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A vezér.
A nemzetvédelem vezére a bűnös Budapesten, akit föiáílássai üdvözöltek alattvaló;, most
kénytelen fölállani — a vádlottak padjáról a
független magyar biróság előtt, bogy negyven
rendbeli gyilkosság és gyilkosságifeisérletbűntettének vadjai ellen védekezzék. Két év előtt
még élet és halál urának vallotta magét a kiskorú és kis intelligenciájú nemzetvédelmi ébredővezér, a borotvált ábrázatú bankfiu, aki a bűnös Budapest citore gyanánt jelentkezett. Gárdája volt, lelkes, mindeme elszánt és rr iidenre
kapható hitei, a droguisfasegéd, akinek fejébe
szállt a glicerin, a járásbirósági díjnok, a nemzetvédelem sportosztályának vezetője és a többiek, a Sörház utcai ébredés ólmosbotokkal és
bombákkal gyskcrla'ozó és kísérletező kiskorú
hősei.
Két év előtt még övék volt az utca és a
kávéház, sz intranzigens keresztény és nemzeti
jelszavakkal ussitó sajtó rokonszenve és védelme, söt dicsérete és buzdítása is. Két év
előtt még ők aktrták megmenteni a bűnös
Budapesttől a magyarságot, ők akarták naggyá
és dicsövé tenni ezt a kis országot és e cél
érdekében szentesitett eszközeik voltak: rz
ólmosbot, a bikecsök, a bomba, a pofon, a
brutális és bestiális du;vaság és embertelenség
mindenféle fegyvere és módszere, ök magasan
a törvény fölött állóknak érezték és hirdették
is magukat, nekik nem Imponált a rend, a
munka, a humanitás is a haladás, nem, ők, a
háborús őrület és a alalmi téboly elkésett és
lecsúszott megszállottjai azt gondolták, hogy ez
az ország sz övék, a hatalom és dicsőség ilt
csak számukra terem és bogy itt minden és
mindenki azért Vín, hogy őket felállással üdvözölje.
Nem ismerték ezek a kis urak, ezek az apró
Nspoleonok, ezek a törpe nagyságok, ezek a
tragikomédiás istennyilák a munka becsületét,
mert ők dologtalanul akarlak megélni és boldogulni, hirt, nevet szerezni. Filmüveltsiggel és
kevis neveltsiggel magukévá tették és véres
valói ágra próbálták váltani a bulák szocializmusát, a felsőbb helyeken is elnézéssel, sőt
egy jó ideig elismeréstel és pártolással megengedett aktiv antiszemitizmust. Mivel más
ellenséget már nem találtak maguk körűi, kerestek ellenséget a tu ajdon csonaa hazájukban
és megcsinálták a gyűlölet és bosszúállás ötödik evangéliumát, amelynek tanítása szerint
minden bajt minden időben a zsidók csináltak.
A nemzetvédelem és az ébredő gondolat ferencvárosi vezére most a vádlottak pidjiról (elállva kénytelen védekezni társaival együtt és a
tárgyalás során szinpadi önérzettel hangoztatja,
hogy az ö céijuk elsősorban a rend fentartása
volt zavargások esetiben l (Minden bizonnyal a
Club-kávéházi, az erzsébetvárosi kísiinói és
egyéb zavargások alkalmából is ök tartották
fenn a rendet és a csendet.) Bevallott céljuk
volt még a zsidók hatalmi tultengisinek megakadályozása is. Persze, erre a renegát kormányok és a hatóságok, az illetékes tényezők é>
a felelős elemek csak nem váilslkozha'tak, erre
a magyarok Istene egyenesen Márlfyétat teremtette és ök igyekeztek is becsülettel és emberséggel derekasan megfelelni magasztos föladatuknak é> ba kellett, erőszakkal is megakedáiyozták a zsidók batalmi túltengését. Ezért kellett a bombave ésben és az ólmosbotforgatásban olyan szorgalmasan és rendszeresen gyakorolniok magutat. Kémvédelemmel is foglalkoztak a ferencvárosi nemzetvédelem vádlottak
padjíra került harcosai, de ehhez mi már igazán nem ériünk, ö kémvédelem tudománya és
művészete, elmélete és gyakorlata igazán nem
való a magunkfajta humanista, pacifista és
demokrata desrukí ivóknak.
Márífy vezér, aki magyar Mussolininek érezte
magát még Mussolini diadala előtt, arra is hi-

267-ik szám.

vatkozik vallomásában, hoty a kormány hiva- vérbíróság élén működő vezér ma már a fügtalos tudtával működtek. Nem tudni bizonyo- getlen magysr biróság előtt áll és felel és hogy
san, bogy melyik kormányt tiszteli meg a ma- két tv után végre eor kerül és talán hurok kégyar Re Bombtno ezzel a bizalommal és bs- rdi negyven rendbeli gyilkosság és gyilkossági
rstsággal, lehet, hogy valamelyik msllékkor- kisérlei bflnCsrire. A gyilkos urak nem fognak
mányta gondol, mert a liberális legendák sze- tovább szabadon járni és a dolgoaó milliók
rint ilyen kormányok is voltak még kit évvel nyugodtabban fogják álomra hajtani fáradt feezelőtt a bűnös Budapest ellenire Magyarorszá- \ jüket a mindennapi becsületes munka után.
gon. Mindenesetre haladás a konszolidáció felé, < A gyilkos urak „munkája" véget ér és bűnhőhogy a két év e őti felállással üdvözölt és a | dése elkezdődik.

Megalakult a z uj osztrák kormány.
(Btcsl tudósítónk telefonjelentist.)
A nagj- | síkancdlár dr. Wader, külügyminiszter Matenka,
r.éme ek és a kerrsjténywccialiíták között me&- ] pénzügyminiszter Ahra, kereskedelmi miniszter
egyezés jött létre a tekintetben, begy bár a Schütff,
kuhuszminissier Schneider, népjóléti
legu'ébbi hetekben felmerült vitás kérdéseke; < miniszter Resek, hadügyminiszter Vaugorin,
fc ntaitják, de a módosításokat egyöntetűen fö dmüvelésügyi miniszter Buchinger. A nemzetfogjék végrehajtani. Az uj kormány öüszeálli- gyűlés legközelebbi vitájában az első szónok
lása a következő: Kancellár dr. Ramek,
Ssypt-I les?.

Macdonald bukása Herriotra
nem j á r t hátrányos következménnyel.
Páris, november 19. A Chicago Tribüné Párisban megjelenő kiadása irja: A radikális szociálisták mély hatás! keltő győselmet ara'tak
tegnap a szenátusban. Az eredmény arra mutat,
hogy Herriot kormánya nagyobb erővel rendelkezifr, mint ahogy gyanították és a miniszterelnök biztosan ül a nyeregben. Meglepe'és vo t
Poincaré magatartása; ugyanis elállott attól a
szándékától, hogy harcba szálljon Caillaux és
Malvy megkegyelmez eiése ügyében és egészen

váratlanul Malvy érdekében szólalt fel és a
l Caillaux megkegyelmezéséről elrendelt szava; zásban nem vett részt. Herriot hvei hatalmas
; típsban üdvözölték Poincarét azért a kijelenj tétért, hogy soha sem volt tudomása Malvy
' olyan est lekedeiérői, amely a hazafias érzés
j hiányáról tanúskodhatott volna. A helyzet az,
j hogy Herriotra Mocdonald veresége, valamint
} az angol konzervatívok kormányrajutása
nem
i járt semmiféle hátrányos következménnyel.

(

Az u j m i n i s z t e r e k
Budapest, november 19. Az újonnan kinevezett Bud János és Mayer János n inisiterek
ma délután tették le az esküt a kormányzónál.
Mayer János már elfoglal a hivatalát, Bud János holnap veszi át hivatalosan a pírzügy-

eskütétele.

minisztérium vezelését. Scitovszky Tibor, az uj
külügyminiszter még mirdig gyengélkedik, ő a
legközelebbi napikban teszi le a miniszteri
esküt és azután nyomban átveszi a külügyminisztérium vezetését.

nap a nemzetgyűlésen.
Az ellenzéken meg akarták idéztetni a meg nem jelent minisztereket.
Ébredők polémiája.
Budapest, november 19. A nemzetgyűlés mai
ülését délelőtt 11-kor nyitotta meg Huszár Károly
alelnök. Bejelenti, hogy I. Ferenc József király
lelkiüdvéért holnap gyászistentiszteletet tartanak,
amelyen a nemzetgyűlést Scitovszky elnök képviseli. Ezután felolvassa Csernoch János hercegprímásnak a nemzetgyűlés üdvözlőtáviratára válaszkép küldött levelét. A Ház tudomásul veszi. Majd
az indítvány és interpellációs könyv felolvasását
rendelik el. Az inditványkönyvben egy bejegyzés

van, amelyben Cserty József kéri a nemzetgyűlést'
utasítsa a kormányt, hogy terjesszen be egy kimutatást arról, hogy a váltságföldekből hány
holdat kapott a Vitézi Szék és névszerint tüntesse
fel, hogy 10 holdnál nagyobb vitézi telkeket kik
kaptak. — Az indítványra vonatkozólag a nemzetgyűlés elnöke később fog határozni. Majd az
interpellációs könyvet olvassák fel, amelybe a mai
napra 22 interpelláció van bejegyezve.

A fővárosi javaslat.
Ezek után áttérnek a fővárosi törvényjavaslat
tárgyalására. F. Szabó Géza előadó kijelenti, hogy
a tegnap felhozott jogi érvek alapján a 12-ik szakasz utolsó mondatában benyújtott módosító indítványát visszavonja.
A következő felszólaló Petrovácz Gyula: A 12-ik
szakasz a választási küzdelmek elfajulásának a
megakadályozásáról szól és mivel ennek intencióit
helyeseknek tartja, a szakaszt elfogadja. Stiláris
módosítást ajánl, különben helyesnek tartja és
elfogadja.
Farkas István ezzel szemben Propper Sándor
és Rothenstein Mór indítványához csatlakozik. A
szakasz a választási akciót lehetetlenné teszi.
Lendvai: Beszéljen az 1919. józsefvárosi választásokról.
Farkas: Engem a Józsefvárosban ma is megválasztanának, önt ellenben kirúgnák, önt csak
egy töredék választotta meg.
Az elnök Farkas Istvánt rendreutasítja.
Farkas István: Ez a rendelkezés a korrupciót
akarja! A szakaszt nem fogadja el.

Lendvai István személyes kérdésben szólal föl s
válaszol Farkasnak. Őt nem töredék, hanem többség választotta meg Cegléden.
A szociáldemokrata pártból feléje kiáltják:
— Gyilkosok patrónusa I Kormánybéres!
Az elnök: A közbeszóló Rothensteint rendreutasítja.
Lendvai: A szociáldemokrata pártot törvényen
kivül kellett volna hagyni a forradalom után 1 (A
kormánypárton helyeselnek.)
Farkas István személyes kérdésben szólal föl.
Kijelenti, hogy amit 1919-ben csinált, azért teljes
mértékben vállalja a felelősséget s vállalhatja azt
működéséért a szociáldemokrata párt is.
Saly Endre csatlakozik Propper indítványához.
Ezután Peyer Károly szólal fel. Nevetségesnek
mondja a politikai agitáció megszüntetéséről szóló
intézkedést. Már azért sem akarja, hogy ez a szakasz
törvényerőre emelkedjék, mert meg akarja kímélni
a biróság M, hogy a plakátok kapcsán esetleg
meginduló birói eljárásokra nézve politikai kérdések mérlegelésével legyenek kénytelenek foglal-
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fölkelővel fegyveres puccsot készített elő a DunaTisza közén. Kérdi a kormányt, hajlandó-e Wild
József és társai ellen megindítani a bűnvádi eljárást.
A belügyminiszter válaszában kijelenti, hogy a
kormány semmiféle összeköttetésben nem áll Aporral és társaival.
Wild József reflektál Eckhardt beszédére. Kijelenti, hogy Aporral való összeköttetésére büszke.
Eckhardt vádjai azonban teljesei alaptalanok.
Sem Apor, sem barátai számára soha sem eszközölt ki semmi megbízást a kormánytól, dacára
annak, hogy felkérték őt erre Felolvassa Apor
egyik tiszttársának, Nagy Albertnek julius 28-án
Kecskemétről hozzá intézett levelét, amelyben többek között a következő érdekesség található:
„Három hónapja, hogy lejöttünk Budapestről a
Duna—Tisza közére. Ezt az időt a kormány
melletti propagandára használtuk. Teljes sikerrel
járt, ugy, hogy ezt az erőt ugy politikai, mint
fegyveres használatra bármikor alkalmazhatjátok a
haza és a nemzet javára".
Pikler Emil: Puccsokat rendező részvénytársasági
Wild kijelenti, hogy Nagy Alberttel semmiféle
összeköttetében nem áll és hajlandó magát a biróság előtt is tisztázni.
Idézzék meg a m i n i s z t e r t !
Eckhardt válasza és Wild viszonválasza után
Szakács Andor a földreform végrehajtása, ille- |
Baross: A miniszternek kutya kötelessége választ Lendvai szólal fel személyes kérdésben, mert Wild
tőleg a haszonbér megállapítása körül tapasztal- • adni.
az ő nevét is emiitette. Lendvai elmondja dióhéjható visszaéléseket teszi szóvá. Mivel sem a földScitovszky elnök figyelmezteti a szónokot, hasz- ban élettörténetét. O igazi ébredő. Nem igaz, hogy
miveiésligyi miniszter, sem a miniszterelnök nincs náljon parlamentáris kifejezéseket.
nem volt katona, kiképző tisztje utalta kórházba.
jelen az Ülésen, az interpellációt kiadják.
Farkas Tibor kívánja, hogy a miniszterek legye- A Nap szerkesztőségének egyik tagja utalta őt
Szilágyi Lajos a házszabályokhoz kér szót. Az nek jelen az interpelláció elmondásánál.
vizsgálatra katonaorvos bátyjához. Most látja,
1848. évi III. t.-c. értelmében azt indítványozza,
Szakács Andor, miután Baross felszólalásából hogy ez csak ugratás volt a zsidók részéről, akik
hogy a Ház idézze maga elé a földmivelésügyi arról értesült, hogy a kultuszminiszter két év óta mindig ellenfelet láttak benne. Lendvai ezután
minisztert avégből, hogy azonnal megadja a fel- nem adott választ egyik interpellációjára, az el- viszont támadja Wildet és beszél azokról a célzávilágosítást.
nökség álláspontjának megfelelően indítványozza, sokról, hogy Wild többrendbeli gyilkosságot köZsitvay Tibor alelnök megállapítja, hogy a hi- hogy Klebelsberg Kunó kultuszminisztert idézze vetett el.
vatkozott törvénycikk ezidőszerint is érvényben meg a nemzetgyűlés.
Wild azt feleli, hogy ő csak parancs értelmében
van, mivel azonban a törvény meghozatala óta
Létay Ernő csatlakozik Szakács indítványához s járt el statáriálisan.
még nem volt eset arra, hogy alkalmazták volna, egy régi interpellációja kapcsán ő is megidézni
Eckhardt interpellál újból és kérdi a kormányt,
szükségesnek tartja álláspontját ebben a kérdés- kéri Klebelsberg kultuszminisztert
hogy az ébredők visszaszolgáltatták-e a fegyben leszögezni. Nézete szerint a törvény interpelAz elnök kijelenti, hogy miután Szakács Andor vereket ?
lációra nem vonatkozhatik, csak akkor, ha az in- nem adta be írásban a Klebelsberg megidézésére
Rakovszky belügyminiszter ezt elismeri.
terpellációra adott választ nem veszi tudomásul a vonatkozó indítványát, ezt nem teheti fel szavaVárnai Dániel arról beszél, hogy az ébredők
Ház és annak tárgyalását napirendre tüzi. Egyéb- zásra,
vettek részt az Athenaeum-nyomda rombolásában.
ként is ugy a miniszterelnök, mint a földmivelésKiss Menyhért nincs jelen, interpellációját törlik. Eckhardt ezt tagadja. Végül Esztergályos János
ügyi miniszter eskütételre ment a kormányzóhoz.
Csik József a felekezeti tanitók sérelmeit teszi kéri interpellációjában a kenyérdrágaság orvoslását.
Az ülést felfüggeszti azért, hogy e nagy horderejű szóvá.
Ülés vége este 10 órakor.
kérdést nyugodt megfontolás tárgyává tehessék
Homonnay interpellációját elhalasztja.
minden oldalon.
Rupert Rezső az őszi vetéseket elpusztító egér— Peidl beszámolója. A vasárnapi nagySzünet után az ülést öt órakor nyitják meg új- károk ügyében interpellál.
jelentőségű beszámoló iránt — amelyen résit
Szabó József a kereseti adó kivetésénél történt vesznek a baloldali ellenzék legjelentősebb tagból. Baross János a házszabályokhoz kér szót. A
demokratikus ellenzék nevében tiltakozik az 1848. súlyos igazságtalanságokról interpellál.
évi III. törvénycikkben lefektetett alkotmánybiztoVárnai Dániel a Just-Izzó Rt. üzemének minden jai — élénk érdeklődés nyilvánul meg. Mint
siték megsemmisítésére való törekvések ellen. A ok nélkül való beszüntetése ügyében intéz inter- tegnap már jelentette a Szeged, vasárnap este
a K»s8-8zálló külön termében bankett lesz. A
törvény ugy rendelkezik, hogy a Ház kívánságára pellációt a kereskedelmi miniszterhez.
a miniszternek meg kell jelennie és felvilágosítást
Haller József a Wekerletelep lakásviszonyait bankettre péntek estig lehet jelentkezni & Munkásotthonban. a Szeged szerkesztőségében is az
kell adnia. Hallatlan visszaélés történt a ház- teszi szóvá.
szabályokkal. (Felkiáltások balról: Ugy van! Nagy
egyes rendezőknél. Egy teriték ára ötrenerer
Eckhardt támadása Wild ellen. koron*, amely összeget előre kell lefizetni. Az
zaj.) Hoyos Miksa Baross felé: Tessék bizonyítani.
Beszélni könnyű.
Ezután Eckhardt Tibor terjesztette elő inter- összegekről nyugtát kip minden jelentkező és
Baross: 360 interpelláció van válasz nélkül. pellációját, amelyben „leleplezi" Wild József ez a nyugta szolgál majd fizetési eszközül. A
(Ellenmondások, zaj. Egy hang jobbról: Meg a állítólagos puccskísérleteit, mintegy revánsképen bejelentéseket ajánlatos minél előbb megtenni,
forgalmi adó. A nagy zajban jobboldalról azt kiált- Wildnek Gömbös Gyulához intézett nyilt leveléért mett a nagy érdeklődés miatt a későn jelent*
ják, hogy minden komoly interpellációra választ Megvádolja Wild Józsefet, hogy egy Apor nevű kezők nem fognak helyet kapni.
volt vámőrtiszttel és néhány nyugatmagyarországi
adnak, visszaélnek az interpellációs joggal.)
kőzni; különben is százféle módon ki lehet játszani
a szakasz intézkedéseit és éppen azért, mint céltalant, törülni követeli. A választási akciót a legszabadabbá kell tenni minden vonalon. Kéri a
szakasz kihagyását.
Rakovszky Iván belügyminiszter felszólalásában
tagadja, hogy a szakasz megszünteti az agitációs
lehetőséget, hiszen a plakátokon és röpcédulákon
kivül a számtalan más agitációs formát egyáltalán
nem érinti. Felhozták ellenzéki oldalról, hogy a
szakasz nem irja körül a tárgyilagosság fogalmát
a plakátok elbírálásánál. Erre szerinte szükség
nincsen.
A javaslathoz Petrovácz Gyula stiláris módosítást ajánl.
Az elnök ezután felteszi a kérdést, mire a többség a szakaszt eredeti szövegében Csilléri módosításával fogadja el és Propper és Rothenstein
módosításait elveti.
Következik a 13. szakasz tárgyalása, amely a
testülelek és intézmények részéről kinevezett bizottsági tagokról szólnak.
A szakaszhoz elsőnek Hegymegi Kiss Pál szólal fel. Kijelenti, hogy a szakaszban azt a tenden- '

