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A kulisszák mögött.
Ami a kulisszák előtt történik, az a régen
elcsépelt ötesztendős darab reprize, az ismert
sze.eplőkkel, a szokott betanulással, a kellő
Ö8szjá:ékfeal és az állandóan elmaradó sikerrel.
Már nagyon unjuk a komédiát, már a kritikákra se vagyunk kíváncsiak.
Tudjuk kérem, tudjuk, hogy Bithlen Utván
gróf jól adta a genfi polgár bálás és hatásos
szerepét, aki He;ceghalom fáján leveti nyugati
álszakállst és könnyű magyarban alakítja tovább
a fajtája során busuló juhászt. Tudjuk kérem,
tudjuk, hogy nagyatádi Szabó Istvánnak lemondási szándékai támadnak, ha Eskütt Ltjos
elmeállapotának megvizsgálása nem htlad elég
gyors mederben és keliö eredménnyel és ha
Bethlen István gróf nem veszi őt ésire maga
mellett a piros bársonyszékben, amikor az átkos
és hazaáruló Károlyi kormány bűneit ostorozza
éí felelősségét feszegeti. Tudjuk, kérem, tudjuk,
hogy Ulain Ferenc, a bajor fajvédelem oláh
vidékről ideszakadt spostola és a többi ulainok
állagukból kikelve ordítanak, büdös zsidóznak
és pofonokat ígérnek, ha a türelmük és egyebük pohara kicsordul és ha az idő már éjfélre
]á., vagyis érzis, hogy ütöti a cselekvés és tettlegesség tizenkettedik órájs. Tudjuk kérem, tudjuk, hogy a fíjvédelem egynémely lovagjai a
konszolidáció egynémely bajnokaival is hajlandók egy követ lún>, egy gyékényen árulni és
egy tálból cseresznyézni, ha az átkos kormányt
meg lehetne buktatni valahogy és azt is tudjnk kérem, tudjuk, hogy ezek a lovagok és bajnokok állanának leginkább tanácstalanul és
meglepetve pirrhusi győzelmük után, mert hitzen Ck éppen ugy nem tudnának mit kezdeni
ezzel a csonka és szabad, jogrendes és forradalmas királytalan királysággal, ami most Magyarország, mint ahogy Bethlen vezér nem
tudj*, jobbra-e vagy balra, keletre vagy nyugatra, előre-e vagy hátra és c«upán csak annyit
tud, mint nagy erdélyi földijének, a tragikus
Keménynek hőse, Petőfi lovag, aki szerint:
„várni kissé mit se tesz, vagy keleten, vagy
nyugaton sírja leszi" Hát hiszen politikának ez
is csak politika, sőt fatalizmusnak egészen hatáiozottan fatalizmus, de a maradék ország
egyelőre aligha lesz tőle akár boldogabb, akár
okosabb és a külföld te lehet biztos benne,
hogy a reakció erdejétől nem lehet-e itt látni
a liberalizmus fáját, vagy a liberalizmus fájától
a reakció erdejét ?
Mondottuk, hogy a kuliszák előtt a régi bukott darabot játszák tovább, a régi rossz színészek. De mi törtérik vájjon a kuliszák mögött? Mi azt hisszük, hogy ott sokkal több és
sokkal fontosabb dolog történik, mint a kuliszák
előtt. Ulain Ferenc fejébe merünk fogadni Bethlen
István fejével szemben, hogy a kuliszák mögött
folyik ma ennek az országnak igazi története,
a magyar jövő drámája, a lényeges és a valódi,
a véres és a könnyes, titokban és csöndesen,
szinte a némajáték hangtalantágával. De ez a
játék nem babra megy és a tisztelt aktorok és
faktorok hamarosan tapasztalni fogják, hogy a
játékot ők elveszhették, hogy a szerepükbői kiestek, hogy a mélyen tiszteit köiönség mélyen
megveti őket és a süllyesztőbe küldi, ahonnan
annak idején olyan hangosan és gangosan fölbukkantak.
A nemzetgyűlésen még mindig tart a nagy
komédia, amelyet se divinának, se humanának
nem lehet jó szívvel és igaz lélekkel nevezni,
mert bizony azt minálunk egészen másképen
hívják. Még jó reggelt kívánnak délfelé Kuna
P. András bácsinak, még mámorittas hangja
recseg Lendvai-Lehnernek, még az erkölcsbiró
tógájában feszeng Kiss Menyhért, a magyar
bibortalan Cicero, még az öklét rázza Ulain és
ez erkély gótikus ivei alatt szellőzteti honfiúi
bánatát és ellenzéki dühét, még áll a nagy
szélmalomharc arról, hogy kik tették tönkre az

országot, kik csinálták a háborút és kik a forradalmat, kik voltak a hazaárulók és kik voltak
a renegátok, de mindez a gyér közönség megesappant érdeklődése, tőt teljes közönye mellett
folyik már, a kulisszák lassacskánt ingadoznak
és roskadoznak, a huszadik szárad éles reflektorának fényében halálos sáppadtsága fénylik a
facies hippocraticának és mindenki érzi, hogy
vége a komédiának, amit kurzusnak neveztek
öt esztendeje és hogy itt vagy élet kezdődik
megint, vagy a Sipka szoros csöndje következik!
A nemzetgyűlésen, mióta megint megnyílt,
volt szó sok mindenről, mondhatni mindenről
volt szó a kerek világon, csak arról nem beszéltek, ami egyedül fontos, égető, aktuális ma,
ami a sorsunk, az életünk, a mindennapi
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kenyerünk, csak arról hallgattak mélyen, amiről
nem is beszélni kellene, meri minden szó egy
halál: az általános gazdasági válságról, ami
van! Mert konszolidációról, ami nincs, igazságról, ami nincs, lovagiasságról, ami nincs, tekintélyről, ami nincs, demokráciáról, ami nincs és
forradalomról, ami nincs, beszéltek, sőt viharzottak tizenhárom órán keresztül.
Mi pedig, közönséges és egyszerű, nincsetlen
és jog alan dolgozók, adózók, szenvedők és
kárvallók, akik a kulisszák mögött lessük, hogy
mikor lesz már egyszer egészen és igazán vége
a komédiának, amit nekünk és ellenünk játszanak hosszú évek óta, utoljára is belekiáltjuk a
színpadi zűrzavarba és hangzavarba: kenyeret
a népnek, a cirkuszi játékokból elég volll

Október 29-én lesznek az angol választások.
|] London, október 9. Az alsdház szavazása,
amely eldörtötte a lormány sorsá', é)jel fél
tizenkét órakor tOitént. E!őbb 359 szavazattal
158 ellenében elvetették a konzervatívok bizalmatlansápi indítványát, majd utána 364 szavazattal 198 ellenében elfogadták a liberálisok
javaslatát, f mely vizsgálat megindítását követelte.
Az alsóház éjjeli ülésének befejezése után a
külső folyosókon tCbb ircicfens történt. Macdonaldnik tok híve gyűlt ötsze a folyosókon
s ezek a kilépő miniszterelnököt tüntetően éljenezték és vöiös zászlót lobogtattak.
Már-már összetűzéstől lehetett tartani s a
rendőrség ennek megelőzésére kénytelen volt
közbelépni.
,
A miniszterelnököt hatalmas tömeg kisérte
lakására. Macdonald búcsúzóban kijelentette,
hogy az elmúlt nyolc hónap igen súlyos idő

volt. Nem ez az utolsó alkalom, hogy Anglia
hall róla és a munkáspártról.
London, október 9. A kormány tegnap két
ízben összeült tanácskozásra. E őször a kormány magatartására vonatkozólag határoztak. A
tanácskozáson a kormány néhány tagja a
kompromisszum mellett volt, amit azonban
Atquithnak a második ülésen mondott beszéde
után elvetettek. Az éjjeli órákban Macdonald
mondott nagy beszédet a rá várakozó tömegnek és többek között ezt mondotta, hogy az
utolsó szavunkat még nem mondottuk ki.
London, október 9. Macdonald miniszterelnököt csütörtökön fogad'a a király s felhatalmazta az uj választás kiírására.
London, október 9. A parlamentet ma elnapolták. Az uj választások október 29 én lesznek. Az uj parlament egy-két héttel azután
összeül.

Fábián Béla
a forradalmi, sz
Wolfff Károlyról,
Ismét viharos volt a Ház ülése.
Budapest, október 9. A nemzetgyűlés mai van fertőzve és csak a Kúria áll még ma is
ülését háromnegyed 11-kor nyitotta meg Sci- tisztán azon a magas polcon, ahol régen volt.
tovszky Béla elnök és bejelentette, hogy Nagy Egészséges közszellemre van szükség és ilyen
Ernő személyes kérdésben kér szót. Sajnálja, közszellemet csak a tiszta demokrácia hozhat.
hogy a tegnapi nap folyamin sértő kifejezé- A demokrácia biztositéka a békének. Első felsekre ragadtatta el magát a biróság ellen, ó adatunk tehát bekipcso'ódni a demokratikus
nem a birói kar egységére értette kijelentéseit, rendszerbe.
hanem azokra, akik igazságtalan Ítéletet hoznak.
Majd a fővárosi törvényjavaslatról beszél,
Elnök: Mivel a képviselő ur mentegetődzései amelynek egyes rendeleteit bírálja. Szól ezután a
után ismét fentartja tegnapi állításait — bár gazdasági viszonyokról. Ma a termelés csak
ezúttal csak egyes bírákkal szemben — a kép- 16—60 százalék mellett tud hitelhez jutni s
főleg ez az oka a drlg*ságnak. A javaslatot
viselő urat rendreutasítom.
Ezután a fővárosi törvényjavaslat tárgyalá- nem fogadja el.
W o l f f Károly védekezik.
sára térnek át.
Eöry Szabó Dezső és Peidl Gyu'a az elnök
Ezután Wolff Károly személyes kérdésben
felhívására nem jelentkeznek, miért is a felszó- felel Fábián tegnapi beszédére. Azt állítja, hogy
lalók soraiból törlik őket.
ő a Nemzeti Tanács előtt csak a magyar alAz első szónok Rupert Rezső. A kormány kotmányra és a magyar törvényekre esküdött,
politikájának a múltját bírálja és kijelenti, hogy ezt is csupán azért tette, mert a király felolaz első lépés a konszolidáció felé Gömbösnek dotta hivatalnokait a neki tett eskü alól és mert
a kormánypártból való kilépése volt. Ha a mi- felettes hatóságok egyenes fölhívására kellett a
niszterelnök valóban a konszoldáció felé törek- Nemzeti Tanács előtt megjelenni. (Zajos közszik, akkor a demokraták programját kell ma- beszólások, ellentmondások a szociáldemokraták
gáévá tenni. Ezután részletesen foglalkozik a részéről.)
politikai perekkel és i'életekkel.
Fábián azt is mondotta róla tegnap, hogy
Elnök: Figyelmezteti a szónokot, hogy ma- igazgatósági tagja az ÉME-nek és egyúttal elradjon a tárgynál. Rupert engedelmet kér arra, nöke a birói és ügyészi egyesületnek s hogy
hogy mivel olyan dolgokról beszél, amelyek ilyen körülmények közt az ébredő elemek a biroi
a tárggyal szorosan összefüggnek, bizonyos székben is érvényesülnek. Figyelmezteti Fábiánt,
mértékig eltávolodhasson a szorosan vett hogy ő nemzetgyűlési képviselő és igy bírói funkciót nem gyakorolhat. Fábián kövei keztetésri
témától.
Az elnök szavazásra teszi fel a kérést és tehát alaptalanok. (Óriási zaj és ellentmondás
mivel az ellenzék többségben van, Rupert a baloldalról.) Állandóan azt kiáltják Wolff
Terrorista, gyilkos! Ernst Sándor viszont
engedélyt kap arra, hogy igazságügyi kérdé- felé:
a padot verve ezt kiáltja a baloldal felé: „ Nem
sekre is kitérhessen.
Rupert ezután további beszédében bírálja a fogjuk tűrni a kisebbségnek ezt a terrorját /"
bíróságot és azt mondja, hogy a biróság meg Most a szoc áldemokraták még hangosabban
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kiál cznak : „Vizet neki, vizet neki, hogy lehűljön 1"
Wolff Károly, miutin nagynehezen 'szóhoz
jut, kijelenti, hogy csak ellenkezve fogadta el
a birói egyesület elnökségit, a birói kar iránti
tiszteletből. (Erre Ernst Sándor tapsol, a bal-

oldal pedig ismét zajosan tiltakozik. A szociáldemokraták tovább kiáltják Ernst felé: Vizet
neki!)
Wolff Károly kijelenti, hogy a birói egyesület
teljesen politikamentesen működik. Tiltakozik
Fábián vádjai ellen.

