elköve-

Ezt írásban
követelte Kissné. Fekete ezt megtagadta. A szembesítésnél özv. Kiss
Lijosné
tagadja, hogy ez megtörtént volna.
Háromnegyedhat órakor öt percnyi szünetet
rendel el az elnök, majd dr. Szabó József egyetemi tanár elmeszakértő mondja el szakértői
véleményét. Nagy tudással felépített beszédében elmondja, hogy annak ellenére, hogy Fekete apja megrögzött alkoholista vol',
Fekete
épelméjű.
Határozottan izgatott ember, azonban
ki kell emelni a két átvirasztott éjszakát, amely
teljese* kimerítette a vádlottat. Felesége hűtlenségéről megvolt győződve Fekete, hiszen a

számítással

volt szabad

Dr. Vante a kártérítéssel kapcsolatban kéréseket intéz a szakértőhöz, mire dr.
Wilheim
semmiségi okot jelent be, mert a sértett képviselőjének az elnök jogtalanul adott engedélyt
a kérdésekre.

— Gézt, vond vissza azokat, amiket Milikéről mondtál, akkor mi megmentünk
téged!

naplát is olvasta. Nem hideg

irányai

is bizonyítják.
Vakul célzott. A tett elkövetésekor heves felindulásban volt, az megérthető a
tettlegesség után. Rövid ideig tartó
kivételes
elmeállapot vett rajta erőt. Tettét nem tudta
mérlegelni. Az a határozott véleménye, hogy

zsebéből.
Egyszer ezt mepfigyelte. Többször
vitt csomagot, levelet Engelthallernek, ds erről
Fekete sohasem tudott.
Végül Tirök és Kamócsy
defektiveket széliHa
be juliász elnök. Azt vallják, hogy Fekete letartóztatása után elkísérték Feketét anyósáékhoz,
amikor Kiss Líjosné ezeket mondta:

*************************
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tésekor lényegesen korlátozva
sában.

volt

elhatározá-

Dr. Vanle ezuián a bizonyítás kiegészítésére
kihallgatni kéri Farkas
Jánost, aki bizonyítani
fudj«, bogy Fekete durva volt feleiégével.
Néhány percnyi tanácskozás ulán az elnök
kihirdeíi, hogy ezt mellőzi.
Engelthaller
Kálmánt nem esketik mgg vallomáiára.
Igy a bizonyítási eljárás befejeződött, a pörbaszédekre pénteken délelőtt kerül a sor és a
Szeged munkatársa ugy értesül, hogy
délután

lőtt

valószínűleg

Szegedi ügy a Büntetőjogi

ki fogják

hirdetni az Ítéletet.

Döntvénytárban.