Szegedi krónikák.
1. Az útiköltség.
A régi Szeged életében hires zongoratanár volt
Lohr János, minden valamire való család vele taníttatta a gyerekeit. Lohr bácsinak szenvedélye volt
a zene, de valahogyan az ital is, ami — csodálatosképpen — számos muzsikusban békességesen
megfér egymás mellett. Nem a bort szerette, az
földhöz vágja az embert és használhatatlanná teszi
holnap, hanem a kedélyes sört. S lett légyen
akármilyen forró a nyár, vagy zimankós a tél,
egy pohár jó sörrel akárhová el lehetett csalni.
Egyszer rájött, hogy a kőbányai kocsmákban,
közvetlenül a gyárak közelében, egy egészkrajcárral olcsóbb poharankint a sör, nem is szólva
arról a mennyei élvezetről, amit a minduntalan
való friss csapolás ébreszt a szakértőben. (Szép
az, akárcsak valami finom szimfónia.)
Ettől kezdve aztán, mihelyt összegyűjtött néhány
forintot, fölszaladt Kőbányára sörözni. (Ámbátor
legyünk tárgyilagosak és ismerjük be, hogy a
gyűjtés nem tartozott Lohr bácsi szenvedélyei
közé. A hetvenes években például ő nyerte meg
Londonban a nemzetközi orgonaverseny első diját,
a nagy aranyérmet. Akkoriban az aranyérmek még
aranyból készültek s ez a remekmű testvérek
között is megért száz forintot. Lohr bácsinak első
dolga az volt, hogy elzálogosította s nem nyugodott addig, mig egyetlen silling is piszkálta a
zsebét. Ugy szállították haza közköltségen az
öreget, az aranyérmet pedig a kormány váltotta
ki. (Ha jól tudom, a Nemzeti Muzeumban őrzik.)
Az egyik kőbányai kirándulás alkalmával történt, hogy a bácsi pénze elfogyott. Annyi esze
volt az öregnek, hogy az útiköltségre valót e'ővigyázatból eldugta a mellényzsebébe, — ami

ciát látja megnyilvánulni, hozy a választói rendelet nem érvényesülhet teljes mértékben a közigazgatási bizottságban. Hibáztatja, hogy az államfő
nevezi ki a testületek és intézmények képviselőt.
Bárczy István nem helyesli azt, hogy a törvényhatósági bizottságba kinevezett képviselők szavazati joggal birnak, mert a tisztviselők mindig az
uralkodó párttal fognak szavazni. Malasits Géza
a szakasz törlését javasolja.
Jászai Samu és Propper Sándor magukévá teszik Malasits indítványát. Gál Endre, Szabó József, F. Szabó Géza, Wolff Károly, Éhn Kálmán
felszólalása után Rakovszky Iván belügyminiszter
szólalt fel. A szakaszt lényegtelen módosításokkal
elfogadta a nemzetgyűlés.
Ezután az elnök napirendi javalatot tesz, javasolja, hogy a Ház a legközelebbi ülését holnap
délelőtt tiz órakor tartsa.
A napirendhez Hegymegi Kiss Pál szólal fel.
Indítványozza, hogy tűzzék napirendre Rupert
Rezsőnek és Farkas Istvánnak a választójogra vonatkozó indítványát.
A többség az elnök napirendi indítványát fogadja el. Ezután az interpellációk előterjesztésére
térnek át.

biztos, az biztos, — a többit maga elé helyezte s
j
abból fizette poharankint a sört.
Hát ez a kirakott pénz fogyott el. Annál keservesebb volt a ráeszmélés, mert ugyanakkor érkeztek meg a söntés felül a mennyei akkordok, amik
az ujabb hordó csapraveretésének muzsikáját hirdették.
— Eh — szólt az öreg önmagához —, Lohr
barátom, de nagy oktondi is vagy te, hogy búslakodsz! Muszáj neked éppen Kőbányáról megváltanod a jegyedet? Egy állomásnyi gyalogolás
nem árt meg, ellenben a friss sört meg nem kóstolni Isten ellen való vétek.
Az ujabb állomást még ujabbak követték s minthogy egy jól szervezett kocsmában több rendbeli
tartalék-sörök is találtatnak, rendeltetésük pedig
az, hogy egymásután csapra verettessenek, Lohr
bácsi mind sűrűbben nyúlt bele a mellényzseb
tartalékába, buzgón tanulmányozván közben a vasúti menetrendet.
— Ceglédig gyalog megyek.
Később:
— Eh, nem a világ Nagykőrös!
Aztán:
— Sose láttam még közvetlen közelből a gyönyörű Alföldet, teszem azt Kecskemétig.
A nóta vége az lett, hogy az öreg muzsikus
egyszer csak megálljt vezényelt önmagának, fölkelt
s elindult a sinek mentén gyalog. Egész Kecskemétig, csak ott ült vonatra. Attól kezdve aztán ugy
osztotta be pénzét a kőbányai kirándulásokra, hogy a
Kecskemétig iartó utat gyalog tette tneg, mert oktalanságot követ el a célszerű ember, ha túlságosan rázatja magát a gőzmasinával, mikor olyan
sűrű Kőbányán a csapolás.
2. Keresztelés nagyban.
A szegedi piarista iskolának volt régebben egy

népszerű civil tanára, kedves, rokonszenves bácsi,
akinek valósággal a nyakára nőttek a vásott diákok.
Szegény ember volt, hozzá még egész sereg
gyerekkel, akik épp ugy pusztították a kenyeret,
mint a cipőt.
Egyszer maga elé citáltatja Fehér Ipoly, a szigorú főigazgató, aki Szegedről ment el pannonhalmi főapátnak.
— Furcsa híreket hallok magáról, tanár ur. Hamarjában azt sem tudom, elhigyjem-e, vagy sem.
— Attól függ, nagyságos uram, hogy mik azok?
— Önnek a családjában két pogány tartózkodik.
— Pogány?
— No igen, amennyiben a két legkisebb gyermeke még nincs megkeresztelve. Igaz ez?
A szegény tanár lehajtotta a fejét, csak igen nézegette a cipőjét, amely kezdett fesledezni (pedig
csak a mult hónapban reparáltatta) s alázatosan
lehajtotta a fejét.
— Hasztalan tagadnám, igy van.
Fehér Ipoly rideg és éles tudott lenni, akárcsak
a borotva.
— Mivel tudja ezt a hallatlan cselekedetet
menteni ? Rosszul mondom, menteni nem is lehet,
csak esetleg magyarázni. Elfelejti, hogy katholikus
intézménynek a tagja?
— Dehogy felejtem el, nagyságos uram, dehogy
Azonban nagyon szegény ember vagyok, kétszer
is a fogamhoz verek minden garast, mielőtt kiadnám, a keresztelés pedig pénzbe kerül. Most is
áldott állapotban van drága nőm, ugy gondoltam
hát, hogy megvárom, amig lebetegedik s akkor
egyszerre kereszteltetem meg mind a három gyereket. Esetleg négyet, mert sose lehet tudni. Ha
azonban tömegesen történik a cerimónia, talán
olcsóbban végzi a pap.
Bob.
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izgalmasan indult meg az Eskiitt-pör tárgyalása
Bonyodalmak Eskütt védelme fölött. A vádlott megtagadta a vallomást.
Budapest, november 19. A budapesti büntetőtörvényszék Tcreky-fanácsa ma délelőtt
kezdie meg Eskütt Lajos bünpnrének a tárgyalását. Eskütt Lajos 10 rendbeli megvesztegetés vddjdval terhelten áll a biróság e'ött. Az
smugy is szük tárgyalóteremben kevés a hallgatóság. Sok újságíró van jelen, azonkívül a padorokat a nagy számban beidézett tanuk töltik
meg.
Féltízkor vonul! be a biróság, élén Töreky
tanácselnökkel, aki mellett dr. Szabolcska Mihály és dr. Méhes Ignác szerepelnek szavazóbirákként. A vádat dr. Boronkcty József ügyész
képviseli. Töreky elnök egymásután szólítja
maga elé a vádlottakat. Eskütt Lajoson kívül
Brezina Gvula, Landesmann István, Horváth
Róbert, Tömöri Angéla, Bencze Jóisef, Reiter
Ferenc, Deutsch Lajosné, Mengele Lajos és dr.
Kenedy György mint bűnsegédek állanak vád
alatt. A vád'ottak közül Mengele és Kenedy
György . nem jelentek meg. Esküit Lajost dr.
Weisz Ödön és Györki Imre nemzetgyűlési
képviselő védi. Tömöri Angéla védője Rupert
Rezső nemzetgyűlési képviselő.
A vádlottak személyadatainak bemondása
után a tanuk állnak elő egyenként. Tanuként
van beidézve Mayer János földmivelésügyi miniszter is, akinek nevében Gálffy Dénes miniszteri titkár kijelenti, hogy Mayer János ezidőszerint elfoglaltsága wiatt nem jelenhetett
meg, azonban bármikor rendelkezésére áll a
bíróságnak.
Elnök ezulán a tanuk nagy részét elengedi
és néhányat közülük déli 12 órára, többeket
pedig délután 4 órára maga elé rendel.
Eskütt védői a tárgyalás
elnapolását kérik.
Dr. Weisz, Eskütt védője kér szót. A védelem, mondotta, évek őta küzd azért, hogy a
tárgyalás megtartható legyen. Ilyen irányban a
maga részéről mindent megtet és védő<ársa
még interpellált is ezen ügyben Ezek ellenére
ma a tárgyalás elnapolását kell kérnie, még
pedig töle teljesen távolesö dolgok miatt. A
védelem ugyanis nem tudott megfelelően elkészülni, mert az iratok egy részét csak ámult
héten bocsájtották rendelkezésére, másrészről
még most sem áll rendelkezésére valamennyi \
és csak most, a főtárgyalás során került ide.
A házkutatás során két nagy kosár iratot vittek
el Esküitől. Ezek között olyanok is vannak,
amelyek a vádlott egyik leglényegesebb állítását
bizonyítják és amelyektől a bűnösség kimondása, vagy ki nem mondása függ. Ezen iratok
mégis verésére okvetlenül szükség van. A védelem ezenkívül nincs abban a helyzetben,
hogy az iratokra hiva kozhassék, mert azok
nincsenek j gyzékbe foglalva. A vallomási
jegyzőkönyvet sem bocsájtotiák még mind a
védelem rendelkezésére. A tárgyalás elnapolásán kivül kéri azt is, hog/ a megvesztegetési
pört egyesítsék a zsarolási pörrel, mert az utóbbi
per Bizonyítékai lényegében és gyökerében
érintik ez előbbit. Amennyiben a biróság az elnapolási kérelemnek nem tesz eleget, azi a védelem kizárásával veszik egyértelműnek és abból
kínyielenek lesznek a következményeket levonni.
Dr. Gál Jenő, aki Landesmann, Deutsch Lajosné és Horváth vádlottakat védi, a tárgyalás
megtartását kéri. Kijelenti, hogy védenceinek
érdeke, hogy ez a tárgyalás minél hamarabb
lefolytattassék, de közérdek, hogy végre a nyugalom helyre álljon. A többi védő mind csatlakozik Gál kérelméhez.

vatkozni, amelyek a két pör organikus összefüggését mutatnák.
*
Hosszas tanácskozás után az elnök kihirdeti,
hogy a biróság a tárgyalás megtartását rendelte el. Nem áll meg az az indok, hogy a
védelem nem készülhetett el megfelelően, mert
bőségesen volt ideje az előkészülésre. Ami az
iratokat illeti, a b-sierezhető iratokat beszerezték, az it nemlévő i n tok pedig nem akadályozhatják meg a főtárgyalás megtartását. A
két pör egyeűiésének a kérelmét a törvényszék
már augusztusban visszautasította és semmi
okot sem lát fennforogni arra vonatkozólag,

i hogy ezen álláspontját megváltoztassa. Ami
; végül Esküit elmebeli állapotát illeti, a szak! értök alapos vizsgálat után semmi olyat nem
talállak, amiből arra lehetne következtetni,
hogy Eskütt beszámíthatatlan. A tárgyalás
megtartásának tehát ezen szempontból sincs
akadály*.
Dr. Weisz Ödön védő ez ellen scmmiíégi
panaszt emel.
Dr. Györki Imre, Esküit másik védője bejelenti, bogy nincs abban a helyzetben, hogy
lelkiismeretesen elláthassa a védői teendőket is
ezért lemond. Az elnök ezt tudomásul veszi.