Fábián felel Wolffnak.
Ezután Fábián Béla igy kezdi meg beszédét:
Tisztelt képviselőtársam, Wolfl Károly...
Egy hang balról: Askenázi 1 (Zajos derültség balról)
Fábián Béla : . . . két vád ellen akait védekezni. Az egyik vád az volt, hogy akikor a
magyar biróságok nem tették le az esküt a
Nemzeti Tanácsnak, Wolfi képviselő ur volt
az egyedali, aki az rskűt letette; a másik,
hogy az Ébredő Magyarok Egyesülete igazgatóságának tagja és ugyanegy személyben a
birói és ügyészi egyesület tagja is.
Zsirkay János: Oh, a kis Feuermandel 1
(Qunyos közbekiáltások balról: Mióta irja a
Zsirkayt ipszilonnal? Örményországban hogy
bivták ?)
Rupert Rezső: Olyan zsidő kinézésű ember
sehol nincs, mint Zsirkay. (óriási derültség az
egész Házban.)
Meskó Zoltán (Rupertnek): Magából a konkurrencia beszél.
Fábián Béla: Wolff képviselő ur válaszának
az a része, hogy a birák..ak akkor kell kilépniük az Ébredő Mgyarok Egyesületéből, ha
erre miniszterrendelet van, teljes mértékben
igaz. Éppen ezért történt, hogy a belügyminiszter ur válaszát tegnap nem vettem tudomásul. Amig az EME működni fog, addig a
tagjaiként szereplő köztisztviselők utján mindig
nyomást tog gyakorolni minden irányban. (Ugy
van! Taps a baloldalon.) Ami a képviselő ur
többi megjegyzéseit illeti, abban a helyzetben
vagyok, hogy a bíróságnak a forradalmak idején tanúsított magatartásáról pontos képet tudok
szolgáltatni. A forradalom kitörése után a birák
összegyűltek a budapesti tök vényszék nagy
tanácstermében. Három birótársunk szólalt fel.
Azt követelték, menjünk el és tegyük le az
esküt a Nemzeti Tanácsnak. En feláliottam és
kijelentettem, hogy nem helyeslem rzt, ami
október 31-én történt. Ebben meg is állapodtunk. A bírákat ebben a szolidaritásukban
váratlanul érte az a cikk, amely a 8 órai
Újság 1918 november 5-iki számában jelent
meg és amely cikkből kiderült, hogy mi, birák
sem vagyunk egy véleményen, amennyiben egy
birótársunk, éppen a főudvarnagyl bíróság elnöke, Wolff Károly, letette az esküt a Nemzeti

Furcsa népség.
Irta: Réti Ödön.
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Elpirult. — Milyen hálátlanság — gondolta
magában. — Mindenről megfeledkeztem, mindenkiről . . . Oliva miatt . . . Lesütött szemmel,
zavartan, szórakozottan felelgetett. Julcsa néni
kérdéseire: Beteg volt ? Azért olyan sovány
talán ? Igen, a feje tájt és a gyomrát is elrontotta és a sok dolog, mindennap gondolt
rájuk és készült, nem egyszer el is indult
már és akkor hol ez, hol az, a Pinkert képek...
a Iába is fájt . . .
„Kiskávé nyolc krajcár, nagykávé tizenkét
krajcár". B ű n b á n ó szívvel olvasta s Julcsa
n é n i hamar megbékült. — Nem, nem, dehogy
is haragszik . . . Már is bekukkant.
Hogy megszépült ez a lány — gondolta
Kapoícsi —, Julcsa néni is megszépült. Egyéb
nem változott. A mennyezet a régi, a falak
is . . . ni, ez új I Egy leány egy hosszú orron
furulyáz . . . Oliva . . . kitűnő 1 Egy-két vonás
csupán és mennyi élet. Az orr : ez ő . . . a
lábai táncra állnak. Két sor írás a rajz alatt:
Ez a kis lány fújja, fújja furulyáját,
Táncoltatja ihaj, a kedves babáját.
— Jó ez a rajz, — mondta Julcsa néninek
s a fejét vakarta.
Julcsa néni özönével zúdította rá a kérdés e k e t . . . Jól, köszöni szépen, Jól . . . kedves,
hű, takarékos . . . főzni nem tud, varrodába
nem j á r . . . otthon reggeliznek, ebédelni összevissza . . . igen, boldogok nagyon . . .
— Ez a fő — mondta Julcsa néni s megígértette, hogy ezután gyakran eljönnek.
Oliva aznap nem jött vissza. — Majd szombaton — gondolta Kapolcsy — , szombaton,

Tanácsnak. (Qunyos derültség a baloldalon.
Felkiáltások : Abá 1 Ahá 1)
Pikler Emil: Nagyon buzogott benne a forradalmi szellem 1
Farkas István: Félt, hogy elkésik I
Hogy esküdött W o l f f
a Nemzeti Tanácsnak.

1924 október 10.
amely oly radikális volt, hogy még Károlyi sem
fogadta el. Wolff el akarta fogadtatni Károlyival a javaslatot, mert biztosítani akarta magának a birói széket.
— Hajlandó vagyok három Wolff által választott miniszter elé terjeszteni erre vonatkozó
bizonyítékaimat — mondotta tovább Fábián.
Wolff válaszában kijelenti, hogy csak alárendelt személyzete érdekében esküdöli fel.
Klárik Ferenc: Ugyan ne hazudjon már
annyit, ugy sem hisszük ell
Wolff tagadja a szocializáiási javaslatot, mire
Fábián felolvassa.
Ezután Nagy Vince megkövette a Házat a
mentelmi bizottság határozata szerint a tegnap
ejtett inparlamentáris kifejezéseiért.

Házszabályrevizió I
Fábián Béla: A 8 órai Újság cikke részleAz elnök ezután napirendi javaslatot tesz és
tesen leírja az eskflletételt. Szó szerint a köajánlja, hogy
vetkezőket irja:
holnap első helyen Orjty Imrének a ház„Ezután hangosan hallatszott az eskütéte':
szabályrevizióra vonatkozó indítványát tárEn, gróf Széchenyi Miklós és Szegedi Masszák
gyalják. (óriási zaj és tiltakozás a baloldalról.)
Aladár és Wolff Károly és Róth Antal becsüKuna P. András folytonos zajos közbeszólálelemmel fogadom, hogy a Nemzeti Tanács
rendeleteinek magamat alávetem . . ( ó r i á s i sok közben sz elnöki javaslat mellett beszél.
A többség az elnöki napirendet fogadja el.
zaj tör ki minden oldalon.)
Ulain Ferenc is megköveti ezután a Házat
Felkiáltások a szocialistáknál: Ahá l Ahá I
a
mentelmi
bizottság határozata szerint.
Most tapsoljanak! Miért hallgat Wolff arl
Most az interpelleciók következnek.
Klárik Ferenc: Most verje a padot Ernszt
Meskó Zoltán a földbirtokreform végrehajtása
főtisztelendő url
körűi
tapasztalt visszaélésekről interpellál és azt
Zsirkay János: A 8 órai Újság cikke mint
kérdezi, hogy a földbirtokrendező biróság műjogforrás 1
Petrovácz Gyula: Az újság nem irt igazat 1 ködése megfelel-e a törvénynek és a földmiveRupert Rezső: Lettek volna maguk szovjet- léai miniszter intencióinak.
vezérek, csak nem kellettek.
Nagyatádi Szabó földművelésügyi miniszter
Fábián Béla (folytatja a cikk olvasását): azonnal válaszol az interpellációra: Senkisetn
„Köszönöm — mondotta Hock János. Erre a vonhatja kétségbe azt, hogy a földreform végreküldöttség tagjai Széchenyi udvarnagy vezeté- hajtására mnden erejével törekedett. A legsével eltávoztak. A küldöttségből csak Wolff nagyobb jóakarattal fogott hozzá a dolgokhoz,
Károly, a főudvarnagyi bíróság elnöke, a ko- a földreform végrehajtása során azonban i.en
ronauradalmak Igazgatója marad vissza egyedül sok nehézségbe ütközött. A földreformot eredés P. Ábrahám Dezsőhöz fordult azzal a kér- ményesen csak akkoi lehet végrehajtani, ha az
déssel, hogy hivatalát, az udvarnagyi biróság állam pénzügyileg is elő tudja segíteni. A
teendőit és a birtokok kezelését továbbra is földreform végrehajtására azonban az állam az
igénylőknek még a végrehajtási költségeket sem
elláthatja-e..
A cikk idevonatkozó részének felolvasása képes előlegezni és igy a földreform ^yors^sdga
után még fokozottabb mértékben tör ki a gú- egyáltalán nem felel meg a várakozdso' na':. A
bíróság összeállítása sem a legszerencsésebb,
nyos felkiáltások özöne a szélsőbaloldalon 1
mert a kirendelt birák más ügyekkel is foglal— Ez volt a fontos 1 Ez kellett nekik l
. Zsirkay János: Irt az a Nadányi Emil, a koznak. Megkísérelte azt, hogy itt a dolgokoa
változtasson, azonban ez nem sikerűit. A képNeumann Náthán ur, ennél különbeket is.
Klárik Ferenc (Ernszt Sándor felé): Most viselő ur interpellációjában feltett kérdésekre
választ adni nem tudok és mert egészségem is
tessék verni a padot tisztelendő url
Nagy Ernő: Es ezek a becsületes magyar megrongálódott, azon gondolkozom, hogy egy
nálamnál alkalmasabb embernek adom át az
emberek I Mi vagyunk a hazaárulók 1
Elmondotta ezután Fábián Béla, hogy Wolff ügyek intézését.
Beszéde végén különösen a fajvédők éljenzi k
Károly készítette a szocializálást javaslatot,
mikor a fejszét érzi a feje fölött, akkor j ó
leszek neki . . . Megborzadt s majd az eszét
vesztette attól a gondolattól, hogy Olivát egyszer véres fejjel holtan fogja látni.
Kora reggel berontott Oliva. Dúlt arccal,
sápadtan, kisirt szemekkel. Eléje állt.
— Maga gazember, maga nagyorrú gaze m b e r ! Amilyen nagy az orra, olyan nagy
gazember, gazember 1 . . .
Kapolcsy nem hitt a füleinek, megdöbbenve,
tétován állt, feltette szemüvegét, mélyen szem é b e nézett a lánynak . . . gazember, gazember — hullott rá . . . nézte merőn a csillogó szemüvegen keresztül, tekintete lecsúszott
a lány nyakára . . . egy mozgó pontot látott
ott, amint a lány b e s z é l t . . . gazember . . .
keresztül hasított a fején, a mellén . . . nézte
azt a pontot s acéllá válni érezte karjaiban
az izmokat s szívében az elhatározást, hogy
azt a mozgást a nyak puhaságán . . . megállítja . . . pontosan ott, azon a helyen . . .
Oliva megrettenve hátrált, karjai ernyedten
estek oldalára,meghunyászkodva,lebillent fejjel
zokogni kezdett.
— Most már tudom, hogy mi a bajom . . .
az Isten verje meg . . . gyerekem lesz . . .
Kapolcsy arca a dermedt haragból, a fojtani kész akarásból, csodamódra lágy viaszként átváltozott: kissé meghökkent, lesütött
szemű, szelíd kis ösztönös ember arcává.
Maga elé nézett — a lányra nem mert nézni,
— eddig nem ismert, nem sejtett érzés suhant
át a szívén . . . Szerette volna Olivát a szívéhez szorítani, a kezeit csókolni alázatos szívvel . . . kis hercegnőm, drága kis h e r c e g n ő m . . .
a leány gyűlölettel nézett rá vissza.
— Oliva . . .
Megfogta a kezét.