dult, mintha csak tervszerű munkálkodás akarta
volna idejuttatni." E tényállításokkal szemben az
ként jelenik meg a különféle döntvénytár, amely alsóbiróságok által valónak vett és ehelyütt iránya feltűnőbb, vagy az érdekesebb ítéleteket köz i. adó tényállás szerint bizonyított tény, hogy bár a
sértett a háború előtt és annak első éveiben nagyA jagászvilágnak nagy szolgálatot tesz ez a szerű műtéteket végző, kiváló irodalmi munkát
gyűjtemény, amelyből kitűnik a Kúria gyaker- teljesített, intézetében rendet, tisztaságot tartó
lata és az alkalmak adtán felhasználható sok igazgató-orvos volt, igazgatói működésének utolsó
precedens. A február elsejei melléklet büntető* idejében s igy a vádbeli cikk megírásának idején
jogi mellékleteket közöl s ezek sorában a 4. is a bábaképző-intézet egyik épületszárnya nem
számú szegedi vonatkozású, Szokás szerint nem volt használható; a tetőről az eső becsurgott, a
közlik a szereplők nevét, — nem bántjuk hát vakolat a mennyezetről lehullott. A sértett nem állími sem. Valamikor elég szó esett róluk s hogy tott föl a lázasok részére külön szobát, hanem az
ily betegeket a közkórházba szállította. A sterilizámost, tul mindenen, mégis közöljük, tesszük torok nem működtek. Nagy hiány volt megfelelő,
ezt azért, hogy tanulságot merítsenek a leg- modern műszerekben és fehérneműben. Voltak
magasabb igazságügyi fórum döntéséből egy- esetek, midőn a sértett oly betegeket, akiken műaránt elfogultak, viharkeverők, betegesen fana- tét volt végzendő, az intézetbe nem vett f ö l : sőt a
magát műtétnek alávetni hajlandó beteget egyizben
tikusak s az igazságot nem egyéni szempontok
a műtétről lebeszélte, dr. M . tanársegédet orvosi
szerint keresők.
működésében korlátozta és modernizáló törekvéA 4. számú döntvény igy szól:
seinek ellentállott. Dr. M . és a többi keze alatt
„Az állított tény valódisága akkor nyert bizo- volt orvosokat az ápolószemélyzet és a betegek
nyítást, ha a vádlott suly, erő, jelentőség és előtt lekicsinyelte, intézkedéseiket kritizálta. Maga
lényeg tekintetében oly bizonyítékokat
nyújtott, pedig sok esetben nem tartotta meg a műtét előtti
amelyek a vádbeli tényállításokkal
teljesen egyen- mosakodásra, fehérköpeny-viselésre, szóval a steril
értékűek és nem hagynak fönn
beigazolatlanul állapotra vonatkozó előírásokat.
semmit abból, ami sértőnek minősíttetett. Oly
Szembeállítva, most már az alsóbiróságok által a
esetben, mikor az állított tények bizonyított valósága kétségtelen, a cselekvésre inditó és a való megállapított bűnösség alapjául vett tényállításokat
arra
tényeket előidézett okoknak különben is nehezen a valónak elfogadott tényekkel, a kir. Kúria
megmérhető jelentősége, vagy súlytalansága kö- « jogi meggyőződésre jutott, hogy a vádlott suly,
zömbös. (Kúria 1923. nov. 6. B I . 396711923. sz.) erő, jelentőség és lényeg tekintetében oly bizonyítényállításokIndokok: . . . A semmiségi panasznak a Bp. tékokat nyújtott, amelyek a vádbeli
s nem hagynak fönn
385. § 1. a) pontjára vonatkozó részét a kir. Kúria kal teljesen egyenértékűek,
alaposnak találta, ennélfogva a vádlottat a vád beigazolatlanul semmit abból, ami a sértettre nézve
alól felmentette, mert a vádlott tényállításai lénye- sértőnek minősíttetett.
gének valóságát bebizonyította.
A vádlott
cikke tagadhatatlanul
közérdeket
Az alsóbiróságok ugyanis a vádlott bűnösségét szolgált, a bizonyított tények pedig a közegészség
érdekeit érintik, nem lehet tehát
azért állapították meg, mert felfogásuk szerint a legérzékenyebb
valóság bizonyítása nem sikerült a következő tény- helyes a vádlottnak a fenti bizonyítékok ellenére is
állításokra nézve: „A sértett maga nem operált; bünösül kimondása azért, mert a sértett nem önös
nagyon veszélyes beteget föl sem vett az intézetbe ; érdekből hanyagolta el intézetét. M i volt az eldr. M.-t nem engedte operálni; a sértett képtelen hanyagolás oka, az ezúttal másodrendű kérdés, az
a bábaképző vezetésére; az intézetben hiányzanak elsőrendű az, hogy az állított tény lényegileg való,
rágalmazott.
a legprimitívebb műszerek; két beteg is fekszik tehát a vádlott nem
Az sem vezethet a vádlott bűnösségének a valóegyetlen piszkos alsószoknyán, annyira hiányzik a
fehérnemű; az intézet legutóbb oly züllésnek in- nak vett tényállás ellenére történt megállapítására,
(A Szeged

tudósítójától.)

A legelőkelőbb jogi

folyóirat, a Jogtudományi

Közlöny,

melléklete-

BELVÁROSI MOZI

Telefon: Pénztár fS2.

Telefon: I g a z g . 258.

PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP, FEBRUÁR 15, 16, 17-ÉN
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A z amerikai Super Jewel
sorezatbol!!!

ÓR O U N D .

A

.

M

2 RÉSZ, 12 FELVONÁS, MINDKÉT RÉSZ EGYSZERRE, EGY ELOADAS3AN.

1. A beldeg béke, 2 - 3 . I. Feieac józief, 4. Az 1914-ea Bécs, 5. Az nirar, «. F5«rl szerelem,
7. A béeel práter, 8. A vilá|faáborN meglMaése, 9. Csataképek. 10-11-12. A práter lilioma.
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Azonkívül:
Lloyd-dal a főszerepben.
7
9
Előadások kezdete: Héttözaap fél 5, fél 7, fél 9 órakor, vasárnap 3,
órakor.