Esfeütt felmenti védőit.
Eskütt: Esután bejelenti, hogy a védelem volt megidézve és nem mint sértett, majd megkérdezi Szabő Sándort, hogy óhajtja-e, vagy
alól fölmenti a két védőjét.
Az elnök ezt tudomásul veszi és megkérdezi, tud-e tanúvallomást tenni ezen ügyben.
hogy nincs-e a hallgatóság soraiban valaki,
Szobó Sándor: Igen.
Időközben a hallgatóság közül senki sem
aki Eskütt védelmét elvállalná.
Szabó Sándor nemzefgyülési képviselő ekkor jelentkezett Eskütt védelmére. Az elnök ekkor
bemutatja nagyatádi Szabó Istvánnak, valamint megkérded Eskültet, kívánja-e, hogy a biróság
özvegyének a meghatalmazását és ké'i a bíró- védőt állítson a részére, mire Esküit kijelenti,
ságot, hogy öt mint az özvegy jogi képviselőjét hogy nem kivánja.
fogadja el.
A biróság erre tanácskozásra vonul vissza.
Boronkoy ügyész kijelenti, hogy a maga
11 órakor a biróság ismét bivonul Az elrészéről szükségesnek tartja Nagyatádi jogi nök kihirdeti, hogy a biróság nem adott helyet
képviselőjének, Szabó Sándornak jogi meghall- Szabó Sándor előterjesz'ésének. A vádat kigatását.
zárólag az ügyészsé* képviseli, sértettként ehát
Az elnök felkéri ezután Szabó Sándort, hogy senki sem vehet részt a tárgyaláson. Eskütt
indok olji meg a kérelmét.
védelmére felhívja az elnök Földes Gyula ügySzabó Sándor kijeien* i, hogy Nagyatádi em- védet. Földes ügyvéd kijelenti, rogy a pör
lékét kivánja védeni. A vádlottak és védelem anyagát nem ismeri, kéri léhát a biró?ágot,
részéről különösen az augusztust tárgyalás hogy a védelem előkészítésére napolja el a mai
alkalmával olyan kijelentések történtek, mintha főtárgyalást. A biróság az elnapolást kérelemNagyatádi büntetendő magatartást tanúsított nek sem ad helyt.
<f
volna. Nagyatádinak nemcsak ai sértett szerepet
Ezután felolvasták a vádiratot, amely szerint
juttatták ezen ügyben. Ne csináljunk Nagyatádi Eskütt Lajos 1921 májusában mint Nagyatádi
sírjából ugródeszkát. A sírjanak hagyjunk békét Szabó személyi titkára kiviteli engedélyek megés ne feszegessük az ó kriptáját, mert ha ö szerzéséért pénzt fogado t el. Ebben Mengele
kiszállana, talán nehéz és súlyos tanúságot Lajos és Tömöri Angéla Segédkezett neki. A
tehetne.
töobi vád'ott részint közvetítette a tárgyalásoAz elnök kijelenti, hogy Nagyatádi mint tanú kat, részint palástol a Eskütt ténykedéseit.

Eskütt m e g t a g a d j a a vallomást.
— Eskütt Lajos — szólítja Esküttet az el— Nem tudok vallomást tenni, amig védőmmel nem érintkezem.
nök. — Megértette, mivel van vádolva?
— Nem értettem meg, — válaszolja izgaAz elnök: Három éve tudja, mivel van vátóban Eskütt —, eddig tiz védőm volt, köztük dolva.
aktiv kúriai biró urak, akiket megkérdeztem . . .
Eskütt:
De nem ludom, hogy lehelek én
Eskütt állandóan az ügyvédi pódium felé megvesztegetett, amikor nincs megvesztegető ?
Ai elnök: Mikor lépett ön a közszolgálatba?
néz, mire Töreky elnök eié yesen rákopog.
Eskütt: En olyanokat akarok előadni, ami— Ide nézzen, egyenes emberek szembe
lyeneket eddig még soha nem idtam elő, ezekre
mernek nézni. Megértette a vadat ?
— Nem értettem meg, — váhszója ismét vonatkozólag tárgyalnom kell a védővel.
Az elnök: Szóval a már feltett kérdéseimre
Eskütt.
sem válaszol?
— Bűnösnek érzi magát?
Eskütt: Nem.
— Abban, amivel vádolnak, nem érzem magam bűnösnek.
— Figyelmeztetem — hajol most előre Eskütt
— Ha nem értette meg a vádat — szól in- felé az elnök —, hogy ehhez önnek joga van.
dulatosan az elnök —, majd én megmagyará- De arra is figyelmeztetem, hogy a főtárgyalás
zom magának.
megtartását ezzel nem fogja
megakadályozni.
Eskütt Lajos egy lépéssel előbbre lép most
— Tessék megérteni, — Eskütt hangja mind
és egész váratlanul a következő kijelentést szenvedélyesebbé válik —, hogy én olyan dolteszi:
gokat akarok beszélni, amilyenekre
visszhang— Méltóságos uram! Megtagadom a vallo- zani
fog...
mástételi addig, amig a védőmmel nem érlntDr. Földes Gyula áll most fel, megszakítja
kezhetem. Addig nem vallok, amig bele nem
Eskütt
Lajos szavát és kéri az elnököt, hogy
tekinthetek saját levelezésembe, mert félek, hogy
az iratok egyrésze el fog megint tűnni, ám en legalább egy negyedórára függessze fel a tárnem akarom gyanúsítani sem a törvényszéket, gyalást, hogy egy negyedóráig tauácskozhasson
sem az ügyészséget... Mindaddig — folytatja Esküílel. Töreky elnök azonban nem is tanácsEskütt —, amig nincsenek lajtsromozva az kozik birótarsaival, rögtön rávág a védő szavára:
— A biróság nem függeszti tel a tárgyalást.
ifazságügyminiszter igerete ellenére, nem tehetek vallomást I — jelenti ki határozottan Eskütt, j Ha Eskütt nem óhajt válaszolni kérdéseimre,

(

Elnapolásra nincs szükség.
Dr. Boronkay ügyész az ügyvédeknek válaegész testében
remeg.
szolva kijelen i, hogy az elnapolásra egyáltalában asztalt.
üljön le.
nincs szükség. Azon tanukat, akiknek a valloleüli. Sárga az arca,
Eskütt rendőrségi Eskütt
vallomásai.
mási jegyzőkönyve nincs itt, a védelemnek módjában lesz a bizonyítékok kiegészítése alkalMost Töreky elnök azonnal kezdi ismerteim i utasitoita vissza az ajánlatokat és öt elcsapásmával meghallgatni. A védelem nem jelöli meg Esküttnek a rendőrségen tett vallomásait. Első- sal fenyegette.
azon iratokat, amelyek miatt a tárgyalás elnapo- nek azt a vallomást ismerteti az elnök, ameEgy másik jegyzőkönyvi vallomásában azt
lását kéri, de nem is azok miatt panaszkodik, lyeknél Bethlen gróf, Nagyatádi, Tomcsdnyl és j mondja Eskütt, hogy a malmok a pártkassza
amiket lá ott, hanem azok miatt, amelyeket nem Vass miniszterek is jelen voltak. Eskütt előadja \ javára 10 millió koronát ajánlottak fel ktviteti
látott. Azui*3 kijeenti, hogy az Eskü t lakásá- -a jegyzőkönyvben, hogy körülbelül 4—7
millió •. monopollumért. Nagyatádi a dologról tudni sem
.
ból elhozott két kosárnyi okiratról a bíróságnak korona folyt befcezeihozkiviteli engedélyek hői, ' akart, de a pénzügyminisztérium hozzájárult és
tudomás-j ven. Ezen iratokban nincs semmi még pedig nem a saját személyére, hanem a ] az ügy a rendkivűii mlrdsziertanác :oi is keoly-ín, ami Lskütt javára szolgálhasson. Ellenzi kisgazdapárt céljaira. Elmondotta, hogy mikor
resztülment.
a Mi pör egyesilésének kérelmét is, meit a ő az ajánlatokról jelentést tett Nsgyintdi mi- ' Jegyzőkönyvi vallomátábítn azt mondja Esvédjem nem tud semmiféle olyan okokra hi- niszternek, az a legnagyobb felháborodnia! { küít, bogy kiviteli engsdélvért Eernoiák Nán-

—

'
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dor a rogy nénjét protezsálta. Bethlen miniszterelnök liszt- és likivitel érdekében protezsált, a
mir.iszter fia ló-, marha- és repcekivitel érdekében jdit el, Moss József miniszter
buzakivitel,
Haller István, Sréter István, Ferdindndy Gyula
volt miniszterek, Rádayné gréfnő és sok más
képviselő, pártkülönbség nélkül protezsált kiviteli ügyekben.
Vass miniszter a Mhallga'ásakor azt a megjegyzest tette, hogy jóhiszeműen is ajánlhatnak
valakit. Erre Eskütt azt válaszolta, hogy Bethlen Istvrfn gróf és a mini«terek nem önző ér
dekből protezsáltak, de több képviselő járt el
pénzért. Bethlen István gróf miniszterelnök azt
válaszolia neki, hogy jelölje meg azokat a képviselőket, akik pénzt ad ak neki. mire ő megmondotta, hogy Zákány Gyula, Zeőke An al,
Könyves Lijos, Pásztor J'zsef, Benkö Lajos és
Szalánczy képviselők, de hozzátette, hogy ha a
jegyzetei kéznél volnának, még több nemzetgyűlési képviselő nevét is felsorolhatná. Elmondotta vallomása során, bogy többen Tömöri
Angéla utján juttattak pcnzt a pártkasszába,
Igy Zákány képviselő, Koós Jenő helyettes államtitkár, Pasteiner Alfonz miniszteri
tanácsos,
Barcza miniszteri tanácsos helyettese szintén
eljártak ilyen ügyekben.

A vizsgálóbíró

előtt.

A vizsgá'óbiró előtt tett vallomás után Eskütt elmondotta, hogy a miniszterek jelenlétében történt rendőrségi kihallgatásán nem vettek
mindent jegyzőkönyvbe, amit ő mondott. Nem
került például jegyzőkönyvbe Haller és Gömbös
moziügye, Haller és Oláh Dániel nyolcmilliós
ügye, nem került bele a Pallavicini őrgróf által egy angol újságírónak adott tizennyolcmillió
ügye, az erre vonatkozó Batthyány-féle
bizonyítékok, nem került jegyzőkönyvbe a miniszterelnök és Bánffy külügyminiszter által Tisza
György gróf utján való szállítás ügye a hatmillós állami illeték elengedésének ügye, egy
kiviteli engedéllyel kapcsolatban, nem került
bele Héjjas Iván, Kőváry főhadnagy és Halmágyi, a miniszterelnök volt titkárának repce- í
szállítási ügye. Nem került a rendőrségen jegyzőkönyvbe az sem, hogy Bernolák
nagynénje
100.000 koronát kapott engedély
kijárásáért.
Nem ke ült bele az sem, hogy Hegedűs pénzügyminiszter egy rokona mit kapott. Vass miniszter, Sréter és Ferdinándy volt miniszterek kijárási ügye is kimaradt.
A jegyzőkönyvi vallomások felolvasása után
az elnök az ülést felfüggesztette.

Ki legyen mégis E s k ü t t v é d ő j e ?
Erre Eskütt felpattan a helyéről és azt
Töreky Géza elnök a félórás szünet ulán j
megkérdezi Esküttet, hogy van-e valamilyen | mondja: Ha már a sok rossz közt választani
kell... TN'gy derültség.)
éizravétele ?
Az elnök erélyesen figyelmezteti a vádlottat,
— M-íjd a védő. Válaszolta Esküit.
Dr. Földes Gyula, a biróság által kijelölt hogy ha továbbra is igy viselkedik, őrizetbe
vidő erre kijelenti, hogy az eddigi tárgyalás véteti.
Eskütt ezután alázatos h ingón kéri a bíróis arról győzte meg, hogy lelkiismerete szerint
a védelmet el nem vállalhatja. Előkészület nél- ságot, engedje meg. hogy mégis inkább a régi
védőjét, dr. Weisz Ödönt kérhesse fel.
kül ő a védői tisztet nem tudja betölteni.
Töreky elnök erre közli, hogy a bűnvádi
— Tiz védője volt már I — mondja az elnök,
perrendtartás 5^. szakasza értelmében a tör- majd megkérdi Weisz Ödönt, hajlandó-e válvényszék nem fogadja el a hivatalból kirendelt lalni a védelmet?
vidő lemondását, mert erre okot nem lát.
— Közérdekből, — kiáltja dr. Weisz Ödön
A védő erre temmiségi panaszt jelent be és a hallgatóság derültségétől kisérve.
indokolni akarj?, hogy mi késztstte elhatároEzután felolvassák Eskütt múltjára vonatkozó
zására. Töreky rlnök azonban félbeszakítja: aktákat, Eskütt fegyelmi iratait. Majd Töreky
Vagy respektálja a vidő ur a bíróság határo- elnök be akarja fejezni a tárgyalást, de dr.
zatát, vagy távozik.
Weisz Ödön védő ekkor hirtelen felugrik és
Védő: Mily tisztelettel eltávozom, mert nem kijelenti, hogy kérésére Eskütt Lajos összefüggő
látom magam képesnek a védelem ellátására. ' vallomást óhajt tenni.
|
Elnök: Az ügyvédi kamara fegyelmi bíró—
Előbb
kellett
volna
már
az
ügyvéd
urnák
[
ságához fog fordulni a törvényszék.
Mcst az elnök ismét kérdést intéz a hallga- megkérni erre a vádlottat, — mondja az elnök.
— Nem tehettem — feleli a védő —, mert
tósáphoz, bogy van-e ügyvéd sorsiban? Dr.
Szemmer József ügyvéd jelentkezik, de sz elnök nem voltam védője.
Erre az elnök a tárgyalást berekeszti és folyítérdésérs, hogy hajlandó-e a védelmet vállalni,
kijelenti, bogy csak a mai napra, ideiglenesen. tatását délután 4 órára tűzi ki.

