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Talán igen, talán nem?
Plotinosnak a szépről és jóról
cimü filozófiai irása }elent meg Korniss Gyu a szerkesztésében e Filozófiai Könyvtár kilencedik kötetében.
Filozófiai irodalmunknak nagy nyereséjél
Jelenti PlotUios-nek
ez a fordítás*, különösen
ma, amikor világsierte a mai kor misztikus
hajlamainak megfelelően annyira fellendalt az
ókor egyik legnagyobb metafizikusának, Arisioteles és Descartes melleit a legeredetibb gondolkozónak a kultusza. Piotinos főkép Romában, az antik világ Párisában tanított Kr. u. a
harmadik században. Itt működött, mint a görög kultura lelkes apostola, itt hirdette az érzékisé&be sfllyedt világnak a szellem evangéliumát, Platón tanát. Gallienus császár is hall
gatla előadásait s Campaniában egy mintavárost is akart alapítani, amelyet Ploúnos kormányzott volna Platón törvényei szerint.
P/olinos filozófiája a középkor és as újkor
gondolkodására a legnagyobb hatású volt. A
kereszténység filozófiája részben az ő tanításainak befolyása alatt alakult ki, nemcsak a görög
szentatyáknál, hanem Szent Agostcnnál is, aki
szerint a platonikesoknak néhány szót, néhány
gondolatot kellene megváltoztalniok s keresztények lehelnének. A középkorban Boethius,
Scotus Eriufens, Meis'er Eckhardt, a renaitsance idején a firenzei
akadénia
tagjai,
élükön Marsilius Ficínus-szal, Qiordano Bruno,
mind az ő
lelkes
isnitványai.
Spinozában is sok a plotinoii vonás. Goethe különösen vonzódott hozzá, a kedvéért megtanult görögül, egyik fejezetét németre is lefordította.
Schtlling természetfilozófiájában, Hegel rendszerében, s£t Bergson munkáiban is, többször
kinyomozható a plotinosi vonás.
A jámbor olvasó bizonyára nem fogja összetéveszteni Meister Eckbardtot Eckhardt Tiborral, aki tudvalevőleg inkább plng- ponggal foglalkozik, mint plotinosi filozófiával. Bennünket
főképpen azért érdekel éppen most ez az u|
magyar nyelvű filozófiai kiadvány, mivel ugy
éressük, taofy metafizikai, je esen teoIogiai dolgokban némi tájékozatlanság, holmi zavar és
bizonyos bizonytalanság urilkcdik — borribile
dictu — még metafizikai, söt teologiai körökben is. (Hogy térképészeli körökről ne is
beszéljünk.)
Mert vagy van egy abszolút
és nem relatív
morál, egy egye'emes és örök érvényű villáserkölcs, mint ahogy tudjuk, hogy van ilyen,
legalább az Egyház hitvallöi és atyái, dok orai
és szentjei ezt vallották és ezt hirdették. Erre
tanított bennünket (vsgy, ha ugy tetszik, kedves
destruktív társaink, benneteket) a nagy Aututtinus, a hippói püspök, akit Vass József fordított magyarra, erre oktatott t qainói Szent Tamás,
as angyali doktor, a Teológia Summáiénak
szerzője, eit olvastuk ki (már akik oiv sni
szoktunk) ama rejtelmes Kempis Tamás könyvéből és éppen ezért kissé misztikusnak találjuk, hogy most egyszerre csak egynémely egyházi léi fiák, kiváló tudorok és kevésbbé kiválók,
mintha magyarán mondva, kertelnének az Isten
kertjében, amely teológiának neveztetik és a
filagóriát összetévesztenék az allegóriával. Hogy
például a frankoknak hamisítása, vagyis pénzeknek egyéni akcióval csinálasa bon, ez talán
mégis csak egészen nyilvánvaló dolog, akár
világi, akár egyházi, akár világegyházi szem-

pontból.