hogy a bajok egy részét a háború és folyományai
okozták, mert az állított tények bizonyított valóságán ez mit sem változtat; de azonfölül ez az
álláspont téves is, mert például az épület jókarban
tartása, a lázasok, a fertőzők szobájának gondozása, a tisztaság szigorú követelése, a sterilizátorok
rendes üzembentartása, a tanársegédek kellő munká tatása és megbecsülése, az operációknak idején
való és gondos végzése stb. a háború után is teljesíthető volt és pedig minden különös anyagi
fedezet nélkül, de persze erélyes, körültekintő és a
javítást már kis bajokon kezdő, céltudatos, gondos
vezetés mellett. Ennek hiánya okozta az intézet
régi hírnevének csökkentését és a vádbeli közleményben a valónak megfelelően leirt állapotokat
Mindezeknél fogva, minthogy az állított tények
bizonyított valósága kétségtelen, a cselekvésre
inditó és a való tényeket előidézett okoknak —
különben is nehezen megmérhető. — jelentősége
vagy súlytalansága pedig közömbös, a Bv. 16. §-ának
rendelkezésével szemben nincs jogos alap arra,
„hogy a valót bizonyított vádlott bűnösnek mondassék ki
"
Ugyancsak ebben a számban, függelék gyanánt, közöl a Döntvénytár két régebbi döntvényt, ami szintén érdekli a jogászvilágot s az
újságírói kart egyaránt. Az első szerint valamely tény valósága akkor van bebizonyítva, ha
a tényállítás lényege beigazalást nyert. Nem az
a kellék, hogy az állitásnak minden legkisebb
részlete, árnyalata beigazoltassék, elég, ha az
állított és bebizonyított tény között egyensúly,
vagy legalább jelentőségbeli arány mutatkozik.
A másik döntvény azt mondja, hogy oly esetben, mikor az állított tény valónak bizonyult,
az egyes meggyalázó kifejezések pedig csupán
színező és jellemző részei ama tényállításnak,
ugy, hogy ezzel bensőleg összefüggenek és jogi
egységet alkotnak, — a kifejezések osztják a
tényállítás Ítéleti sorsát.
Telefon:
tfA..X
I g a z g . 455. g t O F Z U

U A .
IWPEI

| Telefon:
Pénztár 1185.

Pénteken, szombaton, vasárnap,
február 15, 16, 17-én

Elvarázsolt lélek.
Egy bfinfts éjszaka története 6 felvonásban.
Főszereplők:
E u g i n Ktöpfer, Lucle Höfllch, Edlge
Nlseen és A n t o n E t h o f e r .
Azonkívül:

Teddu kalandjai.
Amerikai burleszk 2 felvonásban.
Előadások kezdete: H é t k ö z n a p é s ' í , 9 ó r a k o r
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Aki házat vagy ingatlant
vásárol.

sajit érdekében vétele előtt keresse fel D J % V I D
O T D C H ingatlanforgalmi irodáját, Kossuth Lajossugárut 9, telefon 10 -42, mert ugy vételét, mint eladásit ezen cégnél minden kívánalmat kielégitfjn. a legelőnyösebben bonyolíthatja le.
*
'

Varga Mihály X t a Szeged
Telefon 469.

727

Rradl-utca #.

M

K Í 2 W ' k ö l é l á r u > zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló gufirl >ren kaphalé.

é
?

Olcsó v á s á r !
Óra, ékszer, gramofonlemez, öngyújtó,
zseblámpa stb. o l c s ó
áron!

TÓTH Ó r á s ,

Kölcsey-utca 7.

Tört arany, ezüst, brilliáns, ( L
régi pénz beváltása.

Nagy javitó műhely!
Használt Írógépek nagy választékban
1,000000 kor.-tói kezdve kaphatók,
írógép szallagok, carbon és átitó

Telefon 13—£2.

OÉCVIDCK

C G T E D U m

KCPVI8BC.ÖJC.

papírok olcsón
beszerezhetők.
Speclál l r ó g « p i » v l t ó m ű h e l y !
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Egy angol tőkéscsoport fel akarja építeni „Burgenland" fővárosát.
(A Szeged bécsi tudösitöjától.)

Még mindig

nem nyert megállapítást, hogy melyik község
legyen a Magyarországtól elszakított és Ausztriához csatolt Burgenland székhelye. Kismarton,
Nagymarton és Savanyakut versenyeznek a
székhely jellegéért. A kormány azonban egyik
községet sem találja alkalmasnak és Bécsújhelyről szeretné Burgenlandot kormányozni.
Ebbe azonban a burgenlandiak nsm akarnak
bel nyugodni. A rivalitás elintézésére mostan