Esküttet rendőrök vezették elő a délutáni tárgyalásra
és a biróság vizsgálati fogságba helyezte.
Budapesti tudósítónk telefon jelentése: Négy gyed nyolckor nyi'otfa meg a megszakított táróra utsn nyitotta meg ujbót a tárgyalást Töreky gyalást. Minich professzor előterjesztette, hogy
elnök és rögtön konstaálts, hogy a vádlott Esküttet csakugyan ágyban talába, lázát két- '
Eskütt Lajos nem jelent meg. Töreky a távol- szer is megmérte s a lazmérő 37 és egytizedet
maradás okát dr. Weisz Ödön védőiől tuda- mutatott. Esküttnek kisebb jelen őségü léjjcsőkolta, aki azt válaszolta, hogy Eskütt már dél- burulj* van, de ez nem akadályoihatja abban, '
előtt is panaszkodott neki, hogy nem jól érzi hogy a tárgyaláson megjelenjen.
magát. Dr. Weisz felkérte még a tárgyalás
Ezután felolvastak Nagyatádi jegyzőkönyveit. «
megkezdése előtt dr. Minich professzort, hogy Eskütt megjegyzéseket tesz, de az elnök rendre- \
Esküiét lakosán vizsgálja meg. Minich ezt a utasítja és felszólítja, hogy mondja el, hogyan
kérését nem teljesítette és hivatkozott arra, hogy kerüli a fö dmive ésügyi minisztériumba.
jj
neki — mint törvényszéki orvosszakértőnek —
— A miniszteri hatalomnál fogva lettem oda- <
csak a törvényszék határozott utasítására sza- | rendelve, fsleli Eskütt és megjegyzi, hogy ez még
bad Esküttet megvizsgálnia. A törvényszéken Friedrich István miniszterelnöksége alatt történt.
ekkor megjelent Eskütt felesége és bejelentette,
Dr. Barcza a kiviteli engedélyek kiadási módhogy térje nem jöhetett el, mert ágyban fekszik, ját ismertei.
magas láza van. Az elnök erre felfüggesztette
A következő tanú dr. Nagy Imre csak annyit
az ülést és a birák tanácskozásra vonultak tud hogy Eskütt Nagyatádinak magántitkára
vissza. De már a szJnet alatt megtudta a kö- volt. Sokszor maga a miniszter kérte egyik
zönség, hogy Eskütt lakására három rendőrt másik kérvény elintézését.
küldtek azzal, hogy Esküttet hozzák be. A
Gálfy csak néhány napig volt együtt Esküttel.
rendőrök csakugyan ágyban találták és éppen
Ezután az ügyész kéri Esküttnek vizsgálati
akkor érkeiett oda a kezelőorvosa is. Az orvos fogságba való helyezését tiszteletlen magaviselete
38 is fii fok lázat állapított meg is orvosi miatt.
igazolványt adott, hogy a betegnek ágyban kell
Dr. Weisz Ödön az ügyész indítványának
maradnia. Az egyik rendőr ezt az igazolványt elutasítását kéri.
bevitte a törvényszékre, mig a másik kettő
Eskütt bocsánatot kér és azt mondja, hogy
Eskütt lakásán maradt. Mikor az orvosi bizo- rajta kívül álló okokból maradt távola tárgyalásról.
nyítványt a rendőr bevitte, megjelent Minich
A biróság >anácsko?ásra vonul vissza, melyprejessior Is, akit a biróság azonnal kiküldött nek eredményeképen kihirdeik, hogy Eskütt
Eskütt lakására, mert az igazolványt magán- Lajost a Btk. 140. pontjának 2
paragrafusa
orvos ál i otta ki s igy azt nem tekinthette el- alapján vizsgálati fogságba helyezik. A letarfogadhatónak. Minich profetsor ki is szállt tóztatásra vonatkozó végzésben a védő és Eskütt
és — Esküttet 7 óra után előállították.
is megnyugszanak. A tárgyalást fél'izkor fejezték
Töreky elnök délután 4 óra helyett este ne- be. Folytatása csütörtök reggel 10 őrskor.
i
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Hogyan k e l l ?

/

Aídr/ftr kijelentette, bogy a vallomás nagyon
meglepte, erre nem számított.
Alig van ember, akinek az életében föl ne me- Kereskedelmi foglalkozást megkezdeni ?
Ezután Szász Józsefet kérdik meg, aki azt
rülnének olyan ügyes-bajos dolgok, amelyek elin- Kivándorolni ?
állítja
a vallomásról, hogy hazugság és Radót
tézése vagy kivül esik ismeretkörén, vagy csak Közkereseti társaságot alapítani ?
felbérelték
és most is szerepét játsza. A BallaKözveszélyes
elmebeteget
kórházba
szállítani?
sok lótás-futás és gyakran hiábavaló költségek
Illetőségi
bizonyítványt
szerezni
?
féle
esetről
azt mondja, hogy ezt is a rendőrség
árán sikerül, jól-rosszul.
Iparigazolványt váltani ?
készitetle
elő.
Joggal mondhatja tehát a Szeged, hogy nem- Ipari képesítést igazolni?
Ezután Marossyt állítják szembe Radóval.
csak közhasznú, hanem égetően szükséges is lesz Ipari képesítést szakvizsga utján megszerezni?
Marossy rendkívül izgatott, hadarva, zavarosan
az a könyv, amelyet karácsonyi ajándékul szánt Ipari képesítést tanintézetben megszerezni?
előfizetőinek és amely megfelel a többi között Ipari, vagy kereskedelmi üzlet cimét megválasztani ?
beszél. Radó igazolványa hamis, nem tagja az
Katonai ügyekben eljárni?
azokra a kérdésekre, hogy
ÉME-nek. Igazolványát 1923-ban állították ki
K*reskedőtanoncot szerződtetni ?
és nincs is lebélyegezve a fényképe. Az elnök
Hogyan kell . . .
Külföldinek Magyarországon jelentkezni?
felmutatja az igazolványt és a fénykép le van
Adás-vételi szerződést megkötni?
Lakásbizonylatot szerezni ?
Adóvallomást tenni?
bélyegezve. Erre Marossy azt állítja, bogy
Lakást bejelenteni ?
Állampolgársági bizonyítványt szerezni?
Lakbért fizetni ?
az igazolványt kiállító Apor föhadnagyboz sem
Árumintát belájstromoztatni ?
Lőszervásárlási engedélyt szerezni?
volt semmi közük.
Balesetet bejelenteni?
Méreghasználati engedélyt szerezni ?
Betegségek ellen védekezni?
Az elnök ezután Radónak a következőket
Mestervizsgálatot letenni ?
Betéti társaságot alapítani?
Munkakönyvet váltani?
mondja: Nézze, én nem akarom befolyásolni,
Büntető feljelentést tenni?
Mutatványok engedélyezését kérni ?
de nyilvánvaló, hogy maga az utóbbi napokban
Büntetőparancs kikézbesítése esetén eljárni ?
Névváltoztatást kérni ?
valamilyen befolyás alatt megváltoztatta valloCselédkönyvet váltani?
öngyilkossági esetet bejelenteni?
Egyesületet alapítani?
mását. Figyelmeztetem, hogy a töredelmes beRagályos betegséget bejelenteni?
ismerés enyhítő körülmény
Engedélyhez kötött kereskedelmi, vagy ipari foglalko- Részvénytársaságot alapítani ?
Sajtóhelyreigazitási jogot gyakorolni ?
zást megkezdeni ?
Az elnök ezután rövid szünetet rendel el, a
Segédi vizsgálatot letenni ?
Erkölcsi bizonyítványt szerezni?
védők
lesietnek a vádlottakhoz és tanácskoznak
Soffőrigazolványt szerezni ?
Épitési engedélyt szerezni?
velük. Pontban 12-kor újból megnyitják a tárSzemélyazonoséági igazolványt szerezni ?
Fegyvervásárlási és tartási engedélyt szerezni?
Szövetkezetet alapitani ?
gyalást és a sértetteket szólítják elö. Rassay
Felekezetnélkülinek valamely vallásfelekezetbe belépni ?
Születést bejelenteni ?
Gépjármüvek használatára engedélyt szerezni?
Károly képviseletében dr. ÓrBn Béla ügyvéd
Talált tárgyakat bejelenteni?
Gépjárművezetői igazolványt szerezni ?
jelentkezik. Ezután megkezdik a sértettek és
Tanoncszerződést felbontani ?
Gyári vállalatot létesíteni ?
egyben a tanuk kihallgatását, akik a tragikus
Táncmulatságot, hangversenyt és sportmutatványt beGyermeket iparostanoncnak szerződtetni?
jelenteni ?
vacsorán résztvettek és a halálból megmeneGyermeket megkeresztelni, illetőleg kereaztelésnél elTemetést végrehajtani?
járni ?
kültek.
i Útlevelet váltani ?
Halálesetnél eljárni?
A bombamerénylet sebesültjeinek
Útlevélre
vízumot
megszerezni
?
Határátlépési igazolványt szerezni?
vallomása.
Házasságkötésnél eljárni az állami anyakönyvvezeténél ? Vallásváltoztatás esetén eljárni?
Váltót kiállítani ?
Házasságkötésnél eljárni az egyházi hatóságnál ?
Dr. Balassa Qyula ügyvéd, az első sértettként
Idegen országba pénzt átutalni ?
Városokban valakinek a lakcímét megtudni?
kihallgatott
előadja, hogy a balldbán sérült meg,
Ingatlanra kölcsönt bekebelezni?
Védjegyet bejegyeztetni ?
két hétig feküdt és további két hét kellett teljes
Kerékpárra rendszámot szerezni ?
Zene- és kártyaengedélyt szerezni?
felgyógyulásához. Az esetre vonatkozóan egyéb[ ként semmi mást előadni nem tud.
Lehner Mór gyáros lábán sebesült meg és
gyógyulása három hónapig tartott. Sérülésének
nincs utókövetkezménye.
Dr. Patai Samu orvos előadja, hogy súlyos
sérülést szenvedett a robbanás következtében:
Ólain védő megjelent és elnézést kért.
a detonáció folytán bal füle megsiketült, tulajBudapest, november 19. A budapesti bomba* hogy az eg'sz Etzsébetvírosi-Körben történt donképeni sérülései azonban nyolc napon belül
merénylet bűnügy iben a mai folytatólagos főtár- merénylethez nem tud hozzászólni. Chrias'i meggyógyultak. Egyike volt azoknak, akik az
gyalíst negyed tizkor nyitotta meg Langer Jenő azt is vallott?, hogy Radót sohasem ismerte és első segélyt nyújtották a szerencsétlenség áldoelnök.
Radó ennek dacára megmaradt terhelő állitís i zatainak.
A tárgyalás megnyitási utín felállt Ulain mellett. Chriasti a rendörségen tett vallomását
Váradi Qyőzö kereskedő kihallgatásakor előFerenc vídő és a vídők nevében kírte a biró- visszavonta a vizsgálóbiró előtt.
adja, hogy senkire sincs gyanúja. Jelen volt a
s'got, hogy a tegnap történteket nézze el.
Az elnök kérdésére Márffy megjegyzi, hogy vacsorán, jobb lába sérüli meg és négy hónapig
Hivitkozott a védelem nehéz helyze ére és ki- nem tudja, hos>y honnan vette Chriasti azt, gyógyult.
jelentette, hogy a védelem minden él nélkOl hogy ö morfinista volt; kéri Chriasti apjának
Szász Liszló ékszerésznek a szerencsétlenség
cselekedett tegnsp. Az elnök a felszólalást a kihallgatását arra vonatkozólag, hogy Chriasti alkalmával ballába eltörött és most is friss
tudomásul veszi.
mit vallott a halálos ágyán.
ssbe van.
Majd EZ elhunyt Chri sti Istvánnak a rendSzász Jórsef vádlott megjegyzi, hogy Chriasti
Katona Béla ékszerész mindkét lábán és
őrségen tett vallomását ismerteti az elnök. nem ismerte Radót. Ezen ismeretlen embert vállán sérült meg. Gyógyulása bit hétig tartott.
Ebben Chrissti tagadja bűnösségét és vallomá- felbérelék. Herczeg portást sem ismerte.
Spltzstein Béla pincér fején sérült meg.
sában beszél rrról, hogy a rendőrségen szemMarossy vádlott kijelenti, hogy ugy Márffy,
Elek Artúr börkereskedő balldbán és vállán
besítették őt R'd val, aki sirva jelentette ki, mint Szász vallomása megfelel a valóságnak. szenvedett sérüléseket, melyek 12 hitig gyógyultak.
Radó József vallomása.
Dr. Boross Mór orvos előadja, bogy a meEzután az elnök elrendeli Radó József vád- nem volt érdeke, hogy háromfélevallomást tegyen, rénylet következményeképen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, bogy bárom hétig öntudatlett elővezetését. A vádlott a hozzá intézett hisz a vallomások egymás értékét lerontják.
lanul
feküdt. Jobb lábát elvesztette és bal lába
kérdésekre kijelenti, hogy. nem ér>i magát bűRadó: A kapitány előtt tett három vallonösnek. A rendőrségen kínozták őt, azért tette másom azért háromféle, mert nem sikerült is három helyen eltörött. Amikor a sértett orvos ezeket mondja, annyira erőt vesz rajta a
a terhelő valomást.
mindjárt eltő izben kihúznia azt, amit akart. felindulás, hogy fuldokló zokogásba tör kl.
Elnök: Miért tett terhelő vallomást a vizsgálóElnök: A vallomásokból mindig az tűnik ki,
Langer Jenö elnök a vádlottakhoz: Látják,
bírónál ?
hogy maga fokozatosan közeledett a valósághoz.
mik
a következményei az önök cselekedetének l ?
Vádlott: Azért, mert a rendőrségen megfeRadó:E zonytalanul. Mert mindig jobban ütöttek.
Az
elnök ezután a sérült orvoshoz fordul e
nyegettek, hogy ha a vizsgálóbírónál visszaElnök: Honnan tudla például a kapitány szavakkal: Foglalkozásában akadályozva van
vonom a vallomásomat, visszavisznek a rend- azokat a dolgokat, hogy maguk az Ipoly folyón
sérülése következtében ?
őrségre és újra megkezdik a vallatást.
hogyan akartak á'menni?
— Hogyne — válaszolja zokogva a taau —,
Elnök: A törvényszéki orvosnak is elmondta
Radó: Ezt kérem én mondotlam el.
hisien
tlig tudok járni és bal fülemen egyála dolgokat?
Elnök: A vizsgálóbírónál magát többször kiVádlott: Azért mondtam el, nehogy vissza- hallgatták, miért mondta maga ezeket a dolgo- talán nem hallok. Amit 32 évi becsületes munkával siereztem, az mind ráment a betegségre.
vigyenek a rendőrségre.
kat mindig egyformán? Ott csak nem volt
— Számit-e föl valamit kártérités címén?
Ezu'án az elnök a vádlott elé tár egy rajzot kényszer ?
—
kérdi az elnök.
és kérde2i, hogy ő rajzolta-e?
Radó: A kapitány azt mondotta, hogy ha
D. Boros: Hogyha tudják az embert meg— Igen, én rajzoltam — feleli a vádlott. Az visszavonom vallomásomat, visszavisz a rendőr- nyomorítani, akkor...
egyik éjjelen Sweinitzer rendőrkapitány kér- ségre és ott újra kezdődik a régi nóta.
Elnök:
De aligha van miből Odt kárElnök: Mikor maga bejött a fogházba, tett-e pólolniok.
dezte, hogy ilyen volt-e a bomba és mu'aita,
hogy ekkora lehet. Erre én az előadás után, panaszt arról, hogy bántalmazták?
Grünfeld Miksa nagykereskedő a következő
Radó: Nem tettem.
képzeletből lerajzoltam a bombát.
sérietf, aki tanúvallomásában elmondja, bogy
Elnök: Ha annyira kínozták, mint mondja, talán a szerencsétlenség alkalmával miad a két lába
Ezután felolvassák a vádlottnak a rendőrségen telt vallomását, amelyben terhelő vallomást 16 nap után is láttak volna az orvosok valamit. eltört. Egy szilánk a tüdejébe is behatolt és
Az elnök ezu'án felolvastatja azt a rendőr- operációs uton kellett eltávolítani. Egy évig
tett Márffyra és a többi vádlottakra.
ségi
jegyzőkönyvet, amelyet sz Erzsébetvárosi sinylödölt a szerencsétlenség után.
Langer elnök felszólítja Radót, hogy nyilatKörben
megtartott helyszíni szemléből vetlek
kozzék a vallomási jegyzőkönyvekről. Radó kiBleyer Ármin kereskedő mindkét lábán megjelent, hogy minden tőle fölvett jegyzőkönyvi fel. Az elnök kérdéseire Radó beismeri, hogy sérült. Minthogy kél esztendeig tartott, amig
vallomás hazugság és mindent kényszerből a helyszíni szemle alkalmával egyáltalán nem teljesen felgyógyult, az egyik lába rövidebb
mondott, mert a rendőrségen, mikor 28-án bántalmazták.
maradt.
Szembesitések.
este letartóztatták, mindjárt este pofozni kezdték.
Lengyel Ödön tisztviselő súlyosabb égési
Elnök: Feleljen nekem arra, hogy miért kelAz elnök felszólítja Márffyt, hogy nyilatkozzék sebeket szenvedett. Hat hétig gyógyult.
lett háromféle vallomásttennie ? A kapitánynak csak Radó vallomásáról.
Elek Bernát hirdetési irodatulajdonos jobb