Csülnl nem szabad:
annyi bizonyos, éppen
ezért kissé meglepődve és meghatottan olvassuk, hogy egynémely egyházi szem ily iiégek inkább iteitk ei a bűn megi ását, mint ahogy
el kellene itélniök a bűn elköve öit és ugyanttik egynémely egyházi személységek inkább
kárhoztatják a destruktív riportert, mint a
konstruktív frankhamisítás. Meg azu'án az sem
egészen római
katolikus
álláspont
talán,

ElőUííté«l árak; Egy hónapra helyben 40.000 kor, Budapesten
é« vidéken 454X10 kor. Egyes szám ára hétkOznap 2000 kor.
vasár- és ünnepnap 3000 korona. 11. évfolyam, 29. szám
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hogy ha a tábori püspök ur bűne po
litika, akkor a Sancta Mater Ecclesia kegyesen
megbocsát neki. Husz Jánossal szemben, hogy
egyéb példákat most ne emlitsflnk, sokkal tatg o u b b és ahposabb álláspontra helyezkedtek
annak ideién. Igaz, hogy ez sz eset a legsötétebb középkorban tör én', most pedig a leg •
világosabb re»kció korában Hifink. Ettünk?
De legalább abban az úgynevezett
legsöté-

tebb középkorban — mert ma már hajlandók
vagyunk az úgynevezett
jelző díjmentes adományozására, mé«ís volt egy egyetemes, egy
egységes, egy abszolút, egy az élet minden
viszonytatáb n principiumos erővel és érvénnyel
biró hit, amit ma, sajnos, egynémely egyházi
pátereimben és frátereinkben is fájdalmasan
kelt Dél Előznünk. Nagyon nagy itt a káosz,
lelkiekben és frankiakban egyaránt

Nagy politikai jelentőséget tulajdonítanak
i francia követ látogatása nak Teleki Pálnál.
A tárgyalásukról semmi hir sem szivárgott ki.
(Budapesti

tudósítónk

telejonjelenlése.)

A

politikai ele'nek ma még át ne<n ietin;beiö
szenzációt kellő eseménye az a látogatás,
amelyet Clinchant
budapesti francia követ telt
ma este Teleki Pál gróf lakásán.
A követ este 9 óra ulán kereste fel Teleki
Pál grófot Gizelia téri lakásán, akivel hossza

san tárgyalt. A tanácskozásról azonban természetesen semmi hir nem szivárgott ki. A 1 ran-

di követ és Teleki is elzárkóztak
máció adása elől.

minden

infor-

A látogatás hire a késő esti órákban
el és az politikai körökben óriási JeUütésI

terjedt
keltett.

Uj kombináció a k o r m á n y v á l t o z á s r ó l .
(iBudapesti

tudósttónk

telefonjelentése.)

A

poltikai helyzetben ma lényegesebb változás
nincsen. A köztudatban már annyira benn van
a Beih'en-kormány lemondása, hogy ma már
nem a kormáry maradásáról, vagy nem maradásáról, hanem csak az utCd személyétől keringenek hirek.
Az erre vonatkozó kombinációk során ma
egy uj név bukkant fe szinre: Károlyi
Imre

gróf neve,

okit

mint komoly

minhzterelnök-

Jt töltet emlegetnek.
Károlyi Imre gróf hosszabb
idő óta nem foglalkozik aktiv politikával, való-

szinüleg nincs is sokalopja

a személyével

kap-

csolatban
elterjedt
hlrekntk
és azt inkább csak
mint politikai pikantériát regisztráljuk s csak
azért, meit az komoly politikusok között is
beszélgeés tárgya volt.
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Lemond a jugoszláv népjóléti miniszter.
Jugoszláviát a a ezért kormányválságot várnak.
(Budapesti

tudósiiónk

telefonjelentése.)

