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Nemo propheta . . .
Mindnyájan büszkék lehetünk arra,
hogy László Fülöp magyar származású
és hogy világhírének visszfénye reánk
is vetődik, szegény és árva magyarokra.
Jól tudjuk, hogy ö a magyar Lenbach
és ha nem is értékeljük tul művészetét,
amelyben mindig volt okos és óvatos
koncesszió a felsőbb tizezer ízlése éi
kor divata számára és amelyben mélység és igazság helyett igen gyakran
bravúr és hízelgés csillogott, elismerjük, hogy a pápák és királyok, a mons'gnorék és lordok festője valóban jelentékeny művész a magi nemében és
dicsősége és sikerei nem csupán véletlenek és nem egészen efemer értékcev.
A világ művészi piacán ma ő elsőrangú márka és ha a .hálás utókor"
nem is fogja valorizálni ezeket az értékeket, a jelennek is megvan a maga
igaza és elsősorban tendesen annak
van igaza, aki él. Már pedig László
Fülöp hazánkfia ugyancsak él, főúri
kényelemben, grandseigneuri fényűzéssel, akár egy Tizian, akinek ötödik
Károly császár, a világ ura vette M elejtett ecsetét
Igaz, bogy mai napság meglehetősen bealkonyodott a császároknak, alig
akad mutatóba egy-kettő közülük, az
is inkább fát víg és emlékiratokat
szerkeszt, ami — valljuk be őszintén —
szintén elég favágó munka. No de azért
László Fülöpnek még mindig maradt
egypár nsgy ur és nagy dáma a siralomnak e völgyében, akiknek csodás
tflzfl szemeit és brilliániait megörökíti
az eciet nyelvén.
Már most László Fülöp, aki nagy
idők óta elkerült tőlünk es legutóbb
Londonban ülötte föl aranyos és márványos sátorfáját és a háború alatt
angol állampolgár is lett, tehát szegről-végről hivatalos ellenségünk, most
ellátogatott Budapestre ér őt, aki fajiság szempontjából is idegen elem lenne
a kurzus hangadói számára, különösen
a kurzuslapok fogadták
olyan
meleg
szeretettel,
amely már a szerelemmel
határos, nagynevű hazánkfiát üdvözölték benne, áradozva a boldogságtól.
Az ország nagyjai sietve siettek meghívni öt dezsőnére, löncsre, fájó o klok
tére és a magyaros vendéglátás egyéb
alkalmatosságaira. Ha szegeny László
Fülöpnek családi ügyben hirtelen el
nem kell utaznia, meg gyomorrontási
kapott volna a sok invitálás elfogadása
után és az a lömjénezés, amellyel bizonyos oldalról elárasztották olyan tollak,
ameljek a fajvédelem terén semmiféle
sarat se sajnáltak bizonyos „idegen"
elemekre hányni, még a fejébe szállhatott volna neki, aki pedig eléggé
edzett az ilyesmikkel izemben.
Már most az ember egy kissé tanácstalanul állana ezelőtt a hirtelen jóindulat és váratlan fölkarolás előtt, miután
jól tudjuk, hogy nálunk a Liliom és
egy sereg világhirü és méltán világhitü
színjáték szeizöjét egyszerűen és közvetlenül per Neumann
titulálják azokban a lapokban és körökben, amelyek
most egyszerre olyan ájult elragadtatássá és elismeréssel hódoltak be a
messzitől jött László Fülöp, az egyszeri fotografus-segéd elölt. De hál:
nemo propheta in palria sua. Azonban
ez a régi magyar közmondás magyarított és modernizált kiadásban valahogv
ugy hangzik, hogy senki se próféta a
tulajdon hazájában, ameddig a tulajdon hazájában
élt
Ha azonban Londonban él ez a próféta, még ha nem is próféta, sőt ellenkezőleg, akkor már bizonyos jo£clme
van arra, hogy hazai illetékesek és hi
vatalosak ezeressík, megbecsüljék, értékén felül is méltányolják, vendégeljék
és mii denképpen szívesen fogadják öt.
Ha László Fülöp történetesen szülötte
földjén marad és — mit mondjunk többet ? — akár Velasquez lángeszét Lio-
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nardo 41a Vinci zsenijével egyesiive —
nem .pápák és nem császárok, nem
monsignorék és nem lordok és nem
ladyk és nem comtessek arcmásait festegeti — a fotográfiái hűség mellé a
hangulati előkelőséget adván — , hanem — mit mondjunk többet? —
szegÉny proletáranyák és proletárgyermekek nyomorúságát és szomorúságát ábrázolja az igazság és részvét,
a jóság és szolidaritás színeivel és ere
jével, hitével és reménységével, mint
ama nagy Rembrandt olykor és mint
az a nagy Miilet igen gyakran, hogy
Israelsröl és Fény es Adolftél ne is
beszéljünk, vájjon akkor is ilyen hűhó
és ennyi szoáré és dezsöné és lötics
é£ vezércikk várta volna László Fülöpöt

Előfizetési árak: Egy hónapra helyben 40.000 kor, Budapesten
és vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2000 kor.,
vasár- és ünnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 28. szám.

a magyar ugaron, mint amennyi igy
várta öt?
Hány nagy, igaz, komoly, hatalmas
magyar tehetség, sőt zseni hiábi akar
itt valamit csinálni, hány Zaratusztrának kell itt szűz lelkét sutba dobnia
Ady Endre szerint, csak azért, mert
próféta a saját hazájában,
csak azért,
mert nem akar más lenni, nem akar
íöbb lenni, mint szegény magyarok
csillaga, vigasza, a gonoszság és ostobaság csillagtalan és reménytelen
éjjelében 1 László Fülöp hazánkfia
nagyszerű művész, de hány nálánál
nagyobb, külömb, valakibb magyar élt
és él ezen az elátkozott fö dön, akinek
csak a halála után adnának, ha lehelne, méltó dezsönét és szoarétl

A miniszterelnök hirtelen megbetegedett.
Vakbélgyulladás miatt megtperálták.
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Qróf Bethlen István miniszterelnököt
ma déután hirtelen rosszullét fogta el, melyhez heves görcsök járultak. A miniszterelnök háziorvosa, Dlevalle Géza egyetemi magántanár szükségesnek látta
dr. Ádám Lajos egyetemi magántanár sebészorvos azonnali meghívását is.
A két egyetemi
orvostanár esle 8 ónkor konzíliumot tartván, vakbélgyulladást
állopitott meg és szükségesnek tartotta azt, hogy a minisztereinők
sürgős vakbéloperációnak
vesse magát alá. Gróf Bethlen István miniszterelnök
erre felesége, Bethlen Margit grófnő a két orvostanár kíséretében gépkocsin esle
íél 10 órakor a Vilma királyné-uton levő Fasor-szanatóriumba hajtatolt.
A miniszterelnök megbetegedéséről Bárczy István miniszterelnökségi helyelles államtitkár utján telefon jelentést I étetett a kormányzónak és egyben azonnal
telefonon előterjesztést tétetett arról, hogy a betegsége tartamára a miniszterelnöki teendők ellátásával dr. Vass József népjóléti és -munkaügyi miniszter
bizassék meg.
A szanatóriumban dr. Ádám Lajos tanár állal végrehajtott műtét háromnegyed óráig tartott A miniszterelnököt nem altatlák el, csupán parciálisan
érzeketlenitették. Az operáció — az orvosprofesszorok megállapítása szerint —
nagyszerűen stkerütt. A beteg közérzete jó, csekély bőemelkedéie van ugyan, de
ez az operáció ulán mindenkinél előfordul. A műtét után a miniszterelnököt külön
szobába vitték, ahol felesége, Bethlen Marcit grófnő állandóan vele van. Az
orvostanárok bíznak abban, hogy Belblen I«lván, aki hirtelen megbetegedése
következtében a mai minisztertanácson sem vehetett már részt, rövidesen felépül
betegségéből.

Prénay lemondott az Ébredő-Egyesület elnökségéről.
(Budapesti tudósítónk
telefonjelentise.)
Az Ébredő
Magyarok
Egyesületének
országos választmánya ma ülést tartott,
amelyen Prónay Pál mondott hosszabb
beszédet. Figyelmeztette a választmányt,
hogy ö állandóan hangoztatta, hogy az
egyesület tartsa magát távol a napipolitikától és kizárólag a keresztény
kisemberek flgyévei foglalkozzék. Ezzel szemben azonban az történt, hogy

az egyesületet állandóan kivitték az utcára. Határozottan ellene volt a kormányzó melletti tüntetésnek akkor, amikor az egyesület a kormányt abcugolja.
Ahhoz, hogy ez a tüntetés ne történjék meg, az állását köötte. A tűnte és
megtörtént, ő levonja a konzekvenciákat, lemond elnöki tisztségéről és bejelenti, hogy kilép az egyesületből. Ezután vette a kalapját és eltávozott.

A szociáldemokraták egyelőre „lábhoz tett fegyverrel"
várják a Somogyi-ügy elintézését
Az ellenzék folytatja harcát a választójogi javaslat ellen.
Badapest, junius 19. A nemzetgyűlés
mai ülését tiienegy órakor nyitotta meg
Huszár Károly alelnök. Napirend szerint következik a választójogi
javaslat
részletes vitájának folytatása.
A 10. szakasznál Szabó Imre szólal
fel. Fejtegeti, hogy a szakasz legfőképpen a szocialisták ellen irányul. Ha a
munkásság vezetői tiltakoznak a munkaadók lelketlensége elten, nyomban
Izgatást pör Indul ellenük.
A szakasz
szerint, aki beleesik ebbe a csapdába,
az nem lehet képviselő. Ez a szakasz nem maradhat meg igy.
Rothenstein
Mór: A
szakasz

ikerteitvére a 7. szakasznak. Ez a javaslat a szociáldemokrata
párt ellen
irányul. Csodálkozik, hogy a direktórium volt tagjait nem rekesztették ki a
választhatóságból, talán azért, mert az
egységespárt soraiban is több volt direktóriumi tag is volt
direktóriumi
elnök il. Nem fogadja el a szakaszt.
Kiss Menyhért: Ugy látja, hogy ez a
szakasz a migyariujságiró-iársadalom ellen irányul. Javasolja, hogy a sajtó
utján elkövetett becsületsértés és rágalmazás tekintetében enyhítéseket tegyenek és erre vonatkozóan módosító indítványt nyújt be.

.Csak egy pártra van szükség."
Propper Sándor: Az egységespárt
tegnapi értekezletén elhangzott egy kijelentés, amely szerint „csak egy pártra
van szükség". Most már megérti a javaslat intencióit. Ilyen kijelentést csak a
szovjet,
vagy a fasiszták
engedhettek
maguknak. Itt a személyes
szabadságot
senki sem tiszteli.
(Helyeslés a baloldalon.)
Vass Józstf népjóiéi

miniszter: Ezt

beszámolót akart tartani, a hatóságok
azonban csak Esztergályos beszédét
engedték meg, más szocialista képviselőnek nem volt szabid felszólalnia.
A hstóaágok pártállás szerint Ítélik meg
a képviselőket. H l ez nem fascista
módszer, akkor nem tudja, bogy mi
az. Méltóztassék tudomásul venni, hogy
ezekkel az eszközökkel a társadalmi
ellentéteket áthidalni nem lehet.
A klotűrlámpa ebben a pillanatban
kigyullad és Huszár
Károly elnök
figyelmezteti a szónokot, hogy már csak
egy perce van hátra a beszédidőből.
Propper Sándor kéri a Ház engedélyét, hogy tovább beszélhessen.
Rakovszky Iván belügyminiszter int,
hogy az engedélyt ne adják meg.
Propper be sem fejezve beszédét,,
leül.
Farkas Tibor: Nem kéri beszédidejének meghosszabbítását, mert ugy
látja, hogy a többség türelmetlen és
ugy sem adja meg. Helyteleníti a szakaszt és indítványozza, mondják ki,
hogy azok sem lehetnek választók, akik
a vörös hadseregben tiszti
minőségben
szolgáltak. Erre vonatkozólag módosító
indítványt nyujl be.
„JHtsztériáa fiielem kodifikálta
a szakaszt."
Pakots József: Ugy látszik, mintha
ezt a szakaszt hisztériás félelem kodifikálta volna. Ha vizsgáljuk, hogy mitől
félnek, csak azt állapíthatjuk meg, hogy
saját hatalmát jélti a többség a véleménynyilvánítástól. Újságírók,
szerkesztők, publicisták sokkal többet tettek a
magyar knlturáért,
mint sok kultuszminiszter,
akinek már a nevére sem
emlékszünk.
Mándy Samu: Ilyet ne mondjon.
Kiss Menyhért (Mándy felé): Mit ért
maga ehhez? Igaza van Pakotsnak.
Pakots József: Ez a pont a Javalat
legvégzetesebb risze s éppen ezért aat
nem fogadja el, hanem hozzájárul Kiss
Menyhért módosításához.
Miután a k otürlámpa kigyullad, nz
elnök figyelmezteti Pakots Józiefel, hogy
beszédideje lejárt
Pakots azzal fejezi be beszédé*, hogy
mutasson rá a belügyminiszter még
egy olyan országra, ahol ilyen törvény van.
Dines István: Hono!ulul
Szilágyi nagy beszéd*
Szilágyi Lajos arra utal, hogy az ellenzéki képviselőket a beszéd letelte
után nem engedik tovább beszélni.
Legutóbb az engem támadó Huszár
Károly egy óra hosszat beszélhetett,
nekem pedig, nem engedték meg, hogy
az uj házszabályok szerint megengedett tizenöt percnil is tovább beszélhessek.
Rakovszky István (Huszárra célozva):
De a Katolikus Népszövetséget a Nemzeti Tanáci elé vezette I
Szilágyi Lajos: Ha a m gondolunk,
hogy a régi képviselőházban kik voltak
a Károlyi-párt tagjai és kik lettek később ai tagjai, megállapíthatjuk, hogy
az utóbbiakfelelőssége
sokkal
nagyobb.
Az önök magatartásáról azt mondottam,
hogy a szocialisták malmára
hojtja a
vizet. Most már azt kell mondanom,
hogy sokkal balfelébb, mint khol a szocialisták állanak, a kommunisták
felé
hajtják önök a politikát.
A kormányhoz csatlakozott volt Károlyi-képviielöket nem hibáztatják, a saját páitjakbeU
Károlyi-képviselőkkel nem foglalkoznak.
Huszár Károly hányszor mondotta el,
hogy gyűjtőfogházban Olt.
Rakovszky
István: Az jól kamatozott I
Zslrkay János: Azért lehetett bankár I
(Derültség. Az elnöki székben ülő
Huszár Károly is mosolyog.)

már még sem lehet mondani, ez nem
igaz.
Felkiáltások a jobboldalon:
Rerdre |
Rendre I
Barla Szabó József (Propper Sándor
felé): Perfidül
hazudik. (Nagy zaj a
Ház minden oldalán.)
Akik Uváazynak: udvaroltak.
Propper Sándor: Még mindig a háborús kivételes törvények
alapján kor- . Szilágyi
Lajos: Én is voltam a
mányoznak. Esztergályos János Pécsett gyűjtőfogházban és Iá tam, hogy a

45

1925 junius 21.

DELMAGYARORSZAG

(uszok között mindennek Lovászy Márton volt a középpontja. Azt hi ték rúla,
hogy ő a jövő miniszterelnöke. Hize
legtek és udvaroltak
neki. Mit tesz
azonban Isten, most Lovászy a legbünösebb önök előtt, üldöztetés és
megvetés alatt áll, akkor pedig kegyeit
keres ék. En Fényes Lászlóval és még
tizenegy tússzal voltam együtt a gyűjtő
fogházban. Akkor mindnyájan megszerettük Fényes Lászlót. Egységespártiakat is meg tudnék nevezni. Akkor
arról gyöződ'ek meg, hogy ez a

Fényes László még sem az, akinek gondolták, hanem abszolút derék, jóikaralu ember. Amikor Fényest
kibocsátották a gyűjtőből, a (uszok
ágyait sorrajárta, megölelte a túszokat
és megcsókolta őket. Mintha most is
látnám, hányan csókolták meg azok
közül, akik most üldözőbe fogták. Ebben a pillanatban kigyulladt a klotürlámpa. Huszár Károly cjenget, Szilágyi
rzonbin kéri, hogy beszédét egy
negyed órávjl
msghosszabbi hasse.

Szilágyi tovább beszélhet.
Felkiáltások a baloldalon: Megadjuk t
A baloldalon nagyon sokan ülnek
és egyszerre felállanak, hogy gyorsan
megszavazzák
Szilágyi
kérésit.
(A kormánypári képviselők a folyosón beszégetiek Szilágyi beszéde alatt
s várták m kor lesz vége. Mikor a baloldal felállt, hogy Szilágyinak meg
szavazza a továbbszólás jogát, az elnök
becsöngette a kormánypártiakat, de
mire beértek, a baloldal már Szilágyi
kérelme mellett szavazott.)
Szilágyi Lajos: H i kri'izáinám az
egységeapirti képviselők eljárását, hogy
a függöny möjtül leslék beszédidőm
lejártát és azt váriák, hogy szavazásukkal lo.'ábbi felszólalásomat It hitetlenné
tejyék, azt biszem nemcsak elnöki
rendreutasitásban részerülnék, hanem
még ki is vezetnének. Nincs olyan lesújtó szó, ami megvetésemnek kifej :•
zést adjon az egységeipárti képviselők

tanúsított magatartása felett.
Ezután hosszasan foglalkozik a kommün alatti magatartás igazoltatásának
kérdésével. Szóváteszi, hogy egy még
most is akfiv al ábornagy annak idején a Károlyi uralom alatt tanácsot
kért tőle, hogy miképen lehítn; képviselő, mert a tisztiszolgája megígérte
neki, hogy az ő vidékén feltétlenül
megválasz jik. Amikor ő azt tanácsolta,
hogy fe tétlenül polgáti programmal
lépjen fel, azt válaszolta neki, hogy
lehetetlen, mert már belépett a szociáldemokrata pártba. (Guiyos derültség a szociáldemokratáknál.)
Szilágyi Lajos ezután arról beszél,
hogy Btnarmegye egész tisztikara két
tisztviselő kivétetve' letette a románoknak a hűségeskü', de fátyolt vetetlek erre az esetre, tehát a forradalmi
felelősségeket különféleképp sn bírálták
meg.