A bombamerényletek tárgyalásán
Radó vádlottat és a sebesülteket hallgatták ki.
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lábán sérült meg. Hat hónapig tartott a gyógyulása.
Dr. Kemény Géza fővárosi tanácsnok-főjegyző
a lábán sirült mtg. Hat hétig gyógyult.
Goldflnger Dávid a balcsipőjén és lábán
sirült meg. A detonáció következtében azóta
nagyot hall. Hat hétig gyógyult.
Császár Lipót kereskedő a balcslpöjin sérült
meg. Hat héüg tartott a gyógyulása. Az eset
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óta nagyfokú neuraszttinlában szenved.
Végül az utolsó sértett Aczil Qyula kereskedő, aki különösen jobb kezin sirült meg
súlyosabban s azóta nem tudja behajlítani.
Elnök ezután kérdi a vádlottakat, van-e valami észrevételük az elhangzoti vallomásokra,
de egyik sem tesz semmijile iszrevitelt.
Elnök ezuíán a tárgyalást félbeszakítja és
folytatását csütörtök dilelőtt 9 órára tűzi ki.

Friedman

CHOPIN-estfe
december 5-én a Tiszáb»n.

H A R M Ó N I A .

MŰVÉSZEK SZEGEDEN
TELMÁNYI EMIL.

Szeged, november 19. (Saját tudósítónktól.)
Az elmúlt héten, kedden még a FOldközi-tengerhez volt közel. Kedden még Sarasate városában,
\ '
Spanyolországban Panglonában hegedült. És egy
estére és egy éjszakára itt volt most a Tiszánál.
Még egy pár koncert a magyar városokban, aztán
másfél évig távol. Másfél évig a Jegeste-ngerhez és
az Óceánhoz közel. A hegedű magyar virtuózSzeged, november 19. (Saját tudósítónktól.) minimumát. Ha a vasút jövedelme nem érné királya most Délamerikába megy, amerre három
A tanyai kisvasút megvalósításinak a terve el ezt a minimumot, a differenciát a városnak hét az utazás, ahonnan hat hétig tart, mig elér egy
levél. Ahol talán nem is tudják, hogy élünk és
került mostanában előtérbe a szegedi város- kellene megfizetnie.
lélegzünk Európa szivén.
— Es a feltétel annyira bizonytalan helyzet
házán, ahol még a gázgyári egyezkedés nem
Ahogy beszél a zugő taps-zivatarban, ahogy
kevésbé fontos problémáját ÍB háttérbe szorí- elé állítaná a várost, hogy én elfogadhatatlan- autógramm-ostrom döngeti az ajtót, komoly és
totta. Ha a biztató jelek nem csalnak, akkor nak tartom. A kisvasút forgaimát ugyanis nem kedves. Élesen néz a szemüveg alól és a magyar
hamarosan olyan stádiumba kerül a kisvasút lehet előre magjósolni, mert a rendelkezésünkre szavakat idegen akcentussal mondja. Telmányi
ügye, hogy — talán már a legközelebbi ta- álló forgalmi adatok nem alkalmasak arra, hogy Emil életét az oceánok között éli. Idegen neki a
vasszal — meg is kezdik a sínek lefektetését. azokból következtessünk a vasút forgalmára. magyar ritmus. Máskor idegen nyelven adja az
A polgármester, aki eleinte idegenkedett attól, Alsóisnya lakossága elszórtan él a tanyavilág- interjút. Egy perc, amig gondolkozik. Szembebogy komolyan foglalkozzék a kérdéssel, most ban és nagyon hozzászokott már ahhoz, bogy nézünk. Beszél.
— Tiz éves koromban már a pódiumon voltara
már egészen fölmelegedett iránta és teljes ener- szekérrel hozza be a városba terményeit. Nem
giával dolgozik azon, hogy az előhalászott ter- bizonyos, hogy a vasút megindítása után fel- és még nem voltam tizenkét éves, amikor turnéra
vinni. Hires és idegen impresszáriók Szevek ne sülyedjenek vissza a közigazgatási hagyna ezzel a szokásával, mert hiszen akartak
rencsére azonban édesanyám közbelépett, nem
nagytemetőbe, ahol közel másfél évtizede egy-egy hetipiacra Felsőtanyáról is legalább akart elengedni. Nem akarta, hogy „csodagyerek"
ezer kocsi jön be, pedig Felsőtanyával már legyek, hogv ma már talán egy orkeszterben hepihentek.
— Ha sikerül most megépítenünk a kisvasutat van vasúti összeköttetésünk. Abban az eset- gedüljek. Édesanyám mondta először, hogy ko— mondotta elgondolkozva munkatársunk ben, ha megvalósulna az alsóközponti falu, moly zemei tanulmányokkal kell foglalkoznom.
megvár a pódium. Akkor utánam jön a
előtt —, akkor ugy érzem, hogy mindent el- az biztositana a kisvasút számára bizonyos Akkor
pódium. Pesten, Berlinben, Londonban és Philaszemélyés
áruforgalmat.
Mivel
tehát
pontosan
végeztem, amit Szeged város polgármesteri
delphiában ...
állásában el kellett végeznem. A fogadalmi nem kalkulálhatunk, véleményem szerint nem
— Édesanyámra hallgattam, szerető szavára,
templom felépítését ugyanis már biztosítottnak adhatjuk meg az ajánlkozó fővárosi banknak a pedig higyje el, szerettem volna kóborolni az ankamatgaranciát.
Ezt
közöltem
a
bank
meglátom, egyetem van a városban, végleges elgol és francia pódiumokon. Tizenhét éves voltam!
helyezése is folyamatban van, a központi vá- bízottjával is, aki ugy nyilatkozott, hogy a Az Akadémián kezdtem komolyan tanulni Pesten
rosházát részben fölöslegessé teszi a telő alatt pénzintézet hajlandó lenne más formában is és higyje el, valóban komolyan. Hubaynál tanulálló Tábor-utcai bérház, amelyben elhelyezést érdekeltséget vállalni a kisvasúinál. Megvásá- 5 tam sokáig és nem csak a gyakorlati, a művészi
talál az egész adóhivatal, ha tehát a t.nysi rolná esetleg az kakilandó kisvasút részvény- j részt. Komolyan foglalkoztam a zeneelmélet minvasút is megépül, a városfejlesztés régi pro- társaság részvényeinek jelentékeny részé', a má- t den részével és még nem voltam egészen kész
amikor elvégeztem a zeneszerzést is.
gramjának nagyobb jelentőségű terveit meg- sík részét a város és az érdekeltségek váltanák t művész,
Örömmel csináltam ezt évekig a hegedű mellett
meg.
Pozitív
ajánlatot
nem
tetl,
ellenben
tanulJ
valósultnak tekintbetem.
mányozás céljából elkérte a kisvasúira vonat- és igy tanultam elmélyedni a zenében és a hegeÉrdeklődésünkre elmondotta még a polgár- kozó részletesen kidolgozott terveket és a há- dűben.
— Az első komoly, igazi debut m Berlinben
mester, hogy a tanyai kisvasul ügys iránt már ború előtt összeállított költségvetéseket is. A
több tekintélyes tőkeérdekeliség érdeklődött, tervekel és a számításokat körülkelül egy hét 1 volt 1911-ben. Ekkor már nem kezeltek ugy, mint
ami azt bizonyítja, bogy a kisvasul üzletileg is előtt föl is vitte magával Budapestre. Azóta át- \a csodagyermekeket. Nagyon örülök most ennek.
rentábilis vállalkozás lenne. Érdeklődött többek tanulhatták és mivel most szükségünk van rá- Berlin óta bejártam csaknem egész Európát, Franciaország és Olaszország kivételével. Ézt a két
között egy nagyobb fővárosi bankcsoport is, juk. megsürgetem viaszaküldésüket.
országot a háború zárta el előlem. Most már
amelynek képviselője hosszasabban tárgyait a
meghívott Olaszország. A franciák még várnak.
Elmondotta
még
a
polgármester,
hogy
hatá.
kérdésről a polgármesterrel. A tárgyalás során
Amerikában a háború befejezése óta háromszor
roiott
ajánlatot
még
nem
kapott,
de
reméli,
I
kijelentette, hogy a pénzintézet bizonyos felvoltam. Most Spanyolországból jöttem egyenelételek mellett elvállalná a kisvasutépitis teljes hogy rövidesen konkrét ajánlatokat terjeszthet a sen... Ott szerződtettek a sikerek ulán — Délt\
finanszírozását. Feltélelei köiötl első helyen áll tanács elé.
v amerikába. Áprilisban indulok, talán másfél évig
és legsúlyosabb az, hogy kamatgaranciát kíván. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWMWMMMWWW leszek távol...
Pontosabban azt kívánja, hogy a város garanHa olcsón akarja ruhaszövet, kabátszövet, '' — Mester, szóltam közbe, e nagy bolyongástálja a vasútépítésbe fektetendő töke meghatá- vászon stb. szükségletét beszerezni, ugy keresse ban és vándorlásban milyen jelentős napokra em«
rozóit, esetleg négy százalékos jövedelem- fel Kálmán Hugó nagyáruházát, Attila-u. 7. 875 <lékszik vissza?
Egy percig gondolkozott.
wwmm —
—
i
—
—
—
—
»
i
ii h B • • •
— Nagyon jelentős volt nekem, amikor Leipzigben Nikisch orkesztere előtt játszottam, Berlinben
és Londonban a nagy zenekarok előtt, Philadelphiában pedig Stochowszky dirrigált. Kellemet u i z s u f o i t r a k t á r á t kíárusitj i a "Belvárosi Illatszertár | sen emlékszem vissza arra a Bach ciklusra, amikor végig játszottam minden jelentős Bach müvet
637
Szeged, Széchenyi-tér (Kék Csi
g mellett). Telefon 706.
J Pesten, Berlinben és Kbpenhágában. Eljátszottam
az összes hegedümüveit és hegedű-zongora szoFogkefe
6000 Kií veg Diana sósborszesz 15000 ^
nátákat. Nagy örömem telt ebben, ez a legelvon1
li
j.
Szent
László-szappan
.
8000
Dianna f o g k r é m . . . .
5000
tabb zene. Ezért dolgoztam, ezért tanultam. Na1
deka
finom
parfüm
.
.
.
8000
Í2.&
5000
gyon szeretem Bachot. Jelentős esemény volt éleOffl Elida fogkrém . . . .
Kalodont
7000 1 Grüneberg fogkefe . . . 12000 ® ff temben az is, amikor 1919 ben Kopenhágában
1 tégely clicerin crém . . . 9000fi)j
Ovenál
7000 1 doboz Velmetin púder . . 5000 pjV először dirigáltam.
— Játszottam együtt Dohnányival, szonátáztam
oS
(AIA) Nagyobb Bader fürdőszappan 9000 Kis üveg kölni viz . . . . 15000 5»J
Schnabellel, Friedmannal és Buzonival. Udvar előtt,
Kisebb
„
„
5000 Nagy „
királyok előtt, a trónteremben még nem játszottam.
. . . . . .
30000
n
n
Valódi H o u b l g a n t , Colty, d'Orsay és Drallé p a r f l l m C k eredeti Ü v e g e k b e n és k i m é r v e .
Hála Isten I . . . Csak ezektől mentsen meg az
Isten!... Hagyjuk ezt I . . . Hallja, most is Bachhal
volt a legszebb sikerem. Szeretem Bach Sebestyént.
— A magyar turné után Kopenhága következik
Végre megVégre megismét. Azután Lengyelország. Karácsony után
érkeztek !
érkeztek !
Skandináviában játszom, februárban Angliában,
áprilisban Délamerika következik. Szerződésem
szerint jövő karácsonykor még valahol Braziliában
játszom... No látja, nincs időm komponálni. Majd
ha megint itthon leszek.
Amikor kész volt az interjú, az autogram-ostrom
betörte az ajtót. Telmányi elszökött. Egy perc
Korondi- és
Kölcsey-u. í. múlva felzúgott a taps zivatara.
Vér György.
Royal-szálló épület.
Lichtmann-

Egy fővárosi pénzintézet
hajlandó a tanyai vasút finanszírozására.

|Üzletátalak : tá§ miatti
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Mielőtt bárhol is érdeklődne bárminemű ruha beszerzése után, mindenekelőtt Bajit érdekében
keresse fel
565

A .
618

Hó- és sárdpők
"
nagy választékban. ^

B O N Y I Í i ^

Hó- és Eircipök
nagy választékban.