Bel-

grádból jehntik: Simonovics
jugoszláv népjóléti miniszter ma átnyuj otía Pasics miniszterelnöknek lemondását a>zal a k>jelentéssel, hogy

nem hajlandó

olyan kormánynak

a tagja

lenni,

amelynek Radics is minisztere, aki nem fe'elt
meg vállalt kötelezettségeinek és alá rta a radikális paktumot.
A népjóléti miniszter lercto"d'sa következtében
sokan Jugoszláviában kormányválságot
várnak.

8tS

A r o m á n k a m a r a elnöke a z ellenzék s z e r i n t
csalt a s z a v a z á s n á l .
(Budapesti

tudóstíónk

telefonjelentése.)

Buka-

restből jelentik: A román kamara mai ülésén
nagy botrány volt. A kamara Bukarest város
közigazgatási űgyeiiöl izé ló törvényjavaslatot
tárgyalta, amely felett csontgolyókkal
szavaztak
a képviselők.
Az ellenzék ellenőribe a szavazás
lefolyását és amikor az elnök
96
szavazatot

állapított
meg, i z ellenzék (ombolva tiltakozott
ez ellen, mondván, hogy csak
70
szavazatot

adtak

le és az elnököt

tolvajnak

mondották.

A kialakult hatalmas botrányban az elnök az
ülést felf jgg<8itette, majd kéiőbb elnapolta a
kamsra Öleiét.

Maga Perényi báró teszi közzé levélváltását
a miniszterelnökkel a frankügyben.
Budapest,
február 5. A frankhamisiiási ügyben politikai jelentőséget tulajdonítanak, mint
ismeretes, annak a figyelmez etö le élnek, amelyet a miniszterelnök küldött Petényi Zsigmond
bárónak, a Magyar Nemzeti Szöv taég elnökének a frankügyoen, m előtt a genfi konferenciára utazót'. A levelet és Perényi válasiát leközölte a Matin.
M st maga Perényi köali le,
mert a Matin
közlése, szerinte nem volt hü.
Erről szól a következő tudósítás:
A párisi Le Malin
mai számábsn közli azokst a leveleket, amelyeid s frsnkflgyben egyrészt Bethlen István g'tf mnisz ereinök, másreszt Perényi
Ztigcrond báró, a M g y a r Nem
zeti Szövetség elnöke váltottak egymással. A
MTI munkatársi a Main
közl*sé»el kapcsol t b a n kérdést in ételt Perényi Z ia mond bíró-

hoz, hogy miért nem pab ikaiU
ket.

eddig a levele-

Peiéoyi a köiet kezőket válaszolta:

— A leveleket egyszerűen azért nem publikáltam, m rt a hozzám intézett bizalmas levél
i ója, a miniszterelnök ur, erre nem hatalmazott fel és azt kívánta, hogy mielőtt nyilván o í B á r a hozná, a levelek a gye előbb a parlamenti bizottság előtt tisttáztassék. Tekintet el
azonban arra, hoyy a Matin
cimt
párisi
lop

pab Ikaclója

kötbejötf,

most már a magam ré-

tzeról is szükségesnek
tartom, hogy mind a két
levelei cedeti szövegezésben közzétegyem. A
miniszterekök ur a következő levelel intézte
hozzám:

Miniszterelnök.
Szigorúan
bizalmast
Budopest, 1925. évi nov. 27.
Tisztelt Barátom I Felhívták figyelmemet
srra, h gy a Nemzett Szlvetségjek
francit
frankhamMvinyok
vannak a
birtokában