—- Engedjen e l l — kiáltott rá a lány s kitépte magát. — Hozzám ne nyúljon 1 Vége.
H a én ezt sejtem . . . Na I Az Isten verje meg.
Mindent. Az egész világot. Most már mehetek
férjhez. Készen vagyok. Inkább vert volna
agyon az apám.
Elgondolkozva, komoran nézett maga elé,
aztán keményen felvetette a fejét.
— Most aztán tartson el 1 D e azt előre is
megmondom, koplalni nem akarok, sem rongyokban járni I
Kapolcsy örült, hogy szavát végre a lány
szavába öltheti.
— Természetes. Tudom mi a kötelességem.
Saját hangja fásán, idegenül hangzott a
fülébe. „Tudom, mi a kötelességem." Ő
mondta ezt? Mintha idegenek súgták volna,
mintha egy lapról olvasta volna l e . . .
Feleségül veszem . . . „tizenhárom éves volt a m . . . mint egy a n g y a l " . . . Istenem, milyen
lelketlen ez a l á n y . . . — repültek, keresztezték egymást agyában a gondolatok. Zsiráf
jutott eszébe: ha ő itt volna, ha beszélhetne
vele, elmondaná neki mi történt, m i n d e n t . . .
tanácsát kérné . . . talán Julcsa nénitől is . . .
nem, csak Zsiráftól. Zsiráf okos . . . Nézd kérlek kedves barátom . . . ne nevess k i . . . N e
nevess ki Z s i r á f ! Nektek is lehet és tudod:
Z o é más v o l n a . . . Neki lelke van. Ő boldog
lenne. D e ez • • • ez • • • ez • • • O l i v a . . . nézd
. . . utál engem. Istenem milyen szívtelen . . .
Pedig boldog vagyok . . . Boldog, ha kinevetsz
is . . . Gyermekem lesz. Komolyan gondold
m e g . . . hallod Zsiráf: gyermekem lesz.
Ha Oliva e percben egy j ó szót szól nyájas arccal vagy odamegy hozzá és megsimogatja arcát, Kapolcsy leborul előtte s a
lábait csókolja.
(Folytatjuk.)
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a minisztert, majd a kormánypárt is éljenez éstudomásai veszem.
Az elnök felteszi a kérdést, tudóméul veszi-e
tűntetni kezd a miniszter mellett.
Meskó Zoltán belátja, hogy nehéz helyzete a Ház a miniszter válasíát, mire tz egész
van a miniszternek és nem adhat más választ. nemzetgyűlés a válasz tudomásulvétele mellett
Az a kijelentése, hogy nem adhat választ, ne- szavaz és a teremben hosszú ideig, állva tapkem is a régi kisgazdáknak, eiig válasz, azt solják a minisztert.
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Csak márciusban jött Magyarországra,
de már decemberben bombát dobott Csongrádon.

ügy fegyveres elintézésiben állapodtak meg.
Feltételek: Rendes párbajkardok, harckép'e'enségig, bandázszsal. A párbajt szombaton vívják
meg.
A Hedry Lőrinc és Ulain Ferenc közt felmerült ügyben a segédek, Almássy László és
Hajós Kálmán, valamint ugyancsak Gömbös
Gyula és Zsilinszky Eadre csak holnap tárgyalnak.
At Ulain Ferenc és Berki Gyula, valamint
az Ulain és Bessenyei Zénó közt felmerült
lovagias ügyet a megbízottak jegyzőkönyvileg
békésen intézték el.

Makó, október 9. (A Szeged kiküldött munka- Popovics István, a bátor bombavető pzdig
társától.) A csongrádi bombamerénylet bűn- Sátoraljaujhelynil március elején lépte át a
ügyét Szolnokon szeptember 17 én kezdték el magyar határt. Márciusg már évek óla nem
Bizonyos ellentétekről bssxéltek
tárgyalni és Fuchs elnök szeptember utolsó tartózkodott Magyarországon.
a z egységes párt értekezletén.
napjaiban hirdette ki azt a fölmentő Ítéletet,
A sátorujhelyi határon semmiféle igazolványt
Budapest, október 9. (A Szeged tudósítóját
amely azóta nemcsak híres lett egész Európá- nem tudott fölmutatni, csupán egy Kassán
ban, hanem komoly hullámveréseket hagyott keltezett kiutasitási végzést. Popovics először nak telefonjelentése) Az egységes párt ma estmega után a kormányzati kötökben is. Alig Miskolcra ment márciusban, ahol azonban 7 órakor Eszterházy-ulcai klubhelyiségéin érhirdették ki ezt a fölmeniő ítéletet, alig tett semmiféle állást nem tudott találni, ugy hogy tekezletet hrtott, amelyen úgyszólván a párt
jelentést Hijjas Ivánnak Piroska János és végül is a rendőrség kezdte szemmel tartani, minden tagja és az összes főispánok megjealig érkeztek meg Csongrádra a fölmentett vád- hogy tulajdonkép :n mit is keres Miskolcon. lentek. A kormán? tagjai közöl Bethlen István
lottak, ahol csókokkal és virággá! fogadták őket Amikor aztán a bátor fiatalembernek kellemetlen gróf, Rakovszky Iván, nagyatádi Szabó István,
— jelentkezett a budapesíi főkapitánytágon egy kezdett lenni a miskolci rendőrség éber figyelése, Korányi Frigyes báró, Pesthy Pál, Walkó Lafiatalember, Popovics István nevű, aki kijelen- Mohácsra utazott, ahol előkelő állású rokonai jos, Csáky Kárc'y gróf és Bud János vettette elszánt bátorsággal, hogy nem a Piroskáik vannak, többek között rokona a makói járás- tek részt.
dobták a bombát a bálterembe, hanem ö az bíróság elnöke is.
Mayer János elnök Bessenyei Zénót szólíigazi gyilkos bombavető.
Hosszas keresgélés után v-^re sikci Jlt Popo- totta fel, aH napirend előtt felszólalásra jelentNagy konsternácíót keltett ennek a bátor vicsnak elhelyezkednie a Fv'ura makói kiren- kezett.
Felszólalásában az a cél vezeti, hogy mindaz,
fiatalembernek a jelentkezése — és a rendőrség deltségénél. A bátor fiatalembernek azonban
már a nyomozás első óráiban megállapította, nemsokára bizonyos elszámolási differenciái ami ma az értekezleten és a közeljövőben törhogy Popovics hlvánt fölbérelték a jelentkezésre, akadtak egyik rokonával, valamint a Futura ténni fog, benn és künn kellő nézőponttői
arra az esetre, ha a főtárgyaláson megszorul a makói kirendeltségével és a szabálytalanságok vilégittassés meg és elkerülhetővé váljék annak
hurok Piroskáik körit. A lelkes, bátor fiatal- miatt a bátor fiatalembernek el kellet hagynia a jobb és baloldali szélsőségnek a diadala,
ame'yrek átlátszó taktikája és politikai játéka
ember azonban ugy látszik nem szokott újságot állását.
tegnap
és ma tapasztalható volt a parlamentben.
olvasni és a fölmentés ellenire is kijelentette,
Popovics István szeptember negyedikén hagyta
hogy ő az igazi bombavető. Erről a jelentke- el Makót, ahol már nem volt számára semmi Azt, amit nagyatádi Szabó litván földmivelásflgyt
zésről, erről a határtalanul bátor fiatalemberről elhelyezkedési lehetőség és egyenesen a fő- miniszter ma a Házban a földbirtokreformról elmondotta néhány nappal ezelőtt a legjelerazőbb városba utazott, két hét múlva kezdődött meg mondott, az egész páil teljes mértékben aláirja.
megállapítást dr. Bottka Sándor szegedi fő- ezután a szolnoki főtárgyalás és ezalatt a két A párt a legnagyobb rokonszenvvel, ragaszkokapitány :
hét alatt ideje volt arra, hogy bizonyos körökkel \dással és hűséggel van Bethlen István gróf
személye iránt. Ha tehát a pártban kívánságok
— Popovics István: egy rosszul tempirozott összeköttetést szerezzen és miután semmiféle és panaszok merülnek fel, ez nem azt jelenti,
kenyere
nem
volt,
lelkiismerete
pedig
ugy
sem
bomba l
hogy a párt a miniszterelnök kormányzata elé
A Szeged munkatársának most alkalma van olyan nagyon megingathatatlan, elvállalta a akadályokat óhajt gördíteni. Arra kéri a miniszterarról beszámolni, hogy tulajdonképen ki is ez „rosszul tempirozott bomba" szerepét. A bomba elnököt, hogy most már vegyen magának időt
a Popovics István nevű rendkívül bátor fiatal- azonban nagyon rosszul volt tempirozva, robbant és fáradságot arra, hogy az ország belső admiember, aki saját bevallása szerint december 26 án akkor is, amikor nem kellelt volna. Popovics nisztrációjában is az ő tapasztalt és erélyes
éjszaka Csongrádon járt és egy jól irányzott István tehát saját átlitása szerint decemberben kezébe fogja a gyeplőt és minden oldalról tedobással kioltotta három ártatlan ember életét. bombát dobott Csongrádon és csupán három remtsen rendet és fegyelmet.
A Szeged munkatársa elsősorban megílíspi- hónappal később érkezett Magyarországra. A
Bethlen István gróf miniszterelnök szólal fel
to'.ta, hogy ez a bátor fiatalember decemberben makói rendJrség egyébként eztkről a megállanemhogy Csongrádon nem volt, hanem mig pításokról azonnal jelentést tett a budapesti ezután. Mindenekelőtt arra hivja fel a párt
figyelmét, hogy a párt igen sok és nehéz kríMagyarország területin sem tartózkodott. Popo- főkapitányságnak.
vics István évekkel ezelőtt Kassára költözött,
A rosszul tempirozott fölrobbant bomba után zisen és viharon ment már át.
Ha a pártnak az egysége megbomlik, ez nemahol különböző állásokból kereste meg kenye- most már csak az a kérdés, — kell-e uj tettecsak a párt, de az ország sorsára is döntő
ré* A bombát december 26 án ijszaka 12 kor seket keresni?
lesz. A kormányzásért semmi körülmények közt
dobiák be a Magyar király-szálloda báltermibe,
Vér György.
sem hajlandó tovább vállalni a felelősséget, ha
a párt a parlamentben kisebbségbe jut, mert a
koalíciós alapon való kormányzást az ország
a
l e m o s a d á s r ó l . sorsára nézve nemcsak alkalmatlannak, hanem
Budapest, október 9. Nagyatádi Szabó Ist- tárcát betöltetlenül hagyják, illetve a miniszter- veszélyesnek is tartja.
ván nemzetgyűlési bestédében bejelentette, elnök vállalja magári, amíg nagyatádi Szabó
Jól tudja, hogy vannak detai kérdések, sőt
hogy szándéka a lemondás. Beszédét a fajvé- vissza nem térhet. A miniszterelnöktől a^zal sérelmek, ezeket azonban a párton belül kell
dők óriási tetszéssel fogadták. (Ulain később jött ki Nagyatádi, hogy még rövid ideig gon- elintézni. A párt tapasztalhatta, hogy ő minden
kikiáltotta, hogy Nagyatádi lesz a nemzet ve- dolkozik azon, hogy beadja- e lemondását. Az igyekezetével és erejével az adott lehetőségek
zére.) A fajvédők már teljesen a magukénak ülés után megkérdezték a minisztert, hagy nyi- keretein belül az orszég egyeiemes érdedének
tekintik Nagyatádit, de a kormánypárt — n-m iatkozolt-e lemondásáról, vagy nem.
szem előtt tartásával minden kérdést lojálisán
Nagyatádi a következőket mondotta:
engedi. A kormánypárton is zajosan éljenezték
igyekezett megoldani és megvalósítani.
— Hát micsoda ? Persze, hogy lemondás I
és tapsolták a Hézban, mert hisz a lemondás
Megvan győződve arról, hegy mindazok a
A miniszter kijelentette, hogy még ma be- detailkérdáaek, melyek i'yen nagy pártban néha
bejelentése nem volt egész határozott.
Még most *em egészen bizonyos, hogy távo- adja lemondását Bethlen István gróf miniszter- ellentéteket is szüinsk, jó indulattal és objektizik a két oldalról szeretett vezér, akinek háta elnöknek. A kormánypárti képviselők ezt a re- vitással megoldható.
mögött tekintélyes számú kisgazda-csoport és ményeket fejezték ki, hegy az egységes párt
A tárgysorozat 2 ik pontja Erdélyi Aladárválasztásokon jól felhasználható tekintélyes esti értekezletén sikerülni fog a minisztert állás- nak az államrendőrségre vonatkozó előterjeszpontjának megváltoztatásán birni.
népszerűség áll.
tése. Minthogy azonban időközben a belügyminiszter által tett intézkedések megnyugtatták,
Nagyatádi egyébként ma délelőtt hosszabb taKardpárbaj Fábián ée Ulain között. > előterjesztését ez aífalommal nem teszi meg.
nácskozást folytatott a miniszterelnökkel és állítólag megígérte, bogy esetleg lemondásával sem
A nemzetgyűlés szerdai ülésén következett I Barabás Ssmu a protestáns egyházak súlyos
lépnek ki az agrárképvisslők az egységes párt- lovagias ügyek közöl az egyiknek a tárgyalását . anytgi helyzetéről fesz jelentési és felhívja
ból. A miniszterelnök felajánlotta neki, hogy már befejezték. Fábián Béla megbisottai Pakots e?ekrc u jelenségekre a pénzügyi kormányzat
amennyiben arról van sió, hogy ő magán- József és Hajau Marcell, dr. Ulain Ferenc íigya'raét.
emberként akar az Eskött ügyben a bíróság megbízoStaíval, Gömbös Gyulával és Zsilinszky
Korány Frigyes báró után a miniszterelnök
előtt megjelenni, ideiglenesen a fö!d tiivelésügvi Endrével, a megbízóik közt felmerült Iovsgiss is felszólalt ebben a kérdésben és azt fejfe-