A kormány balkezücn védekezik.
— Önök — mondja ezután Szilágyi
a jobboldal felé fordulva — szégyenletes eszközzel szerezték meg a többséget és igy a hatalmat; az elmúlt nemzetgyűlési választások alapjta engem
is pörbe fogtak izgatásért azért, mert
hangoztattam, hogy a földreformtörvényt feltételessé teszi az a sok „ha",
ami benne van. Ez élig volt arra,
hogy izgatásért pörbe fogjanak és internáljanak. A tuloldati képviselők izgatása felett szemet hunytak. Állítom,
hogy a kormány és a kormánypárt balkezüen védekezik az ellenzék
megnyilatkozásai ellen. Ez a javaslat mégis
csak a félelem javaslata. E i sem akarom azt, hogy az izgatók megválaszlhitók legyenek, de definiálni kell azla
izót, hogy mi az izgatás, mert önök
szerint izgat mindenki, aki a kormánynyal és az egységespirtlal
szemben áll.
Kistarcsán a főszolgabíró betiltott egy
gyűlést azzal az indokolással, bogy Kts-

tarcsa polgársága farsang vasárnapján
többet szokott inni a rendesnél s a kedélyek amúgy is fel vannak ilyenkor izgatva.
Ha a tömeg előtt kihirdettem volna,
nogy a főszo'gabirő milyen indokolással tiltotta be ezt a gyűlést, nagyobb
izgatást követtem volna el, minthogyha
a kormány működése fölött gyakoroltam volna jogos kritikái. (Elénk taps
és éljenzés az ellenzéken.)
Baticz Gyula a közigazgatási hatóságok eljárását birálja. Nem fjgadja
el a szakaszt.
Szakács Andor kéri, bogy a szakasz fölötti szavazást halasszák el a
vegyes szakaszok letárgyalásának befejezéséig.
Malaslts Géza kéri a tanácskozó képesség megállapítását, mire az elnök
az ülést tiz percre felfüggeszti.
Szünet után az elnök indítványozza,
hogy a mai napirenddel tartsák a hétfői ülést.

Lábhoz tett f e g y v e r r e l . . .
A napirendhez Malasits Géza szólal
fei. Felolvassa pártja deklarációját,
mely szerint a szoci ildemokrata párt
lábhoz tett fegyverrel fogja a Somogyi—
Bacsó-Ügyben az uj vizsgálatot
figyelemmel kísérni. A párt mindenre és
mindenkire való tekintet nélkül, mint
a munkásság képviselője,
állandóan
sürgetni fogja a kiderítetlen
gyilkosságok tetteseinek
kinyomozását.
Ha ez
nem vezet eredményre, ismét szóvá
f jgják lenni, kik voltak azok, akik
Somogyit és Bacsót meggyilkolták.
Ezután Szakáts József szólal fel. Ugy
látja, hogy a szociáldemokrata párt is
befejezettnek tekinti a gyilkosság ügyét.
(Elentmondások a baloldalon.) A szociáldemokrata párt deklarációja szerint
lábhoz telt fegyverrel fogja figyelni a
vizsgálatot. Az egységespárt teljesen
egyetért minden más pártokkal abban,
bogy minden tettes elnyerje büntetését.
Az elnök napirendi indítványát fogadja el.
Rupert Rezső cáfolja azt, hogy a
Somogyi-Ügyben
nem történt volna eltussolás. Kifogás tárgfává teszi a biróság eljárását, amiért az elnök rendreutasítja.
Rubinek István az elnök napirendi
indítványát fogadja el. A Ház ilyen
értelemben határoz.
Esztergályos János mentelmi jogsírelmét jelenti be. Szerdán a kisiparosság gyűlésén, amelyre ő is hivatalos
volt, fel akart szólalni, de a rendőrtisztviselő megakadályozta ebben.
Rakovszky belügyminiszter: Nem volt
bejelentve, hogy felszólal. A Ház az
ügyet a mentelmi bizottság eléutasitja.
Patacsi Dénes személyes kérdésben
szólal fel.
Ezután Proppír
Sándor szólal fel.
Barla Szabó az előbb azt kiállo'.ta felé,

hogy kommunista volt, ö t 1918-ban
utcai szónoknak küldték ki, hogy csillapítsa le az elégedetlen tömege', A
Károly-köru on azt mondták neki, hogy
menjen fel egy ház erkélyére és próbálja szétosilásra birni a tömeget. Nem
tudta milyen házba megy, csak elmondta beszédjét. A kommunizmushoz
semmi köze. Barla Szabó vegye tudomásul ezeket, ne rágalmazzon és ne
hazudjon. (Nagy zaj és felháborodás a
balo dalon.)
Percekig tartó vihar után az elnök
Proppxt a mentelmi bizottság elé utasi ja, mire a szélsőbaloldal nagy zajongásba tör ki. Relsinger
ingerüllen
kiált az elnök felé, aki őt is rendreutasítja.
Azután Barla Szabó személyes kérdésben szólal fel. Felolvassa a Pesti
Hírlap-nak P<opper Sándorra vonatkozó Cikkéi. E szerint Propper október
31-én több társával megjelent a Károlyköruton a munkapárt helyiségében és
azt a szociáldemokraf i párt részére lefoglalta. Piopper nem cáfolta meg ezt
a mai napig sem. Sajtópert sem indított a cikk kitételei miatt. Kijelenti, hojy
mindaddig nem vonja vissza állításait,
amig Propper ezt meg nerc teszi.
Nagy Vince a házszabályokhoz kér
szót.
Elnök: Melyik paragrafushoz?
Nagy Vince: A mentelmi jog ügyében kér szót a házszabályokhoz.
Elnök: Iyen Címen a képviselő urnák nem adhatom meg a szót.
Ezután újólag Propper Sándor szólal fel személyes kérdésben. Kijelenti,
bogy sokkal jobb dolga van, mintsem,
bogy minden ügyben állandóan a bírósághoz forduljon.
Az ü.'és a jegyzőkönyv hitelesítése
után fél 8 órakor véget ért.

Amundsen visszaérkezett expedíciójáról
anélkül, hogy az északi sarkot elérte volna.
Berlin, janius 19. Amundsen északsarki u járól a berlini lapok ugy értesülnek, hogy a két repülő északsarki
uija közben kedvezőtlen szelek
folytán
nyugati irányban tetemesen eltért.
Május 22-in hajnali egy órakor,
minthogy benzinkészletűk felét már
elhasználták, kénytelenek
voltak
egy
jégrepedés
jeletl
leszállani.
Mindkét
repülőgépet a leszállás után azonnali
jégtömegek
zárták
körül.
A ku'alók
megállapították, hogy az északi szélesség 37 fok 44 percén és a nyugati
hosszúság 10 jok 20 percén vannak.
Május 25-én és a következő napokon minden energiájukat arra irányították, hogy fel tudjanak szállni. Az
egyik gépnek végre a legnagyobb
nehézségekkel sikerült startolni,
jóllehet,

a repülőgép tetemes sérüléseket szenvedett, mégis ki tudott szabadulni a
jégtömegekből, azonban újból le kellett szállnia. Junius 15 én az expedíciónak sikerű t jelentékenyen megkönynyitett terheléssel újból felszállni, azonban az egész felszerelést
ki
kellelt
dobni és a gép csak igen
klsmennyiségü benzint tartott meg.
Rendkívül
erős ködben, mintegy kilenc órás ut
után elérték az Északi Fokot, itt érintkezésbe léptek egy arra hajózó norvég
vitorlással. A heves vihar arra
késztette az expedíciót,
hogy egy közeit
öböl nyugati részén védelmet keressen.
Minthogy a vihar a következő nap sem
vesztett erejéből, a repülők Kingbaybi
utazlak további benzinkészlet beszerzése végeit. Éjjel egy órakor érkeztek
Kingbayba a repBlőtr.

Amundsen jelentése.
Maga Amundsen a következő terjedelmesebb, második jelentést adja:
Miként e l s ő jelentésünkben hangsúlyoztuk, fölöttébb valószínűtlennek tartjuk,
hogy a sarki tengernek európai oldalán
még tovább északra és az északi széles
ség 88 ik Sokán tul szárazföld volna.
Semmi okunk föltételezni, hogy arra a
jégviszonyok olyanok, hogy tovább észak
felé le lehessen szállni. Ebben az esetben
pedig az Igazi északi sarkon lehetetlen a
leszállás és természetesen épp oly lehetetlen minden megfigyelés, vagy a tenger
mélységének megfigyelése. Ilyenformán a
sarkon csak átrepülni lehetett
volna,
azoknak a pontos méréseknek és megfigyeléseknek eszközlése nélkül, amelyek
csak a jég hátáról lettek volna lehetségesek
Mivel más megfigyelések
különösebb
jelentőség nélkül valók lettek volna és
ez nem lett volna érdemes a fáradságra,
tehát az egész merész kockázatot mellőztük. Igy aztán a további északi irányból
kelet felé fordultunk, hogy az eddig még
fel nem fedezett területeket
átrepüljük.
A napi adagokat már az első naptól
fogva fejenkint 300 gramra csökkentettük.
Hogy a 25 ös számú repülőgépet kiszabadítsuk, minden energiánkat össze kellett szednünk és a következő haszonnégy
napon át a legkülönfélébb nehézségekkel
kellett megküzdenünk, amelyeket számunkra a sarki tenger kiszámíthatatlan
szeszélye tartogatott. 25-ös számú repülőgépünket csak a legnagyobb erőlködés
után sikerült felszabaditanunk. A repülőgépen meglátszanak ugyan az erős kopás jelei, mégis sértetlenül vonszoltuk a
jégtorlasztól a starthelyig, amelyet nem
nagy távolságban kiszemeltünk. Most
kezdődtek súlyos megpróbáltatásaink és
g0

]uÍúuTU én a jégmezőn nagy szakadékok támadtak, amelyek egész munkánk
eredményének harmadát a jégről elsodrással fenyegették. Junius 15 én, miután
rakományunkat lényegesen csökkentettük,
kísérletet tettünk a fölszállásra. Ma]dnem
egész podgyászunkat eltávolítottuk és csupán egész kevés készletet tartottunk meg.
10 óra 40 perckor meghatároztuk az irányt
visszafelé és izgalmas repülés után, amelyet részben sürü köd között tettünk meg,
elértük a Spitzbergák
földjét az Északi
Foktól északkeletre, miután 8 órát és 35
percet repültünk.
Az Északi Fokra visszaérkezve, várni
kezdtük a kedvezőbb széljárást, hogy
tovább repülhessünk Kingsbay-ba, Mindössze 120 liter benzinünk maradt, ennyivel kellett elérnünk azt a területet, ameddig a Hobby patruljáratain eljuthatott.
Leszállásunkról összesen 100.000 négyzetkilométernyi ki nem kutatott területet hódítottunk meg. Közvetlenül leszállásunk
után arra haladt a Sjoeniv norvég rozmárvadászhajó a Batafjordból. Azonnal hozzásiettünk és ők örömmel, vették vontatókötélre a repülőgépeket. Éjszaka a szél
viharrá fokozódott, ezért kénytelenek voltunk a Lady Franklin öböltől nyugatra
a szárazföldön védelmet keresni s ott
töltöttük el az éjszakát. Mivel junius
16-án semmi jele nem mutatkozott annak,
hogy az időjárás jobbra fog fordulni,
a repülőgépeket a szárazföld jegén a
Lady Franklin öbölben kikötöttük,
az
expedíció tagjai pedig a Sjoeniv fedélzetén visszatértek
Kingsbay-ba,
hogy
megfelelő mennyiségű
benzint
vegyünk
másunkhoz
és később visszahozzuk a
repülőgépeket
Csütörtökön
körülbelül
hajnali egy órakor érkeztünk Kingsbayba.
Egész repülésünk alatt nagyszerű szolgálatokat tettek nekünk a Goerz féle napkompasszok. Másrendszerü repülőgép,
nem Dornier-tipusu, nem állotta volna
ki a nagy nyomást. Különleges épitési
módjuk minden más típusnál alkalmasabbá tette ezeket a mi igényeink számára. A Rolls Royce- motorok már a re-

pfllés első óráiban kitűnően beváltak.
Soha egy pillanatra sem kellett miattuk
aggódnunk. A motorok egész
éjszakai
utunkon pillanatnyi
pontossággal
startoltak és ez mentette meg repülőgépeinket,
amikor kénytelenek voltunk azokat a fenyegető jégzajlásból
minél
hamarabb
élvinni.
Roald Amundsen.

Minisztertanács.
(Budapesti tudósítónk
telefonjelentése.)
Ma minisztertanács
volt,
amelyen
folyóügyekkel foglalkoztak. Többek között sor került a betuházási programra,
azonkívül Bud János ismertette a hétfői ülésen elmondandó expozéját.

Elkobozták a Vági-féle
szocialista-csoport lapját.
(Budapesti tudósítónk
telefonjelentése.)
Nagy feltűnést keltett, hogy a mai napon elkobozták a Fáklya cimü időszaki
sajtóterméket. A Fáklya a Vági-féle
szocialista-csoportnak volt a lapja és
időnként más-más címen jelentették
meg. A főkapitányság ma kapta meg a
belügyminiszter rendeletét, azonnal meg
is jelentek a lap szerkesztőségének
Mária-utcai helyiségében és nemcsak,
hogy elkobozták az ott lévő lappéldányokat, hanem az utcai terjesztésen kivül a lap megjelenését is betil'ották.

Csak Felső-Ausztria kapott
kölcsönt Amerikától.
Bécs, jun'ui 19. A szövetséges tartományok két amerikai bankcsoporttal
hónapok óta folytatott tárgyalásai csak
részleges eredményre vezettek. FelsőAusztrii számára New/orkban Jegyzésre
került ugyan ötmillió dolláros kölcsön
7 százalékos kamat és 925 árfolyam
mellett, azonban Stájerország, Ksrinthia,
Tirol és Salzburg, amelyek 15 millió
dolláros beruhizási kölcsönt kerestek,
egyelőre még nem kötöttet semmiféle
megegyezést és valószínűleg csak egy
hónap mulya lesz altalmuk, hogy a
Speier és Társa cég képviselőjével
ujabb tárgyalásokba bocsájtkozhassanak.

Kelet-európai konfliktus esetén
Anglia is háborúba sodródik.
London, junius 19. A baloldali lapok
egymásután támadják a kormányt a német paktumot támogató politikája miatt
Az Evening Standard azt írja, hogy Németország valószínűen nem fogja elfogadni a francia jegyzékben foglalt javaslatot, mert Németország
nem egyezhet
bele abba, hogy a keleti határ ne vétessék revízió alá. Ha Franciaország szerződéseiből kifolyóan kénytelen lesz Lengyelország és Csehország segítségére sietni,
ugy Anglia abba a kényszerhelyzetbejut,
hogy közbe kell lépnie, miután ő garantálta a keleti határokat.
Nagybritannia ezáltal vagy Franciaországgal, vagy
Németországgal fog
szembekerülni. Jelenleg egész Európában állandó a háborús veszedelem és
a keleti határok miatt előbb utóbb
valószínűen kitör a háború, melyet majd
nem sikerül lokalizálni. Amennyiben
Németország elfogadja a francia javaslatot, de kötelezettségeinek nem tesz
eleget, ugy Franciaország kénytelen lesz
német területet megszállni és ha ezt megteszi, ugy megint Anglia kényszerhelyzetbe jut, mert Nagybritannia számára
nem kívánatos, hogy a Rajna francia
folyam és Belgium Franciaországtól függő
állam legyen.

1925 junius 20.