és hogy tizokui fel Is akarja
Légy kegyes a dolognuk
utdna

használni
nézetni és
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engem megnyugtatni.
Óva intem a szövetséget tojiad
ka észtül, hegy az ilyen manipulációktól
tartózkodjék
is hogy
ilyenekbe
ne
bocsátkozzék.
Szívélyes
üdvözlettel
tisztelő
hívei
Bethlen s. k.
— A miniszterelnök ur levelére az alábbi
választ küldtem:
Tisztelt Baráton
t F. hó 27 én kelt nb.
soraidra
válaszolva,
van szerencsém
szíves
tudomásodra
hozni, hogy a Magyar
Nemzeti Szövetségnek
semmiféle
hamisítványok
nincsenek
a birtokában,
ilyenek
értékesítésével, vagy hzsonló
manipulációkkal
sosem
foglalkozott
és ma sem foglalkozik.
Kívánságodhoz
képest a dolognak
utána
néztem
és sikerült
is ebien
az ügyben
bizonyos
injormáciökai
szerezni.
Arra kérlek, légy
kegyss még elutazásod
előtt nekem
alkalmat adat orra, hogy
erről at ügyről élő
szóval
referáljak.
Szívélyesen
üdvözöl
őszinte
barátod
báró Perinyl
s. k.
Ezek után még a következőket jegyezte meg
Perényi Zsigmond bárő:
— Bár jól tudfim, hogy a Nemzeti Szövetség nem foglalkozik ilyen bűnös üzelrekkel, a

miniszterelnök ur figyelmeztetése alapján kötelességszerűen mégis utána jártam a dolognak
és bizalmasan sikerült megtudnom (Ígéretet
tettem, hogy a forrást nem nevezem meg), hogy
tényleg vannak egyesek, vagy van egy
társaság, amely ilyen tervvel foglalkozik
és hogy a
dologról Nádosy Imre országos
főkapitánynak
van értesülése.
— A miniszterelnök úrhoz intézett válaszlevelem átadására Prónay György bárő államtitkárt kértem meg, aki már akkor közölte
velem, bogy személyes találkozásom a miniszterelnök úrral aligha lesz
lehetséges,
meri ö
csak másnap délben érkezik haza és délután
már tovább utazik Genfbe. Tényleg nem is
beszélhettem Bethlen gróffal. Másnap azonban
találkoztam Prónay államtitkár úrral, aki közölte velem, hogy
a levelet
átadta
és a miniszterelnök úrtól azt az utasítást
kapta,
hogy
szigorú
rendeletet
adjon
Nádosynak,
hogy
amennyiben tényleg
van ilyen terv, azt akadályozza meg.
Miután ezt az utasítást az országos fökapi ány az államtitkártól tényleg meg
is kapta, az ügyet ezzel véglegesen elintézett*
nek tartottam, mert sohasem tételeztem volna
fel Nádosyról, de bizonyára a miniszterelnök
ur sem, hogy az országos főkapitány egyik
részese legyen az esztelen vállalkozásnak.

Az erdélyi Magyar P á r t egyezsége
a román kormánnyal.
Kényszerhelyzetben köti a párt a magyarságra előnyösebbnek látszó paktumot.
Kolozsvár, február 5. A Magyar Párt vezetőségének ülésén Ugrón István elnök részletesen ismertette azoknak a bukaresti tárgyalásoknak a
menetét, amelyek a kormánnyal hosszabb idő óta
vannak folyamatban. Közölte, hogy a megállapodás létrejött és ismertette a megállapodás
várható
eredményeit Rámutatott arra a helyzetre, amelybe
a magyarság a kormány ajánlatának elfogadása,
vagy visszautasítása következtében juthat, majd
ismertette az elvben elfogadott megegyezés lényegesebb pontjait.
Kijelentette, hogy a dolgok politikai természete
és a belpolitikában kiélezett harc nem engedi meg
a részletek közlését. A megállapodásban a magyarságnak nyújtott engedmények elsősorban a
magyar nyelv használatára
ugy a
törvényhozásban, mint a közigazgatásban,
vonatkoznak és kiterjedne a kisebbség kulturális, gazdasági és politikai életének egész területére. A kisebbségi kérMMMMMMMMMMMI^^