Nagyatádi ismét gondoBkezik

Fischer józsef

Ékszerek és órák, ezüst evőkészletek, arany karikagyűrűk, pecsétgyűrűk, függők

órás és ékszerésznél, Belvárosi Bank mellett

készpénzért mint kedvező fizetési feltételek mellett beszerezhetők elsőrangú óra és

ékszerüzletemben
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getíe, hogy az állam nem képes a felekezeti
iskolák terheit teljesen magára vállalni.
Mayer János ajánlatára a bázszabályrevizló
megalkotására alkotandó 33-as bizottságba a
párt 12 tagot delegál.
Marschall Ferenc a mezőgazdasági hitel kérdésében tesz előterjesztést.
Bad János miniszter azonnal válaszol. Minden törekvésnek oda kell irányulnia, hogy
az ország pénzügyi helyzetének rendbehozása
mellett a gazdasági élet minden ágát is megizmositsák. Nem szenved bet kétséget, hogy
az országnak már csak agrár jellegénél fogva
is a legnagyobb gondot kell fordítania
az erőteljes mezőgazdaság kibontakozására.
Egészséges gazdasági élet csakis egészséges
alapon nyugvó hitelélet mellett bontakozhat ki.
A mezőgazdasági hitelraktárak kérdésével behatóan foglalkozott a kormány. A Nemzeti Bank
az arra hivatott egyéb pénzintézete bevonásával
a kérdés megoldása előtt áll. Az a pénzügyi
politika helyes, amely anélkül, hogy veszélyeztetné az államháztartás egyensúlyát, erősíti a
gazdasági alanyokat és ezután igyekszik jövedelmének fokozására.
Neubauer Ferenc a kisüst ügyében terjeszti
elő a kisgaidák panaszait. Ehhez a kérdéshez
Csontos Imre, Kuna P. András, Potacsi Dénes
szóltak hozzá, majd pedig a pénzügyminiszter
felszólalása után ugy határoztak, hogy ebben a
kérdésben a legközelebbi pártértekezleten fognak dönteni.
Az értekezlet egynegyed 10 órakor ért véget.
Telefon
1 I—85

Korzó IWozi

Telefon
1 1-8 5

Október 10., 11., 12-én, pénteken,
szombaton és vasárnap

nyolcadik
felesége.

Alfréd Savoir vígjátéka 6 felvban.

Glória Swanson.
Főszereplő:

Egyidejűleg:

A párisi Olympiád.
Előadások kezdete:
Hétköznap 5, 7 és 9 órakor.
Vasá-inap 3, 5, 7 és 9 órakor.

1294 október 10.

A főszámvevő uj vétó-joga.
Óvást emelt a színházi épület javítása ellen.

Szeged, október 9. (Saját tudósítónktól.)
A városok háztartásának szanálásáról szóló
kormányrendelet értelmében n városi számvevőség főnökének, a főszámvevőnek értékes
és használható vétójoga van. Óvási emelhet
minden olyan tanácsi határozat ellen, amelynek
végrehajtása megbillentheti a város pénzügyeinek egyensúlyát. A megóvatolt tanácsi határozatot végre sem lehet hajtani addig, amig a
közgyűlés nem dönt az óvás falött. Ez a főszámvevői vétójog tulajdonképen nem is ujkeletű intézmény, mert a magva, kevésbé veszedelmes formában ugyan, de megtalálható a
régi városi szabályrendeletek között is. A főszámvevő a szabályrendeletek értelmében a
múltban is óvást emelhetett a tanácsi határozatok ellen, de köteles volt végrehajtani a határozatot, ha a tanács ujabb határozattal fenntartotta azt.
Scultéty Sándor főszámvevő már ki is próbálta ezt a vadonatúj vétójogát. Óvást emelt
ugyanis azok ellen a tanácsi határozatok ellen,
amelyekkel a szinház külső és belső tatarozására két tételben százbetvennyolcmillió koronát
szavazott meg a tanács. Beadványában arra
kérte a tanácsot, hogy helyezze hatályon kivűl
ezeket a határozatokat, mert végrehajtásukhoz
nincs a városnak alkalmas fedezete, ujabb póthitel, a jövedelemforrások kimerülése következtében nem jelölhető ki, a jövő évi költségvetést pedig már letárgyalta a pénzügyi bizottság. Abban az esetben, ha a tanács nem
helyezi hatályon kivül a határozatokat, bejelenti a főszámvevő, hogy hivatalból óvást
emel ellenük.
A szerdai tanácsülésen meglehetős kavarodást okozott a főszámvevői vetó. A tanács nem
tudta hirtelen, hogy haragudjon-e érle, vagy
nem, mert hát mégis csak furcsa, hogy valaki,
aki nem is fölöttes hatósága a magisztrátus-

nak, tiltakozzon akármityen tanácsi ténykedés
ellen. Dehát a rendelet az rendelet és az megadja a főszámvevőnek ezt a vétójogot. Dr.
Qaál Endre ugyan nagyon kardoskodott, hogy
végre kell hajtani a határozatot a régi szabályok alapján, de a tanács mégis az uj rendelet szellemében hozta meg határozatát. Hogy
a tekintély i> megóvassék, meg a törvényes
rendelet követelményei is betartassanak, kimondta a tanács, hogy eredeti határozatait
változatlanul fenntartja, a főszámvevői óvást a
közgyűlés elé terjeszti ét a közgyűlés döntéséig
a határozatok végrehajtását felfüggeszti. Tehát
a közgyűlés dönti majd el, bogy kijavitják-e
a színházi épület külső és behö hibáit, illetve,
hogy van-e pénze a városnak a színházjavítás költségeire.
Mivel már színházról volt szó, Gaál Endre
a színházi lü'és ügyét is elreferálta. Elmondotta,
hogy a városi mérnökség tervezetet dolgozott
ki a szinház fütőszerkezetének átalakítására. A
tervezet megvalósítása 260 millió koronába
kerülne és tiz százalékkal csökkentené a fűtési
költségeket, ami évi tízmillió korona megtakarítást jelentene, tehát huszonhat év alatt térülne
csak meg az uj beruházás költsége — ha időközben el nem pusztulna az egész. A kulturszenátor szükségesnek tartotta, hogy a mérnökség tervezetét egy kivül álló szakértővel felülbiráltassa. A szakértőnek az a véleménye, hogy
a tervezet jó ugyan, de nem éri meg azt a
pénzt, amibe kerülne. Szerinte jobb lenne, ha
a szinház szabadon álló zsinórpadlása fölé'
mennyezetet húznának, így a meleg nem távozhatna el a zsinórpadlás fölötti tetőnyilásokon.
A tanács elhatározta, hogy a mennyezetépités
tervezetét és költségvetését elkészittei a mérnöki hivatallal és ha nem lesz drága, vagy nem
obstruálja meg Scultéty Sándor — talán meg.
is csináltatja.

zennégynapi fogház — bigámiáért.

Szeged, október 9. (Saját tudósítónktól.) A sze-

gedi törvényszék Juhász-tanácsa csütörtökön délelőtt igen érdekes, kettős házassági bűnügyben
tartotta meg a főtárgyalást. Amint a legutóbbi idők
kettős házassági bünpöreinél leggyakrabban előfordul, most is hadifogságban
kötötték az első
házasságot, a fiatalember el is hozta Magyarországba orosz feleségét, rövidesen azonban —
ismét megnősült és magyar lányt vett el feleségül.
Erdélyi István budapesti fiatalember még a háború elején bevonult katonának. Az orosz háború
utolsó évében azután orosz fogságba esett és végigkóborolta egész Oroszországot. 1919-ben végre
megfelelő álláshoz jutott és Tomszkban minden
meggondolás nélkül feleségül vette Olestsuk Jozefint. A házasságot azonban nemcsak bolseviki módon kötötték meg, hanem esküvői szertartást is
tartottak a tomszki templomban, amely után a lelkész szabályszerű házasságlevelet is kiállított.
Erdélyi 1922-ben végre haza tudott jönni Magyarországba és magával hozta orosz feleségét is.
Kilenc hónapig éltek együtt és kilenc hónap alatt
állandóan hangoztatta Erdélyi, hogy Olestsuk Jozefin
neki hites felesége, hiszen még házassági levelük
is van. A kilencedik hónap végén azután Erdélyi
megismerkedett Vőneki Erzsébettel, majd néhány
hét múlva otthagyta feleségét.
| |Az orosz asszony, mikor arról értesült, hogy
térje feleségül akarja venni Vőneki Erzsébetet, ezt
fölkereste és figyelmeztette, hogy ne menjen Erdélyihez, mert ő hites felesége neki. A menyaszszony azonban lakonikusan igy válaszolt:
— Nem hallgatok én ilyen tingli-tangli nőre 1
A fiatal pár ekkor lejött Szegedre Budapestről,
polgármesteri diszpenzációt szereztek és minden
további nélkül megesküdtek. Nem volt kihirdetés
és igy az esküvőről senki sem szerezhetett tudomást és igy az anyakönyvvezető minden további
nélkül összeadta őket. Olestsuk Jozefin pedig
hiába sirt, könyörgött, Erdélyi nem is állott szóba
vele és az orosz, jó családból való szerencsétlen

asszony cselédnek szegődött el, hogy fenntart-

Részletfizetésre^ i

hassa magát. Végső elkeseredésében feljelentést
tett bigámia miatt férje és az uj feleség ellen.

BLAU IGNÁC Szeged, Kelemen-utca 5. sz.

A szegedi ügyészség vádat is emelt ugy Vőneki
Erzsébet, miét Erdélyi István ellen kettős házasság büntette miatt. A csütörtöki főtárgyaláson csak

a két asszony jelent meg, Erdélyi ismeretlen helyen tartózkodik.
Vőneki Erzsébet védekezésében

előadta,

hogy

őt már a házasságkötése után kereste fel Erdélyi
felesége és igy ő csak későn tudta meg, hogy
Erdélyi már egyszer megnősült Oroszországban.
Majd később azzal védekezett, hogy az első házasság ugy sem érvényes,, mert azt a bolseviki
Oroszországban kötötték. Izgalmas volt a szembesítés, amikor a szerencsétlen orosz asszony Vőneki
Erzsébet szemébe mondta, hogy sirva könyörgött
neki, hogy ne menjen hozzá, hagyja meg az urát,
hiszen hites házasok.
A törvényszék ezután kihirdette Ítéletét, amely

szerint az orosz lelkész bizonyítványa alapján bűnösnek mondották ki a kettős házasság vétségében Vőneki Erzsébetet és ezért az enyhítő körülmények miatt tizennégynapi fogházra Ítélték.
Erdélyi ellen a törvényszék nyomozólevelet adott
ki, hogy őt is felelősségre tudják vonni a bigámiáért.
Vőneki Erzsébet az Ítélet után ismét hangoztatta, hogy férje csak szovjetházasságot kötött és
igy ő nem bűnös. Feiebbezett. A szerencsétlen
orosz asszony pedig kissé megnyugodva, férj nélkül, felutazott Budapestre — cselédnek.