Kienlöck pénzügyminiszter, Frank alkancellár,
Schürff kereskedelemügyi miniszter és Hornik
takarékossági kormánybiztos részvételével bizottság alakult, amelynek az a feladata, hogy
kijelölje Burgenland székhelyét. Egy angol tőkéscsoport hajlandó lenne akár Savanyukutat,
akár a másik két szóban forgó községet felépíteni, ha az állam garanciát vállal a törlesztésre. Kienlöck
pénzügyminiszter
azonban
egyelőre hallani sem akar a garanciáról, (sz.p.)
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Szovjet-Oroszország Magyarországgal
is helyre akarja állítani a diplomáciai
viszonyt.
Moszkva, február 14. Lilwinov egy nyilatkozatában többek között azt mondja, hogy a
szovjet-kormány nem várja b í a hivatalos
elismerését Ausztria részéről, mart 1919 ben
ez már megtörtént és csak a diplomáciai viszony
volt megszakítva, amelyet most meg kell újítani.
Ugyanígy érdeke Szovjet-Oroszországnak, hogy
Magyarországgal
és Bulgáriával is helyreálljon
a diplomáciai viszony.
— Március elején leaz a vásárhelyMnstalláció. Értesülésünk szerint dr. Aigner
Károly főispánt március első felében iktatják be
ünnepélyesen
a hódmezővásárhelyi főispáni
méltóságba. Az installáción részt vesz a miniszieretnök is, aki az ünnepség időpontjának
kitűzését a főispánra bizta.
— J ó t é k o n y előadáa a fogadalmi templom
Javára. Dr. Aigner Károly főispán kezdeményezésére február 26 án nívós műsorral jótésonycélu előadás lesz a fogadalmi templom javára.
Az előadáson megjelenik gróf Klebelsberg
Kuno
kultuszminiszter, gróf Teleki Pál és Herczeg
Ferenc is. A műsor összeállításával már elkészült a~rendezőség. Érdekes számnak Ígérkezik
az „eleven reklámok", amelyet Sz. Szlgethy
Vilmos verseivel Frint
Antal huszárszázados
felesége fog bekonferálni. Az érdeklődés olyan
nagy, hogy a földszinti és az elsöemeleti páholyok már mind elkeltek. Minden valószínűség
szerint a nagy érdeklődés miatt február 27-éa
megismétlik az előadást.
K ö a i f Páter alkaré. A balassagyarmati
Madách Imre Kör országos pályázatot hirdetett
kardalra, amelyen a három első díj egyikét
Kánig
Péter nyerte el „Küzdelem' jeligéjű
kórusával, amelynek szövegét Juhász
Qyula irta.
— Csak kivételesen szabad eladni a z árvák ingatlanait A belügyminiszter körrendeletet intézett az árvaszékekhez s különösen az
árvák ingatlanainak eladásáról intézkedik figyelemreméltó módon. A rendelet arra hivatkozik,
hogy a törvény szerint a gyámoltak és gondnokoltak vagyonváltságának megváltoztatása csak
abban az esetben engedhető meg, ha ez a
V
.A
, a gyámhatóság alatt állóra bizonyos
előnnyel jár. Éppen
ezért
a belügymiP ' " ' e r — anélkül, hogy erre hivatkoznék — a
korona romlása miatt arra utal, hogy a mai
Körülmények között ingatlanokat csak abban az
esetben szabad eladni, ha az eladás v i h r a d y
wiyos kötelezettségtől való szabadulást jelent,
*«gy ha más megfelelőbb vagyontárgy meg, c 6 , l á b 6 1 t ö r l é n i k - Ebben tt esetben
« a vételárat azonnal le kell fizetni és azt
azonnal a kimondott célra kell fordítani.
— Bihari Akos maghalt. Késő éjjel telefonálja tudósítónk: Bihari
Akos, a Nemzeti Színház hírneves tagja ma este váratlanul elhunvt
unyT
A művész halála nagy részvétet kelt.
*
E z ü s t t á l c á k Fischer Testvéreknél, Kárász-u
hivatalhoz: Szász Ernő

dr. Grüner István 100.000, Hirschl
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— A szombathelyi vámcsalás. Budapestről
jelentik: A szombathelyi váncsalás ügyében a
szombathelyi rendőrség megkeresésére Budapesten is folytatták a nyomozást. A tegnapi
napon Budapestre érkeztek a szombathelyi
rendőrség kiküldöltei és házkutatást tartottak
Koller Ottó fövámtanácsos lakásán. Koller ellen
tudvalevően az volt a gyanú, hogy hallgatási
díj fejében eltussolta a szombathelyi vámhivatal
üzelmeit. Koller lakásán megtalálták azt a
hétszázmillió magyar korona értékű valutát,
amit a hallgatás dija gyanánt kapott. Kollert
azonnal őrizetbe vették és a szombathelyi
rendőrség kiküldöttei már ma útnak indultak
vele Szombathelyre. A többmilliárdos vámcsalás
ügyében a rendőrség hosszú hónapokig nyomozott. Egyébként a nyomozás eredményeiről
az ügyészség ma egy hosszabb nyilatkozatot
tett közzé, amelyben csalás, okirathamisitás,
megvesztegetés és más hasonló vádak egész
seregét hozza fel a gyanúsítottak ellen. A
nyomozás még folyik. Szenzációs leleplezésekre
van kilátás.
— Rendőrkutya fogta el a z albertiraai
gyilkost. Budapestről j'.lentik: Borgi
János
albertiraai marhakereskedőt a község állomása
mellett meggyilkolták és kirabolták. A kabai
vásárra ment és 60—80,000000 koronát vitt
magával. Kísérői voltak Bobek Pál és Holló András
albertiraai mészárosok. A holttestre hajnalban
akadt rá egy albertirsai gazda, akinek lovai
megbotlottak a hullában. A holttest nyaka
keresztül volt vágva. Mint ujabban jelentik, a
rendőrség örizetbs vette Holló András mészárost,
akinek egy okos rendőrkutya vezetett a nyo nára.
A kutya a detektív noszogatására a vasat felé
vette útját. A vasúti állomás várótermében a
takarítónőt kereste meg s szoknyájánál fogva
elvezette az asszonyt a saját lakására, az
állomás mellett. Itt a kutya, amelynek a detektív
is nyomán ment, farkát csóválva ugatni kezdett.
A tettesnek itt kell lenni, mondta a detektív.
Ki járt itt ma a házban ? — Holló András,
válaszolts az asszony. — Keresés után meg is
találták Hollót és a rendőrségre kisérték.