dés végleges tisztázása terén jelentős
lépés a kisebbségi nemzetekhez való tartozás
ismertetőjeleinek világos megállapítása.
Az egyezmény olyan
atmoszféra megteremtésére nyújt kilátást, amely az
örökös hadiállapot helyett a kölcsönös megértés
szellemét jelenti, feltéve, hogy a kormány nemcsak
a választások szempontjából kezdett tárgyalásokat
a magyarsággal.
A beszámoló után több órás vita indult meg,
melynek eredménye a párt vezetőségének a paktum mellett való állásfoglalása
volt.
A magyar sajtó hangoztatja, hogy a kormánypárttal való megegyezés kényszerhelyzet volt, a
magyarságnak nem volt más választása.
Lepadatu
kultuszminisztert mára Kolozsvárra
várják. Utjának célja az, hogy a kormány képviseletében Ugrón Istvánnal, a Magyar Párt elnökével folytatandó tanácskozásokon véglegesen megállapodjék a paktum
szövegében.

A kisgazdák tiltakoznak a levente-gyakorlatok ellen.
A lakásforgalom teljes felszabadítását követelik.
Budapest,
február 5. A kormánypárt kisgaidaképiiselő tagjai tegnap délután az egységes párt értekezlete előtt fontos tanácskozást
tartotlak, amelyen elkeseredetten tiltakoztak
az
úgynevezett
,levente-gyakorlatok"
ellen, mert
mint mondják, a mezőgazdasági munkások itt
néha harminc-negyven
kilométerre is elviszik a
gyakorlatozás
céljábil és teljesen
megakasztják
a mezőgazdasági
munkát.
A kisgazdakepviselők kijelentették, hogy felkérik Mayer János földmivelésügyi miniszterI,
hogy mielőbb
gondoskodjék
ezeknek az
anomáliáknak a megszüntetésiről.
Kívánságukat írásba
foglalták, amelyet ma délelőtt köröztettek és
vnindnyájan aláírták. Az ivet még ma délben
át i i adták Mayer földmivelésügyi miniszternek, aki ezt az ügyei
minisztertanács
elé terjeszti

Rövid időn belül a miniszterfanács elé fog
kerülni a lakásforgalom
felszabadításának
ügye
is, amennyiben a kisgazdák tegnapi tanácskozásukon a teljes felszabadítás
mellett
foglaltak
állást.
Kezdetben ugyan a fővárosi lakások felszabadításának kérdésével nem óhajtottak foglalkozni.
Tankovlcs
János azonban azt vitatta, hogy a
fővárosi
lakdsforgalom
felszabadítását
szociális
szempontok
követetik meg, tekintettel arra, hogy
enélkül nem indulhat meg a migánépitkezés.
Tankovíci felszólalásának hatása alatt a kisgazdák elhatározták, hogy ebben az ügyben is
ivet fognak körözni éi fel fogják kérni
Mayer
miniszteri, hogy a lakásforgalom teljes
felszabadítására
vonatkozó kívánságukat terjessze a
minisztertanács elé.

Vázsonyi éles beszédben utasitja vissza
egy lap t á m a d á s á t .
Szociáldemokrata képviselők mentiimi ügyei.
Budapest,
február 5. Scltovszky
Bála elnök
háromnegyed 11 órakor ayilolta meg a mai
ülést. Az elnöki előterjcszlések során jelentette,
bogy Gömbös
Gyula egészségi okokból
nigy
heti szabadságot
kitt. A Ház a kért szabadságot megadta.
Kaas Albert báró, a mentelmi bizottság előadója jeleméit tett Esztergályos
János mentelmi Agyáról. Jegyzőkönyvi megrovásban részesítették. Az elnök
jelenti, hogy
Vázsonyl
Vilmos napirend előtti felszólalásra kért engedélyt az öt ért laplámadásokkal kapcsolatban.
Az engedélyt megkapta.
Vázsonyl : Az Uj Nemzedék, a Közponli SíjlóvállaJat lapja, amely közel áU a kormányhoz, az