Rubinstein Erna
hegedümüvésznő kedden.

518 Jegyek Endrényioél.

Holyizüko alatt minden elfogadható áron részletre
is elad olajfestményeket Engel Lajos mttkereskedése. 100

Csodás gobelinek
érkeztek
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Tisza Lajos-körut 48.

felöltöket, átmeneti és
téli kabátokat, szörrasbundákat raktárról és
mérték után is szállít:

Angol u r i szabóság.
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1924 október 10

Egy fővárosi biró
a bírákat a parlamentben é r t támadás ellen.
Budapest, október 9. A budapesti büntetőtől vényszéken dr. Horváth Qéza büntetőbiró
mai első tárgyalása megnyitása u'án a következő nyilatkozatot tette a pörben szereplő személyek és jogi képviselők, valamint a hallgatóság előtt:
— Mielőtt a főtárgyalás érdemleges folytatásához fognék, felkérem a pörben szereplő egyéneket, hogy teljes tárgyilagosságukat és higgadtságukat őrizzék meg. Kezembe vettem a rnai
reggeli lapokat és megdöbbenéssel olvastam a
birói kart és igy engem is, mint annak egyik
tagját ért gyalázatot. Immár második eset, hógy
nyilvánosan, az ország előtt megtorlatlanul legazembereznek bennünket és belegázolnak eiyéni
becsületünkbe. Kötelességszerűen meg kell
nyugtatnom a feleket arról, hogy ezen nemtelen
korbácsütések birói palástomról leperegnek, a

birói székben rejlő magasztos hivatás megvéd
minden támadástól és elfeledtet minden rágalmat és csakis a tiszta igazság kiszolgáltatása
a szándékom.
A birói deklaráció után folytatták a bizonyítási eljárást. Langer Jenő, a büntető törvényszék elnöke, mikor Horváth enunciációjáról értesült, azonnal összehivatta a törvényszék épületében tartózkodó összes bírákat és 10 percig
tanácskozott velük, hogy mitévő legyen a parlamentben elhangzott kijelentések és Horváth
biró mai enunciációja után. Horváth biró egy
hírlapírónak a következő kijelentést tette:

5

W /0g%
Péntek. Rúm. kat. és protestám Bors
A/IUi
Fer. f Oör. kat. Eulamp. Nap ktl 6óra 12 perckor, nyugszik 5 ára 21 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás este 8, a mozi előadások 5, 1
t» 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálptot tartanak:
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
Gyula széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János PetőhSándor-sughrut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugártit
(telefon 364).

— Back Bernát németalföldi tiszteletbeli
konzul. Budapestről kapjuk a következő hirt: A
kormányzó a külügyminiszter előterjesztésére begavári Back Bernát, Szegedre kinevezett németalföldi
tiszteletbeli konzulnak a működési engedélyt megadta. A konzul legfőbb hivatása tudvalevőleg a
gazdasági kapcsolat ápolása. Back Bernát erre
sokkal szélesebb terrénumon is elsőrendűen alkalmas, mint aminő működési teret mostani kinevaló átkisérését tartózkodási helyének megálla- vezése nyújt neki. Megbízását, amelynek keretében
bizonyára a legértékesebb munkásságot fogja kipítása céljából.
fejteni, nem is tekintjük másnak, mint első kiBudapest, október 9. A német követ Ber- mozdulásnak az évek óta tartó visszavonultságálinbe utazott, hogy Förster-Schulz kiadatásának ból. Kimagasló tulajdonságának, rokonszenves és
megtagadása miatt személyesen tegyen jelentést lebilincselő egyéniségének, ismert nagy képzettséa német kormánynak. Az igazságügyminiszter gének és kivételes intelligenciájának sokat kell
még nem döntött, hogy Budapesten tárgyaltassa-e gyümölcsöznie már a közel jövőben gazdasági é§
le az Erzberger-gyilkosság ügyét. Schultz Hen- közéletünk javára.

— Magamhoz kérettem a bírákat és felszólítottam őket, hogy őrizzék meg higgadtságukat
az őket ért támadásokkal szemben és tartózkodjanak minden egyéni véleménynyilvánítástól.

Förster-Schultz kiadatásának megtagadása

Hivatalosan jelentik: Mint ismeretes, az
igazságügyminiszter október 9-én kelt rendeletével Förster-Schulz Henriknek a német kormány részéről kért kiadatását megtagadta, miután a nemzetközi külügyi Jogsegély köréből a
politikai bűncselekmények ki vannak zárva és
ilyenek miatt inditott bünügyekben jogsegély
nyújtása nincs helyén. A miniszter elhatározásáról
értesítette a kir. büntetőtörvényszéket azzal, hogy
intézkedjék Förster-Schultz Henriknek szabad- rik ma nagy megnyugvással fogadta azt a hírt,
lábra helyezése iránt. A törvényszék megkereste hogy az igazságügyminiszter megtagadta a kia királyi ügyészséget, hogy foganatosítsa a adatási kérelmet. Schultz még most a biróság
szabadlárahelyezést. A királyi ügyészség Förster- megállapítása után is azt állítja, hogy ő nem
Schultz Henrik letartóztatását megszűntette és azonos Schultzcal és a valódi neve Förster.
egyidejűleg elrendelte Förster-Schultz Henriknek .
Egy későbbi jelentés cáfolja azt a hirt, hogy
a budapesti államrendőrség főkapitányságához I a német követ Berlinbe utazott.
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A Templom-téri bérház katolizálásának sem erkölcsi,
sem jogi alapja nincs.
Dr. Aigner Károly főispán a „mozgaloméról és arról, hogy „ki ha udott ?«
Szeged, október 9. (Saját

tudósítónktól.) Dr.

Aigner Károly főispán a közigazgatás nyári szünete után most ismét megkezdte hivatalának rendszeres látogatását. Az elmúlt hónapokban csak a
hét meghatározott napján fogadta hivatalában a
feleket, idejének azt a szabad részét, amely a
szegedi és a vásárhelyi főispánság sürgős teendőinek elintézése után megmaradt, leginkább szatymazi szőlőjében töltötte. A szatymazi szőlőhegyek
most már csöndesek, majdnem minden szőlősgazda
tul van a szomorú szüreten. A főispán is.
A vakációs nyári hónapok alatt kissé megszaporodtak a nem sürgős természetű ügyek, a főispáni hivatalban, ahol most gőzerővel folyik a
munka. A titkár órákon keresztül referál a párnás
ajtók mögött, a felek pedig, akik megneszelték a
lehetőséget, tömegesen látogatják a hivatalt. A
főispánhoz éppen ezért kissé nehéz bejutni, de
azért nem lehetetlen.
Két ügydarab elreferálása közötti időt használtuk fel arra, hogy Szeged város aktuális ügyeiről
beszélgessünk néhány percig a főispánnal. Elsősorban arról a mozgalomról beszéltünk, amelyet
nemrégen indítottak egyes túlzók^ a város építendő Templom-téri bérházának lakositása körül.
Ismeretes, hogy bizonyos körök rossz szemmel
néznék, ha abban az épületben, amelyben hajlékot kap a várostól a belvárosi katholikus plébánia,
nemkatholikus családok — többek között a református dr. Sajtos Samu nyugalmazott pénzügyigazgató is — lakást kapnának.
— A mozgalomról közvetlen tudomásom nincs,
— mondotta a főispán —, csak a lapok közleményeiből értesültem róla. Nem hinném azonban,
hogy ez a mozgalom komolyabb formát is öltsön,

nyilatkozata eldönti azt a nem is vitás kérdést,
hogy hazudott-e a szegedi kurzuslap, amikor a
közkórház egyik orvosáról olyan tényeket állított,
amelyek valódiság esetén nem csak fegyelmi, hanem bűnvádi eljárás alapjául is szolgálhatnának.
— Engem, mint főispánt, elsősorban az a kérdés érdekel — mondotta Aigner Károly —, hogy
dr. Singer hogyan került a közkórházba, mert én
nem neveztem ki alorvossá. Illetékes helyről megtudtam, hogy dr. Singer nem mint alorvos, hanem
mint napidíjas orvos működik a kórházban, akkor
vették oda fel, amikor szabadságon voltam. Regdon Geyza halálával kapcsolatos eljárása ügyében vizsgálatot nem rendeltem el, mert feljelentés
nem érkezett ellene. Csupán, mint magánember,
érdeklődtem ebben az ügyben és megbízható kórházi és orvosi körökből a következő tényállást
tudtam meg:
A kórházban dr. Singer volt az ügyeletes orvos.
A szolgák éppen takarítottak, amikor jelentették,
hogy a templom előtt összeesett valaki. Dr. Singer azonnal intézkedett, hogy a szolgák hordággyal menjenek ki és hozzák be Regdon Geyzát.
A szolgák a parancsra azonnal abbahagyták a
takarítást és a takarításhoz felgyürkőzve, mezítláb
szaladtak ki a hordággyal, dr. Singer pedig tüs-

— Ripka Ferenc kihallgatáson a kormányzónál. Budapestről jelentik: Horthy Miklós kormányzó
ma délben hosszabb kihallgatáson fogadta dr.
Ripka Ferencet, a főváros kormánybiztosát, akitől
igen behatóan érdeklődött a főváros ügyei iránt.

— A nemzetközi gyermekvédelmi kongresszus
tagjai Budapesten. Budapestről jelentik: A nemzetközi gyermekvédelmi kongresszus tagjai Bécsből csütörtökön délután háromnegyed 3 órakor Budapestre
érkeztek a kongresszus folytatása és befejezése végett.
Az érkezett vendégek közt vannak dr. Werner György,
a nemzetközi gyermekmentő szövetség alelnöke, Collín
Andrea, a francia gyermeksegitó bizottság részéről
Kené elnök és felesége, a Save the Children
tént a műtőterembe futott, hogy előkészítse a mű- Dnbost
Fund gyermekvédő alap részéről miss E. Jebb és még
téthez szükséges szerszámokat. Az orvosok és a számosan.

tanuk véleménye szerint teljesen szabályosan járt

el, mert hiszen az utcán, bicskával nem operál- — Kormányzói elismerés. A Magyar Távirati Iroda
jelenti: A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi mihatta volna meg a beteget.
— Dr. Singért, amikor megjelent az a bizonyos

támadó cikk ellene, dr. Regdon Károly, Regdon
Geyza fivére vigasztalta meg azzal, hogy „kol-

léga ur, ne törődjön azzal a támadással, mi, orvosok tudjuk, hogy nem követett el szabálytalansátendő házról van szó, hanem olyanról, amelyet a got és azt is tudjuk, hogy mindegyikünk ki van
különböző felekezetekből álló város, mint erkölcsi téve mindig ilyenféle támadásoknak". Az esetről
testület épít. így tehát sem erkölcsi, sem jogi ennyit tudok — fejezte be a főispán
olyanokalapja nincs annak a kívánságnak, hogy a város tól hallottam, akik jelen voltak Regdon Geyza haTemplom-téri bérházában csak katholikus családok lálánál és olyanoktól, akik meglehetősen tájékokaphassanak lakást.
zottak az orvest kötelező szabályok között.
Megkérdeztük a főispánt, hogy a város felekeEzek után pedig szükségtelennek tartjuk annak
zeti békéjének szempontjából szerencsésnek tartja-e a nem vitás kérdésnek az eldöntését, hogy ki
a kérdéses mozgalom megindítását?
hazudott?

mert hiszen nem a katholikus hitközség által épí-

— Moravcsik Ernő Emil meghalt. A
magyar tudománynak nagy gyásza van. Moravcsik Ernő Emil, a róla elnevezett világhírű
ideg- és elmekórtani klinika megalapítója és
vezetője, egyetemi tanár délben, néhány napi
tragikus hsláltusa után a Verebély-klinikán
kiszenvedett. Halálát egy foghúzás utáni komplikáció okozta. Moravcsik Ernő Emil a magyar
pszihiatriai kutatás és irodalom legkiválóbb képviselője volt, aki elméleti és gyakorlati téren
egyaránt el nem muló érdemeket szerzett.
Hosszú emberöltőt töltött a tudomány és gyógyítás szolgálatában és nevét a külföldi pszihiatria művelői is tisztelettel emlegették. Végtelenül nagy tudásu, egyetemes műveltségű férfi
volt, aki páraian odaadással és szeretettel foglalkozott betegeivel. Mintaszerű intézete a magyar
kultúrfölény egyik kitűnő példája volt. Moravcsik Ernő Emil számtalan eredeti értekezést
és több jeles tankönyvet irt és a neuraszténiáról
szóló kézikönyve a legjobbak egyike ez irodalomban. Hatvanhat évet élt és kora ifjúságától
szüntelenül hivatásának szentelte minden idejét.
A magyar kultura veszteséglistáján igen jelentékeny értéket képvisel az elhunyt ősz tudós
érdemes neve.

niszter előterjesztésére megengedte, hogy dr. Imre
Józsefnek, a Ferenc József-tudományegyetem orvosi
kara nyilvános rendes tanárának nyugalomba vonulása
alkalmából az egyetemi oktatás és közejészségügy
terén sok éven át kifejtett érdemes szolgálatáért elismerését tudtul adják.
Rublnstein Erna hegedllmfivésznő kedden est*
8 órakor. Jegyek Endrényinél.
— A m. kir. Feranc József-tudományegyetem
barátai egyesületének orvosi szakosztálya és a
vele egyesült szegedi orvos-egylet ez uton tudatja tagjaival, hogy a szaküléseire ezúttal meghívót nem küld,
hanem a napilapok utján közli a szakülések idejét és
tárgysorozatai.