Schönberger és Bitó

uri azabókat, Reformátu* palota
hol szolid és igen előnyös fizetési feltételek mellett;
tudja beszerezni minden ruhaszükségletét.

Fazonok hozott anyagból Is.

/
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KOTOTT
KABÁT

és mellénykiilönlegességck, harisnyák minden létező divatszinekben, fehérnemiiek, csakis elsőrendű minőségben,
rendelésre is a l e g o l c s ó b b s z a b o t t
á r a k o n
szÉcncnvi-TÉR
TCCerOM 855.
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POLLÁK TESTVEREKNEL

V>>
Csütörtök. Rom. Kat. es orotestán»
\al. Bódog. Gör. kat Dek. Gerg.
Nap "el 7 óra 13 perckor, nyugszik 4 óra 17 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. lü— l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A szinházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5. 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

XI/20.
'»

— Változatlan az index. Ezen a héten a
közszükségleti cikkek árai alig változtak és a
lényegtelen változások nem voltak elegendők
arra, bogy az index megváltozzon. Igy a munkások ezen a héten a legutolsó alapbérekre,
azoknak három százalékát kapják.

Sfc'
— Huszonhetedikét! ismétlik meg a bizonyítási
eljárást Klein Gyula bflnpörébea. Még élénkea emlékezetes az a sikkasztási büaügy, amelynek középpontjában Klein Gyula volt hitoktató állott és amely
napokig foglalkoztatta a közérdeklődést. Klein Gyula
mintegy három év óta különböző üzletekkel foglalkozott, miközben különböző ősszegeket vett kosztba magánosoktól és egyes cégektől. Márciusig pontosan teljesítette a magas kamatok kifizetését, de márciusban
pénzzavarba jutott, mire elutazott Szegedről, hogy
pénzt szerezzen. A hitelezők értesültek erről az utazásról 8 mert olvan hirek voltak forgalomban, hogy Klein
nagyobb pénzösszeggel elmenekült Szegedről, tömegesen
tettek ellene följelentést csalás és sikkasztás miatt.
A rendőrség rövid nyomozás után letartóztatta Klein
Gyalát a följelentések alapján és ebben az ügyben a
szegedi törvényszéken Tarajossy biró hónapok előtt
tartotta meg a főtárgyalást. Dr. Tarajossy a bizonyítás
lefolytatása után bűnösnek mondotta ki Klein Gyulát
több rendbeli sikkasztás bűntettében és ezért két és
fii évi fegyházra itélte, feleségét ugyancsak bűnösnek
mondotta ki a törvényszék és két hónapi
fogházra
itélte. Felebbezés folytán az ugy a Tábla elé került,
ahol — mint annak idején jelentettük — megsemmisítették a törvényszék Ítéletét és elrendelték a bizonyítás
megismétlését, valamint néhány eddig még ki nem hallgatott tanú kihallgatását. A Tábla egyébként azonnal
szabadlábra helyezte Klein Gyulát. A Tábla az uj bizonyítás lefolytatásával dr. Tarajossy törvényszéki birót
bízta meg, aki huszonhetedikére tűzte ki ezt a tárgyalást.
Egy hét múlva tehát a bizonyítási anyag teljesen világosságot fog deríteni erre az ügyre, amely a nagy
gazdasági összeomlás egyik jelensége.

F I L H A R M O N I K U S hangverseny
BOKOft JUDITH
közreműködésével29-én.
— A Tábla halálra itélte Molnár Tóth
Józsefet. Budapestről jelentik: Ma délben a
Tábla egyik sötét folyosóján fél 12 órakor két
fegyőr bevezette Molnár Tóth Józsefet a tárgyalóterembe, ahol 12 órakor kihirdették az
Ítéletet. A tanácskozóterem pillanatok alatt megtelt közönséggel. Kállay Miklós kúriai tanácse'nök feláll és a bevezető szavak után kihirdeti az ítéletet. Molnár Tóth Józsefre vonatkozólag az elsőfokú biróság Ítéletének azt a
részét, amellyel Molnár Tóthot feloldotta idb.
Lachmann meggyilkolásának
részessége alól.
megsemmisíti és'ebben is bűnösnek mondja ki.
Ezenkívül megsemmisíti a törvényszék Ítéletének
ozon részét is, amellyel Lachmanné
vagyoni
megcsalásában való részesség vádja alól menti
fel Molnár Tóth Józsefet és itt is megállapítja |
a bűnösséget. Molnár Tóth Józsefet összbünteté-.ül kötél általi halálra ítéli, Kanozsay és Boczra
vonatkozólag az elsőfokú biróság i'életét helybenhagyja, ellenben Szegi Máriát felmenti.

— Nagyatádi Szabó István özvegyének
köszönete. Nagyatádi Szabó István özvegye
levelet irt a polgármesterhez és megköszönte
azt a részvétlevelet, amelyet a város közönsége
nevében a tanács intézett hozzá férje elhalálozása alkalmából.
— Nagy Vince parlamenti biróság delegálását kéri a Károlyi-pörben. Budapestről
jelentik: A Károlyi vagyonelkobzási pör szerdai
tárgyalásán a védőknek a felebbviteli biróság
Ítéletére beadott megjegyzéseit olvasták fel. A
védők szerint Károlyi nem hazaáruló, mindent
menteni akart, ami menthető, a köztársaságot
nem ő csinálta, a kormány forma-változtatás különben sem volt erőszakos. Nem lehet egyedül
Károlyit felelőssé tenni, amikor társai közül
F I L H A R M O N I K U S hangverseny I
— A szabadegyetem (University Extension) csüsokan büntetlenséget élveznek, sői magas közB
O K O R JUDITH közreműködésével 29-én, | I törtökre, folyó hó 20-ra hirdetett előadása dr. Csengery
jogi mél ósáeokat töltenek be. Az iratok felolvaJános előadónak hivatalos ügyben való távolléte miatt
sása után Papp kúriai tanácselnök szünetet renLegszebb női, férfi fehérnemüeket gyári elmarad. Az előadás megtartásának idejéről a rendedelt el. Szünet után a tanácselnök közölte, bogy árban síszit Soós Lajos, Oronzlán-utca 2. i 8 j zőség az érdeklődő közönséget értesíteni fogja.
a videlmet csak egy felszólalás joga illeti meg,
Harisnyák, keztyük legolcsóbbak Soósnál.
Legjobb szinházi lap MA ESTE szinház,
mire Nagy Vince mondott nagy beszédet s azt mozi, divat, sport legújabb száma már kapható. «6
CHOPIN- estje
bizonyította, hogy Károlyi föiott csak a parlaHarisnyák, keztyük, selyemsálak a legolcsóbbak
december 5-én a Tiszában.
Friedman
ment, parlamenti biróság mondhat itiletet. Dél- Csonkánál, Iskola-utca 29.
H A R M Ó N I A .
713
után, Nagy Vince kérésére, holnapra halaszBőrbutort és mindennemű kárpitosmunkát
Legfinomabb női és férfi fehérnemüeket ízlésesen,
tották a tárgyalást.
713
készit, javit Winter, Szeged, Osztrovszky-u. 3 olcsón készit Csonka, Iskola-utca 29.
— Az adóhivatal felhívása az adóösszeirásról.
Műiparl
uriés
hálószoba
olcsón
eladó,
Helyazfiie mialt minden elfogadható áron részletre
A most folyamatban lévő adóöaszeirások alkalmából
Spi zer, Margit- u. 12.
423
is elad'olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. íoo
felhívja a városi adóhivatal a város adózó közönségének figyelmét arra, hogy az adóösszeirók által kiosztott és még kiosztandó 1925. évre szóló adóösszeirási
Iveket 24 óra alatt lehetőleg pontosan töltsék ki, egyrészt
azért, hogy az adózó maga a felesleges odajárástói
meg legyen kímélve, másrészt ugy az államkincstár,
mint a város elsőrendű érdeke az. hogy az ősszeiróivek pontosan kitöltve, a legrövidebb idő alatt az ősszeirók birtokába jussanak. Az adóősszeirásról szóló rendelet magát az összeírandó felet kötelezi arra, hogy az
összeíró lapokai maga töltse ki, csak abban az eseiben
köteles az adóCsszeiró kitölteni, ha a fél irni-olvasni
nem tud. Az összeirólapokat azért fontos alaposan
kitölteni, mivel azok a következő évi adóztatásoknál
fognak felhasználtatni s az adónak helyes megállapítása
éppen ugy érdeke a királyi kincstárnak, mim magának
az adózó félnek Külön felhívja még a városi adóhivatal a földbérlök figyelmét arra, hogy az adóösszeiróknak a földbérleti könyvecskét bocsassa rendelkezésére, hogy abból a földszám, a bérelt területnagysága,
a bérlet kezdete és a fizetett bérösszeg megállapítható
legyea.
— Halálozás. Bárány Salamon, az Eisenstádter s.
és Társai cég ötvenöt éven át volt érdemes tisztviselője folyó ho 18-án 80 éves korában elh myt. Több
mint félszázados munkássága alatt mintaképe volt a
fáradhatatlan szorgalmú, odaadóan köte ességtudó tisztviselőnek. A szeretetreméltó, rokonszenves öreg urat
két társával együtt mult év decemberében ünnepelték
jubileumán a kereskedelmi kamarában. Halálát mélyen
sújtott gyermekei, unokái és a kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése folyó hó 20-án, csütörtökön délután
2 órakor megy végbe a Feketesas-utca 22. számú gyászházból.

Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál.
A szegedi zsldő ifjúság december 20-án
tartja a szokásos bállal egybekötött Chanukaünnepélyét a Tisza-szálló nagytermében.
m
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Árpád magyar
nótaestje
22-én, szombaton fél 8-kor.

Ak " CIPŐÁRUHÁZ

Jfi. J L r ^ k .

SZEOED, KELCncn-UTCA 12.

mm HÓ- és SáüCIPŐSC S S L
Gyermek HÓ- és SÁRCIPŐK S K S S S S S & .
Férfi HÓ- és SÁHC1PŐ8C &SSS" 879
Mintáinkat és árainkat nézze meg kirakatainkban.

Telefon 11-85. S C ^ C J í T Z S O

I ^ f i O S E l

Telefon 11-85.

November 20-án, csütörtökön

*K
•8
««

Ivan Mosjoukine és Mme. Lisenkó

**
a*

parádés főszereplésével:

«t(

% F í n i t a l a C o m é d i a . fe
Dráma 8 felvonásban.

M o d e r n m e n y a u i o n y i frizurák Gottschallnál. e

Didereg ? Részletfizetésre is kaphat jó meleg
télikabátot, vagy hozzávaló szövetet Fodor István
RéüsrletárubázftOan, Iskola-utca 14. sz. alatt, sso
Világhírű Schroll-siffonok, paplsnlepedő cretonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2.
m

U

M AMUT^.

Azonkívül:

Senki és a gyermekek.

Jjj Előadások kezdete: 5, 7 és 9 érakor.

Kitűnő burleszk.

A TEREM FŰTVE VAN I jjj

8

ORD

— Irodalompártolás jótékony célra. „Vezércsillag" cimmel egy uj irodalmi társaság
kezdte meg működését Pécsett, amely azzal a
célkitűzéssel indult el, hogy teljes erejéből támogassa azokat az ifjakat, akik az ismert viszonyok
folytán külföldi egyetemeken voltak kénytelenek
elhelyezkedni. A nevezett vállalat emberei a napokban érkeznek Szegedre, hogy itten az első két
kiadványukat, a „Biborkehely" és „Uj írások" cimü
könyveiket terjesszék.

— Állategészségügyi veszedelmek Alsótanyán
A polgármester sürgős felterjesztésére a földmivelésügyi
miniszter az Alsótanyára elrendelt sertészárlatot részben feloldotta, csak a fertőzött tanyák zárlatát tartotta
fenn továbbra is. Itt emiitjük meg, hogy a szegedi
állategészségügyi felügyelőség Alsótanya egy részét a
hasított körmű állatok között felbukkant száj- és körömfájás miatt lezáratta.

Orvosi boncköpenyek gyári áron Soósnál.
Poloskákat petéivel egvütt kizárólag kiirtani
csak a Löcherer Cimexinnel lehet. Ára olcsó,
hatása biztos, kezelése egyszerű, minden tisztitható vele. Főraktár: Segesváry-drogéria és
Vajda-drcgéria, Szeged.
S1

Villamos készülékek

Szabó és háztartáp i vasalók, teakannák, szamovárok, (rokka és kávéfőzők, vízmelegítők, kenyérpirítók,
tojássütők, vizforralók, porszívók és Thermaforok
gyártmányok eredeti gyári
fizetési feltételek
97
mellett

Fonyó Soma
Bokor-ház.

Vállalunk

minden néven nevezendő mázolási és
fényezési munkát a legjobb kivitelben
811
és legméltányosabb árban.

ÉS

MEONTILTI

MEGNYÍLT!

párisi dlvaf-kalapszalon
B a l h y ö n y l -UICQ 2., S t e f á n i á v a l

szemben.

Roktéron legujobb párisi modelek, sveici sapkák
nagy választékban. Átalakításokat gyorsan és
legolcsóbban vállalom. — Szives pártfogást kérf
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é k s z e r é s z és ó r á s n á l

Szeged, Széchenyi-tőr 2. Telefon 133.
Kérem a k i r a k a t a i m b a n
á r a i m megtekinteni.

FÉRJHEZ
ADUNK
MINDEN
LEÁNYT

-!

Szibéria.
Opera 3 felvonásban, 1 változással. Zenéjét és szövegét
' szerzette: Umberto Giordano. Fordította: Mérey Adolf.
Rendező: Sugár Frigyes. Karnagy : Andor Zsigmond.
j

Személyek:
Stefana — — — — — — —
Vasili
— — — — — — —
j Gleby — — — — — — —
' Walitzin — — — — — — —
Nikona — — — — — — —
Egy leány
— — — — — —
Alexis nagyherceg
— — — —
Miskinsky, bankár
— — — —
Iván, öreg szolga— — — — —
Invalidus
— — — — — —
Egy kozák — — — — — —

Szász Edith
Kertész Vilmos
Sugár Frigyes
Lendvai Andor
Herczegné
Zitta Emma
Kristóf Ferenc
Márkus Gyula
Keleti Lajos
Molnár Rezső
Sándor Lajos

Az előadás fél 8 órakor kezdődik.

Budapesti elsőrangú hajfestő spcciálista érkezik
rövid időre e.rontoit, elfesteti, őszülő hajakat
rendbe hoz, azok kezelésére útbaigazítással szolgál, elsőrangú francia Henna h a j f e s t é k k e l ,
mely n hajat nem rontja, hajhullást, kopaszodást
meggátol. A haj finom természetes selymes lesz
és minden színárnyalatban készül.
838

Előjegyzéseket korlátolt számban Hoffmanné
nőifodrász üzlete, Kállay Albert-u. 1, fogad el.
Szives tudomására hozzuk a nagyérdemű fogyasztóknak, hogy Szeged régi jóhirü
819

Parail-féie h e n t e s é s h e n t e s á r u ü z l e t e l
á t v e t t ü k
és azt a mai igényeknek megfelelően megnagyobbítva,
ata akitva es gépek_£n . . s*&
Modernülés
kel felszertWe
hygieníkusan
berendezett műhelyünkben szakszerű vezetés es kezelés mellett készítjük a legízletesebb hentesárukat és
raktárunkon naponta kizárólag friss sertéshúst, s*alonnát, »sirt és mindenféle hentesárukat tartunk,
amit a legelőnyösebben és legpontosabban szolgálunk
ki. Elvállalunk mindenféle szakszerű megrendeleseket
és xsiros b ö d ö n ö k töltését. Szíves támogatást kér

tisztetettei Bödő és Werthrimer
Szegeden, Kelcmen-utca 7. saám.
Üzleti telefon 128
Ipartelepi telefon 716.