Fischhoff Gyula nagyérdekességü megállapításaival
teljesen uj irányba került Ferry grófnő 100 milliárdos
végrendeletének ügye.
A szegedi grafológus véleménye alapján a gráci törvényszék elutasította
az oldalági örökösök keresetét.
Hosszú hónapok óta áll a nyilvánosság előt Ferry Lipútni
grófnő
százmilliárdos végrendelete, amelynek ügyében egyszerre folytak a tárgyalások a
budjpesti, valamint a gráci bíróságok
előtt. A budapesti Ítélőtáblán éppen
most hangzik a végső akkordja ennek
a nagyarányú p3rnek, ameynek kapcsán szenzációi,
perdöntő
adatokkal
szerepelt Fischhof Gyula szegedi bankigazgató, az országosan ismert grafológus, akinek legkiemelkedőbb sikere az
emlékezetes sok százmilliós Forgácsféle végrendeletnél volt, ahol ugyancsak az ö vizsgáatai es megállapításai
alapján dőlt el a pör. A Déimagyarország munía ársa erről a kiváló érdekességü ügyről a következő részleteket jelentheti:
A régi monarchia arisztokrata társadalmának egyik leg smer ebb alakja
volt Ferry Lipótné grófnő nemcsak különcködő életmódja mia t, de mai értékben mintegy százmilliárdot
kitevő
hatalmas vagyonával is. A grófnő körülbelül 12 év előtt vfgrendelkezet', a
mikor hatalmas ingatlanai és készpénz
vagyona általános örökösévé gróf Nemes Jánost nevezte meg. A végrendeletet azután három b nfentes arisztokrata aláirta, mint tanú 1919 ben azután meghalt a különcködő grófnő. A
végrendeeiet fölbontották, megkezdték
vé*reh jáíát — mkden a legnagyobb
csöndben és nyugalomban folyt.
Nemsokéra azután meghalt lovag Cardona Hearik aki ugyancsak aláirta a végrendeletet. És ekkor kezdődik meg a
nagyarányú pör két biróság előtt. Az
oldslági örökösök ugyanis, lovag Wachtler Lipót és társai pörrel támadták meg
a százmilliárdos vágrendelelet,
miután
lovag Cardona meghalt is
kihallgatni
már nem lehetett . . .
A keresetben két indokkai érvellek.
Először is azt állították, hogy a három
tanú közül oz egyik, a nemrégen elhunyt lovag Caraona nem volt jelen a
végrendelkezésnél és aláírása csak utólag került rá a végrendeletre. A második indok pedig az volt, hogy Ferry
grófnő olyan különcködő életet élt, hogy
önrendelkezésre
egyáltalán
nem
volt
képes.
Nagy apparátussal indult meg a
pör egyszerre két törvényszék előtt,
Pesten és Grácban, mivel Ferry grófnő
birtokainak
egy része Ausztriában, a
másik része Magyarországon
fekszik.
A budapesti törvényszék hónapokkal
ezelő t helyet is adott a kei esetnek és
hatálytalanította
a százmilliárdos
végrendeletet.
Indokolásában pedig azt
hozta fel, hogy az egyik tanú, Dosudil
Róbert azt is vallotta, hogy nem lá'.ta
a végrendelkezésnél Cardona lovagot.
Ugyanakkor pedig a gráci Landesgertcht Dosudtll nem bocsojtotta eskü
alá, mert vallomását aggályosnak
tartotta.
A nagyarányú pör pedig változatlan
hévvel folyt tovább. Nemes János gróf
képviselője, dr. Csernyánszky
Aladár
ügyvéd, nyug. kúriai biró
felkérte
Fischhof Gyulát a végrendeletnek Írásszakértői
megvhzgátasára.
A grafológus néhány nap előtt Grácba utazót,
ahol megvizsgálta az eredeti végrendeletet, valamint mlkrofotogratiai felvételeket készite t.
A vizsgálat pedig szenzációs eredménnyel jár'. Fischhof Gyula ugyanis
megáll pitotta, hogy a
végrendeletet
egyszerre irta alá mind a három tanú,
tehát lovag Cardona aláírását nem tehették rá később. Ezt a tényt pedig
abból vezette le, bogy ha Cardona
aláirása csuk későbo, a végrendelet
összehajtása u án került volna rá a
papirosra, tinta szétfolyt volna
néhány
tized milliméteren a papiros
törésein.
A mikrofotografiai felvételek pedig tsztátt mu atják, hogy a töréseken
nem
folyt széjjel
egyik aláírás sem. Igy
Cardona is ott volt a végtendelkezésnél.
Ezt a szenzációs érdekességü véeményt Nemes gróf képviselője azonnal
bemmatta a Landesgench nek, valamint bemutatta a felvételeset is. Ennek
alapján azután a gráci biróság elutasí-
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totta a keresetet.
Dr. Csernyánszky most a budapesti
ítélőtáblának is benyujtota Fischhof
Gyula terjedelmes elaborátumát és kérte
ezeknek a kétségtelen bizonyítékoknak
alapján a keresetet elutasítani. A Tábla
alaposan át is tanulmányozta a véle-

mény1, valamint a felvé'eleket és c a
délben kihirdette, hogy végzését junius
24 én fogja kihirdetni.
A budapesti ítélőtábla ítélete igy
még nem ismeretes, de a szakérlök
előtt már is világos az, hogy Fischhof
Gyu'a megállapításaival teljesen uj vágányra terelte a százmilliátdos végrendelet ügyét. A véleménnyel pedig már
is szenzációs eredményt ért el a gráci
Landesaerictitnél, amely elutasította lovag Wachtlerék keresetét. Most az
egész nyilvánosság fokozott érdeklődéssel néz az ítélőtábla ítélete elé.

(v.:

A francia szocialisták
nem támogatják tovább Painlevé kormányát.
Páris, junius 19. A baloldali kartellhez tartozó pártok veze őségé tegnap
tanácskozásra gyűlt össze. A tanácskozáson a szocialisták kijelentették, hogy a
mai politikai viszonyok mellett egyhangúlag elhatározták, hogy a támogatás
politikáját
beszüntetik
és fenntartják
cselekvést szabadságukat.
A Painlevékormány politikájával két okból nem vállalnak többé közösséget még pedig a
pénzügyi politika
és a marokkói
politika miatt. A kartell többi csoportjának
képviselői azt válaszolták, hog/ a szocialisták rendkívül súlyos felelősséget
vállalnak magukra. Határozatot nem hoztak, mert eredményre jutniok nem
sikerült. A tanácskozás ilyenformán a Gaulois
szerint minden döntés nélkül
végződölt, végérvényes döntésre csak két n*p múlva ketü'het s;r.

Német vélemény a francia jegyz
Berlin, junius 19. Bár a berlini lapok különbözőképpen ítélik meg a
francia jegyzéket, abban mégis egyetért
az egész sajtó, hogy a francia javashtok, ami a kötendő dön őbirósági
egyezmény és az erre vonatkozó biztosítékokat illeti, msgyarázüra szorulni k. Pé'dául a német—lengyel döntőbírósági egyezmény esetén Franciaország a jegyzék szerint mint kezes közvetlenül beleavatkozhat
még az esetleges német—lengyel
konfliktusba,
ha
ugy találja, hogy kötelessége Lengyel-

orstágn k a döntőbírósági egyezményben lefekie ett (0,-ait megvédelmezni. A
lapok bangsulyozzák, hogy ez a határozat elleniéiben áll a Népszövetség
gondola'ával, amely szorosan összefügg
a biz onsági paktummal. Ellen étes
volna a Népszövetség szabályaira, ha
v.lamely döntőbírósági egyezmény kezese tulteüstné magát a népszövetségi
egyezsfgokmá y valamennyi kikötésén
és önhatalmúlag
erőszakot
alkalmazhatna.
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Rendbe kell hozni a villamosvasút vonalait.
Az ujszegedi vonal megnyitása.
A törvényhatósági bizottság egyik
lakjától kaptuk a kővetkező sorokat:
Tekintetes Szerkesztőségi Érdeklődéssel olvasom nagybecsű lapjukban
azokat a cikkeket, amelyek a légszeszgyár megváltásával kapcsolatos valamennyi szempontot a közönség elé
akarjak tárni. Helyes a.kérdésnek ilyen
minden oldalú megvilágítása, mert bizonyára nozzájárui ahhoz, hogy ezt az
elrontott ügyet végre egyszer jol rendbe
lehessen hozni. Engedtessék azonban
meg nekem, hogy a légszeszgyár és
villamteleppel való beható foglakozás
aktualitása kapcsán felhívjam a figyelmet a villamosvasút mostani állapotára.
Mindenek előtt ludri szeretné a közönség, hogy mért késnek még mindig
az ujszegedi vonal helyreállításával,
nem beszélve arról, hogy a szerződés
értelmében köteles lenne
vállalat a
Tisza Lajos-köruton is járatni kocsikat. No de ne ragaszkodjunk szigorúan a szerződéshez. Hiszen azóta,
amióta ezt a szerződést megkötötték,
világháború is volt, lezajlottak forradalmak és az ellenforradalom, mely
ezeket nyomon követte, még mindig
nincs likvidálva. Tudni szeretné azonban a város közönsége, hogy a bató88g mikor tekinti az időt elérkezettnek arra, hogy követelje a villamosvasúttól szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséi. Az emiitett nagy
események, ugy tudom, egyetlen egy
esetben sem szolgáltak
akadályául
annak, hogy a viteldijak rohamlépés-

bea emeilessenek. Ha a halóság mégis
jónik látta „méltányoskodni", üsse kő.
Most már azonban gondoskodni kel*
lene róla, bogy a villamosvasút felvegye teljes üzemét
Érthetetlen azon kivül, teljesen érthetetlen, hogy miért hagyhatja a vállalat egészen lerongyolódott állapotban
az alépítményt. Szenvedés a fővonalon
is utazni s hogy mit jelent házakra,
lakókra a villamosforgalom mai állapota, arról sokat beszé hetnének például a Jók'.i-utca lakói és háztulajdonosa. A temetői forgalom ped g már-már
teljesen tűrhetetlen Ezzel szemben nem
lehet azzal érvelni, hogy akinek tűrhetetlen, az ne vegye igénybe. A vállalatnak monopóliuma van. Ezért kellett
a szerződésben kötelezettségeket vállalnia. Ezért kell öt a hatóságnak a
szerződés
betartására
kényszeríteni.
Még pedig most már
haladéktalanul.
Teljes közlekedés, jó alépítmény és
tisztán tartott kocsik kellenek. Ez a
legkevesebb, amit a közönség joggal
megkívánhat.
Készséggel adtunk helyet ezeknek a
soroknak A villamosvasútnál zavartalanul elhatalmasodó mizériákon segiteni ke l. A közönség nagymértékben
érzi különösen az ujszegedi vonal
hiányát. A pályatest mostani rozogaságát
sem szabadna a legrövidebb ideig sem
tűrni A vállalat elég magas tarifát
szed. Adjon elég jó forgalmat. Csak
elég jót!

Hárommilliárd korona forgalmi adóelőleget
kapott a város.
Elmaradt a városok külföldi kölcsönére vonatkozó
Ismeretes, hegy c. polgármester a
pénzügyminiszter távirati meghívására
csütörtökön reggel Rack Lipót pénzügyi tanácsnok társaságában Budapestre
utazott, nogy részt vegyen a magyar városok külföldi kölcsönére vonatkozó értekezleten. A polgármester elutazása
előtt hosszabb nyilatkozatban ismertette
álláspontját, amely szerint a város csak
máafétmiliio
aranykeronás köcsönre
reflektál, mert m m kivánja kockázlefni a
városháztartáa jOvöbeui pénzügyi biztonságát. Ebből a másfélmillió koronás

értekezlet.

kölcsönból megkezdek majd a tanyai
varul építését és a Fehér-tóra tervezett
halászat megvalósítását.
A polgármester csütörtökön éjfél már
f U z a is érkezett a fővárosból anélkül,
bügy a külföldi rö csön ügyében végezhetett volna valamit. Érdeklődésünkre
elmondotta, ho^y a tárgyalások megindításához szükséges adatokat a pénzügyminiszter nem kapta még meg, c7
értekez het pedig azért hivatta Öi;ze,
mert bizton számított arra, hogy csütörtökön a lelárgyalásra váró anyag

együtt lesz. Az értekezlet igy elmaradt
és egyelőre bizonytalan, hogy mikor
tartják meg iz érdekelt városok képviselői.
— Azért nem jöttem haza üres kézzel még sem — mondotta a polgármester. — A pénzügyminisztériumban megsürgettem a forgalmi adó részesedésűnkre igért előleg kiutalását. Megtudtam, hogy a kiutalás már meg is történt és a mai postában csakugyan megtaláltam a hárommilliárd korona forga'mi adóelőleg kiutalásiról szóló pénzügyminiszteri értesítést. A pínzi a legrövidebb időn belül kézhez kapjak és
arra használjuk fei, hogv befejezzük
belőle a folyamatban lévő építkezéseket és utcajavitásokat. Ez a hárommilliárd garantálja azt, hogy sem a
bérházak építésénél, sem pedig az utcijavitásoknál fennakadás nem lesz. Igy
a két bérház augusztusra föltétlenül elkészül és november elsején már beköltözhetnek a lakók is.
— Eljártam mig a pénzügyminisztériumban az állami alkalmazottak viszszatartott kereseti adója ügyében is.
Arról értesítettek, bogy a városnak «z
állammal szemben még körülbelül egymilliárd korona adóssága van a régebben folyósított tisztviselői előlegekből.
Ezt sz egymilliárdot az állami alkalmazottak kereseti adója januir elsejéig
letörleszii, tehát csak Január után kaphatja meg a város az állami alkalmazottak kereseti adóját.
Arra a kérdésünkre, hogy az értekezlet elmuadáss nem jelentheti e a
küiföidi kölcsön folyósi ásán*k eltolódását is, a polgármester határozott választ nem tudott adni, sőt azt sem
tudta megmondani, hogy a kölcsön
mikor válik felvehetővé.
A kü földi kölcsön körűi tehát meglehetős határozatlanság uralkodik, amiből azt lehet következtetni, hogy ebben
az évben már bajosan lát
külföldi
pénzt a város, vagy ha lát ts, abból
az idén már nem igen építhet vasutal,
vagy halászatot.
Pedig ugy az alsótanyai kisvasul, mint a fehértói halászat
megépítése sűrgCs lenne, i kisvaiuté
azért, mert a kétmilliárdért vásárolt
vasutanyBg a legkörültekintőbb gondosság ellenére is vészit értékéből, a
fehértói halászatnak pedig azt a veszteséget kellene sürgősen pótolnia, amit
a városi húsüzem és a kenyérgyár megszüntetése okoz a városnak.
A hivatalos külföldi kölcsönön kivül
egyre-másra kap a vároa külön, egyéni
kölccönajánlatokat. Legutóbb — mint
ismeretes — egy amerikai érdekeltség
kínált nagyobb dollárkölcsönt, ujabban
pedig egy előkelő állású szegedi orvos
közvetítésével egy másik amerikai pénzcsopott ajánita fel Szegednek dollárjait
A városnak tehát bőség's alkalma lehetne kedvezményes kölcsönök felvételére és észszerű felhasználására, dehát
a városházán nagyon idegenkednsk még
mindig a pénztől.
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Márffyék bombapörét csak
az ősszel tárgyalja a Tábla
Budapest, junius 19. A Tábla ez év
május 28 án nyilvános tanácsülésen Nyirő
Géza kúriai biró elnöklésével döntött a
Márffyék által e'őierjesztett bizonyításkiegészítésnek kérdéséuen. Két napig tartó
nyilvános tanácsülés után a királyi Ítélőtábla elrendelte Márffyék ügyében a bizonyitás kiegészítését. A tábla határozatában különösen arra vonatkozóan tartja
szükségesnek a bizonyitáskiegészitést, vájjon Márffyék beismerő vallomásukat csakugyan kényszerítő körülmények folytán
tették-e meg. Elrendelte ugyanekkor a
Tábla azoknak a vidéki tanuknak a kihallgatását, akikkel a bombapör elítéltjei
alibit kívánnak igazolni. A bizonyításkiegészítésnek lefolytatásával Zahár István
kúriai birót bízták meg.
Hir szerint a királyi Ítélőtábla ma délelőtt ugy döntött, hogy Zahár l3tván kúriai b'ró ez év julius 7 étöl 9-éig hallgassa ki mindazokat a fővárosban tartózkodó tanukat, akiket a királyi ítélőtábla a bizonyitás kiegészítése során kihallgatás végett megjelölt. Zahár István
kúriai biró a kihallgatás után dönteni fog
afelett, hogy a vidéki törvényszékek mikor
foganatosítsák a többi tanú kihallgatását.
A bizonyitás kiegészítésének lefolytatása
után a királyi Ítélőtáblán Nyirő Géza kúriai biró tanácsa azonnal ki fogja tQznl
Márlyék ügyében a főtárgyalás rwpját.
Előreláthatóan a bombaporök ögye tanyád színét miatt ősz előtt nem kerül
^tárgyalásra.
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Kalmát Szilveszter ügyész a bünteIzgalmas jelenetek között hirdették ki tésben
megnyugodott; a védő enyhítésért, s a minősítés miatt jelent be felebaz ítéletet Stern-Csillag bűnügyében. bezést. Dr. Széchenyi ezután kéri a