első oldalon nagy betűkkel a kővetkező cím alati
hirdeti a lap közleményeit: , 4 Ház
folyosóján
azt rebesgetik,
hogy Vázsonyi
összejátszik
a
csehekkel*.
Belül a kővetkező:
H Faniaszliiut
hir Vázsonyl
megállapodásáról
a
csehekkel«.
Ezután felemlíti a lap, hogy tárgyalásokba bocsátkoztam a csehekkel, hazaárulást
követtem
el, amelynek az volna a célja, hogy Apponyit
állítsák a politika élére. Tudvalevő — folytatja
szavait gúnyosan hangsúlyozva Vázsonyi — ,
hogy a csehek előtt 0 a legkedveltebb mijyar
politikus. (Derültség a baloldalon.) Méltóságomon alulinak taríom ilyen alattomosan terjesztett vádat komolyan cáfolni. (Nagy zaj a baloldalon.)
*

1926 febrttár 6.
— Felszólítom azokat, akik állítólag a folyosón rebesgetnek, hogy ne rebesgessenek,
hanem
beszéljenek.
Vázsonyinak
ez a kijelentése
nagy
felzúdulást, közbekiáltások
záporát
keltette
az egységes
párton.
— A csehekkel nekem nincs érintkezésem.
Ha az ember telefonja a frankügy
óla
állandóan
cenzúra alatt
van...
Valkó Lajos kereskedelmi miniszter (a fejével tagadólag in'): Akkor én tudnék róla I
Htdy
Lőrinc: Hazugságokat mond.
Vázsonyl
Vilmos: Hazudik, «ki azt mondja.
Fábián
Bála (Hedry felé): Ön hazudik!
Az elnök Hadry, Fábián és Vázsonyi kép*
viselőket sértő kifejezéseikért
rendreutasítja.
Vázsonyi
Vilmos: É s azt kérdem, .micsoda
céit szolgálnak ezek a támadások, miért jelennek meg? Mert azon a nézeten vagyok, hogy
a magyar nemzet kibírja a világosságot, söt az
a felfogásom, bogy a legnagyobb
magyar
érdek éppen az, hogy semmi homályban
ne maradjon. Amikor * vádiratban az foglaltatik,
hogy Windischgraelz herceg Ismeretlen,
meg
nem nevezett
barátaival
határozta el a pénzhamisítást és az foglaltatik,
hogy a
finanszírozók egyrésze
is ismeretlen és a herceg megnevezni nem akarja őket,
amikor továbbá az
foglaltatik, hogy ismeretlen az a személy is,
aki a román útleveleket gyártotta, szóval ismeretlen a tények sokaságai...
<Zaj az egységes párton.) Hazafiasnak
nevezik a cselekedetet,
de nem siemek jelentkezni a hazafias babérokért. Ezeket is felhívom, jelentkezzenek. Ostoba
rágalmak engem kötelességem teljesítésében
terrorizálni nem fognak. (Élénk éljenzés és taps
a baloldalon).
Propper Sándor jelenti be ezután a mentelmi joginak megsértését, mert mikor egy
szociáldemokrata gyűlésen a „frankügy" szót
emlegette, betiltottak a gyűlés?.
Ezután elfogadta
a nemzetgyűlés
harmadszori olvasásban is az indemnitást,
a kincstári
házhaszonrészesedés
eltörléséről és a
beruházásról szóló javaslatot, majd a
francia-magyar
kereskedelmi szerződést. Ezután elfogadták az
egyes külállamokkal megkötőit kereskedelmi
szerződések és megállapodások rendezéséről
szóló törvényjavaslatot. Itt majdnem
leszavazták a kormánypártot.
A teremben
J5 képviselő
volt a helyén, nyolc kormánypárti,
hét
ellenzéki.
Nándssy
Andor előadó terjeszti be ezután a
mentelmi bizottság jelentését Vanczák János
Ügyében, akinek „ 4 nyugalom
és csönd"
cimü
vezércikkét inkriminálta az ügyészség.
Farkas István politikai zaklatás esetét látja
fenforogni, kéri a nemzetgyűlést, hogy ne függesszék fel Vanczák mentelmi jogát.
Szabó Imre csatlakozik Farkas álláspontjához, kifogásolja, hogy a baloldali
sajtóval
szemben súlyos
retorziókat
vesznek
igénybe,
ugyanekkor pedig a jobboldali sajtó
legdurvább
támadásait megtorlatlanul
hagyják.
Több felszólalás után Vanczák
János menelml jogát
felfüggesztik.
Hedry Lőrinc előadó jelenti, hogy Peidl Gyula
bejelentette a nemzetgyűlésnek, hogy a szociáldemokrata
piti pirlamenii
frakciója
valamennyi
tagjának
mentelmi
jogát
megsirtettik
akkor,
amidőn 1925 junius 11-én Somogyi
is Bacsó
meggyilkolásának
évfordulóján
kimentek
a temetőbe, hogy megkoszorúzzák
a
meggyilkoltak
sírját is ekkor a rendőrsig
megakadályozta,
hogy a sir közelibe
menjenek
és koszorújukat
elkobozta. A mentelmi bizottság kimondotta,
hogy a szociáldemokrata
képviselők
mentelmi
Joga nem sértetett meg.
A bizottság eien megállapításával szemben
Rupert
Reziő és Horváth
Z illán képviselők
kisebbségi véleményt jelentettek be.
Szeld Imre szólal fel ezután, aki kéri az
elnököt, állapítsa meg, vájjon ez az ügy napirenden van-e, mert ő ugy tudja, hogy nem
lett napitendre tűzve.
Stitovszky
Béla elnök megállapítja,
hogy tévedés történt, ez az igy
valóban
nincs
napirenden, éppen ezért az ügyet
nem
tárgyalják.
A legközelebbi ülés napirendjének megállapítása utin az ülés véget ért.