Tulliusz József

Mindenkit érdekel!
Miután

üzletemet

árukra

rendeztem

kötött-,

szövött- és rövid-

be, az összes

papirárukat,

valamint cigarettahüvelyeket, cigarettapapírokat
mélyen leszállított árban árusítom.

Weiszfeiler IHói*
papír- és rövidáru nagykereskedő Szeged, Tisza
Lajos-körut (Püspökbazár-épületben.)
815
Eladás nagyban és kicsinyben.
— —

Tisztelt háziasszony!
S/ereti ö n az olyan

féli b u r g o n y á i
amelyik nem t ő svéjiel?

877

Akkor szerezze be téli burgonyaszükségletét

Bokor János cégnél,

Valérlx-tir sarok.

Kívántra hazaszállítja.

uri M a b ó s é g a

lévő
568

adandó lányának kelengyét ne
vásároljon készpénzért, mert mi
előnyös részletfizetési feltételek
mellett csipkés és hímzett fehérneműt
kivitelben. Azonkívül raktáron tartunk
kiváló minőségű cseh vásznat, damasztot, zefirt stb. Felhívunk minden
asszonyt, ha szflkszége van ezen cikkekre, vagy szövet, velúr, divatflanell
és barchetekre, ugy keresse fel

FODOR ISTVÁN S K f f i r ' í

TŐZSDE

i
CSÜTÖRTÖK ESTE:

T Á R S A I .

841

Kun Jenő

* A Kis király. A Népoperának hosszú ideig volt
kasszadarabja Kálmán Imre szép zenéjü, romantikus
szövegű operettje a .Kis király", amely a vidéki színpadok műsorát is uralja. A darabot elsőrendű kiosztásban hozza a szinház. A főszerepeket Kovács Kata,
Gábor Mara, Kendecsi Aranka, Kristóf Ferenc. Virágh
Ferenc, Polgár Gyula, Harsányi Miklós és Szabó István
játszák. A szombati előadás A , a vasárnap esti
B-bérletben megy.

Uj mázoló műhely

S T É H L I

alkalmi és nászajándékok,
eredeti svájci órák
nagy választékban,
ismert szolid szabott árakon

* Étsy Emília vendétfellépte. Pénteken lép fel
Étsy Emilia a .Szép asszony, csúnya férfi' (Szépség)
cimü vigjáték vezetőszerepében. Az előadás bérletszünetben megy.

világítási vállalatánál, Kölcsey-utca 4. sz.

Valéria-tér 10. szám.

EKSZEREK

* Szibéria. Kertész Vilmos rekedtsége miatt a mult
hétről lemaradt .Szibéria* kerül szinre ma Szász
Edith, Zitta Emma, Herczegné, Kertész Vilmos, Sugár
Frigyes, Márkus Gyula. Lendvai Andor és Kristóf Ferenc főszereplőkkel. Az előadás B-bérletben megy.

Siemens

Szegeden,

Csütörtök: Szibéria, opera. B-bérlet 17.
Péntek: Étsy Emilia vendégfelléptével Szép asszony,
csúnya férfi, vigjáték. Bérletszünet,
Szombat délután ifjúsági előadás, 3 órai kezdettel:
Troubadour, opera.
Szombat este: Kis király, operett. A-bérlet 15.
Vasárnap délután : Vardzskeringő, operett.
Vasárnap este: Kis király, operett. B-bérlet 18.

* Balázs Árpád magyar nótaestjére a jegyek
nagyrésze elővételben kelt el. A legszebb magyar
dalokat énekli a nagyszerű előadó müvész Károlyi
Árpád zenekarának kísérete mellett. Jegyek a mozik pénztárainál.
* Bokor Judith, akit mindenütt mint a legkiválóbb csellista nőt ünnepeinek, 29-én, szombaton rendkívüli filharmonikus hangverseny keretében Haydn gyönyörűséges szép gordonka versenymüvét játsza zenekari kísérettel. Ugyanekkor kerül bemutatóra Beethoven világhirü III- ik szimfóniája, az Eroica. A hangversenyt Gotdmark fenséges Sakuntala nyitánya fejezi be. Jegyek 15—60
ezer koronáig a Harmónia pénztárainál.
* Friedmann Chopin estje december 5. Jegyek
20—80 ezer.

Vízvezetékét Feketénél készíttesse Szeged. Tel. 10-72.

áron k e d v e z O

A szinház heti műsora.
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Árpád magyar
nótaestje
22 én szombaton jét 8 kor.

1294 november 20.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamat.
Valuták: Holland forint 29590—29845, Dinár 1059 1C80, Lei 368 - 376,
R«üga trank 3555-3585, OÍ*>
koroot 12920—13055, Ntrváf Sorone 1C865—11050,
Ango; font 342001) - 346000, Ura 3204-3239, Pollfet
74000—74560
Francia frank 3905- 3935, S<r*oi
2201 2220, Léva 533 541, ^ í t í %okm« 19765 -

19925

us5tiák korona 104 35

105.45 Soájci franU

<4260-14405 oénx
Devizák ittB<K«d«.T 29890-30045. *«lgrft<f 1079 1085, auksreei 373-377, Brüase! 3585 3605 Xoptóhági 13120-13190 Knrztiánia 11065-11125, Lonrtorf
34500C—347000. Milánó 3224-3244, úwyrrli 745C0 74900, Párt* 3901—3935 fr**» 2221-2233
538 -542,
ttO0kb<'tti
20015-20125,
104.35
105.45, Zfirich 14260- 144.5.
Zürichi tőzsde. Nyitási
Pária
27.20, Londcx'
2403, Mewyorit 518.75, Miláné 22,45,
Holtaiéi*
208.12, Saflic Ö.M1CÜC00D012350, Bécs 0.00735, Széfk
1
3.77>/„ frigB 15.50, Satw-"
« 0069'/, I n k á m é
2.70 delgriú 7.52%, Vars' 0.0000100.
Jlftfti
tárlat i firts 27.22, Loaaos 2404, S e *
for* 518.75, Uitan* 22.45, Hollandia 2C8.50, 25?r): *
0.OOOCOOOCO123!O,
0.0073, SIÍSüí 3.75, S»*éi!
15.45 fimia?** 0.0069'/,
SukstB* Z70, SolgriM
7.52'/«. Vari* O.OCOOIOO.
Tcrménvtössiie. A sze.dai terménytőzsdén az irány«
zat barátságos.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4 5 7 5 - 4 6 0 , egyéb 4 5 5 0 -4575, 7 8 kg.-os tiszavidéki
buza 4 6 2 5 — 4 6 7 5 , et*yéb 4 6 0 0 — 4 6 5 ! , rozs 4 1 2 5 —
4 1 7 5 , takarmányárpa 4 0 0 í > - - 4 2 0 0 , sörárpa
4300-5í'0f,
zab 390 j 4 0 3 0 -inger/ 3 6 0 0 - 3 6 5 0 , repce 66>:0 - e'80P,
korpa 2 1 7 5 2 2 2 5 .
Irányza. Gyeage forgalom, tétovázó irányzat mutat'
kozott szerdán a nyitáskor. A vásárlási kedvet azonban
fokozta az a hir, hogy Bécsben is szilárd a tőzsde és
különösen a magyar papírok értek el ujabb árnyereséget. A javulás a bankpapíroknál kezd dött, de hamarosan áthúzódott a vas-, bánya- és cukorpiacra is,
esik a fapiac nem tud erőre kapni. A forgalom élénkségére jel f.:mző, hogy szerdán már a túlzott kereslet
miatt felfüggesztették egyes papírokban az üzletet, de
ez csak a kisebb ipari értékek piatán mutatkozott. —
A pénzpiac forgalma szerdán is igen mérsékelt. Ar.
irányzat lanyha, mert a nagy kínálattal szemben nincs
igénylés. A bejelentett kamathatái 0.J5—0.5 százaié <,
mint kedden, a tényleges kötések nagyrésze azonban
0.3125 szazaiékon j ö t létre.
— — — —
— »
A Jisxtaotfctón
i . FRANK JÓZSEF.
CiadAtakidanos i któtaa^ju..»££.«» tüii»p- e* Nyarnia*
jlUslau R.-T.
Ny-j«aton * iJfttaiagyaronsság HirlapNyowtfa
'állal*! V.-T. <örty<rnyctaili.i^an, Szépül

Du90nics

s z a r n i

" «T LE LcErF O N :

S89*

I S I 9 I D

1924 november 20

u.
UL
L
Malomsoky
6 —
6
Nemzeti fa
550 565 560
\
Lichtig
2.3 2.45 2.4
Bankoki
UL
a
óta
537 548 545
legoi-Magyai
49 51 49
Bányák ét téglagyárak i
95
Rézbányai
95 —
Sosuyák-agrar
55 Í6.5 56
315 325 330 Szlavónia
Bauxit
73 80 79
Földhitelbank
230 245 24ü
10
10 Beocsini
1035 1G50 1020 Nasici
2375 2475 2425
Hazai
138 145 144
35 38 37 Borsódi szén
1C8 115 112 Viktória bátor
3 _
2.8
Harmea
31
31 —
102 106.5 105 Szentlörind
55 57 55 Zabolai
62 66 64
Szlavón jelz,
61 63 63
—
_
—
19.75 21 20.75 Cement
83 90 90 Zentai
Lloyd Bank
3.1 3.8 3.5 Upfc
—
—
—
26 27 26 Szászvári
345 350 340 Thék gyár
Magyar-Hite)
483 497 490 Mág
215 225 220 Kohó
415 4!0 440 Hitelfa
15 —
15
ingatlanbank
230 240 230 Magy. Acél
155 165 16J István tégla
Caeiioank
22.75 24 23.5 Belga tém
Különféle vállalatok i
20 21 20 Köb. göztégla
- 140
Forgalmi Sank
46 50 48 Mérleggyái
- 29 Drasche
165 175 175 Alt. gázizzó
17 18 17
JelzAíoghitelbank 73 77 75 Motorgyár
16.5 17.25 16.75 Magnezit
2310 2525 245Ű Alt. Osztr.Légsz. 630 — 630
Keresk. Hitel
22 23 22 Olomáru
135 150 145Magyar Asztalt
17
Bárdi
17 —
Lesxámitolób.
72 75 74 Ctaaudoir
21 23 22.5 Által. Kőszén
3475 3610 3550 Baróti
2.6 2.9 2.7
Magy.-néni, b.
22 23 22 Vegyipar
—
57 Kerámia
58
60 Bóni
52 58 56
Olaszb&nk
20 21 20.5 Vagongyár
5.5
£.75
5.5 Móri szén
41 142 42 Brassói
Rex
hajó
450 47ü 465
Központi jelz.
—
23
23
133 142 139 Magybátonyi
115 125 125 Chinoin
8.25 11.25 11
Városi Bank
7 —
7 Rimamurányi
56 60 62 Sajókondói
5.5
5 Corvin-film
8
Merkúr
8 —
8.25 8.75 8.75 Roessemann
9 Satgó
585 614 592 Danica
9 —
112 120 118
Nemzeti
36.5 38 37Rothmüller
54 £6 54 Újlaki
155 Diana
9
9 9.5
Osztrák Hitel
188 193 192Schlick
_
—
36 Unió
Kereskedelmi
Dorogi gummi
20 25 21
1205 125U 1225 Schuller
55 Urikányi
55 —
980 1045 1030 Déli cukor
545 565 560
8 a ik verem
Teudiott
—
— 123
62 (4 63
53 58 58
Vulkán gép
Dunánt. sertés
Nyomdák i
18 20 19
Cinner Szalámi
30 39 36
Wörner
Tukarikpéntláraki
Atheoaeum
97 112 112 Égisz
38.75 40 39.5
Belvárosi
32 35 34
Fővárosi
5 5.5
5 Izzó
800 870 850
Közlekedési vállalatok i
6.b
Lipótyárosi
6.6
Franklin
64 69 67 Unió textil
8
8.5 —
1215
1235
1215
13 Adria
Kőbányai Tak.
13
32 35 34 Horv. cukor
940 —
890
19 19.5 19 Glóbus
Egy. Bpest Fóv. 99 106 105 Atlantiea
7.5 Just izzó
7.5
2.05 2.9 2.6
60
62 61 Kunossy
Magyar Alt. Tak. 115 120 117 Közúti Vasul
Pallas
137 140 140 GyapjumoBÓ
45 59 57
70
74
73
Városi
170
Moktar
170
Révay
48 Papir-ipar
48
37 39 38
370
375
370
Bur
320ü 3320 3240
Pesti Hazai
50 55 54 Részvénysör
320 340 335
59.5 61 60.5 Rigler
Délivasut
3.75 3,99 3 75 Szövő és kötO
26 31 29
isiitosüók i
230 240 237 Stephanetsns
MFTR
Spódium
142 169 154
200
217
215
Levante
7800 87C0 8500
Első M. bizt
raiparl vállalatok i
—
—
Temesi szesz
220
- 115 Merkurfa
175 180 179Miskolci villámot Fonciére
1.7
1.6 Felten
970 980 970
162
167
165
Nova
110 — 100
—
—
—
24
24 Wernstadti textil
430 500 490 Cserző
240U 2500 2450 Állam faaut
Pannónia B.
Dunaharaszti
84
79
85
1.99
Flóra
170
175
172
Tröszt
EgyesUlt fa
16 Fővárosi sör
36
16
36 —
Vasművek is gépgyárak-.
Fornir
225 232 230
21 23 22 Goldberger
Malmok i
Guttmann
109 - 109
780 800 8C0 Gschwindt
215 219 217
Brodi vagon
39 Back-malom
20 21 21
108 120 115 Halkeresk.
39
Coburg
55 60 58 Hazai fa
4 Borsod-nni8k.
10 Hungária Mütr, 154 172 167
la
4 4.5
C*rvin gép
173 179 177 Honi fa
—
—
—
17 Juta
17
13 14 13 Concordia
Csáky
41 45.5 45 Körösbánya:160 —
12 jacquard
12 12.5
160
160 175 175 B.-csabai
85 —
Oszd, Gépgyár
85 Kronbergei
48 Karton
49
123 132 128
22 22.5 22 I. bpesti gm.
141 147.5 145 Lignum
Fábián
11 11.5 11
Gróf Keglevics
Pagyver
32 33 32 Amerikai
1180 1180 llöo Török8zentm.
42 —
41
4.5 — 3.5Keleti
Fémkeres k,
23 — 23 Gizella
74 80 77 Erdő
Királyanté
2 2.1 2.1
Funkl
110 — 110 Hungária
130 140 139 Magyar Lloyd
L

Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
Kis tárcsái
Oyőrffy.Wolf
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne

Kiváló minőségit

porosz koksz és
kőszén érkezeti
Minden mennyiség a napi árban házhoz
878
szálli va kaphaló.