társadalmi összeköt'e'ésekkel rendelkezik. Rónainé ez év elején megjelent
nála Bécsben é* elmondta, hogy egy
előkelt pesti hölgy megbízta őt azzal,
törvényszéket, bogv bocsássa szabadon hogv két tehermentes házára kölcsönt
tiárom és fél évi fegyházra Ítélték Stern-Csillag Lászlót.
Sternt rendőri felügyelet
alatt, hiszen vegyen fel. Miután a hölgy betegsége
Stern Csillag László monstre kosztVizet hoznak, már-már elvágódik szívbaja van. A biróság azonban, te- miatt nem mehetett Bécsbe, felhatalpénz-bünügyébsn — mint jelenteltük Stern, amikor fellocsolják
a jolyosón. kin et'el a súlyos büntetésre, továbbra mazta Rónainéi. hogy az ő megbízá— tegnap befejezték a bizonyítási el- Felesége, amint magához tér, görcsö- is fogva tartja Sternt.
sából vétessen fel egy közjegyzői okjárást, ma azután a végső adatok össze- sen jajgat.
Egy óra elmúlt, amikor a hallgató- irata', melyben nem Rórtainé, hanem
gezésére és a pörbeszédekre került
Öt p?rc múlva fuhász elnök folytatja ság lassan távozik a teremből. Végül Krelner Margit személyazonosságát
Igasor. A tárgyaló erem képe ma sema tárgyalást, Stern keservesen
zokogva, a börtönőr felkíséri az elitéltet is Éppen zolja. Biberovicz azt gondolta, hogy
váltói ott, szoiongásig megteltek a pad- meggörnyedten áll a biróság előtt. Hal- annál a lépcsőnél, amely a fogházba
Rónainénak tényleg van erre felhatalsorok és ugy látszott, bogy az Ítélet- kan, el-elcsukló hangon mondja:
vezet, utoléri egy feketeruhás asszony. mazása és megjelent még Jellinek közhirdetésre ma még többen jöttek el.
— Fe'ebbezek, mert csalásban is Könnyezve borul rá az elítéltre. SternAz itilethirdeiisnil
azután
irgalmas bűnösnek mondtak ki, a többit elisme- Csillag fehsége. Az elitélt megsimo- jegyzői irodájában és igazolta ott Rónainéi.
jelenetek játszódtak le a tárgyalóterem- rem . . . jelebbezek enyhítés végett.
gatja feleségét, azután eltűnik a lépcsőn.
A bécsi rendőrfőnök Weybora korben, Stern-Csillag és felesége
többször
mánytanácsost bista meg az flgy bécsi vorosszul lettek, ugy hogy félbe
kellett
nitkozásitinak kinyomozáaára. Egyelőre
szakítani a tárgyalást.
nem Indult se Jellinek, se Biberovicz
Elöszördr. Kalmár S ilveszler ügyész
ellen
eljárás, de a rendőrség mind a
Az
Avar-utca
saroa
árkában
fetrengett,
tartotta meg vádbeszédét. Kifejtette,
kettőt
szemmel tartja és amennyiben a
hogy Stern-Csillag bünöi könnyelmüPénteken délelőtt szomorúan tragikus Alig let ek rá figyelmesek a járókelők, nyomozás budipesli adatai el'enflk szólséggal járt el mindegyik ügyben, ltlki- ügy került a szegedi rendőrség elé. P. amikor nagy dühvel belevetette
magát
ismetttle; ül kihasznáta a hiszékeny I, 21 éves jogásznak ma kellett volna az Avar-utca sárral teli árkába. Ott a nának, ugy a bécsi rendőrség el fog
emberek nyereségvágyát és igy igen letennie első szigorlalát a szegedi egye- sárban c?u*zkált föl és alá, majd izga- ellenük járni.
Rónainé urát különben Bécsbei ugy
sok kisembert fosztott meg összegyűj- temen. A fiatal jogszigorló
agya el- tottan kiáltozni kezdett. Nemsokára
tött vagyonkájától. 165 rendbe'i okirat- borult a szigorlattól való félelmében ugy, rendőrt hívlak, aki csak hosszas unszo- ismerik, mint egy budapesti szabócég
hamisitással és hé'rendbeli csalással hogy be kellett szállítani
az egyetemi lás után tudta bevinni a rendőrségre. régebbi tulajdonos főnökéi, aki azonban ezt a cégjegyzést csak ürügynek
vádolja, törvény szerinti ítéletet kér. elmeklinikára.
— Szigorlatozni kell. szigorlatozni használta fel arra, hogy különböző
Dr. Széchenyi
István védőbeszédéP. I. jogszigorló csütörtökön indult kell, hangoztatta dr. Véber kapitány
kétes pénzügyieteket bonyolítson le
ben kére, h gy a biróság vegye te- el Egerből, hogy pénteken délben leelölt, mennyi pénzébe kerültem szegény Bécsben.
kintetbe az itéLtnél a szerencsétlen tegye Szegeden első szigorlalát. A fiatalgazdasági helyze ét. Stern töndelme- ember öivegy édesanyja $ox nélkülö- anyukámnak...
Budapest, junius 19. A mai nap foCsak nagynehezen lehetett rábeszélni,
sen beismert mindent, sőt saját maga zés között él és csupán szért taniitatta
lyamán Marinovich Marcel rendőrfogaljelentkezeit a rendőiségen. Enyhe Íté- éveken át fiát, mert a fiatalember nem- hogy tnlassza el a vizsgát szeptem- ma?ó kihallgatta Zala Károly nemrég
berre. Amikor ez megtörtént, a szerenletet kér, mert csak ez segíti tiö a csak, hogy kitüntetéssel tette le a gimelhalt bornagykereskedő ügyvédjét, akicsétlen fiu láthatólag megkönnyebbült
megtévedt ember megjavulását.
náziumi érettségit, hímem eminens eredről Rónainé vallomásában szintén szó
Két és fél óráig tanácskozott a tör- ménnyel végezte az egri jogakadémiát is. és megnyugodott. Nemsokára azután esett. Ebhei Rónainé azzal védekezett,
bevitték az egyetem elmekllnikájára, mivényszék, a hallgatóság azonban mindPénteken hajnalban érkezett Szegedte vel a hatósági orvos ön- és közveszé- hogy őt Zala Károly bornagykereskedő,
végig kitartott rendületlenül. Félegy a fiatalember, akinek csak néhány száztovábbá két aradi borkereskedő, névórafcor vonult be a törvényszék a leg- ezer koronája volt, ami alig volt ele- lyes elmezavar tüneteit állapította meg. szerint Klárik Ferenc és Bodor János
A klinikán azután megállapították, hogy
nagyobb csendben. Stern Csillag föláll gendő a sxigorléti dijakra. Igy nen is
tellesen kiforgatta vagyonából. Ezekkel
P.
I.-n egyszer már mutatkoztak tizenegy tudvalevőleg üzleti összeköttetésb-n állott
sápadtan és látszik, hogy reszket.
vett magának lakást, hanem jegyzeteieze őtt az elmezavar tünetei, és állítólag miattuk kényszerült volna a
fuhász elnök ezu án kihirdeti az íté- vel nekiindult az utcáknak és hajnal- évvel
letet, amely szerint a törvényszék 164 ban ismételgette az egyes tárgyakat. amikor édesapja meghalt és egy lelki- szélhámoskodásukra.
rendbeli magdnokirathamisitas
bűntetté- Délelőtt már föitünt a járókelőknek ide- ismeretlen ismerős a tíz éves fiúval azt
Zala K4ro'y
ügyvédje
ma délben,
négyrendbeli
magánoklrathami- ges viselkedése, majd tz rgyetemen, hitette el, hogy apját élve temették el.
előtt kihallgatása alkalmával azt a
sitás vétségében,
13 rendbeli
csalás amikor jelentkezett, már súlyos zavaró
A klinikán a szerencsétlen fiatalem- meglepő vallomást tette, hogy Zala
bűntettében
és egyrendbeli
sikkasztás das tünetei jelentkeztek. Ledobta Indexét
ber izgatottan számolgatja pénzét:
Károly soha semmiféle
összeköttetésbűntettében mondta ki bűnösnek Stern- és kalapját, majd hirtelen elrohant a
— Tizennégyezer koronám van . . . ben nem állott Rónalnévol
és RóCsillag Lászlót és ezért
szigorlati
teremből.
engedjenek haza . . . szigorlatozni . . . nainé vallomásának
ez a része merő
Vad futással rohant ki a városból, Tizennégyezer koronám van, engedje- valótlanság. Erről jegyzőkönyvet veitek
három és fél évi fegyházra, 22-szer
majd
az Avar-utcában kiáltozni kezdett. nek haza u t a z n i . . . Anyukához . . . fel, amit hozzácsatoltak az ügyészség500X00 korona pénzbüntetésre és
hez átküldendő iratokhoz.
tíz évi hivatalvesztésre, valamint
politikai
jogainak
elvesztésére
Rónainé elmeállapotáról hivatalos jeítélte. A vizsgálati fogsággal négy
lentés a főkapitányságra valószínűleg
hónapot kitöltöttnek vett a biróság.
csak a jövő hét folyamán érkezik. Erre
az időre várják a bécsi rendőrségnek
Halk mor j reszket végig a hallgaa
nyomozás lefolytatásáról szóló lelenRónainé
hamis
vallomása.
tóságon, Stern-Csillag teszket és niíését és addig ez ügyben a budapesti
gyen lehaj ja a fejéi. Juhász elnök toTeljesen tisztázatlan még Biberovicz
Bécs, junius 19. A bécsi rendőrség
tendőrség részéről semmiféle lépés nem
vább folytatja:
ma délelőtt megktzdie a kihallgatáso- Jaroszláv ukrán követ szereplése. Az a várható.
kat Rónai Nándorné nagyszabású szé- hir, hog? Biberovicz Bécsből menekült
Stern-Csillag hat sértettnek
köteles
megfiielni
15 nop alatt 34 milliót, mi< delgési bünügyében. M i reggel meg- volna, vagy már régebben hagyta volna
a többi iértettet polgári pö re u'asi- jelent a rendőrigazgató, ágnál a buda- el az ositrák f i várost, nem bizonyult
Nagy botrány volt
pesti rendőífókapitártys'g egyik főtiszt- valónak. Megállapi ották, hogy Bibetotta követelésével.
a
sfaupstinában
a Radics-párti
Az itélet indokolása megállapítja, viselője, aki magával hozta a bünpör rovicz nem volt aktiv diplomata és
mandátumok miatt.
hogy a vádlott beismeréséből tényként akiaanyagának azt a részét, amely a mint Ukránia képviselője Bécsben nem
volt
akredi'álva.
Ugy
íá
szik,
csak
ő
bécsi
hamisításokra
vonatkozik.
Belgrád,
junius 19. A skupstlna
állapították meg, hogy a váttókat
maga adta ki magát ukrán
követnek. tegnapi ü'ésén óriási botrányok játfelllnek
Leó
közjegyzőt
már
egnap
meghamisította, azokat saját céljaira
Ennek köve keztében a jogi helyzet szódtak le. Zomics képviselő erős táhasználta
fel. Ezzel
elkövette a kihallgatták ugyan, de ma újból a rendvele szemben máskép alakul, mint azt madásokat intézett a kormány és a
őrség
elé
idéz'ék,
mert
eteő
vallomása,
csa'ás bün'ettét. A ravasz fondorlatot
eleinte gondolták, miuíán Biberovicz skups ina elnöke ellen, mert a Radicsabban látja a birdság, h:gy a sírlet- amely ugy szól, hogy a hitelesítést
hivatal- semmiféle diplomáciai különvédelem- párt mandátumainak igazolását szánteknek pénzük jó kihelyezését igérte, ezzel nem ő maga végezte, hanem
ben nem részesülhet, mert nincs ex
dékosan elhúzzák. A képviselők a legsze mben a pénzeket a sí ját céljaira hasz- beli elődje, aki néhány hónappal ezelőtt
territoriális joga. Biberoviczot a rennyugdíjba
vonult
és
most
már
nem
nagyobb sértésekkel illették Szubotlcs
nálta fel.
Bécsben,
nem bizonyult dőrség elé citálták, ahol jegyzőkönyvbe alelnököt, aki a tárgyalást vezette.
Enyhítő körülménynek vette a b ró- tartózkodik
nv ndta, hogy ő Rónai Nándornét nem
ság töredelmes beismerését, amely egye- valónck. Tény az, hogy a h misitott Bécsből ismeri, hanem budapesti tar- Szubotics alelnök az ellenzéki képdül tette lehe ő»é a kusza bünügy tisz- közjegyzői akta felvétele már akkor tózkodása alatt ismerkedett meg vele. viselőktői sorban megvonta a szót,
mert azok azzal az indítvánnyal léptek
tázását és továbbá az', hogy a sértet- történt, amikor Jellinek vezette a NussO azt gondolta, hogy Rónainé natek jórésze nem kívánta m geüntetését. dorfer str.-sse 20. alatt ,'evö kö/jegyzői g / o i gazdag hö gy, aki a legelőke őbb elő, függesszék föl azt a törvényes
rendelkezést, mely szerint a kormányEz el szemben súlyosai ó körülménynek irodát.
*
n k jogában van egyes lapok megszámit a bűncselekmények halmazata,
jelenését megszüntetni. Az elnök azt
valamint a nagy anyagi kár. Étért azmondta, hogy ez a tárgy nincs a napiután 5 évtől 10 évig terjedhető bünteTele fon
Tel e f o n
renden, mire a képviselők a legvadabb
esle 7 Óránappali:
tés helyett csak 3 és fél évre ítélték.
tól : 16-33.
3 - S
2.
szidalmakkal illették sz elnököt. Több
Az elnök ezután megké dezi Sternt:
képviselő az elnöki emelvény felé szamit szól az ítélethez. Stern most lát1923 Junius 22-én és 23-án
hétfőn és k e d d e n
ladt és meg akarta
verni
Szubotlcs
hatólag reszket, nem tud szóhoz jutni,
alelnököt, csak nagynehezen sikerűit a
már már ugy látszik, hogy
összeesik,
verekedést megakadályozni.
amikor a mögötte álló fegyőr az utolsó

Megőrült egy fiatal jogász az első szigorlat előtt.

A bécsi közjegyiő
hamisan vallott föénainé

ViaSZINPAD

percben hirtelen átkarolja és megakadályozza ö^szt esését.
Ugyanebben a percben a hiügatóság padsoraiból éles jaiveszékeUs
hangzik:
Serr.-Csiil-g felesége götcsösen sir.
— Nem igaz! Ez nem lehet igaz!
Hát emberek vagyunk . . . kiáltja
zokogva.
Stern rosszul van a vád oítik padján, » tárgya ást nem lehet folytatni, az
elnök föjüggeszti
a tárgyalást.
Óriási
izgalom tantad ekkor a tereiiib'n,
az elalélt asszonyt kiviszik a'folyosóra, ugyancsak kivezetik Sternt
is, aki alig tud a maga lábán járni.

MEDGYASZAY VILMA

Eurúpa legnagyobb dtzSzének2 napos vendégjátéka. Fellépnek:

Medgyaszay Vilma
Kőváry Gyula
Vidor Ferike

B á n y a i I r é n és
Várnai Vilmos
Hetényi Heidelberg Albert zeneszerző.
Kőváry konferál.

S z i n r e k e r ü l n e k : Medpyaszay Vilma sanzonjai, Petőfi dalai, Vidor Ferike
mssamód- és cselédnótái, Kóváry tréfái és konferánszai. A kabaréirodalom
újdonságai, továbbá aptó bohózatok, tréfák és macánszámok. — Kezdete pont
fél 9 órakor. — He'yárak: 1U-35.0C0 koronáig a Belvárosi Mo*i elővételi pénztáránál, elöadas előtt este 7 órakor a Vigszinpad pénztmánál. Rossz Idő esetén
az előadást a Belvárosi Mozi téli helyisigében tartjuk meg.

fehérnemüeket
megregdeléire készít
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A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.

E^y üveg áia S O O O «C.
(A
Egy nagy üveg ára B 9 . 0 0 0 K -

Kapható egyedül. F R A N K I . A HTAL£V<H:\szer-

taréban Kel 8?város, Sztged. ;>zt. Oyörgy-tér.

1925 junius 20.
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Dr. Erdős Ferenc ügyvédi gyakorlatát felfüggeszti
Készülődés
az ügyvédi kamara.
a felsötanyai és a kisteleki
(Budapesti tudósítónk
telejonjelentise.)
—• Amikor a Holdingus bankház
plébánosválasztásra.
Ebben az esztendőben — amikor
olyan gazdag aratása volt éi van a halálnak — a kegyúr Szeged város két
plébániája is gazdátlanul maradt: a
felsötanyai, ahol Niedermayer Antal irányította évtizedeken keresztül a katolikus lakosság hité etét és a kisteleki,
ahol Bezddn János volt a plébános. A
két érdemes és közbecsülésben álló pap
hónapokkal ezelőtt halt meg, de a város ai elhalálozásuk következtében megüresedett plébánosi állásokra csak nemrégen irta ki a pályázatot. A késedelemnek fontos kCzig:zga ási oka vot.
Szeged város kegyurasága alá tartozó p ébánosi állásokat — mint ismeretes — a mul ban a közgyűlés rendes
választással töltöt e be. Már régebb:n
mozgalom indult, hogy a katolikus egyházi állásokat valami katolikus közigazgatási szetv töltse be. A*kö, gyűlés még a
mult évben elhatá ózta, hogy emond
a p pválasztás kegyúri jogáról és azt
átruházza a nemrégen alakult katolikus
bitközségekre. A közgyűlésnek ezt a
határozatát a belügymini-zter, ha elvileg nem is volt az ellen kifogása, hogy
a katolikus papok választása kikerüljön
a közgyűlés hatásköréből — nem hagyta
jóvá, hanem közölte a város hatóságá
val a kérdés megoldásának azt a módját, ame'y ellen nem lenne kifogása. A
közgyűlés ezután a belügyminiszter kívánsága szerint husztagu kegyúri bizottságot választott a katolikus városatyák
közül és az egyházi áfások betöltésé
nek jogát erre a bizot ságra ruházta át.
A kegyúri bizottság elnöke a polgármester, tagjai pedig Várhelyi József,
Bar mos György, Fekete Ipoly, Prelogg
József, dr. Dobay Gyula, Szécsl István,
dr. Tóth Imre, Back Berná', Dobi Ferenc, Girgyán Imre, dr. Kelemen Béla,
Koidds Józs?f, Korom Mihály, dr. Kószó
István, Kovács Sándo-, Körmendy Mátyás, dr. Lippay György, Magyar Péter, VŰSS András és Vet ró S3ndor. A
közgyűlés által készített és korntányhatóságilag jóváhagyott szabályrendelet
értelmében a kegyúri bizottság az egyházi állásokat az érdekelt hitköz. égek
meghallgatása u'án tölti be.
A kegyúri jog gyakorlásának uj kiépítése okozta azt, hogy a felsőianyai
és a kisteteki plébánosi állásokra ilyen
későn irták ki a pályázatit, amelynek
határideje néhány nap előtt járt le. A
pályázók dr. G'attfelder Gyula megyéspüspökhöz nyújtották be pályázatukat.
Azok névsorát, akik a plébánosi
állásokra pályáznak, tegnapi számunkban közöltük.
A város hatósága most közli a névsort a kisteleki és a felsőtanyai katolikus hitközségekkel azzal, hogy nyolc
nap alatt nyilatkozzanak, kit kívánnak
a pályázók közül plébánosnak. A hitközségek nyilatkozatának
beérkezése
után hamarosan összeül a kegyúri bizottság, hogy első izben gyakorolja
a közgyűléstől kapóit jogát és be:öltse
Bezdán János és Niedetmayer Antal
helyét.