Dinnyés Perenc festőművész budapesti
— Felekezeti kérdések elére állítása a felekezeti
kiállításán
szerepelt képeit vasárnaptól, 28-tól
béke szempontjából sohasem lehet szerencsés —
október
12
ig kiállítja a Kass halljában. Nyitva
válaszolta a főispán.
— Anatole Francé haldoklása. A késő éj- d e. 9 - 1 és d. u. 4—7. Megtekintés díjtalan.
Ki hazudott...
szakai órákban jelenti egy párisi távirat, hogy
Beszélgetés közben szó került Regdon Geyza
Anatole Francé állapota változatlanul válságos.
tragikus haláláról is és e szomorú haláleset kapHa csak valami csoda nem történik, a kacsán megindított nevetséges hajszáról is. A főispán
hegedümüvésznő kedden. 518 Jegyek Endrényinél.
érdekes es némely részletében teljesen újszerű tasztrófa minden percben beállhat.

Rubinstein Erna
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— Kommunisták kicserélése hadifoglyokkal. Budapestről jelentik: A külügyminisztérium
már hetekkel ezelőtt megállapodást létesített
Szovjet Oroszországgal, hogy 34 kommunista
kiadatása ellenében 34 magyar hadifoglyot
e..gedjenek haza Oroszországból. Az egyezmény alapján a budapesti rendőrkapitányt megbízták, hogy a különböző börtönökből és internálóhelyekín szedje össze a kijelölt 34 kommunistát. A rcdőrkapitány a megbízatásnak eleget
tett és ma reggel a zalaegerszegi internálótáboroól, Szegedről, Sopronból és Vácról 34
elitéi et kisértek be a főkspi'ányság nagy fogdájába. A dé'i órákban kiszállították őket a
Nyugati-pályaudvarra. A foglyok Stobon át
utaznak ki, ahol átveszik a prágai megbízottak,
mig a m?gyar hadifoglyokat Rigánál összpontosították. A hadifogiyokat Rigánál a ma<yar
kormány megbízottai veszik át ugyanakkor,
amikor a kommunisták oda megérkeznek.
— ötven éves a svéd ujságíró-klub. Budapestről jelentik: A svéd publicista klub ma ünnepelte meg fennállásának ötven éves jubileumát. Az
ünnepi banketten, amelyen az egész kormány részt
vett, Trygger miniszterelnök méltatta az újságírást
és az újságírók felelősségteljes és nagyjelentőségű
munkáját. A számos üdvözlet és távirat, közt ott
volt a Magyarországi Újságírók Egyesülete meleghangú távirata is.
Rubinstein Erna begedilmflvésznő kedden este
S órakor. Jegyek Endrényinél.

„Kék Szakáll 8-lk felesége" fogja mulattatni pénteken a Korzó Mozi közönségét. A
hálás főszerepben a buja sjépségü G.'óris
Swanson-t látjuk viszont, ki nemcsak nagyvonalú játékával fog kitür.nni, de pazar öltözékei is feltűnést fognak kelteni. Az atnerik?s
filmremeket az Olimpiád VII ik résre előzi meg.
— Jackie Coogan nem megy Budapestre.

Telefon: 16-33.

SZÉCHENYI MOZI.

Alice Terry * Ramon Novarro
Október 10., 11., 12-én, pénteken, szombaton és vasárnap

SCARAMOUSCH.
diadalmas filmje:

Metró világattrakció 10 felvonásban és az

O r i o n 13 u r l 6 s z Ice^lt.
Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
— A szalámimunkások ügye. Jelentettük,
hogy a munkaadók a szalámigyári munkásoknak
1950 korona órabért, az indexet és 10C0 korona
természetbeni megváltást ajánlottak fel a most
kezdődő szezonra. A munkások ezt az ajánlatot
nem fogadták ei és uj tárgyalások indultak meg.

A munkaadók most mindennel együtt 10.000
rona órabért ajánlanak. A munkások taggyűlésen

döntenek, hogy elfogadják-e ezt az ajánlatot, illetve
hogy ilyen alapon megkezdik-e a munkát Értesülésünk szerint most már egészen kizárt dolog,
hogy a gyárosok idegen munkásokat hozzanak
Szegedre.
Athéni jelentés szerint a világhírű film~i»vész, aki
Rubinstein Erna hegedütnüvéaznő kedden este
csütörtökön onnan elutazott, nem megy Buda- 8 órakor. Jegyek Endrényinél.
pdstre, mert nagyon fáradt. Most a szüleivel Sem— Engedély nélkül lehet könyveket külmeringre utazott, honnan átmegy Bécsbe, majd
földre vinni. A pénzügyminiszter elrendelte, hogy
Berlinbe és végül visszatér Amerikába.
a könyvek, nyomtatványok, naptárok, hírlapok,
— Uj szocialista pártszervezet alakul Szetérképek, hangjegyek és iratok, akták és egyéb
geden. Pénteken este 7 órakor a magántisztvisekéziratok ezentúl külön engedély nélkül vihetők ki
lők helyiségében (régi gimnázium, Templom-tér)
külföldre, kivéve az 1868. év előtti kéziratokat, ?z
az első kerület szocialista pártszervezete alakuló
1712. év előtt Magyarországon megjelent nyomtatgyűlést tart. A pártszei vezet alakítása már régóta
ványokat és sz 1526 év előtt bárhol megjelent
szükségesnek mutatkozott és igy az alakuló gyűnyomtatványokat és az 1868. év előtt megjelent
lésre a jelek szerint nagy számban fognak meg- nyomtatványok első kiadásait, amely épp ugy, mint
jelenni az első kerületi munkások és szocialista
a keltezés nélkül kiállított kéziratok és nyomtatpolgárok. Ez a jelenség is azt mutatja, hogy Szeványok, továbbra is csak kiviteli engedéllyel vihegeden a szociáldemokrata pártélet egyre fejlődik. tők ki. Ezeket a kiviteli engedélyeket az Országos
Könyvforgalmi és Bibíiogrnfikai Központ véleméAbel Gáncs zseniális francia rendező mo- nyezése
alapján adja k' a miniszter.

numentális filmalkotását, J'accuse (Vádollak)
Siegeden újra mozivászonra kerBl a cenzúra
engedélyével <eljes egészében két részben, 14
felvonásbsn. A geíjpdiór.us filméposz főszerepét Severin Mars játsza, aki Franciaország legnagyobb és legteuet&égesebb je'leins7«nésze
volt. A fíltr, midőn etóször színre került,
hiányosan voltak kénytelenek játszani a mozgó
fényképszinhétak, mert & hadügyrr"n;s*térium
betiltotta és most teljes egészében látható
Itsz a hadügyminisztérium és a cernura engedélyéül. A hegedi közönség hálás les% a
moz&ófényképsztaháznak, mely a balh*utlan
*zép f lmmüvd, a J'íccuse-t újra bemutatja.
Rnblnsteln Erna hcgedflmtlvésznő kedden este
8 órakor. Jegyek Endrényinél.

Briliáns ékszerek. Ezüst evőszerek. Scliaffhausen, Omega,
Doxa gyártmányú zsebórák,

részletfizetésre

készpénzért, valamint igen előnyös

is nagy választékban

F ' s c h e p
Telefon:
1065 és

1120.

T e s t v é r e k

órás, ékszerészek S X G G I & D
^ I I

Kárász-utca J-V/»
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Telefon: 16-33.

Rubinstein Erna hegedűm ütfésznő kedden este
S órakor. Jegyek Endrényinél.

— Véres összeütközés csendőrök és sztrájkoló munkások között. Pozsonyból jelentik: A
trencséni Tiberghien Fils cég gyárában a munkások elbocsátása miatt szeptember 22-én sztrájk
ütök ki. Október 8-án az őrség a gyár előtt megtámadta a gyárból távozó munkásokat. A csendőrség szétosztásra szólította fel a sztrájkolókat
s miután nem engedelmeskedlek, több munkást
letartóztatott. A letartóztatott munkások elszállí-

tása közben összeütközés támadt a csendőrség

s a tüntetők közt, akik a csendőröket kövekkel
dobálták és egy pár csendőrt, köztük a parancsnokot is, megsebesítette. A csendőrök 15
lövést adtak le a tömegbe. Egy munkás meghalt,
öt megsebesült. A csendőrök Közül még öt szenvedett sérülést. A segítségre siető katonai csapatok megtisztították az utcákat, mire a nyugalom
helyreállt.
Baranyl János zongoraművész november 4-én.
(Endrényi).

— Változatlan az index. Ezen a héten ismét
nem változtak a közszükségleti cikkek árai és igy
a szegedi index sem mutat eltérést az elmúlt héttel szemben. A munkások ezen a héten az elmúlt
heti fizetéseket kapják.
B<>kor Judit hangversenye december 3-án.
(Endrényi.)
ko- — A város védekezik a konkurrencia ellen.
A városnak — mint ismeretes — monopólium*
van a kormánytól egy árverési csarnok fenntartására. Néhány nap óta egy konkurrens aukció működik a városban, a Renaissance aukciója. A tanács elhatározta, hogy feliratilag megtudakolja a
kormánytól, nem sérti-e meg ez a konkurrens
aukció, amelynek intézői szabályszerű kormányengedély alapján kaptak a szegedi rendőrségtől is
engedélyt — a város monopóliumát. Felkéri a tanács a rendőrséget is, hogy a jövőben hasonló
engedélyt ne adjon ki, mert a város árverési csarnokának közönsége lassankint elfogy.

URAM!
Garantálom és Ígérem, hogy
gondoktól terhes kedvét jókedvre
szanálom,

Isten
hozza... I
önt és kedves családját hétfőn a
Széchenyi Moziba

Skot.

Belférosi Bal és KeresMelii B.-T.

— Éjjel is van már vízszolgáltatás. A
városi mérnökség szerint a vizmütelep megTelefon: 1494, 157, 1106, 451.
szüntette a vízszolgáltatás korlátozását és a
jövőben éjjel is lesz viz a lakásokban. A vizmüte'ep vize ugyanis az uj kut bekapcsolásával
Folyószámla
annyira megszaporodott, hogy egyelőre nincs
szükség tartalékviz gyűjtésére. Az uj kut, amely
nagy nehézségek és többrendbeli csőszaVfdások
h e t i és é v i
kamatozásra.
után végre elkészült, 276 méter mély és uap n'a
1100 köbnieter vizet ad.
Alkalmi áron vehet Szo/ay-míikereskedés
uj helyiségében Kölcsey-utca 5. Kézdí-Kovács,
Szepesi, Kuszka, Berkes, S^rossy, Ács stb.
ksrssktdCk és m a f i n o s o k részér*, sie
kiáilitó művészek festményeit.

Betéte

Hitelek

hétfőtől a Széchenyi Moziban
a legnagyobb vigjáték-attrakció!
-tal a főszerepben.

SZEGED

1924 október 10.