Buchwaldfldolf„JSSA
Zrlnyl-utca 4. — Telefon 572.

S kokszkályha eladó.
A Sertét nagy vágó R-T. (Huspénztár telepén, közvágóhíd mellett) ajánl naponta friss vágásból kikerült

sertéstermékeket,
mint hájat, zairo* tepertőt, fflatSlnl éa olvasztani
való aialoanát, koíbás hust, bő/kit stb. mindenkori legolcsóbb napiáron, de csakis nagybani vételnél. 8S7 '

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a legönfeláldozóbb jó apánk, ap .'sunk, nagyapánk

Bárány Salamon
1924 november 18 án puritán, munkás
éleiének 80 ik évében rövid szenvedés
után elhunyt.
Drága halottunkat f. hó 20 án d. u.
2 órakor a Feketesas-u. 22 sz. a. lakásról helyezzük a zsidó temetőbe örök
nyugalomra.
Mariska Löwinger Miksáné, Erzsi
özv. Grosz Jenőné, Aranka Vermes
Ignácné, István gyermekei. Löwinger
M:ksa és Vermes Ivnác vejei. Hermann
Jenöné Löwinger Böske, Löwinger Lili,
György, Ida, Magda, Ferenc és Grosz
Málta unokái.
Külön viliomoskocsi a Dugonics-térről

indul.
283

a

OL

2550 2700 2620
1390 1475 1390
45.5 46.25 46
85 —
75
127 13J 128
38.5 40 39

Királyinalom
Pesti Viki
Transdannbia

L
31
273
72

9
0. UL
33 32
283 281
74 73

1

Királysör

II.

Ui

Klein
5
5
Klotild
45.5 45 45
Fructus
_
_
Győri textil
33
600 625 600
Polg. sör
Kraugz szesz
56 —
56
18 —
Liget szssat.
18
2675 2800 2731
Cukoripar
ISO 158 157
Lámpa
992 1005 1000
Auer
60 65 65
Kender
210 230 225
Ós termelő
280 318 315
Pamut
300 333 316
Gumi
138 148 147
Ném. mezőg.
Vasúti forgalmi 190 192.5 190
—
_ 105
Marosv. Petr.
400 430 422
Georgia
185 198 192
Mezőn. cuk.
23 26 24.5
Interrexim
22 _
Óceán
23
78 85 85
Olajipar
18 —
Pannónia sör
18
75 77 76
Phöbus
26 29 30
Püspöki
175 179 176
Royal-szálld
80 —
80
Schwartzer
40 —
40
Star film
10.5 — 10.5
Lukácsfürdö
Szikra
2600 2650 2525
Stammer
450 493 485
Szegedi Kender
143 150 148
Teleion
Temesi sör
48 54 48
Tokaji bor
45 47 46
Török
Turul Budapest
...
40
Unió színház
4 4.35 4.25
Szolnoki
Vasm. Vili.
Vili. Pezsgő
IS
16
Wander
12 11
11
Zagvvapállai
18 19 18
Hangya

Elővételi fogok í
Kasstanat december 4

Gummi és Bőripar L i n o l e u m i p a r
Széchenyi-tér 9.

H ó -

é

|

s

Kárász-utca 6.

s á r c i p ő k

legnagyobb választék,
legszebb f o r m á k ,
legolcsóbb

Uri m a g á n h á z a k
és Igen szép családi h á z a k , valamint b é r p a l o t á k
minden igényt kielégítő lakásokkal, minden alkalommal
a legolcsóbban vásárolhatók meg
867
Ingatlanforgalomnál. Béke-utca 18. Telefon 345.

SODORJON

1ANINA
BI15

PAPÍRT!

853

árak!

Raktárnokl,

felügyelői, vagy egyéb bizalmi állást keres önálló
iparos megfelelő óvadékkal. Esetleg társulna kisebb
vállalathoz közreműködéssel 25—40 millióig.
Szives megkeresések e lap kiadójába .PRODUKTÍV*
jeligére kéretnek.
873

CIJPO fraktáramat
eltűnő

kíáru-ilom. Megrendelést, javítást gyorsan készítek.
s-körut 40. sz.

Karácsonyi

J ^ T

494

Eisenstádter S. és Társai cég és személyzete mély
megilletődéssel jelentik volt munkatársuk és kollegájuk

Bárány Salamon ur
elhunytát.
A megboldogult több mint félévszázados munkássága alatt oly emberi erényekről tett tanúságot, hogy
emléke előttünk mindenkor mint a becsületesség, odaadás és kötelességtudás mintaképe fog lebegni.

Nyugodjék békében!
Szeged, 1924 november 19.

WJ

RESZLETFf2ETES RE

10

8ZBOBD

APROHIRDETESEK
Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2000 k o r o n á b a
k e r ü l . Tiz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és
minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged" kiadóhivatala (iíeák Ferenc utca 2) fogad el.
Jeligés hirdetés 1000 koronával drágább.
nprótilrdetések dljti e l ő r e
fízetendő.

1924 november 20.
151

kaphatja az első magyar festőművészek
értékes képeit
S z t j t d , Takaréktár* a. S.Ttltfon 11-30

Férfi és női r u h á k stb. vegyileg
f i c v l i l á e a
I I M I I l d t t d

Apróhirdetéseket a
Kereslet t
SZEOED
{ Megvétele kerestetik fi-

á

e f a c i á c o

soron

kival
. olcsó
árak mellett készül.

éa még két szegedi lap iésztre i ókos üzletberendezés mérI n « » « 9
l Á v e a l
kelmefestő és vegyiruhatisztitó ipartelepén, Szeged, Kazinczy-utca 14. sz.
III szóig hOOO koronáért (jeligékUlUCd
JiUASiCST
Fióküzletek: Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tAr, paprika-piac
vel Ö0CM) elfogadnak Magyar 1 legekkel Ajánlatok ár és
sarok), Gizella-tér 3. sz. és Kiskunfélegyháza.
iss
Telefon 10—75, 10—55, 9-94.
Hirdető Iroda,
2U és j méret feltüntetéssel ,Fü' ' iskola-utca
Isk '
'
az alábbi gyojtóhelyek: Sajtó- i szeres* jeligére.
1
pav'lion Dugonics-tér, Sajtópavill: n nagy artézi kútnál, Nemzeti Sajtóvállalat Káráss-utce 3 ,
a
pltrámaí
h
ámm• '
Thália könyvkereskedés Kárásza Rf»ltráro*han
Belvárosban l?pv£a
kevés ráfi-7pt^««pl
ráfizetéssel hbelvárosi
háromPénzkölcsön ingatlanokra,
u. ' 1., 8zv. Schwarz Jakabné
szobásért
elcserélhető.
Értesítést
ad
az
8
6
6
dohánytőzsde Kárász-u. I., Pető \ egyéb biztosítékra. Iroda
I N G A T L A N F O R G A L O M , Béke-utca 18. Telefon 345.
Ernő dohánytőzsde SzéchenyiDáni-u. 4, délután.
tér 3., Barna Béla dohánytőzsde
:Széchenyi-tér
Lázár Lajos ,
könyvkereskedése Feketesas-u.
• 17., Nagy Mihály kfliyvkercskedésc Takaréktár-utca 1., özv. Zománcedények legnaFischer Miksáné dóhánytőzsde
gyobb választékban. Kohn
Takaréktár u. H., Köznll hidföi
edényüzlet, Tisza Lajosdohánytőzsde, Hungária Antiquárlum Batthyány-u. 2., Guttraann ; körút 55.
-8
és Leipnicker fllszerttzlct Boldogas«zony-sugárul_2L szám a.
Erfurti jácint és tulipán-

j

E g y ö t s z o b á s LAKÁS Eladók: 3 szekrény, mosdó és

Pénz:

ociíol
dd£Ldl.

Megtekinthetők délelőtt 9—11 ig
Fodor-utca 33, földszint Jobbra m

Kínálat i

Az alábbi jeligés levelek a ' hagymák januári virágozkiadóhivatalban átvehetők: tatásra kaphatók Mihályi j
> Adolfnál.
8 :
a Gemtitliches Zusammensein*, .Közreműködő', .Kin. Télire elálló hosszú és ke- •
derliebend", .Közremükö- rek rózsaburgonya min- ;
dés 4 5 f , .Biztos jövő*.
i den mennyiségben kap- i
' ható Szülik terményüzleté- i
13—33
ben. Vidra-utca 6. DiJ- .
a S Z E G E D telefonszáma.
mentes házhozszállítás. 2
Mohai Ágnes, Karlsbadi, j •
Állási keresi
i Luhi. Margit, Pa ádi, Szal- 3
vátor, Málnási, Mária-Mái- j
Egyetemi hallgató gimnánási, Szikulia, Giesshübli, 5
ziumi és kereskedelmi
Budaí; Igmándi, Mira, Kék- ?
érettségivel, mérsékelt díjakúti ásványvíz kapható
zás mellett correpetálást
Mihályi Adolfnál.
8
vállal. .Egyetemista*. • 1
Intelligente Osterreicherin
Szárazbél, sózottbél kiwiinscht bei besserer Fa- 1 csinybeu, nagyban viszontmilte als Erzieherin einzu- eladóknak árkedvezménytreten. Gefüllige Angebote nyel. Bélkivitel, Petőfi Sánunter "Kinderliebend" in
dor-sufcárut 4.
-_11
die Expedition der .Sze-' Színészek és tisztviselők
ged" gebeien.
1 h golcsóbb bevásárlási heGyakorlott könyvelő, perlye .Divatcsarnok* Kölcsey
fekt levelező, ki a gabona- utca (Royálnál).
:
szakmát is teljesen érti, Edény, bútor, díszműáru
állást keres. Leveleket ,JÓ
díszítésére levonható intermunkaerő* jeligére a kiziák (Matricák) uj, németadóba kérek.
- országi kolekciója megérkezett, melynek megtekin- ;
Állást nyer:
tését kéri, e'ttdás nagyban
Stoppolónők mintával je- és kicsinyben, Haraszthy
lentkezzenek. Neccelést in- Géza olaj, festék és vegyi
gyen tanitók. Némethné, cikkek kereskedése SzeArca-utca 9
ged, Feketesas-u. 22. Telefon 17-14
I

import száraz b ü k k h a s á b tűzifa
és k ö t e g e z é t t f e n y ő s z e l e z é s a mindenkori
legjutányosabb napi árban kapható.

i SOMLÓ ÉS SZILASI

Kifutót iu

Ipari munkai

felvétetik.
Órák, ékszererek j«vitasa
Délmagyarország - nyomda
és eladása olcsó árban.
Pefőfi Sándor-sugárut l .
Kreiner, Tisza Lajos körJó megjelenésű, ügyes tia.
út 57.
^0
tal emberek könnyű, akviElvállalok
cserépkályhák
zíciós munkára felvétetnek.
átrakását, javítását jutá- f
Érdeklődni lehet Royalszélló 80-as szoba, d. u. nyos áron. Szentháromság1 utca 49. Kovács.
2
5 -7-ig.

Tanulói keres:

|

Kfllónfáiék

1

j

Olcsón eladó egy szőrmegalléros és egy rendes téli- •
kabát. Szentháromság-utca
, in, 1. emelet. Vér.
-2 :
Bútorozott lakás t
Nagyobb cserépkályha szabadalmazott tüzelő szer- ,
Csinoson bútorozott szoba
kezettel. Báró Jósika 14. ,
villannyal kiadó. Bauer,
földszint 2.
-1 i
Osztrovszky-u. 20.
Különbejáratu butoiozott
Budapestre utazom, vízuszeba kiadó. Jósika-utca
mok láttamoztatását és más
31. I. 6.
megbízást elvállalok. .KözButorozot szoba, konyha- ismert* jeligére kiadóba
használattat kiadó. Szentküldött meghívásra megbeszélésre házhoz meisván-tér 8, emeletgléte
:
LakftS »
Két hízott serlés eladó,
140-150 kg. Vizmütelep,
Elcserélném szép nagy laGyflrey gépésznél.
kásom vizzel és villannyal
Keveset használt háló és
ellátva, hasonlóért. Tudakozódni Felhő-utca 15. -2 egyéb bútor, varrógép eladó, Alföldi-u. 392
Kétszobás lakást keresek
lehetőleg Belvárosban. Hat- Díszes konyhaDutor tehervani Jenő, Kigyó-utca. -2 zománc olcsón 1eladó. —
Két szoba, konyha es mel- Kossuth-utca 2 ), Kotlár
lékhelyiségekből álló lakás festőnél.
bútorral együtt azonnal kiadó, — Jelentkezni lehet
Margit-u. 7.
Egy fiu tanoncul telvetetik
Hatvani Jenőnél, Kigyóutca.
-2

NYOITATYÁmiT

Ellátás:
Tisztviselőknek olcsó, ]ó
ebéd Takácsnénál, Báró
J68lka-u. 24.
-1
Orth kóser házikoszt kihordásra kapható. Osztrovs«ky-u. 17, I. em. -1

készíttesse
a Délmagijarország
Hírlap- ős Nyomdavftllalat R.-T.-nál
Petőfi S.-sugárut 1. sz.
Telefon 16-34.

Szeged, Párisi-Körűt 35.

592

5
•

fakereskedök
Telefon 146.

Színes mozaiklapok, faiiancelapok,
cement és gránitlapok, import tűzifa, porosz és
magyar szenek, kovácsszenek, koksz, malomkövek

Szegedi Bankegyesület telepein.

613

T e l e f o n :
2—31, 1 6 — 4 7 .

I

S z e g e d é s k ö r n y é k e k ö z s z o l g á l a t i alkal- Í
m a z o t t a i h o z , m a g á n t i s z t v i s e l ő i h e z ! kis- I
1
birtokosaihoz és iparosaihoz stb.
A S z e g e d i G a z d a s á g i B a n k Részvényt á r s a s á g — mely eddig is a legtöbbet tett és nyújtott a dolgozó s legjobban reá szoruló középosztály könnyebb megélhetése
érdekében — a világhírű 500 éves belga G A N D I textilgyárak
budapesti vezérképviseletével, az w Excelsior w Textilkereskedelmi Rt.-gal szoros érdekközösségbe lépve S z e g e d e n , Somogyi-utca 22. sz. a l a t t (Bagáry-ház, Zrinyi-utca sarok)
dúsan és gazdagon felszerelt

i

szövet- és vászonáruraktárt rendezett be. |
Áruinkkal nemcsak minőségileg, de árainkkal és kedvező fizetési feltételeinkkel is minden tekintetben versenyen kivül állunk és
minden törekvésünkkel, igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a
lerongyolódott középosztályt minden különösebb anyagi megerőltetés nélkül felruházzuk.

I
J
•
f
•

Bővebb felvilágosítások és vásárlási utalványok |
a Szegedi Gazdasági Bank rt. Kárász-utca 15. szám •
alatti központi irodájában kaphatók. Telefon: 63 és 1020. |
Raktáron vannak óriási választékban: valódi angol és I
francia férfi- és női szövetkülönlegességek, selymek, zefirek és I
damasztáruk, világhírű belga len- és egyéb vásznak, francia kazá- 2
nok, flanelok és barchetok, a legkiválóbb bélésáruk, butorkelmék, V
különleges függöny és mindennemű textiláru,
ggi *

Mindenki saját érdekében, vételkényszer nélkül tekintse meg! |