Bányay Irén és
Várnay Vilmos
a legújabb egyfelvonásos bohózatokban hétfőn és

r

Vigszinpadon

női harisnyák
legnagyobb választ kban
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Dr. Erdős Ferenc ügyvéd megvesztegetési bűnügyében Papp Géza rendőrkapitány ma folytatta a kihallgatásokat.
Kihallgatta Rdskoy Alfréd ügynöhöt, aki
vallomásában elmondotta, hogy tudomása szerint dr. Erdős Ferenc egy Danzingerné nevü ismerősé ől vett fel nagyobb összeget az ügyészségi költségek
fedezésére. Kihallgatták a Holdingusbankház számos tisztviselőjét és Sváb
Jánost is, aki megmaradt további vallomása a ellett, amely szerint nem tudott arról, hogy Erdős a pénzt az ügyészség megvesztegetésére vette volna fel.
A kihallgatásokat tíz órakor félbeszakította Papp Géza rendőrkapitány atztl,
hogy szombaon reggel folytatja. Dr.
Erdős Ferenc a kihallgatás u'án beje'erste te, hogy ismeretlen tettesek ellen
följelentést fesz, akik a Holdingusnál
talált nyugtára ráhamisilotlák a nevét.

fizetésképtelenségéről a lapok kedvezőtlen bireket kezdtek közölni, dr.
Erdős
Ferenc vállalkozott arra, hogy
informálja a sajtót a helyes tényállásról. A hírlapokat részint én — mondotta Kemenes —, részint Erdős honorálta. Sváb Jánosnak tudomása voli a
sajtó, most emiitett informálásáról és
felperes (dr. Erdő*) egy izben jelenlétemben tett említést Svábnak a sajtó
infotmálásáról, ami ellen Sváb nem
emelt semmi kifogást sem. Másoktól halottam, de nem tudom kitől, hogy
dr. Erdős egy izben 10 millió koronát kapott a sajtó informá'ására. Kemenes doktornak zavaros val'omását
jegyzőkönyvbe foglal ák, de elfelejtették
tőle részletesen megkérdezni,
hogy
a sajtónak melyik része vett fii honoráriumot a fizetésképtelenségi információról.

A tegnapi tárgyaláson fölveit jegyzökönyvek szerint dr. Fenyő Kornél ügyvéd feltette dr. Kemeneshez azt a kérdést, hogy tud-e arról, hogy a sajtó
számára is felvetlek bizonyos ösizeget.
A kérdésre Kemenes a következőképen
válaszolt:

A budap sli ügyvédi kamara ügyésze indítványt terjesztett elő a kamara
fegyelmi bíróságához, melyben javasolja, hogy dr. Erdős Ferenc ügyvédet,
akit a rendőrsig letartóztatott, az ügyvédi gyakorlattól függessze
fel.

H i r e l c
U l / O t f l
Szombat. Róm. kat. és proÜ r l / J S V s testdns Szivér.
üör.
kat.
Teodor. Nap kel 4 óra 2 perckor,
nyugszik
7 óra 58 perckor.
A Meteorológiai lnléiet jelenti:
Hazánkban
változékony l.iivöse-.bb idő uralkodott, eső
mindenfelé esett, mennyisége a Dunántulon
és a Duna—Tisza közén 40 millimétert is
elérte, sőt Pícsett S2 milliméter is volt. A
hőmérséklet sülyedt és napközben is 3 fokkal
a normális alatt volt. Idöprognózis:
Változékony hűvös idő várható, még sokhelyütt
esővel.
*0ti>ogy;-k5nyvtár nyitva d. e. ?0—l-ig,
d. u'. 4—7-ig. viuieuu nyitva d. e. 10—3-ig.
Egyetemi könyvtár iközponti egyetem I.
emelet) nyitva d. e. 8-1-ig, d. u. 3 - 8 ig.
A színházi előadás este 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak : Frankó Andor Kálvária-utca 17 (teleion 225), Leinzingei Gyula Széchenyi-tér
(telefon 332), Mocsáry S. Kállay Albert-utca
(Hid-utca) (telefon 391), Nindl János PetőfiSándor-sugarut 41 (telefon 77/), Moldvány
Lajos Újszeged (teleion 846), Török Márton
Csongrádi-sugárul (telefon 364).

Kérhet-e Zsilinszky Endre
lovagias tlégté'elt.
(Budapesti tudósítónk
teletonjelentése.)
Zsilinszky Endre nemzetgyűlési képviselő az egyoldalú jegyzőkönyvvel befejezeti Fábián—Zsilinszky afférböl ki
folyólag segédei utj-n ma provokáltatta Hajdú
Marcellt, Fábián Béla
egyik segédét. Hajdú
Marcell segédei közölték Zsilinszky megbnottaival,
hogy
mivel
megbízójuknak
Fábián Bétával
elintézetlen
lovagias
ügye van, a becsületbíróság
összehívását tartják szükségesnek, annok a kérdésnek a tisztázása céljából, hogy Zsilinszky két hete lovagias elégtételt. Zzilinszky Endre segédei ezt a propo iciót
felük nevében nem fogadták el, igy az
ügyet mindkét f;l segédei egyoldalú
jegyzőkönyvvel fejeztek {be.
— A gázgyár megváltása. A polgármester szombat délután négy órára
együttes ülésre hivta össze a pénzügyi
és a jogügyi bizottság tagjait, hogy
letárgyal assa a gázgyár rcegv-lán
ügyét. A szakértők jelentését Rack
Up'it pémügyi tanácsnok
ismerteti
majd a szomoati ülésen. A vegyes
bizottság hozandó javaslatával a keddi
közgyűlést elökésziő tanácsülésen foglalkozik a tanács és a szerdai közgyűlés mondja ki a gázgyár régóta huódó
ügyében az uto'só szót, amelyről ezontan nem bizony s, hogy a; utolsó lesz.

— Középkoti birok a debreceni
nagytemplom mcilatt. A debreceni
nagytemplom mellett a kövezemunkások 2 méter mélységben középkori sírokra akadtak. Zoltay Lajos múzeumigazgató sz előkerült embercsontokból
arra következtet, hogy aaok a mostani
nagytemplom helyén a reformáció előtti
időben á lott Szent Endre templomot
körülvevő katolikus temetőben eltemetett nevezetesebb haló tak csontjai, Az
ásatás közben megta álták a régi templomnak egyik egy méter szé es alapfa át is. Az ásatást folytalják.
— Sümegi Tivadar halála. Egy szeretetreméltó fiatalembert, Sümegi Tivadart,
váltott meg 38 éves korában hosszas
szenvedésétől a halál. Sosem volt erős
szervezetű, amellett halálos kórt hordozott
magában és épp olyan csendes volt a
hangja, mint amilyen finom, artisztikus az
egész élete. Szerette a meleg baráti kört,
öt is szerette mindenki ragaszkodásáért,
melankólikus filozófiájáért, ötletességeélt,
amely h* csipkelődő volt is, sohasem
sértett. Sümegi Tivadarnak sok mindent
megbocsátottak, mert bizonyos volt, hogy
a szatírája nem gonoszkodásból származik.
Talán abból is volt valami az iránta való
rokonszenvben, hogy árnyéknak tetszett,
aki csak átmeneti vendég ebben a világban s minden cselekedete készüődés a
másikba. Néhány év előtt váratlanul távozott el Gyuia fivére, a jeles piaristatanár
és kitűnő muzsikus, a család férfiágon
most már csak a harmadik fivérben, Ödön
színművészben, folytatódik. Sümegi Tivadar
az Első Magyar tisztviselője volt, amelynek vezértitkári állását töltötte be valamikor
édesapja, az irodalmi életnek is jelese.
Hosszú hónapok óta nem szerepelt a
nyilvánosság előtt, járta a szanatóriumokat,
aztán odahaza pihent, remény és bizonyosság között. A bizonyosság volt az
erősebb, a szelid jó f,u végre teljesen
megpihent. Péntek délután helyezték nagy
részvét mellett örök nyugovóra a belvárosi
temetőben.

Ork n Metró attrakció 7 felvonásban.

WMI;

A megmentett lelkek. Flte,i41*.

Eladások kezdete í ,

> és 9 ciakor. Az esti tlő.dást kedvező iaó esetén a Horváth
Miháiy-utcat nyírt helyiségben tartjuk m,g.

Vizsga hangverseny. Dr. Hajduni

Kornjeld Elia zongoratanárnő növendékeinek évzíró hangversenye vasárnap
délután négy órakor lesz « zsidó hitközség székházának nagytermében. A

tiszta jövedelem az árvaház javára for-

dittatik.
Nívóban és olcsó helyárakban egyaránt a hétfő, keddi

Medgyaszay

k a b a r é vezet.

— Ax ipartestület ruházati »zakosztálya vasárnap délelőtt 10 órakor
rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés legfontosabb rontja
r kiállítás
végleges megbeszélése.
A Színházi Elet szegedi előfizetői
minden reklamációval a Délmagyarország kiadóhivatalához forduljanak.
Dugonics-tér 11. Telefon 306.

KORZÓ

Nyári helyiség telefon: lr>-33.

MÁK
I B R A f e Az éjféli kisasszony.
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A budapesti tudományegyetem jogi karán
szombat délelőtt avatják sub auspiciis gubernatoris doktorrá Széli Jánost, Széli Gyula
ügyvédi kamarai elnök kivételes tehetségű fiát.
Kevesen készülnek olyan komolyan az
életre, mint Széli János, aki itt nőtt fel a
szemünk előtt, érett volt már diákkorában s
lobogó, mély tekintetéből a tudományszomj,
az értelem csillant elő akkor is, ha jogát
követelte a természet s a szórakozás elszólította könyvei mellől a kis tudóst.
Egy lekötelező modorú uri gyerek mindig
kel leim 8 látvány, hát még ha a külsőhöz
hozzájárul a tartalom is. A hazulról hozott
erények tették Széli Jánost azzá, ami; sok
másnál mélyebben megértette, hogy nemzeti
szerencsétlenségünkben öbbet kell adni annál,
amit eddig adtunk. A régi idők elmultak, két
kézzel vagyunk kénytelenek kapaszkodni mindenbe, amihez akkor elég volt egyetlen ujj
Is, elszakitottságunk, elhagyatottságunk csak
akkor válik világdemonstrációvá, ha bebizonyítjuk kuliurfölényünket.
Ehhez nemcsak az elménket kell élesítenünk, hanem iszeliddé tenni a lelkünket is.
Széli János pedig mindenképen méltó arra,
hogy kivételes kitüntetésben részesüljön, amihez hasonló rég ért szegedi fiut. Budapesten
épp tíz év előtt volt utoljára sub auspiciis
cvaás, akkor még királyi gyürüve1, — a
hosszú szünetet Széli János szakítja meg,
akinek szombati megtiszteltetése öröme megszámlálhatlan sok jóbarátjának épp ugy, mint
boldog szüleinek és Szegednek.
Említsük meg ezen a hely.n, hogy első
elemi iskolai tanítója Erős János volt, a
piaristagimnáziumban pedig Kiss István vezette fel az első osztálytól a nyolcadikig s a
jó kegyesrendi atyák, akiknek mindig büszkesége volt a Jancsi fiu, méltán veszik ki
részüket az ünnepségből, hiszen nagy érdemük van nekik is'benne, ha a diákjuk sikert
ér el.
Egyetemi tanulmányai mellett módot talált
arra, hogy más téren is képeue magát, járt
tanulmányúton Angliában, Franciaországban,
Németországban és különösen Svájcban. Az
utóbbi helyen mint a Bethlen Gábor-kör
egyik vezére valóságos missziót teljesített,
mett a magyarokkal szemben hűvösen viselkedő genfiek merevségét több szabad előadásban végleg megtörte, az irántunk való
rokonszenvet megalapozta. Azóta látják szívese í ott is a magyar diákokat, sőt nem csak
látják, hanem követelik is.
Meggyőződésünk, hogy ez a szépen fejlődő
karrier még sok ötömet és dicsőséget szerez
nemcsak hoziátartozóinak, de az egész
hazának.

— D Machánszky László megbízatása.
A polgármester a közkórház sebészeti osztályának vezetésével dr. Machánszky
László
kórházi orvost bizta meg.

B E L V Á R O S I COOZI
Junius 20. és 21-én, szombaton és vasárnap

Dr. Széli János.

A Kasssxenxácíója

a Pavoni-féle Expresso fekete kávé.
Minden csésze kávé 10 másodperc alatt
frissen főzve a legfinomabb

pótkávémentes M E I N L - f é l e
M Á G N Á S keverékből
a t. vendégek jelenlétében.
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vételét és eladását,
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betáblázásra olcsó kamatlábbal közvetit
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O. F. B. által eng. ingatlanforgalmi irodája
SZEGED, KÖLCSEY-U. 10. (Wilheim-bankjtaelyiségében)

T E L E F O N 9-84.
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Berlini Victoria Ált. Biztosító
Társaság Vezériigynöksége.
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Június ,0. és 21-én, szombaton és vasárnap

fl halálkapitánu.
Drám. 6 felvonásban.
Azonkívül:
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nősül.

Amerikai burleszk 2 felvonásban.
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iaRoque,

.Ti/parancsotaf c. film főszereplője.
Ezt m e g e l M :

Pisla Amerikában.
Aktuaiitas.

Előadások kezde e 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Az esti előadást kedvező
idő e»r.én a Korzó Mozi nyári helyiségében tartiuk me~.
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— Megváltoztatják az á i h m i
tisztviselők franyjelzését. Budapestről jelentik: A tisztviselők tudvalévően
kapnak fizetésjsvi'ást, ha nem is éppen
sokat, csak 15 százalékosat s ha nem
is mindjárt. De kapnak vadonatúj és
egyszerűbben, szebben hangzó címeket
A kormányhoz köze állá helyen szerzett értesülés szerint teljesen megváltozik az államvasuti és állami gyár
lisztviselők cime a különböző fizetési
osztályokban. A MÁV-nál és az állami
vasgyárak kötelékeben szolgáó lisztvise őknek megegyezően módosiják a
hivatali cimet. Ezeknél eltörlik az
ellenőri, főellenőr!, felügyelői
és főfelügyelői
cim.- és rangjelzéit
Ezek
helyett az érettségive! rendelkező tisztviselők az ellenőri cim helyett számtiszt, a főe lenőri helyett főszámtiszti
cimet kapnak. A forgalmi szakvizsgát
tett tisjtviselők pedig forgalmi
thzti
és forgalmi főtiszti
cimet, az eddigi
ellenőri és főellerőri cim helyeit.
Ugyancsak ilyen módon változik a
MÁV-nál és sz állami vasgyáraknál a
felsőiparisko'át végzett tisztviselők cime
is, amelyet az ellenőri rangfokozatban
műszaki lisz'té, a főellenőriben pedig
műszaki főtisztté változ'atnak. Megszűnik a felügye ói és f fa ügyelői
cim is. Ebben a rangfokozatban
az érettségivel rendelkező tisztviselők számtanácsosok,
illitve főszámtanácsosok, a fo gtlmi szakvizsgát telt
tisztviselők pedig forgalmi
tanácsosok, illetve főtanácsosok,
mig a jogvégzettek jogügyi
tanácsosok,
illetve
főtanácsosok lesznek; azok pedig, akik
felsüiparitkolál,
vagy
főiskolát és
egyetemet végeztek, műszaki
tanácsosi
és műszaki
főtanácsosi cimet kapnak
az eddigi felügyelői é« főfelügyelői cim
helyett. Ezek a cim változásod, infermátorunk szerint heteken belül bekövetk e z n i . Nag\on érdekes a tanári és
tanítót sláluabm tervezett clocváliozás.
Eszerint a hetedik fizetési osztályba
sorozott tanárok tanügyi, vagy kulturtanácsosi cimet, a hatodik fizetést osztályban lévők pedig tanügyi, vagy kulturfőtanácsosl cimet kopnak.
Hasonló
változásokat és ujitáiokat vezet be a
ku lusrkormány a tanitóí státusba is s
altilában minden szolgálati
ágnál,
amelyeknél a hivatali cixek nem fejezik
ki hűen és tökéletesen az egyes fizetési
osztályokba sorozott tisztviselők hivatali
tekintélyé*.
— Fényes Lászlót ma hallgatták
ki a katonai ügyészségen. Budapestről jelentik: A Somogyi—Bacsó gyilkossági ügyben Földes Andor alezredeshadbiró, ugy látszik, szigorúan végzi
a dolgát, mert atolvasva a Népszava
több példányszámát, ugy találta, hogy
Fényes Lásitó hirlapiró, aki ismeri az
ügy minden részét, fontcs vallomást
tehetne ez ügv ben. Éppen eíért Fényest
ma délelőttre beidéztek a Margit körúton levő katonai ügyészségre, hogy őt
részletesen
klhallgasság
ez ügyben.
Fényes László pontosan eleget tett az
idézésnek, amennyib n kilenc órakor
már megelent és nyomban beállított
Földes alezredeshez, aki megkezdette
jegyzőkönyvi kihallgatását. A kihallgatás őrákhesszat tartott.
Halálozás. Feith Ignác és neje fájó
szivvel tudatják, bogy Piroska leányuk
hossizu szenvedés u án 19 éves korában elhunyt. Temetése e hó 21-én,
vasárnap délelőtt 10 órakor lesz Zrinyiutca 3. szám alól.
— Újonnan nyiló gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete
elősegíteni kívánván az iskolák gyorsírástanítási munkásságát, julius és augusztus
hónapokban kezdő, haladó vitairási magyar
és nemet gyorsirási tanfolyamokat tart fenn
a tanulóifjúság részére. Ugyancsak julius
1-i kezdettel felnőtteknek sülön magyar
kezdő és haladó és német gyorsirási tanfolyamokat nyit, amelyeket az esti órákban
tart. Jelentkezni lehet junius 25-ig az
egyesületní; (Főldváry utca2., telefon 1319.)
Olcaó b£ rieúendazer Hoffmanénál, Hid-u
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— A városi nyugdíjasok é* *
fizetésemelés. Behlen miniszterelnök
genfi útjával kapcsolatban sajnálkozással jelentette ki, hogy az állami nyugdija
sok a 15 százalékos fizetésemelésben
még most sem részesülhetnek, mivel az
utódállamokkal a nyugdijterh'kre vonatkozólag megegyezés
mindezideig
nem jö;t iétre és igy az állami nyugdíjasok legnagyobb része egyedül
Csonka Magyarországot terheli. Mint
jól értesült helyen figyelmeztetnek, másként áll a helyzet a városi njugdijasokra vonatkozólag. Szeged varosára
ugyanis utídállambeli nyu dijterhek nem
nehezednek. Ezenkívül a város háború
előtti törzsvagyona lényegében nem
változott, sót adósságaitól is megsza
badult és szanálási terhei sincsenek.
Ez alapon a városi nyugdijasok nyu
godtan várhatják nehéz megélhetésüknek
a fiz.íésemeiéssel kapcsolatos természetes és méltányos feljavi ását a v ros vezetősége részér'l addig is, mig az ál
lami nyugdijasok az utódállamokkal
való megegyezést kénytelenek volnának
kivárni. Erre vall a város vezetőségének belátása, mikor a legutóbbi segélyt
a nyugdijasokra is kiterjesztette.

a Viasainpadon
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Fizessen elő

Ne feledkezzen meg,

Fehér H o l l ó

Fehér Holló

Excelsioi* Textilkereskedelmi R.-T.
Szeyiedl F i ó k j á n á l (Somogyl-mc.