000

a g a a t e
-

. , . . M ., M J ,

rasztaló ítéletet. A felmentő ítéletet ma a Kúria
is helybenhagyta.
—

A v á r o s ia ffitéai

tandíjpótlékot

szed

a tanulóktól. A tanáéi e határozta, hogy az
állami iskolák mintájára a városi iskolák növendékeivel is tiz-tizezer korona fapénzt fizettet
a rendes tandijakon felül. Közalkalmazottak
gyermekei csak 2000 koronát fizetnek.
Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33)
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt haladéktalanul intézkedhessünk.

Péntek, szombat, vasárnap, febr. 15, 16,17-én

Minden eddigit túlszárnyaló filmremek I

A Korvin és Kamara két hétig állandó tapsok között bemutatott világfilmje:

A

A

Az idény legszebb szerelmi regénye 8 felvonásban.

RagUel Meller,

WÜÜam EHÍSt,

A főszerepben:
a hires spanyol tragika és
az amerikai filmstar szépségversenyen első filmszínészi

AzonRivm: U j k i s é r ő

műsor!

5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

isn! MIGNON opera eredeti énekkisérettel. jsm

FRIEDMANN SIMON
u

— A korzón nem közlekedhetnek teherkocsik. Dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsos, az
állami rendőrség szegedi kapitányságának vezetője rendeletet edott ki, amelyben megtíltia a teherkocsiknak a korzón való forgalmát. Rendeletét
tudomásulvétel végett közölte a tanáccsal is. A
tanács a rendőrfőtanácsos intézkedését tudomásul vette, mert nincs ellentétben a fennálló szabályrendeletekkel. Azt a szabályrendeletet ugyanis,
amelyet Somogyi Szilveszter készített a korzó
kocsiforgalmának szabályozásáról, 1912 óta még
mindig nem hagyta jóvá a belügyminiszter, jogerősnek tehát nem tekinthető.
— E*y törvényszéki jegyző bünpöre. Budapestről jelentik: Két évvel ezelőtt Abonyban
dr. Dicső János budapesti büntetőtörvényszéki
jegyző össieszólalkozás hevében agyon ött egy
o tani kereskedőt. A vizsgálat során kiderült,
hogy miután a törvényszéki jegyző Budapesten
lakást kapni nem tudott, családját Abonyban
helyezte el és Budapestről többször látogatott
haza Abonyba családja meglátogatására. Egy
szombati napon, amikor Dicső János hazautazott, felesége izgatottan panaszolta el neki, hogy
fát akart vásárolni, de a fakereskedő durván
viselkedett vele. Dics*) János felháborodásában
kérdőre vonta a kereskedőt; ez az összeszólalkozás hevében arculütötte Dicsőt, aki erre előrántotta a revolverét és agyonlőtte a kereskedőt. A törvényszék hat neti fogházra ítélte
Dicsőt, a tábla azonban megszüntette
a ma-

I g a z g a t ó : Dr. Varsányi Elemér.

Telefon

Előadások kezdete: Hétköznap
25

IGál
á i Miksa 25.000 korost
a k á z t a - k ''
koronát a faf i í dy o oz Tm

„

-ivii

— A vasúti bérletjegyek. A részvonalakon
érvényes vasúti bérletjegy vagy, összesen 500,
vagy összesen 1000 kilométert meghaladó vonalakra állitható ki. Az 500 kilométeres I. osztályú jegy 500 000 korona, a II. osztályú 300 000
korona. Az 1000 kilométeres I osztályú 1,000.000
korona, a II. osztályú 600 000 korona, a bérletáron felül minden I. osztályú jegyért 10000
koron 3, minden II. osztályú jegyért 6000 korona jegykiá li'ási illeték fizetendő.
— A lakásügyi illetékek dijai. A népjóléti és
munkaügyi miniszter rendeletet adott ki, amellyel
újra megállapítja a lakásügyi hivatal előtti eljárásért fizetendő illetékeket és dijakat. A rendelet kiterjeszkedik a lakásügyi illetékekre és a nyomozási dijakra, valamint a lakásigazolványi és mentesítési bizonyitványi dijakra. A rendelet a Budapesti Közlöny pénteki számában jelenik meg.

szövet-, posztó- és bélésáruk

SZEGED, K O R Z Ó N O Z I - H A Z .
Üzletem megnagyobbítva, átalakítva és dúsan felszerelve,

ugy bel-, mint külföldi szövetek és bélésáruk nagy választékban, a legszolidabb árakon.