A szinház heti műsora.
Péntek: Árvácska, operett Premierbérlet A 5.
Szombat: Árvácska, operett Bérletszünet.
Vasárnap délután : Aranymadár, operett. Este: Árvácska, operett. Bérletszünet.
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A bonvivant Kristóf Ferenc tetszett és a
komika, Egyed Lenke tiszteletreméltó munkát
végzett. A rendezésben, kiállitásbsn gondos
kéz nyoma látszott és a jelekből ítélve, még jó
néhányszor megy az idény ezen újdonsága. /. v.
* Klurlna Berta szenzációs ária- és dalestélye
október 23., csütörtökön a Tisza-szállóban, jegyek
a Belvárosi és Korzó Moziknál. (Harmónia.)

a Gummi és Bőriparban

telefon 16—34.

I.
Za&koki
UL
IL
42
40
tagai-Magyar
39
Sioirayák-ac'ár
52
43
48
rOatuteibank
20U 220 ?T0
hazai
114 l?5 l l ö
Heraiss
3U 31 30
Szlavón jelz.
55 58 n
Lloyd Bank
3.75 4.2 3.75
403 428 4L7
Magyar-Hitel
Ingatlanbank
175 185 175
i.)t«üaank
20.5 22 20.5
forgalmi bank
30 32
31
90
Jeizálcghiteloank
90 —
18
Keresk. Hitel
19 20
57 60 57.5
Lja&amitolób.
20
Magy.-ném. b.
20 24
Ulaszbank
20
20 • —
19 18.5
18
Központi jelz.
Városi Bank
7
8 7.5
Merkúr
8 8.75 8.5
Nemzeti
26 25
íó
Osztrák Hitel
143 145.5 144
Kereskedelmi
10i5 1C65 1035
iansverein
— 110
—
Takarékpénztárak i

L
Üans-Danub,
Osnz-Vill.
Kistarcsal
Győrffy-Woil
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
Lipták
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyái
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rcthmüller
Schlick
Schuller
Teudion
Vulkán gép
Wörner

a

44

10

—

34

3")
95

82
16

23.5
18U

1C0
16
27
18
—

17.5
60

3.5
111
55
6

45
—

_

—
—

_

175
IC J
16

27
17.5
—
120
19.5
19
60
65
—
3.5
120 113
—
55
—

48
—

5Ü

55

21.5

24

—

9.5
34

82
19
20
26 24.5

—

taifárosi
27
27
28
Közlekedési vállalatok i
7.1 8.5 7.5
Lipótvárosi
1015 1020
üibaayai Tak.
10 Adria
10
11
18.5 20
Egy. Bpest Főv. 95 10Ü 98 Atlantica
57
54
Magyar Alt Tak. 110 115 115 Közúti Vasút
67
63
Városi
160 165 162
Moktar
255 265
2880 3000 2910 Bur
Pesti Hazai
54
50
Déli Vasút
180 200
Histositúki
MFTR
135 147
Slsó M. Bizt.
6*00 7000 6750 Levante
102 110
Miskolci
villamoi
fííflciért
145 160 145
123 131
Nova
75
83 74
430 440
1700
- 1600 Államvasút
annónia B.
Tröszt
158 170
Vasművek it gépgyárak:
Malmok i
Srodi vagon
85
85 110
52 54
Coburg
Back-malom
Corvin gép
—
4 Borsod-misk.
126 135
tsáky
37
34.5
14 12.5 Concordia
—
—
Dazd. Qepgyái
125*" 13ü 128 B.-csabai
102 110
5 i. bpesti gm.
Fáoián
5
—
33 34
Fagyver
890 1000 910 Törökszentm
59
56
23 Gizell*
Fíiifceresk.
23
25
90 9J
Franki
1;5 119 118 Hungária

*

1U.

1880 2CŰ0 1920
900 975 940
33.5
36 33.5
—
—
eo
85
95
93

39
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Jegyek Endrényinél.

TŐZSDE

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták: Hollane forint 29680-29940. Dinár IC97—
* Szombat délatán S órakor Árva László, mint
1119, Let 419—427, 3alg« hank ? 354-3684, Dán
ifjúsági előadás kerül színre. Herczeg Ferenc három
korooi 13280-13420, Norvég korona 10850—11C35,
felvonásos történelmi drámája előtt dr. Márki Sándor
Ácsol font 34200c- 346C00, Ura 3305-3340. üolláv
egyetemi tanár, a kiváló történész tart bevezető előadást.
7660S—77160, Francia frank 4CQO-4045, Siokoi
226J - 2279, Levs 558- 566,
ltorcni 20300* ftétfőn zónaelőadásban Pompadonr. Fali Leó
2C4S0, Osztrák korona 108.65-109 25, Svájci frank
csodaszép muzsilcáju operettjének az elmúlt nspokban
14735-1*360 pénz.
hatalmas sikerrel zajlott le a szegedi bemutatója. Hogy
a nag, közönség kivétel nélkül gyönyörködhessék a páDevizák: AasHrdam 29980-80140, Belgrád 1117 ratlan sikerű operettben, az igazgatóság hétfőre zóna1124, fiaksreat 424-428, Kiüsse! 3634 - 3704, Kópénelőadásban tűzte műsorra a darabot. A címszerepet ez
k b a 13480-13555, Kriaxtiáoia 11050-11110, Londoi
alkalommal is Kovács Kató, az Erdélyből Szegedre
34500C -347000, Milánó 3325-3345, SJewyork 77100—
került uj primadonna játsza. A többi szereplők, úgy775C3, Pális 4000-4025, Pí*ga 2280-2292, Szófii
mint : Gábor Mara, Eory Erzsi, Fenyves Sándor, Berky
563 - 567, Stockholm
20550-20660, Bécs 108.65József, Herczeg Vilmos és Polgár Gyula szintén a
109.25, Zürich 14735-14810.
premier szereplői lesznek.
Zürichi tőzsde. Nyitás 1 Pária
27.25, Lcndos
* A legközelebbi magyar bemutató Szent Péter
2332, Newyork 522.37, Milánó 22.50,
HoUactui
esernyője, Mikszáth—Martos—Bakonyt színjátéka lesz,
203.12, r-jTUfj Q.S00000300121, teécs 0.007405, Satfia
melynek előadását már a jövő hét elejére tűzte ki az
3 82'/*
Sr'iga
15.57,
Badaftr
0.0068, Sakarest
igazgatóság. A Szent Péter esernyőjében a legnagyobb
2 80, Öelgrid 7.55, Varaé 0.000010ÜV4
magyar elbeszélő legnépszerűbb regényét alkalmazták
MtaMi tárlat 1 Pária 27.15, London 2342, Hev
szinre azok a népszerű pesti szerzők, akiknek neveihez
york 523 25, Mitané 22.65, Hollandié 2C3.50, Buli*
a legnagyobb színpadi sikerek emlékei fűződnek. Mik- 0.000000000124, Béci 0.0073%, Siófia 3.82'/„ Prág*
száthnak ez a müve is, akárcsak a Vén gazember,
15.50, üudapti* 0.0068
fca*ar«*
285, Oelfcrád
dramatizált formában talán még frappánsabban hat a
7.55, Varcá 0.0000100%.
színpadról, mint a regény lapjairól.
Terménytőzsde. Az irányzat csütörtökön barátságo* Rubinstein Erna Szegeden hangversenyt ad.
sabb volt, a buza és rozs 25oo—25oo koronával dráAz idei hangversenyszezon legszenzációsabb hangvergultak.
senye lesz kedden este a Tiszában. Rubinstein Erna,
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
az élő hegedűsök legkiválóbb művésznője ad hang- i
44CO-4450, egyéb 4375—4425, 78 kg.-os tiszavidél"
versenyt. Rubinstein Ernát amerikai utja előtt nagy
buza 4500-4525, egyéb 4475—4500, rozs 4250áldozatokkal sikerült lekötni az Endrényi-hangverseny4275, takarmányárpa 3800—3900, sörárpa 4600-'-"']),.
irodának, amely irodának ez lesz a szezonban a
zab 35C0- 365U, SK-seri 3750—3850, repce 6400 - 6600,
bemutatkozó hangversenye. A művésznőt Schwalb
korpa 2100 2150.
Miklós zongoraművész fogji kisérni.

* Árvácska. (Operettbematató.) Már hónapok óta négy reklámmal harangoznak Pest és
vidéke hivatalos és félhivatalos közlönyei egy
nagysikerű Bus, Fekete, Zerkovttz- operetthez.
Cs a nagy szavik nem hangzottak el hiába a
pusztában, mert Íme a szegedi szinház, amely
kongott az irodalomnál, '•ongott a komoly muzsikánál, most megtelt tapsoló, nevető, jókedvű
közönséggel. A< előadás jó is volt, a felvonásközök a normális pihenési pauza idejét nem
haladták tul. Adtak cigányt, pezsgőt a jókedvhez, volt magyar, londoni, párisi és — oh,
torreádor — volt spanyol tánc, bikaviadal ii.
Az egyetlen hely, ahol bikaviadalt engedélyeztek és thol a vörös posztó nem szúrt szemet.
Hiába, a színháznak kulturmlssziót kell teljesítenie és a sokféle igényeknek megfelelő, sokféle
darabot kell előadnia. Aki mulatni akart, jó
helyre jött csütörtökön a színházba. Zerkovitz régi, hires vizesnyolcas márka a zene
terén. A muzsikájában jellemző, hogy nincs egy
egyenes mozdulata sem, hol jobbra kap, hol
balra, de a vége mégis az, hogy megbocsátanak neki ezért a kedves, szentimentális tekintetéért, amellyel oly árvácskán tud a világ szemébe nézni. A librettót magyar ember irta,
* Bárányi János zongoraművész november 4-én.
Bús Fekete László. Szellemeskedés nem hiány(Endrényi).
zik belőle, jóízű tud lenni, sőt a könnyre hajló
* Bokor J a d l t hangversenye december 3-án. (Endlágy leányszi vek részére is éríi a meseszövést. rényi).
Különösen az előképben láttuk ezt, amikor a május
és anyiló lila akác Bús Fekete Lászlót is megihlette. Ne várjon, amig beáll az esős idő, hanem már most
Kendecsy Aranka, mint árvácska, fiatalos, üde,
igazi bakfisideált személyesített meg. A lenge
dallamokat jókedvvel és érzéssel énekelte. A
s á r é s
H ó c i p ő i t
zajos tánc- és burleszk-komikum Gdbtr Mara
és Delly kezében voltak. Mindketten, hogy az
operett stílusánál maradjunk, fundamentumánál
S z e g e d , S z é c h e n y i - t é r Q. s z á m .
370
tartották az operettet s ahol kellett, lábbal,
szájjal, állal, vállal segítették a sikerhez. Sok
dm nyomtatványra van szüksége, telefonáljon
taps és ujrázás hangzott fel mókáik nyomán. « Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
Mai legalacsonyabb (1.), legmagasabb (1L)
(árúirlolramoi <lS.)

Rubinstein Erna
hegedűmüvésznő kedden.
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45
32
50
50
22

Királymalom
Pesti Vikt.
TransdanuMa

i.
u.
ui.
27
30 26
195 200 196
56
57 56

Bányák ét téglagyárak i

Bauxit
Seocsini
Borsódi szén
Szentlőrinci
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
Köb. gőztégla
Drasche
Magnezit
Magyar Aszfalt
Által. Kőszén
Kerámia
Móri szén
Hagybátonyi
Sajókondói
Salgó
Újlaki
Unió
Urikányi

310 330 310
750
- 750
82 86 85
52
—
50
50
53 50
230 250 230
300 310 3C0
28

—

105 110 105
140 155 135
1225 1350 1225
55
57 55
2375 250U 2375
50
—
46
38 40
37
95
90
93
5.5
6 5.5
397 416 400
130 140 135
640

700 645

108
7
70
28
7
135
42

125
8
32
7.5
145
-

110
7.25
65
30
7.25
140
42

1020
19
56
61
255
60
52
4.25 4.75 4.25
133
137
faipari vállalatok:
108
2 2.4 2.1
Merkurfa
124
17
430 Cserző
2 2.2 2.1
160 Dunaharaszti
Egyesült fa
14
15 14.5
Fornir
680 720 660
Guttmann
100 104 104
52 Hazai fa
11 10.5
127 Honi fa
27.5
30
2i
34.5 Kőrősbánya!
15.25
18 17.5
—
Kronberger
48
52 48
104 Lignum
8 —
8
32 Amerikai
3.5
4
3
58 Erdő
90 Magyar Lloyd

60
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A aswkesíSésért ideiglenesen felelöa 1 FRANK jOZSBF.
Statatttlajdomn s ÍMimagyarorázág Hirlap- és Nyo»nüavállalat R.-T.
Nyuaatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavillalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

Malorasoky
Nemzeti fa
Lichtig
ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nisici
Viktória butoi
7ibolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfe

26

Nyomdák t

Athenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Fal Sas
Révay
Riglsjr
Stephaneum

Irányzat. Az irányzat nyitáskor szilárd. A kezdőárfolyamok 6—lo százalékig állottak a legutóbbi zárlati nivó felett. A tőzsdeidő későbbi folyamán egyrészt
a kontremin ujabb eladásaira, másrészt a gyengébb
bécsi jelentések hírére kisebb árlemorzsolódás állott
be, azonban az árfolyamok még igy is 3—5 százalékkal
a legutóbbi zárlati nivó felett a l a k u l t a k . Nagy érdeklődés mutatkozott a vaspapirok iránt, amelyeket különf •
sen eleinte erősen Kerestek, ugy hogy áremelkedésük
15 százalékot is elért. Zárlatra azonban a mozgalmas
piacok is árlemorzsolódással végződtek. Zárlatkor az
irányzat gyenge, piac teljesen üzlettelen.