Vidor Ferike
Pollák Testvéreknél

napi árakon kőnnyíl szerrel beszerezhetik mindennemű szövet-, vászon-,
selyemáru, paplan, agyíeritő, füegöny, abrosz stb. szükségletüket az

r n v n s z i

* Szöktetés a szeralt-ból, Mozart itt még
nem adott operája kerül színre hétfőn. A
darabok sorrendjében kis változás áll be.
Hétfőn: Szöktetés a szerail-ból, kedd: Bohémek, szerda: A bőregér, csütörtök: A sevillai
borbély, (Alpár Gitta és Radnai Erzsi szenzációs betéteivel), péntek: A walkür
* A „Szöktetés a sxerailból" szereplői :
Goda Gizella, Hajdú Ilona, Somló, Pataki,
Wencell, Dalnoky. Az előadást Wencell rendezi.
* A vllá.hiitt .Uferlni* csoport 3Q-án
kezdi meg vendégszereplését.

Férfi ts női divatcikkek

a köz- es m a g á n a l k a l m a z o t t a k , a l i a n d ó here&ctli m u n k á s o k é s
116
hitelképes szabadfoglalkozású vásárlók
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* A Délmagyarország jegyirodája kívánatra házhoz küldi a színházjegyeket. Dugonics-tér 11. Telefon 306.

* Feleségem babája. Két bécsi szerző
versenyzett egyszer azon, hogy melyik
éri el leghamarabb a siker kordonát. Az
egyik ravaszul meghúzódott a végcél közelében, mig a másik futott, ahogy a
lába birta, hogy a célhoz érjen. Be is
érkeztek pontosan egyidőben. A közönség, amely mindebből nem Iálott mást,
csak az eredményt: hangos tapssal fogadta a versenyzőket. A ravasz mosolygott, az ügyes hajbókolt és ekkor elA Színházi Életre a Délmagyarorhatározták, hogy mivel ugy sem tudják szág kiadóhivatalában lehet előfizetni.
egymást legyőzni soha, induljanak együtt Dueonics-tér il. Telefon 306.
világgá. Körülbelül így kerültek össze a
szerzők, akik vagy a felszaporodott ravaszok, vagy az elsokasodott tehetetlen
ügyesek folytán mindtöbben tömörülnek
a társas szellemidéző alakulatokba. Nem
spirituális célból, hanem azért, mert két
szerzőnek két darabra kevés a spirilegújabb masamód és^setéd nótáival hétfőn és kedden
tusza, egyre azonban, azt hiszik, elég.
Ezt gondolhatták Beer és Lunner
urak is, amikor közösen megírták az
operettjük szövegét, amely lenge, mint a
Mielőtt képet vásárol, tekintse tavaszi szellő, de annyi belső tűzben ég,
iteg Freimaan Répkiállitását. Részletre hogy egy primadonna se bírja benne elis vásárolhat.
M
viselni a ruháit. Egyébként a gondolatban
486
gazdag raktára
Hernenstelni Petria B r ú n ó nyári van ötlet. Egy szerelmes férfi „Hampeltánctanfolyama 24 én kezdődik. Külön mann" figurában lopózik imádottjának
Baby, diák és felnőtt csoportok, esetleges hálószobájába, ahol megvallja szerelmét.
hlatsziku tanfolyam. Beiratkozás junius Az érzés nem marad viszonzatlanul és a
Széchenyi-tér 17. Csekonlcs-ulca 6.
20—22 ig, szomöafon és hétfőn d. u. csomó önmagától feloldódik. Arai a márki4—7 ig a Kass-szállű halljában, mmo né lakosztálya körül, fölül és beiül történt
nem lett volna fontos és csodálatos, ha
Varrógépjavitások kikiismee e- történetesen és kalendárium szerint kánissn és legolcsóbban Sínger Co. varró- kula lett volna Igy azonban a nők, akik
g é p rt.-nál Szeged, Kígyó- u. 5. sz. iS8 legendás bundákban és más felszerelé— Junius 24-én hirdetik ki az sekben jelentkeztek, csak a nézőtérnek
fűtöttek be, amikor olyan csodákat tártak
itéletec Saguly, Bolla és fiaiig lo- fel, amelyekre öregapáink csak a félszepási ügyeiben. A budapesti (örvény müket merték valamikor reszkírozni, azt
siék Valentin-tanácsa pénteken tár
is csak éjféli előadásban. Szóval pikangyalta a Leirer-féle gyilkosság három téria volt elég és a szerzők, akik egyébismert szereplőjének lopási ügyeit. Szi ként begombolkozott gentlemenek lehetnek,
jeo
lágyi Viktor miniszteri tanácsos, Nébel itt alaposan pongyolában mutatkoztak. De
nem
történt
komoly
baj.
Stolcz
Róbert
kedKároly asz'alosmester, valamint Lorenz
Artúr magántisztviselő kárára elkövetett ves, jól énekelhető és behízelgő muzsiíxj^ ycaeazsu
lopásokkal vádolták Bollát. Ssgulyt és kát irt. Az előadás a gondos diszletezés és
Heliget. Bolla vallomása fo'yamán ér- készültség mellett a harmadik felvonásban kis szakadást kapott. A mozgalmasdekes részleteket mondott el Pödörrel ság főteg a színfalak mögött játszódvaló barátságáról és arról a bicikli-lo- hatott le, mert voltak pillanatok, amikor
cfíiau<bát-tít> 2
pásról, amelyet közösen követtek el. mindenki elmenekü't az ekszcentrikus
39V
A vádlottak azzal védekeztek, hogy vendéglőből. Kovács Kató szeleburdi
a rendőrségei megverték őkel. Halasi márkinője kissé népies ekcentusokat
Barna rendőrkapitány és Körmendy ütött meg. Hangja és éneke azonban
Sándor rendőrfogalmazó vallomása után sok.'t javított szerepén. Gábor Mara
I n g y e n és díjmentesen biztosítja
a pörbeszédekre került a sor, majd a temperamentumos szobalány volt. Fenyves
minden magyarországi előfizető jé nek ingóságait
jó
megjelenésű
és
széphangu
paprikavádlottak kérték felmentésüket, kivéve
t ű z k á r ellen a V I I o Á Q .
Bollát, aki beismerte bűnösségét. A jancsit, Delly bősz és pikáns tűzoltót
alaposan kijutott
biróság ezután k hirdette, hogy Saguly, játszott. Herczegnek
úgyis mint férj, úgyis mint Chaplin és
Boila és Helig lopási ügyeiben
junius úgyis mint ingujjra és" egyébre vetkezett
24-én hoz Ítéletet.
kilenc koronás kísértetnek. Kisebb szeSinger varrógépek részletfizetésre repekben Egyed Lenke, Kristóf vettek
a VILÁG politikai napilapra. A VILÁ8
most megint bárki részére elérhetők. Sin- még részt. A nagy számban megjelent
legniv'
a legtartalmasabb, legnívósabb
és
legjobban értesült napilap.
napilap Ert
ger Co. varrógép r. t. Szeged, Kígyó-u. 5. közönség nagyszerűen mulatott, sokat
Ertesfllései megbízhatók, külföldi hlrszoltapsolt.
Cigarettázik ó n ? Sodorjon lanina
gálatait minden világvárosban saját
munkatársai látják el. Cikkeit a legpapirt 1
bi3
* A budapesti színészek éa igazjobb magyar publicisták írják.
— Egy év után megtalálták Pollák gatók bolhk iv szerződése. BudaElőfizetési
árak 1 hóra 60.000 K,
tanár holttestét. Budapestről jelentik: pesti tudósitónk telefonálja: A színénegyedévre 180.000 K.
Tavaly novemberben Gödnél a szentUj előfizetőknek rögtön megindítendrei szigetre akartak átkelni csolnakon szek és igazgatók közölt még mindig
juk a lapot, az előfizetés csak julius
folynak
a
tárgyalások
a
kollektív
szer1-től számítódik.
Mirbach gróf, Pollák Emil tanár és Pless
Illetékes helyen
vizsgálóbíró, akik a környéken vadásztak. ződések tárgyában.
A ciolnak a Duna közepén felborult, valószinttnek tarlják, hogy az akadáTovábbi 100 millióra ingyen és
mert a magukkal vitt vadászkutya a csol- lyokat sikerülni fog legyűrni ugy, hogy
nakból kiugrott és mindannyian a vízbe a szerződéseket rövidesen meg is fogdíjmentesen
betörés ellen,
(vagy még 100 millióra tűzkár ellen) ha egy uj
estek. Mirbach gróf és Pollák Emil a Iák kötni.
előfizetőt szerez.
vizbe fúltak. Pless vizsgálóbírónak és a
VILÁG
k i a d ó h i v a t a l a ,
* A budapesti Kamara Szinbáz elrévésznek, aki a csolnakot vezette, sikeBudapest, VI.. Andrá<sy-ut 47.
helyezése. (Budapesti tudósitónk telerült megmenekülni. Mirbach gróf holtTudvalévő, hogy a Katestét megtalálták, Pollákét azonban fonjelentése)
hiába keresték. Ma délután Megyerről mara Színházat a BI ha Lujza Szinértesítették a dunai kapitányságot, hogy ház épületében akarják megindítani. A
egy erősen oszlásnak indult férfiholt- terv ugyanis az volf, hogy a helyisétestet fogtak ki a hajósok a Dunából. gért az állami szinház nem fog bért
hogy a
Bizottság szállt ki a helyszínére, amely fizetni az Uniónak, hanem a bérösszemegállapította, hogy a holttest 8—9 hó- get be fogják tudni az Unió adótartonapja lehet a vízben és az felismerhetetlenségig osz'ásnak indult. Zsebeinek át- zásába. Ennek a keresztülviteléhez azonvászon és sifon f e l ü l m ú l j a az összes
gyártmányodat.
kutatásakor különféle írásokat találtak, ban a pénzügyminisztérium hozzájáruamelyekből a bizottság megállapította, lása szükségei Értesülésünk szerint ez
hogy a halott azonos Pollák Emil 43 e'é a terv elé a pénzügyminisztérium
semmifé e akadályokat nem gördit s
éves főgimnáziumi tanárral, aki tragikus
v i í i o n és sifon elsőrendű minősége a legvégű csolnakázás alatt fulladt a Dunáb?. igy a Kamara Színház mü^ödé^ét t
kényesebb igényeket is kielégíti, használatKöltözködéseket helyben és vidékre legvolt Blaha Lujza Szinlilzbdn fogj*
Lm tartós, mosásban nem cárgul.
előnyösebb árban eszközöl U n g á r Benő
megkezdeni.
szállítási vállalat, Orostlán-u. 7. Tel 34. 157

5 havi kamatmentes lefizetésre!
legolcsóbb

A színház heti műsora.
Szombat: Feleségem babája, operett. B. 20.
Vasárnap: Feleségem babája, operett. Bérletszünet.

1925 junius 20.

22. .1. Zri«yt-«tC»

t s n ^ A r i

Mr.k.)

ú j d o n s á g o k .

* Felecégem babája. Stolc Róbert kitűnő
operettje első előadásai v*gigkacag:a <Őzönségünk. A nagyszerű muzsika, sie'temes szöveg megtette várható ha»ásat és a jobbnáijobb szereplők hamisítatlan hangulatot és
humort visznek a színpadra.
* A magy- kir- Ope aház nujd ösazes
elsőrendű tagjai részt vesznek a jövő heti
előadásokon. Alpár Gitta, Relle Gabriella,
Bihóy Zóra, Némethy Ella, Hajdú Ilona, Radnai Erzsi. Ocskay, bomló, Pilinszky, Pataki,
Szügyi, Wencell, Szende, ma Európa egyik
legelső együttesét képezik
* Feletégem b a b í j a az évad utolsó operett-újdonsága.

„Törvényileg védve".
Kapható kizárólag:

Schmiilt Jenő
divatáru üzletében

Széchenyi-tér 8. szám, Jerney-ház,

£ponge vászon
ú j d o n s á g o k
mindenféle

és

p ö f & S á l P U k

meglepő olcsó árban.
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Sport

A vasárnapi program. Mint jelen lettük, a déli kerület vasárnapi sporteseményén kivül a Szeged—Csabi
várostöli válogatott mérkőzés emelkedik ki. A szegedi válogatott szorgalmasan készül a találkozásra, bogy ismét
győztesként bagyja el a gyepet. Az
összeállításban valószínűleg némi változás lesz, mivel — mint jelenlettük —
Horváth II. nem vehet részt a mérkőzésen ét igy öt a kitűnő formában lévő
Wiener (Zrinyi) fogja helyettesíteni.
Szegeden a II. osztályú bajnok, a
Kiskunfélegyházai
TK jitsiik az elsőoszlályu bajnokkil a SzAK-kai. Előzőleg az UTC és SzAK ifjúsági csapatai
találkoznak.
Vasárnap egyébként a S:AK uj összeállítással kísérletezik, most fog bemutatkozni az „uj" Cínler: dr. Simon, aki
egyszer már nagy formát játsz)tt. A
csapat való zinüleg most, a válogatottakat és az elfogliltakat nélkülözve, —
a KTK ellen igy fog kiállani:
Bartzer—Beck II., Jeck—Farkas, Símóka, Vezér, Herczeg, Ptisslínger, dr.
Simon, Megyeri, Martonosi.
Levente-ünnepély. Vasárnap az
SzTK pályán mgyarlnyu le/ente sportünnep ily t és versenyt rendeznek. A
versenyen tömegesen fognak felvonulni
a fiatal Ievente-at:éták és igy a vers:ny igen szépnek ígérkezik nemcsak
az eredmények miatt, de a tömegnevelés szempontjából is. A verseny programján futó, ugró, do'oó és staféta számok szerepelnek. A levente-ünnepély
iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.

Rádió

non, Non conosci 11 bel suol, 13. Wagner :
Tannháuser, Marcia. 12.50 A Stefani-ügynökség utolsó hírei. 23. Jazz-band deli' Albergo
Russia.
Zürich 515. 18.15 óraker gyermekeknek,
19-20.15 órakor előadások. 20.30 ária és
dalest. 1. a) Humperdinck : Königskinder, b)
Verdi: Arié aus .Rigoletto". 2. Hauskapelle
Gilbert. 3. E d'Albert: Miltelalterliche Venushymne, d) Koss: Winterlied. 4. Hauskapelle
Gilbert.

Ne feledje földelni antennáját!

Kőváry Gyula
szellemes nevettető konferánszai tarkítják a hétfő
és keddi
kabarét a

Vigszinpadon

Férfi és női esőernyők
rendkívül olcsó árakon
kivitelben

A nagyobb leadóállomások mai
műsora.

poliák Testvéreknél

Széchenyi-tér 17. Csekonics-utca 6.

Gy er m e kr u h á kat

nem érdemes otthon
készíteni, mert ízlésesen és nagyon
olcsón készülnek
n

ÍPÍtv TÁVOOfnÜ n ö i é s gyermekruha divatteri i lift J Uttuulllu mében Kelemen-u. 11., I.em. 1.

NŐI KALAPOK!

Legújabb fehér és szines filckalapok megérkeztek.
Alakítást a legújabb divat szerint vállalunk.

Teknyős és Szammer
női és lérfi kalapgyártása,
Klauzál-tér 5. szám,

az Emke-kávéház

392
mellett.