SZBOBD

6
— Tűzveszélyes a városháza villanyvezetéke. Berzenczey
Domokos műszaki főtanácsos
a csütörtöki tanácsülésen javaslatot terjesztett a
tanács elé a városi széképüiet és a bérház világítási felszerelésének rendbehozására. A vezeték
legnagyobb részét ugyanis a háború alatt készítették silányminőségü hadianyagból és EZ sok
helyen már fel is mondta a szolgálatot, sót tűzveszélyes is. A vezeték kicserélése tizenötmillió
koronába kerülne. A tanács azonban sokallotta
ezt az összeget és utasította a mérnöki hivatalt,
hogy redukálja a költségvetést. A szükséges felszerelési anyag beszerzésére azonban hatmillió
koronát elölegképen kiutalt.
ó r á j á t javitassa Babosnál, Oro6zlán-atca 6. mn
— A soproni dohányntgyárus 20 milliós
nyeresége. A Eoproni pénzügyigazgatósághoz
a napokban áruelrejtés címén feljelentés érkezett a dohánynagyáruda ellen. A pénzügyőrség
a följelentés alapján átkutatta a nagyárudát és
több mint 100 millió korona értékű elrejtett
dchánynemüt talált, amelyet a nagyáruda a
mostani dohányáremelkedés után 20 millió korona jogosulatlan árnyereséggel akart eladni. A
pénzügyg&zgatóság a dohányt lefoglalta és
értesitt tte az ügyészséget, amely megindította
az eljárást.
E l a S r e n d f l TehérnemBek, kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Ketemen u. i2.
íre
I M M M W M M M M M M M M M I M M M I M M I

Sxeged, 1914 február 15.

* Geyer Stefi. Csodagyermek korában koncertezett nálunk először és az idők folyamán a csodából értékes valóság lett és Geyer Stefi ma már
egyik ismert és méltán ünnepelt reprezentánsa a
magyar hegedűművészeinek. Nagyszerű Ívelésben
megindult pályáján nem történt megállás, a tehetsége mindjobban kibontakozott, a művészetben
egyre haladt és mindig fölfelé, a művészet tiszta
ormai felé és ma már a játéka nem csillog, de
melegít és nem a virtuozitásban jelentkezik és
nem a technika bravúrjaiban merül ki, hanem a
komoly elmélyedést, a kifinomult izlést és leszürődöttséget tanúsítja. A filharmonikusok kísérete

A budapesti tőzsdetanács
Budapestről jelentik: A tőzsdetanács február
14 én Végh Károly elnökletével tartott ülésén
elhatározta, hogy foljó évi március hó l-re
rendkívüli
közgyűlést
hiv egybr, amelyen indítványozni fogja, hogy a tőzsdetanács tagjainak
a számát 55-röl 60-ra emeljék fel, továbbá,
hogy a tözsdebiróság eljárási szabályainak módosításával minden kerületet három tagu birói
tanács e'é utalnak, ha a felek kőrisen öt tagu
birói tanács alakulását nem kérik.
Megállapi oita a tanács az értékpapírok tőzsdei
lajstromozásáról és árjegyzéséről szóló uj sza-

TŐZSDE

J o j ó három vőlegénye.
Operett 3 felvonásban. írták: Presber és Stein. Fordította : Balassa Emil Zenéjét szerzette: Jean Gilbert.
SZEMÉLYEK ;
A király
• * •
Jclatha Annunziata, a leánya . . . Viola Margit
Woronszky Boris gróf adjutáns . . Sugár Gyula
Rettegi
Herczeg Vilmos
Sári, a leánya
Véghelyi Iza
Kamillo
Delly Ferenc
Hannibal
Molnár Rezső
Melitta
Gulyásné
Troli főkamarás
Rátkai Sándor
A polgármester
Borbély Sándor

Az előadás fél 8 órakor

kezdődik.