Alt. gázizzó
Alt. Őüztr.Légax.

u.
Ul.
1.
7
6.5
—
370
370
2.8 3.2 2.9
430 445 440
—
65
65
65
65 69
1825 2000 1875
4 3.8
3.9
60 62
60
140
140
—
17 17.25
latok
10
—

12
Bárdi
1.9
Baróti
49
Bóni
Brassói
270
Chinoin
8
Corvin-film
6.5
Danica
70
Diana
7
15
Dorogi gummi
420
Déli cukor
35
Dunánt sertés
Cinnel Szalámi
70
Égisz
31
Izzó
540
Unió textil
Horv. cukor
3.4
just izzó
36
üyapjumosó
Papir-ipar
30
Részvénygör
275
Szövő és kötO
18
Spódium
118
—
Temesi szesz
Felten
640
Wernstadti textil 6.75
Flóra
72
39
Fővárosi sör
140
Goldberger
151
Gschwindt
Halkeresk.
Hungária Mütr,
91
juta
150
_
jacquard
Karton
90
11
Gróf Keglevics
20
Keleti
2.9
Kiráiyautó

—
—

13
2.2
53
275
9.5
7.5
80
—

17
445
—

80
35
580

17
10
450
12
1.9
49
270
7.75
6.5
70
7
17
420
35
72
34
545

4 3.8
40 38
35
34
28G 270
20 19.5
135 122
—
200
675 650
7 6.75
70
72
41
40
—.
140
157 153
97
92
155 150
—
80
93 90
12 11.5
24
22
3 2.9

1
U. Ul
—
—
Királyaöi
Klein
4.75 5.5 4.75
48
50
Klotild
48
—
_
Fructus
24 25.5 25.5
Győri textil
470 480 475
Polg. sör
—
45
Krausz szesi
45
—
17
Liget szasat,
17
1793 19J0 1840
Cukoripar
105 112 106
Lámpa
780 795 785
Auer
—
50
Kender
50
178 190 180
Őstermelő
170 185 170
Pamut
215 240 215
Gumi
725 800 725
Részv. Szalámi
—
—
—
Vasúti forgalmi
—
95
100
Marosv. Petr.
298 312 299
Georgia
154 170 154
Mezöh. cuk.
16.5 19.5 16.5
Interrexim
18 20 18.5
Óceán
57.5
71
Olajipar
58
17 —
17
Pannónia sör
44
42
42
Phöbus
22
23
22
Püspöki
—
155
150
Royal-szálló
—
55
Schwartzer
56
—
—
—
Star film
13 11.5
11
Lukácsfürdö
34.5
37
35
Szikra
1700 1800 1703
Stummer
320 330 320
Szegedi Kender
99 107
99
Telefon
—
—
—
Temesi sör
—
—
—
Tokaji bor
27
—
26.5
Török
—
—
—
Turul Budapest
—
—
37
Unió szinház
4 4.5
4
Szolnoki
80 85
82
Vasm. Vili.
—
70
70
Vili. Pezsgő
—
20
20
Wander
16 13.5
13
Zagyvapálfai
17
18
19
Hangya

Elővételi fogok i
Kasstanap október

23.

SZEGED
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1924 október 10.

APRÓHIRDETÉSEK

Alice Terry,
Ramon Novarró
es Levis Stonne

Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés amelyet a .Szeged"-en
H m é g
k é l t i e g e d l n n p l l o p kozOl, Ossze•en O O O O k o r o n á b a k e r ü l . Tíz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 12000 korona és minden további megkezdett 10 szó
további 8000 korona. Apróhirdetéseket a -Szeged' kiadóhivatala
(Deák Ferenc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdetés 3000 koronával drágább. A s a p r ó h i r d e t é s e k d i j a e l O r e O z e l e n d O .

Apróhirdetések a
SZEOBD
kiadóhivatalán (Deák Ferenc-u. 2.) kivül az alábbi
helyeken adhatók fel :
Sajtópavillon Dugonics-tér,
Sajtópavillon Nagy ártézíkutnál, Nemzeti Sajtóvállalat könyv- és papirker.
Kárász-u. 3., Thália könyvés papirker. Kárász-u. 11.,
özv. Schwarz Jakabné dohánytőzsde Kárász-u. 1.,
Pető Ernő áll. sorsjegy főelárusító és dohánytőzsde
Széchenyi-tér 3., Barna
Béla dohánytőzsde Széchenyi-tér 9. (Zsótér ház),
Lázár Lajos könyvkereskedése Feketesas-u. 17.,
Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktír-u. 1„
öz,. Fischer Míksáné dohánytőzsde Takaréktár-u.
8., Közúti hidfői dohánytőzsde (szegedi oldal),
Guttmann és Leipzicher
cse.nege- és füszerüalet
Boldogasszony-sugárut 1.,
Magyar Hirdető Iroda szegedi fiókja Iskola-u. 20.

parádés filmje:

SCARAMOUSCH
példánya Párisból ma repülőgépen érkezik a

Széchenyi Moziba.

A m e r i k a i hölgy

angol órákat ad kezdőknek és haladóknak. Cim: Fodor-utca 5, ajtó 1.
511

Varga Mihály JBS* Szeged

Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
„Csendes lakó*. .Azonnal*,
.Baba*. .777*, .Medikus*,
„Állandó", .Gabona".

Teltfon 469.

Hridl-ílei 4.
145
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
izölökotözó fonalak és háló guanftt»nkarait.

Tűzifa és elsőrendű porosz-síén
legolcsóbb napi áron kapható

Bach Jenő és Testvére fa és szénnagykereskedők

PÉNZÉRT SZERET

J Tiszapályaudvari és Szent István-téri telepein.

Telefon

126.

mindenki ott vásárolni, ahol olcsóan és jót vásásolhat, ugy mint
a friss tea-vaj kilóját 70.000 koronáért a

Központi
454

Tejcsarnok

tss

Elsőrendű elektrikszilszkin és bibrett bőrök 100—120 ezer korona.
Perzsa, nutria, opposon meglepő olcsó árakon. Kész szőrmekabátok 2,500.000 koronától.

szűcsmester

ÍS'K

Száraz import
kötegelt fenyő s s s e l e z é s
eladását F e n y ő - u t c a 2. s z á m
alatti telepünkön a mindenkori legolcsóbb napi árban megkezdtük.

SOMLÓ és SZILASI cég Szeged, Párisi-körut 34.
Telefon 146.

472

Szállítást saját igáinkkal eszközöljük.

Óráját, ékszerét javíttassa
Csűri órásnál Kárász-utca.
Előnyös aranybeváltás. 4
Ingatlan:
Rigó-utca 19. szamu négy
szobás magánház eladó.
Kereslet:
Használt vasiépcsöt keresek megvételre. Vitéz-utca
19.
Strand- részvényt veszek,
két darabot. Szent István
Társulat könyvkereskedés.
Kínálat:

Állást k e r e s i

Délmagyarország-nyomda j
Házasság:
Pefőfi Sándor-sugárut 1. Nősülne 60 éves, egészséges, izraelita, egyedülálló, életjáradékos, intelliLakás t
gens, agilis kereskedő. —
Két szobás lakás kiadó Megfelelő korú úrhölgy
algyői vámházhoz közel, f ajánlatát kéri .FőtisztviSomogyi-telep 958.
6 selő* jeligére kiadóhivatalba

Részvénytársaság

ROSMANN SZŐRHAEUJDONSÁGAIT!!
Prémbörökben és Ízléses
készárukban nagy r a k t á r !

Kalapot, nőit, férfit mindea
színre fest, formáz. Kalapipar, Napló-ház.
7
Heti és havi részletfizetésre
készít uri öltönyöket, felöltőket télikabátokat Krier,
Feketesas-utca 17.
4

l K i f u t ó f iu

Oóktejcsarnokalban.

tekintse meg

Óráját, ékszereit javíttassa Bibós Árpád speciálista órás műhelyében Oroszlán-utca 6. 7

kománcedények legnagyobb választékban Kohn
Német-magyar kisasszony i edényüzlet, Tisza Lsjos3
gyermekek mellé, házi mun-1 körut 5*.
kában is segít, budapeslre
Selvemfényti harisnyák
vagy vidékre is megy. Cim i 29.000. Legfinomabb cérna
a Magyar Távirati Irodá- fátyolharisnyák 65.00 —
ban.
Szász Vil-os, Kelemenutca.
5Állást n y e r :
Zománcedények gyönyörű
választékban Szántó József
Újságkihordók reggel 5áruházában, hatósági hustöl 7-ig való ujságkicsarnok mellett kaphalók. 8
hordénra havi 20J ezer
koronáért felvétetnek a
Olcsó női kalapoki Filc.Szeged* kiadóhivataláből már 120.10J kapható.
ban. Deák Ferenc-u. 2
Mindenféle filc, velour és
S
1 bársony átalakítások, férfi
kalap vasalások mérsékelt
árban készülnek. Neumann,
Dugonics utca 28.
2
felvétetik.

i e l ő t t s z ő r m é k e t s z e r e z n e he,

Rosmann

Esztergályosok, akik otthon esztergapaddal rendelkeznek, nagy jövedelemre tehetnek szert, ha
munkáért jelentkeznek Párisi Nagy Áruház játékárugyárában, Széchenyitér 13.
3

ButoroKott lakás: t

!

1

Teljesen különbejáratu, két í
f-jyas bútorozott szobát
keresek esetleg konyha- l
használattal. — Ajánlatok 3
.November 1* jeligére a í
kiaaóba.
Tanalót

keres:

Tanonc fizetéssel felvétetik. Hirschl Testvérek, Duf gonics-tér.
' Tanoncok fizetéssel felvétetnek bádogos, vízvezeték
' és csatornázási szakmára.
> Fekete Nándor, Kossuth
Lajos-sugárut 25. Telefon
f 10-72.

Különfélék:
Ezüst dísztárgyak, nászajándékok, órák, ékszerek
legolcsóbbak Bokor ékszerésznél, Kelemen-utca. 5
Alkalmi vétel. Szőnyegszövőszékek,
szövészeti
cikkek, szőnyegek kiárusítás út kedvező fizetési feliétetel'kel, esetleg részletfizetésre. Kertész Andor
szőnyegszövő műhely, Zrínyi-utca 2.
2
Egy gyermekágy eladó. Br.
ósika-u. 41.
3

Íigy gyalupad eladó. Szent-

háromság-utca 41, II. emelet, 9. ajló.
Nyemfatványslf készít- Legjobb óra, ékszer, gra- tesse a Délmagyarország
• mofon, öngyújtó, zsebiám. í Hírlap- és Nyomdavállalat
J pa raktár. Javítóműhely. !' rf.-nál, Szeged, Petőfi S.Tóth, Kölcsey 7.
10 sugárut 1. Telefon 16—2Í.

Ipari m á n k a t

Uj női divatterem!

Több évi gyakorlatommal a Kertész-szalonból
kiléptem és Rákóczi-utca 13. szám alatt (emelet) női
divattermet nyitottam. Legújabb divat szerint készítek
ízléses kosztümöket és köpenyeket. Tisztviselőknek
árkedvezmény. Tanulóleányok Jelvétetnek.
3CS
Teljes tisztelettel C s o n k a I s t v á n angol női szabó.