A Szent István
Tápszermüvek R.-T.
itt időző propaganda vezetője a cég igen elterjedt kiváló c i k ó r i a p ó t l c ó v ó gyártmányait

élőkirakatok

Junius 20, szombat.
hullámhossz.)

Földelve van az antennája?

m
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ROVATVEZETŐ: S Z Ő L L Ő 8 K Á R O L Y .

(A városnév utáni szám:

legszebb

k e r e t é b e n néhány előkelő fflszerkereskedésben b e m u t a t j a , amelyre a nagyérdemű
közönség szives figyelmét ezúton is különösen
felhívjuk. - Az éíő kirakatok folyő h ó 20-án
délelőtt I I órakor TótH Péter urnái, délután
7 órakor Oltlck Lipót urnái, 21-én délelőtt
S z é c a l urnái, délulán 7 órakor O a r o l
umál, 22-én délelőtt R ó m e r M i k l ó s , délután Hlrachl kereskedő uraknál, 21-án délelőtt I I órakor D a n n e r M i h á l y , délután
6 órakor D a n n e r Péter ós F i a cégnél,
24-én délelőtt K o c s i s F e r e n c cégnél
Mhi42
kerülnek bemutatásra.

Budapest S65. Nem működik.
Wien 530. 11 — 12.50 délelőtti zene, bemond á s szerint. 16.10-18 óra Hangverseny. 1.
Fucik : Triumph Marsch 2. Bayer: MariénWalzer. 3. Wagner: Der Meistersinger von
Nürnberg, Vorspiel. 4. Kreúler: Liebesleid
und Liebesfreud. 5. Urbach: Andenken an
Beethoven. 6. Strauss: Frauenherz, PolkaMazurka. 7. Ziehrer: Das liegt bei uns im
Blut. ti. Komzik: Alt.Wiener Volkmusik,
Potpourri. 9. Basquette: Hawaian Butterfly.
18.30 Wochenfeier: Mit wirkend : Prof. Julius
jenisch, Kapelle Silving. 20 órakor .Hanni
geht tanzen*, wiener Operelte von Róbert
naponta friss, 10 dekás
Bodnzky. Musik von Edmond Eysler. Karnagy: Kurmann Róbert. 22 órakor vig esti
zene. (Jelinek zenekara.)
Barcelona 325. 21 órakor: Transmisién de
la opera: .Faust" De Gounod.
Berlin 5 5. 16 óra. Jugend-Bühne, Leitung
Alfréd Braun. „Die Karlsschü er". Színjáték
füszerüzlete
öt felvonásban, irta: Heinrich Laube. 19 óra
355
Csevegés orvosi és egészségtani dolgokról
Valéria-tér
10.
Telefon 920.
(egészségügyi tanácsnok dr. Paul Franktól.)
7.30 Előadás. 20 óra dr. Richárd N. Stein:
„Das Beethoven Orchester*. 20..0 órakor:
legmagasabb napi áron forVíg-est. 1. Frank Günther: Matrosenlied,
Klabund: Antoinette (Henry Peters-Arno'ds.)
galomban és forgalmon kívüli
't. Mozart: Durch Zartlichkeit und schmeicheln
aus der Oper .Die Entführung aus dem Serail* (Vilma Delmar, szoprán.) 3. Eigene
Gesánge zur Laute; a) Sieh mein Kind (Stefan George), b) Das Rosenband (Klopstock.)
dr. Peter Bach. 4. Heitere Rezitationen (Eugen
Kelemen-utca 2. szám (Hági sörcsarnokkal szemben).
Rex.) 5. A. de Nora: Die alte Gasse. e.
Donizetti: Wahnsinn-Arie a. d. Oper „Lucia
340
di Lammermoor". 7. Eigene Gesánge zur
Laute : a) Maikáferlied (Sierbaum), b) Das
Krokodil zu Sirgapur (Lingg) dr. Peter Bach.

7000

korona
özv, Heksch Oszkárné
Vásárolok

bélyegeket.
Első S z e g e d i
Bélyegkereskedés

Heitere Rezitationen (Eugen Rex.) Közben
a legújabb napi, időjárás, sport, újság, szinház ét filmhírek. 22.3 j—2t óra tánczene.
Brünn 18 0. 19—20 óra tánczene. Közben
sport, időjárás, szinház hirek.
Prága 510. 17-18 óra cseh filharmónikus
trió. Program:
Leoncavailo
Romanesca,
2. Becce: Le genou d'Amour, 3. Schütt: A
la bien-aimée, *. Andran: Auszügea. d. Operelte „Loutka*, 5. A. Rebrier: Weibltche
Treue. Shunmy. 19.15 gyermekmesék, -u 22
óra: Auszüge aus der Lortzing Oper „Probe
auf die O p e f . Hauptrolle singt Herr Wilhelm
-Zttek. Közben: hirek.
Róma 425. 17.3) A Stefani- ügynökség hirei.
17.40 Jazz band deli' Albergo di Russia. Z0-21
óra Eventuali
comunicazloni
governative.
21 órakor koncert. 1. Verdi: La forza del
Destino. ouvertüre, 2. Massanet: Re dl Lahore, O cásto fior, 3. Wagner: Tannhüuser
La romanza della Stella, 4. Beethoven: R o '
manza in sol, 5. Tirindelli: Vaticinio, 6. Gino
Rocca: Ritorno, 7. Cosimo Giorgierl: Contri,
Consiglio al successore, 8. Puccini: Manón
Lescaut, fantasia, 9. Franchetti: Germania,
Racconto di Wormo, 10. Verdi: Einani, O
dei Verdi anni miei. I I . Beethoven: I. tempó
* adagio della 7. SoData, 12. Th mas: Mig-

Bu tor vásárló
közönség figyelmébe ajánlom raktáron levő ebédlő, háló és uriszalon
berendezéseket, mindennemű
kárpitos
bútorokat olcsó árban kedvező
fizetési feltételek mellett szállít

Braun Mihály K S Í ' u .

Uj cserépkályhák,
kandallók,
takaréktüzhely-csepék különféle színben és nagyságban

részletre is kapható.
225

Régi kályhák átrakását és javítását felelősség mellett vállaljuk. Raktár az aj adóhivatali épületben. T t J
Telefon 1561. Ipartelep teleton 12-18.

L É D E R E R T E S T V É R E K és T Ó S Z E G I

Foltok a szivárványon.

azt hiszem, hogy okvetetlenkedő beszédnek el sem szabad hangzania.
— Regény. —
52
— Hadd beszéljenek, próbálkozott Klenóczy. Amikor aztán kiadták a lelküket,
Irta: Sz. Szigethy
Vilmos.
A mellette ülőkkel kezet fogott, a többi- jövök én.
Vucsetics főbiró éppen az ajakához
nek barátságosan intett. Akkor jött be a
szobába a Tsászárné, teljes tisztelettel akarta emelni a poharát, de megállt feleutban, mintha szoborrá változot volna.
lépett elébe kézcsókra.
Volt benne valami komisz cinizmus
— Bemutatkozzam ? — kérdezte deabból
a fajtából, amely folyton szimatol,
rülten. Valahogy ugy érzem, megint a
hol
nyilik
jobb kilátás arra a kis habuta társadalmi szokásokba ütközöm, de
szonra,
amit
karriernek, előmenetelnek,
nem tehetek róla. Mi, akik már láttuk
társadalmi
sikernek
neveznek; már megegymást annyiszor, — no én mindenfordult
az
agyában,
hogy alispánváltozás
esetre többször Fejedelemségedet, mint
esetén
hogyan
is
leszünk,
megválasztják e
kegyelmed engem...
a főjegyzőt alispánnak, van-e reménye
— De bolond maga, Klenóczy, nevette neki a fójegyzőségre, — de ma annyira
el magát Eliszavéta. Hát akár hiszi, akár összezavarodott előtte minden, hogy senem, voltam már azon a ponton, hogy hogy sem értette. Hozzá volt szokva a
megszólítom. Miért is nem jár maga szimpla intrikákhoz, az egyszerű ösztönök
hozzánk ?
közvetlen kitöréséhez, főleg Klenóc:yt
— Ha egyszer nem hivtak 1 Tudja, én nem értette. Sokáig azt hitte, hogy azért
már olyan faragatlan tuskónak indultam, acsarkodik az alispán ellen, mert ő akar
aki elrontja a mások mulatságát. Volt a helyébe ülni. Ez pedig baj. A közigazmár rá példa. Ide pedig csak intim tár- gatás sose szereti a külső embereket,
saságok járnak. Voltaképen azt se tudom, mert akkor elmarad a már nyeregben ülfk
hogyan fogadnak most?
fokozatos előmenetele. De ha ez most
— Kérlek, kérlek... zúgott minden ol- védi és menti az alispánt, akkor ugyan
dalról az udvariaskodás.
mit akarhat?
— Adhatnátok legalább egy poharat.
Már mondani készült valamit, akármit,
Maga a Tsászárné hozta, kapkodták volna
sablónt,
amikor ugy érezte, hogy a szemét
a kezéből, de az asszony maga töltött.
káprázat
lepi el.
— Tudjátok, gyerekek, mi történik itt?
—
Nini,
nem ittam annyit, hogy hallu— kérdezte a Pehárczfiu. Uralkodók találkozása. Az egyik a sziveink korlátlan cináljak 1 Hol is vagyok én most ? Mit
fejedelme, a másik... igen, a másik... keres itt a . . .
(Folytatjuk.)
— Sose keresd, vágott közbe Klenóczy,
majd megtalálod később. Nagyon szive
sen mulatok, megvan hozzá a jókedvem
is, de szeretek mindent rendszerben végezni. Előbb intézzük el a komoly dolgot, aztán jöjjön a többi. Azonnal rátérek
a tárgyra. Remélem, tudjátok már, hogy
legszebb saizonjaival hétfőn és kedden a
viharos őszi közgyűlésre van kilátásunk.
Olyan csúnya pókhálómunka folyik az alispánunk ellen, amilyenre még nem volt
példa. Most ti nevethetnétek rajta, hogy
391
éppen én hozom ezt fel, aki szintén ki 822-1925. tégr. Iz.
szoktam vágni az ellenzéki rezet és nem
Árverési hirdetmény.
tartózkodom a kritikától. Helyes, vállalom
Alattrt bírósági végrehajtó az 1881. «vi LX. t. c. 112.
értelmé-) n ez-nnel köhírré trszi. hogy a szegedi
azt, amit esetleg gondoltok, de akkor §-a
kir. járásbíróság 19ti. évt 1796--2. sz végzése következtiszteljetek meg a tárgyilagossággal is. tében dr. Barta Dezső ügyvéd által képv selt Bacn Miksa
s Tsai javára 7,U87.ooo kor. és járulékai erejéig 1925. évi
Mindig elvi alapom álltam, sose komisz- április
h ó 16-án foganatosított kielégítési végrehajtás
kodtam. Felhatalmazok mindenkit, mondja utján lefoglalt és 17.2oo,noo koronárt becsült következő
a szemembe, hogy tulléplena-e a határt ? ingóságok, úgymint: különféle bőráruk, botitberendezés
mérleg nyilvános árverésen eladatnak
Lehetek én valakinek a kritikusa, azért és Mely
árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1925. éri
'
' 12192. számú végzése
tolytán .7087,ooo kor.
Pk.
11486. és
_
még nem vagyok az ellensége.
tőkekövetelés, ennek 1925. évi február h ó 1. napjától
— Ez igaz, mondta Lebánovics. Ellen- járó havi 1*5 száztlékos k i n u t a i és eddig összesen
1.162,880 koronában íróilag már megállapított s felmefél voltál csak, nem ellenség.
rülendő köliségek erejéig Szeged, Széchenyi-tér B. s z .
— Már pedig itt most komiszkodás a. leendő eszközlés ire 1925. évi Julius 2. napjának délelőtti fél 11 órája h .táridöOl kitüzelik.
készül, amit a lelkem mélyéből utálok.
Kelt Szeged, 1923. évi jun us hó 17. napján.
Hiuságukban megbántott emberek botK u l i n ) & n o s , kir. bir. végrehajtó.
rányt terveznek, még engem is megkörnyékeztek. Van köztük néhány elszánt
alak, aki mindenre képes egészen addig,
amig emberére nem talál, hgész különös
formában épült fel a tervük. Lesz egy
megblahaló
vezérszónok, aki óvatos hangon kerülgeti
azt, amit ők lényegnek neveznek, — az
igazi bombát közbeszólások formájában
akarják elsütni. Nemcsak a közgyűlési
teremben helyezkednek el, hanem a kark e r e *
zaton is. Ezek kiáltják az egyes beszédek
közben azokat a kifejezéseket, amiket a
D É L M A O Y A R O B 9 Z Á Q
szónokok nem mernek használni. Azt
kiadóhivatala
Dugonics-tér II. szám
mondhatná bármelyiktek, hogy hiszen
majd kivezetik őket! Persze, hogy ki,
de az a vicc a dologban, hogy ezeket az
Árverési hirdetmény.
alattomos merényleteket is meg kell akaAlulírott kir. közjegyző kOzhirré teszi, hogy
dályoznunk. A fulánk fulánk marad.
késedelmes vevő rovására, kárára, költségére
(A legények mintha nőttek volna egy és veszélyére Szegeden, Polgár- utca 17. sz. a.
fejjel.)
házban levő Herczog.féle asztalosmühelyben
— Minden egyes vállalkozót ismerek, elhelyezett festés, üveg és tükör nélküli négy
el tudom mondani sorjába, hogy kik garnitúra dúsan faragott, furnirozott Louis
lesznek a karzaton, — folytatta Ktenóczy. hálószoba a helyszínen Szegeden, Polgár-utca
sz. alatt 1925. évi junius hó 25 én délután
Ti egyenkint melléjük álltok, mintha 417. órakor
megtartandó nyilvános árverésen
testőri szolgálatot végeznétek s meggá- készpénzfizetés ellenében elárvereztetni fog.
toljátok a kiabálásban. Hogy miképpen? Egyéb árverési feltételek alulírott kir. köz— az már a ti dolgotok. Vállalj átok-e? jegyző irodájában (Szeged, Széchenyi-tér 6 sz.
Hihetetlenül csodás lelkesedés tört ki a.) vagy dr. Vajta Jenő ügyvédi irodájában
egyszerre. Azok a finnyás alakok, akik még (Szeged, Tisza Lajos-körut 73. sz. a.) a szokásos hivatalos órák alatt megtudhatók és az
az imént korlátolt betegeskedésből idegen- elárverezendő
ingóságok a szokásos üzleti órák
kedtek Klenóczy nevétől, most poharat alatt az árverés helyszínén megtekinthetők.
ragadva ott tolongtak mind körülötte.
Kelt Szegeden, 1925. évi junius hó 18 án.
— Nagyszerű ember ez! — súgták
Dr. Jedlicska Béla, kir. közjegyző.
maguk közt, meglássátok, hogy a jóbará- Th$3
tai nem védik meg az alispánt!
Krisztics Jefta aljegyző ur fölötte elérzékenykedett. Könnyes volt a szeme, mikor
odakoccintotta poharát Klenóczyéhoz.
— Szeretett barátom, bocsásd meg a
meghatottságomat, de nem tehetek róla.
Szeged, Jókai-utca /. szám.
A te nagy lelked, igen tisztelt barátom,
páratlan a kontinensen.
Ajánlják
— Jól van, Jefta, elhiszem, hogy a
kitűnő asztali és különleges pecsenyeszivedből beszélsz.
boraikat hordókban és p a l a c k o z v a
— De biz Úristen igazat mondtam 1
nagyban és kicsinyben. Édes és muserősködött a fiu. Neked, szeretett, sőt
kotályborok állandóan raktáron.
3Kt
igen tisztelt barátom, besúghattak egyetmást, amit én állítólag mondtam rólad
privátvéleményként, de az nem igaz.
Rössler-féle angol kereszthuros
— Ne mentegetőzz, Jefta, mert gyanúba kerülsz.
A Török Tsászárné vágott közbe.
— Ez azonban még nem minden, gyerekek, nekem is van hozzá néhány szavam. Hányan is vagytok itt?
Hirtelen körülnézett a szobában.
— Mondjuk, hogy húszan. Mindenki
Megtekinthető naponta Klauzálvállal magára öt bizottsági tagot, hogy
akkor is meggyúrja, ha nagyobb hive
tér 1, udvarban följárat, II. em.
volna az alispánnak, mint ő maga. Én

Vigszinpadon

Somogyitelepre jj

újságkihordót

AZ EGYESÜLT BOBPINCEÜT

pianinó mahagóni
zongora eladó.
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Nyilttér.
Nyilatkozat.
Kereskedelmi és ipari hirek.
Szegedi piaci á r a k .
Gabonafélék.
(Agrária Kereskedelmi Rt.-cég
jelentése.) Buza 52o—8?o, rozs 37o—38o,
árpa 32o—33o, zab 3ío—36o, tengeri 29o—
3oo, buzakorpa 24o—25o.
őrlemények.
(Back Bernát Fiai gőzmalom
jelentése.) Dara 825o, 0 liszt dupla g 8ioo,
0 liszt szimpla 8'oo, 2-es 78oo, 4-es 77oo,
5-ös 75oo, 6-os 695o 7-es 575o, 7'U-es 49oo,
65*/«-os egységes rozsliszt 76oo.
Államilag
plombdzott
édesnemes
paprika,
válogatott, valóban édes áru kg.-ja 28.ooo,
államilag plombázott édesnemes paprika, kereskedelmi áru 23.000, félédes 2o.ooo, 1.
rendű rózsa U.ooo, II. rendli 9ooo, III.
rendű 75oo, hüvelyes paprika füzérje 25.ooo3o.ooo korona.
Takarmányfélék.
(Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna laza I. rendű 14o, széna laza
II. rendű 12o, alomszalma 4o—5o, takarmányszalma 6o—7o, here uj 14o—160.
Tégla. (Szegedi Téglagyár Társulat jelentése.) Qéptégla nagyméretű 85o, kisméretű
8oo, I. oszt. nagyméretű fali 8oo, 1. oszt.
kisméretű fali 65o, II. oszt nagyméretű fali
75o, II. oszt. kisméretű fali
ezer. Cserép.
Hornyolt cserép 14oo, gép hódfarkú 85o, kézi
hódfarkú 6oo ezer.