Jojó három vőlegénye.
— Bemutató előadás. —
Másnak egyet sem adott végzete, Jojónak, a
Gilbert-operett
főfigurájának három vőlegényt is
juttatott. Nagy és rendkívüli dolog ez mostanában,
amikor súlyos hiány mutatkozik férfiakban és
jóval több az eszkimó, mint a fóka . . . Noha
Jojó, akinek a nevében kétszer is bennfoglaltatik |
a jó, szép is, jó is, okos is és fehér, mint a nizzai
viola, még sem tudna három vőlegényhez jutni,
ha nem lenne operettfigura. Mert manapság csak
operettekben fordul elő a rendkívüli eset, hogy
egy leánynak, ha mindjárt herceg leánya is, három vőlegénye akadjon. Nem kell azonban bigámiától tartani, ilyen törvényellenes dolgok nem
komplikálnak egy operettet, amely mire vége felé
ér, a három vőlegényből kettő ugy elpárolog, mint
a benzin és csak egy marad, aki férj lesz, boldog
férj és akit csak ásó-kapa választ el az életepárjától.
A librettisták nem sok ötlettel és leleményességgel formálták össze a témát és minden törekvésük
az lehetett, hogy a különböző helyzetek táncokra
adjanak alkalmat. Ebből jutott is elegendő és
valami kis vidámság a vidéki ripacsok életéből.
A zene Gilbert munkája. Nem jelentős, de nem
is jelentéktelen. Jobbára táncmuzsika az egész és
mint ilyen friss és pattogós is.
Az előadás egy kissé nehezen indult, majd
svungba kapott és a szereplők mindent elkövettek, hogv a tetszés el ne maradjon. A táncok I
tetszettek is, amiket Viola Margit, Véghelyi Iza és ;
Delli Ferenc ügyesen, verwel és fáradhatatlanul
jártak és a tapsokra újráztak is. Az operett komikumát Herczeg Vilmos aknázta ki mulatságos
módon és az újdonság bemutatásában résztvettek
még Sugár Gyula, Molnár, Gulyásné,
Borbély és
Rátkai.
A nézőtér félig se telt meg, de taps volt elegendő.

Esti m a g á n f o r g a l o m . Az este 8 óráig hozzáérkezett jelentések alapján a Magyai.Oiasz Bank szegedi
fiókja a következőket jelerü; Az esti magánforgalom
árfolyamai: Kőszén 430, Salgó 920, Magyar Hitel 935,
Osztrák Hitel 262, Ganz-Danubius 63.0, Ganz villamos 2975, Földhitelbank 978, Georgia 835, Viktória
915, Mezőhegyesi 480.

A Devlzaközpont árfolyamai. Valuták i Osztr. kor.
0.4580—0.4910 Dinár 3930t' -41930, S í o i o l
94400101400, Léva 24500-26100, Lei 17^00- 18200, * Lengyel
niárita
. Liia 1430-1530. Pr frank 14751585, Belga Ir. 1250—1350, 8v frank 5650- 6050, Angol
font 140200 150200, Dolli 32650-34950, Holland forint
12150 13030, Dán korona 5140 5540,
iorons
8505 9115 Norvég
korona 4365-4715,
Napoleon
113000 pénz.

Dtfaik t Bécs 0.4583—0.4010, Belgrád 39300- 41900,
Pr*ga 94400—lOUfX), Szófia 24500 26100. Bukarest
17000-18200, Varsó
, Milánó 1430-1530,
Pá'is 1460 -1570, Brflssel 1253 -1350, Zürich 56506050, London 13990C-149900, Newyork 32500-34800,
Amsterdam
12150-13030,
Kopenhát-a
5140-6540,
Stockholm 8505- 9115, Krisztiánia 4365 4715.
Zürichi

tőzsde.

Newyork

2 15.ü0,

Nvüás r

574.75,

Páris

Milánó

Berlin 0.00300C030132'/,,

25.80,
25,05

Béc

»

London
Hollandia

0.0C81, Szófia

HYO HATVÁNYAIT
Hírlap- ős

hó 15 in fog életbe

Kimondja, hogy március havában is he-

tenkint négy napon, hétfőn, kedden, szerdán is
pinteken
lesz hivatalos forgalom az értéktőzsdén és megállapítja március havára az értéküzletleszámi olás
beosztását,
amely szerint

minden csütörtökön lesz fizetisl nap. A Föld-

hitelbank Rt kérelmére kimondotta, hogy ezen
társaság részvényeiből folyó évi március 3-ától
fogva kötendö ügyleteknél 10 drb. egy tőzsdei
kötés. Végűi felemelte az értéküzleti alkuszdijak legkisebb tételeit.

Zürichi

tárlat i

Budapest 0.0201,

Páris 25.30, London

2472,

New-

york 575.25, Milánó 24 92»/„ Hollandia 215 00, Berta
O.O0fOCO0COi3O, Bécs 0.0081, Szófia 4.33«/«, Prága

16.671/,. Varsó - .