Cement, beton. (Schachtitz József-cég jelentése.) Fedélcserép szürke, darabja 145o, színes
darabja 15oo, gerinccserép szürke, darabja
45oo, szines 5ooo, egyszínű cementlap m-e
52ooo, többszínű vagy mintás 58-62ooo, asbest
müpala,44oo.
(Landesberg-cég jelentése.) Mozaik lapok
m.-kint 9o—12o.ooo-ig, cementcsövek cm.-kint
17oo—3ooo-ig.
Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése.) Rudvas 1 kg. alapára 52oo, abroncsvas
I kg. alapára 65oo, finom vaslemez 1 kg.
alapára 72oo, horgonyozott vaslemez 1 kg.
alapára ll.ooo, szekértengely 1 kg alapára
13ooo korona.
A Scheinberger
és Popper-cég
jelentése az
Orion-börgyár
áruiról. Fekete box kvadrátonkint 23.9oo—31.6oo, szines box 26.too—
38.9oo, fekete kecskezerge l l . l o o — 1 6 loo,
színes zerge 17.8oo—23.3oo, fekete sevrett
67oo—15.ooo, cseres szattyán kg.-kint 83.3oo—
144.3oo, fekete tehénbőr barkás és sima
lll.ooo-149.8oo, vixos tehénbőr I I 6.5 0 0 0 160.000, kips talpbélés 69.500—86.") 00, fekete
huzóbőr 93.2co, natúr huzóbőr l27.7oo, fekete blank 82.1oo, natúr blank II6.600, fekete blank has. 6I.000, natúr blank has.
83.3oo, vache croupon 72.8oo—87.7oo, chrom
crupon I80.000, vache nyak 27.8oo-55.6oo,
vache has 27.9oo-42.8oo.

Miután tudomásunkra jutott, hogy
felejthetetlen Jenőnk szerencsétlen végzete alkalmából felesége és annak hozzátartozói olyan híreket terjesztenek, melyek
szerint a végzetre anyagi zavarok és
fönökeivel szemben fennálló differenciák késztették, kötelességünknek tartjuk, hogy drága halottunk becsületét
jóbarátai és ismerősei körében továbbra
is megőrizzük. És ezért kijelentjük,
hogy a terjesztett hirek valótlanok. Személyesen győződtünk meg arról, hogy
főnökei a legnagyobb elismeréssel és
becsüleltel emlékeznek meg róla.
Előttünk teljesen érthetetlen, miért
terjesztik e hirl, hisz éppen feleségének
és azok hozzátartozóinak kellene legjobban fudniok Jenőnk szerencsétlenségének okát.
Egyelőre ennyit, de ha kell, bizonyítékul löbbel is szolgálhalunk.

A gyászoló Guttman-család.
Felelős szerkesztő: F R A N K J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.
könyvnyomdájában. Szeged.
Lekottázni

A i l a c y a r Nemsetl Bank hivataloa árf o l y a m a i . Valuták: Holland forint 2821C—
28486, dinár 1216—1238, márka 16905-170C9,
lei 331—333, belga frank 3251-3283, dán
korona 1348J-13620, norvég korona 11860—
12030, angol font 344C00-347C00, líra 26592683, dollár 70490-71270,
francia frank
3366- 3390, szokol 2C96-2M8, léva 5 0 7 515, svéd korona 18735—18903, lengyel zloty
13475-13629, osztrák schilling 100.00-100.70,
• v á j d frank 13785-13869.
Devizák:
Amsterdam28510-28686,Belgrád
1236 1244, Berlin 16905—170C9, Bukarest
329-331, Brüsszel 3281-3303, Kopenhága
13680-13760, Osló I2i 63-12130, London
3450C0- 347000, Milánó 2654—2672, Newyork
70990-71420, Páris 3361-3381, Prága 21062H8, Szófia 512-516, Stockholm 18985—
19103, Varsó 13545 -136',9. Wien 99.95100.55. Zürich 13785-13869.
XSrUtal
tóxada
Nyitás:
Páris 24.30,
London 2503.—, Newyork 515.—, Brüsszel
24.10, Milano 18.9), Amsterdam 206.52%,
Berlin 122V„ Wien 0.0(72'/,, Szófia 3.75,
Prága
15.25, Varsó 99.87>/i,
Budapest
0.0072.55, Bukarest 2.40, Belgrád 9.C5.
Zárlat:
Páris 24.25, London
250330,
Newyork
515.—, Brüsszel 24.05, Milano
19.05, Amsterdam
206.5?,
Berlin
122•/«,
Wien 0.0072*/., Szófia 3.75, Prága 15.25,
Varsó 99.87'/,, Budapest
0.0072J50, Belgrád

9.05, Bukarest 2.40.
Terménytózad*. Az irányzat tartott, zabban szilárd. Uj-búzában élénk a forgalom,
egyesekben csekély az üzlet. A iisztárak
változatlanok.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszavidéki 5250- 5275, egyéb 5225- 5250, 77-es
tiszavidéki 5300-5325, egyéb 5275- 5300,
78-as tiszavidéki 5350-5375, egyéb ? 3 < 5 5S50, rozs 4000-4050, takarmányárpa 32CC—
3300, sörárpa 3800-4200, köles 2650-2950,
zabb 4650—4850, tengeri 3050 - 3100, korpa
2450- 2475.
Irány«at< A pénteki értéktőzsdén az irányzat ingadozó volt. Nyitáskor a papirok legnagyobb része a csütörtöki zárlati nivó felett
állott és a tőzsdeidő folyamán a szilárdság
tovább is folytatódott. Zárlat elölt nem sokkal a realizációs eladásokra nagyobb áresés
állott be, azonban csütörtökhöz képest még
igy is 2—3 százalékos árnyereség mutatkozik.
A szilárdság főleg egyes favorizált értékekben jutott kifejezésre és ezekben a forgalom
igen élénk volt Ezek közé tartozik a Rima
és a Qanz részvények, a Kereskedelmi Bank
és a Pesti Hazai 5—8 százalékkal javították
meg árfolyamaikat.
Ferencvárosi aertésvásár. Nyiltvásári maradvány 1075, érkezett 269, eladva 237. Árak:
Fiatal könnyű 17-18, nehéz 19 20. A zártvásáron nem volt üzlet.

nem érdemes, mert
többe kerül.
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Zenemüvek 3-6 ezertől.

Az Alföld legnagyobb
táblaüveg raktára
KÖRÖSI GÉZA üvegezési vállalata
Mérey-utca 8.

Aagal-Magyai
•Mayák-agrár
földhitelbank
Hazai
Msrmas
Islavon jelz.
Uoyd Bank
Magyar-Hitel
Ingatlanbank
tsebbank
Jelsáloghitelbank
Sereik. Hitel
Leasámitolób.
Magy.-ném. b.
Olaubank
Központi Jeli.
Városi Bank
Merkúr
Nemzeti
Osztrák Hitel
Kereskedelmi
tankvereia

31.5
50
131
89
13.5

68

0.9
335
177
13,5
27.5
17
52
14.9

18
2

0J
6
17
126
905
93

Takarikpiutídrtu
Belvárosi
28
Upétvároai
4.5
M b anyai Tak.
II
B(y. Bpest Főt. 23J5

Ua^ar AltT^t 108

Testi "Hazai

170
2080

Blttotüóki
KlsA M. Dizt
roaeiért
M

4806
92
58

Vamivtk fe
gyárak:
Bródi vagon
Coborg
Sorvln gép
Csáky
Hasd. Oépgyár
Fábián
Fagyver
fénkereck.
•rankl
Oanz-Uanab.
Qanz-Vill.
KiataroMÜ
OyCrtty-Woll
Hoffher

93
50

6
160

35
560
16
65
1830
940
47
93
17

Kissliog
Kühne

20.5

Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomaru
Chandoir
Vegyipar
Vagongyár
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudlon
Vulkán gép
Wörner

18

140
32.5
104
28
35
33
40
32
7.5

JUaltktdéit vállalatuk
Atlantica
—
Városi
52
Sur
140
Oélivanst
38
MFTR
202
Levants
95
M i i k o l d vülamoa 129
2J8
Nova
320
Allamrasai
164
Trösst

Malmok i
Back-malom
Borsod-misk.
Conoordu
B.-csabai
L b pesti gm.
Töröluientm.
Qizella
Hangária
Kiraiyinalom
Pesti Viki
TranadanaUa

50
163
38.5
—

131
—

65
86
24
367
49

Bányák
it UglagyaraAJ
575
Bauxit
39
Boraódi sséa
Cement
93
Szászvári
18)
Kohó
192
95
Drasche
940
Magnezit
Magyar Asztal!
63
2765
Által, Kószéc
1C8
Magybátonyi
—
Sajcüont'/.i
3:8
Salgó

Th54

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102.
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi
kir. járásbíróság tfc24. évi P. 18564—4. számú végzése következtében dr. Tóth László ügyvéd által képviselt Varga
Vilmosné javára 15,500 000 kor. és jár. e.éjéig l«25. évi
ápr< s hó 29-én foganatosított kielégítési végrehajtás
utján lefoglalt és 16,690.00J kor-ra becsült követkeiö
ingóságok, u. m.: különféle házi bútorok, cimbalom,
varrógép stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. Járásbíróság 1925. évi
Pk i19J4. számú végzése folytán 15,500(00 K tőkekövetelés, ennek havi 1 és fél siázal k kamatai és eddig
bíróilag már megállapított költségek erejéig a lefizetett
összeg levonásával kivó-utca 19. szám alatt leendő
eszközlésére 1925. évi julius hó 8. napjának d e. 10
órája határidőül kitüzellk és ahhoz a venni s.ándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett
ingóságok az líal. évi LX. t.-c. lo7., l 0 8. §-« értelmében
készpénzfizetés mellet a legtöbbet Ígérőnek szükség
esetén beesáron alul is el fognak adatni
Keit Szegeden, 1925. évi junius hó 15. napján.
F a r k a s , kir. bir. végrehajtó.

L e g f i n o m a b b 17
lakberendezések
keményfa hálószobák, irodaberendezések,
börbutorok és mindennemű kárpitosmunkák elsőrendűen, olcsón és k e d v e z ő
f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t kaphatók.
Vidékre csomagolva és vasútig szállítva.

Wiesnerbutorgyár
Szeged, Aradi-utca 6.

Hungária Antiquárium, Batthyány-u. 2. Tel. 12 51.

PORCELLANARUHAZ
HIRTH

J Á N O S , Károlyi-utca

Rendkívül
leszállított
műáruk. Lakodalmakra

3 , a volt Hétválasztó-épület.

árban mindenféle üveg-, porcellán, háztartási és díszkölcsönedényt tanyára is jutányos
díjtételek mellett.
122

Kisebb helyeken órakönyvelést jutányosán vállalok. Ajánlatokat .Volt könyvelőnő" jeligére a kiadóhivatalba.
2

MEöH$DIT?TfUK
AV;LÁQ2T!

Részletfizetésre
sz á l l i t o k kárpitosmunkákat
2
BALOG SÁNDOR
Kossuth Lajos-sugárut 9 sz.

G Y E R M E K C I P Ő K

a legfinomabb kivitelben, nagy
választékban kaphatók
K O t l D M O R n é
x
bőr- és cipőkereskedésében
Széchenyi-tér, v á r o s i b é r h á z .

Gyermekkocsik
bámulatos o l c s ó á r a k b a n v
részletfizetésre is
33

DÉRY gépáruház
Kiss-utca, Keleti-palota.

Újlaki
Urikányi

920

Nyomdák 1
Atbcnaeiua
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Rigler
Stepbantma

60
58
24

4
144
55
3

Faipari tdüalaiok 1
Merkoria
0.7
Egyesült la
Fornir
8.5
Hazai fa
62.5
Honi fa
9.5
Kőrös bányai
6
KronborgM
3
Lignum
13
Erűé
Maioanofey
Nemzeti ta
335
Lichtig
C.6
Ofa
<65
Szlavónia
51.5
Nasiti
162S
Viktória bolo. 0.95
Zabolai
18
Hi telis
8

KMntili

57.

Árverési hirdetmény.

(Ezer koronákban.)
66
21
10.5
102
9

Telefon 9

893 1925. végr. szám.

HIVATALOS ZÁRLATI ÁRFOLYAMOK.
Birtok 1

214

Páüalatok 1

A l t oázissá
Alt. Osxtr.f '
Bárdi
Baráti
Bóni
Brasséi
Chinoin
Corvin-fi l a
Danica
Diana
Dorogi gummi
Déli cukor
D a n á n t sertés
Égisz
ízzé
Unió textil
Horv. cukor
Just Ízzé
Gyapjumoeé
Papir-ipai
Részvénysör
Szövő és k ö »
Spcdinm
Feltén
Wernstadti textil

8

335
0!
45
350
8.5
4
83
16
14
465
37
65
990

Flóra
Fővárosi sör
Ooldberger
Qschwindl
Halkeres k,
Hungária Mflti,
juta
Győri bőr
Karton
Gróf Keglevtej
Keleti
Királyautó
Klein
Klotild
Győri textil
Rrauss i n t s
Cnkoripar
Lámpa
Auer
Kendői
Őstermelő
Pamut
Gumi
Ném. mciőg.
Vasúti ícrga'as,
Georgia
Mezőn. cuk.
lnterrexia
Occán
Olajipar
Pannónia sfli
Phöbua
Püspöki
Royal-szállé
Schwartzer
Star film
LokácsfürtSA
Szikra
Stummcr
Szegedi Katxín
Telefon
Temeti l ö t
Tokaji bor
Törők
Pharmacia
Unié színház
Szolnoki
Vfll. Pessgé

V/andir

29
35
408
31
65
910

Zagyvapállai
Hangya

34
42
95
2 9

uuTxvi.

H f l i Ó S Z O B H

lakkcsiszolt és remek leányszobabútor jutányosán megvehető
Spitzer Sándor Intérieur bútor_ _ raktárában Tábor-utca 3. 138

15

102

ZOMfiNCEDÉNYEIK

85
48

fagylalt, vaj és nasiro-ó g é g é k
remek választékban
151

i z á n r ó

jozsernét.

a hatósági huscsarnok mellett...

2.5
14.5
20
35
1690
94
S9J
45
163
157
210
59
159
235
96
7.5
9

54

16
82
11

160
55
7.25
40
1230

122
14U
30

1.5
31
25
3.25

Befőttek,
Apróhirdetések
QWMWMWNMMMMII
Ízletes házikoszt kapható,négy
tál 2o.ooo, három tál 15.ooo
korona. Fodor. Mérey-u. 6c. 4
Bitorozott szoba
magános
urnák kiadó. Petőfi Sándorsugárut 38, emelet. Tudakozódni délután.
2
""•"••^•••••••••••BB

Bútorozott szoba villannyal,
külön bejárattal, féregmentes
kiadó. Hétvezér-utca 3.
2

Cipészmesterek figyelmébe!
Cipő, szandál, gyermek kaptafák jő állapotban potom áron
kaphatók. Csongrádi-sugárut
15. szám.
2
Egy, esetleg két elegánsan
berendezett bútorozott szoba
kerestetik a Belvárosban. .Tiszta* jeligére kiadóba. 2
Francia órát vennék Berlitz
módszer szerint, francia nyelvtanitótól, hetenkint kéiszer.
Ajánlatokat
ármegjelöléssel
.Francia* jeligére kérek a kiadóhivatalba.

közö„s*£eE£ lí^naTnappai
M e n ü d é i b e n :

k o n z e r v e k (spárpa h p l á r i l l r
nélküli) leragasziására U t J I d l U K , .
valamint burgonyakeményltdliut kicsinyben és nagyban k a p h a t ó k
BÉLKIVITEL, Petőfi S.-sugárut 4. 35C

Félig viselt férfi
ruhák
£
eladók.

karban lévő fél és magas szárú
:rfi cipók elutazta végett sürgősen

• e g t e inth.tók Kölesey-utca T. sz.,
a Kézmüvesbank házmesterénél, a
Prófétával szemben.
Th55

SOS a .Délmagyarország" kiadóhivatalának telefonszáma.

menü-rendszert bevezettem.
|

Menti

Q A f l A

leves, sült főzelékkel v. saláta, tészta l O i U U U

sült salátával,

esle:

tészta v. sajt, kávé

M i n d e n n a p Antalffy h a l A s i á l t a l föxtttt HalpaprlkAs
sDlttial k a p h a t ó .
P.nto. kl.z.lfilá.,
K l t i n ő Dr4k.r-.Br,
Kiváló J4 borok.
Mhi40
Szives pártfogást kér
BOHN UTÓD ft. K N A P P É J & N O S vendéglős, Vár-utca 1. szám.

Női és férfi fehérnemüeket,
babi kelengyéket, teljes ágykészleteket
a Iegegyszerübbiol a legfinomabb kivitelig
raktáron tart és megrendelésre készit

20

ÖZV.

Lőwy József n é

47

kelengyeüzlete

Széchenyi-tér, Kiss D,-ház.