, Budapest

0.0201,

Bukarest

2.95, Belgrád 6.95.
.
Tarméaytőzsde. A csütörtöki terménytőzsde irányzata szilárd volt. Buza ára 1000 koronával emelkedett,,
a malmok nem vásároltak.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-oa tiszavidéki buza
2260 - 2270, egyéb 2240—2250, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 2300-2325 egyéb 2270—2300, rrzs 1750-18G0,
takarmányárpa 1920- 2100, sörárpa 2150—2253, zab
2000—2050. tengeri 1750-1775, korpa 12C0-1250.

A

Szegedi Rézmflveabank

mindennemű tőzsdei

megbízást a legpontosabban végez el.

fl

A szerkesztésért ideiglenesen felelős : F R A M f j/-

Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hirlap- és Nyomda-

vállalat R.-T.

fcyoffizto't a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

Ha házat, földet,
szőlőbirtokot,
üzletet, telket vagy
bárminemű

ingatlant

venni vagy eladni óhajt,
ugy

bizalommal

keresse

fel

központi nagy i n g a t l a n f o r g a l m i

irodáját

Széchenyi-tér 6. :: Telefon 10—54.

Az összes eladó ingatlanok a

legolcsóbban

és legkedvezőbben irodám által vehetők meg.

a

perzsa színekben és nyersen, amerikai felvető és
beszövő fonalak, leverők, szövőszékek
a legjobb minőségben legjutányosabb árban

Délmagtjarország

vállalat

lépni.

gyapjufonalak

készittesse
a

bályzatét, amely február

Bukarest 2.95, Belgrád 6.95.

M a g á n f o r g a l o m . A csütörtöki magánforgalom kissé
vontatottan indult, azonban a későbbi órákban megszilárdult. Az árfolyamok általában a tegnapi zárlati
nívón mozogtak a szilárdságot a kosztpénz visszaesése
is nagyban elősegítette. Árío yarr.ok: Magyar Hitel
870- 880, Osztrák Hitel 248—250, Kereskedelmi Bank
2100, Pesti Hazai 6000, Angol Magyar '55—158, Olasz
Bank 4 P — H a z a i Bank 400, Borsodmiskolci 171—
173, Békéscsabai Gőz 76-78, Kőszén 4000, Salgó
8í 0-875, Urikányi 1250, Kohó 1510, Ganz-Danubius
6!C0, Fegyver 18(0, Lipták 29, Rima
180-182,
Naschitzi 3H0, Viktória Fa 12, Ola 790-810, Délivasút 128, Államvasút 585-592, MFTR 510, Franklin
255, Pallas 80, Cukor 5í CO—5100, Mezőcukor 450—460,
Gschwindt 410, Karton 140, Spódium 340, Műtrágya
315-310, Star-film 42, Ruggyanta 445-460.

2475,

határozatai.

4.33V* Prága 16.68%, Varsó - , — ,

A szegsdi lézsde. A szegedi tőzsde mai
forgflma emelkedő tendenciát mutatott. Kis
fcrgalom mellett létrejött üzleteket részint az
A axinház heti ntfisors:
elmúlt szerdai tőzsdenap zárókurzust i lölött,
Pénteken: Jojó három vőlegénye, operett. B bérlet í , részben pedig pénteki középen kötöttek. Az
13. í z .
?
üzletidő folyamán a következő kötések jöttek
Szombatos: Jojó három vőlegénye, operett.
létre: Concordia 71.0C0, Rimamurányi 182.000
Vasárnap délután; Üldöz a pénz, operett.
Vasárnap este: Jojó három vőlegénye, operett
I korona és G e h Bank, Nemzeti Bank, MagyarOlasz pénteki középen.

A városi színház mai szinlapja.

mellett Mozart:
G-dur Hegedűversenyét, Mendelssohn:
Hegedűversenyéből az andante-részt
játszotta kiváló stilus érzékkel, meleg tónussal,,
majd Goldmark:
A-moll Hegedűversenyét magával ragadó lendülettel. Az első rész zárótételét
oly vervvel hozta, hogy a közönséget valósággal
frappirozta. Nagy sikere volt, minthogy a művészete is a nagy értékek közül való. A filharmonikusok, akik első szám gyanánt a Hebridák nyitányát precízen játszották, pompás teljesítményt
végeztek a művésznő játéka kíséretében.
Fichtner
Sándor biztosan és sikerre vezetően vezényelte
lelkes és elismerésre érdemes gárdáját.

NyomdaR.-T.-nál

szőnyegszövő műhelyében
Ka ss keleti
Szeged, Boldogasszony-sugárut 1

Petőfi S.-sugárut 1. sz.
Telefon 16-34.

| Budapesti

N a g y választék k é s z s z ő n y e g e k b e n .
Megrendelések elfogadtatnak.
e
n a g y b a n i á r a k l — T e l e f o n : 14—80^