BÁLI RUHÁKHOZ |
csipkék, szallagok, gyöngyök stb.
minden kivitelben, óriási választékban

Pollák Testvéreknél I
Csekonics ucca és Széchenyi tér.
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H párisi nyomor.

löket. Napi 18—20 frank volt a bére a gyalogosnak, 30—35 a lovasnak és aki vállalkozott a .hősi
Hatezer lélek élelem és lakás nélkül- — Látogatás az Üdv hadseregének halálra", vagyis hogy ledobja magát a felvevőgép
előtt elvágtató paripáról, 50 frankot is kapott
szállásain, a magyar kávéházakban és a metropolis éjjtli menedékhelyein
— Szép idők, h e j . . . — panaszolta az egyik,
Páris, január 26. Hatezer l é l e k . . . Annyi, mint
talan exisztencláju kalandorok, hajléktalanok ta- amikor érdeklődtem megélhetési körülményei tetői.
— Csak a tél rettenetes — folytatta —, munkát
egy magyar mezőváros lakosainak teljes száma, nyája. Úgyszólván egymástól és egymásból élnek.
asszonyostól, gyermekestől együtt. Rongyokba bur- Ol-tizfrankos kölcsönökből és áruközvetitésböl. Az sehol sem talál az ember. Napról-napra tengődik
kolt, éhségtől elgyötört szerencsétlenek, az ötödléi- áruk: jobb időkből maradt télikabátok, órák, érték- itt mindenki. Sokan a bankóhamisifókat okolják
mUliós világváros koldusai és söpredéke, a tárgyak, fehérnemQek ott vándorolnak asztalról- most és sz! hiszik, ezért nem kap a magyar munkát Párisban. Nincs igazuk! Amúgy sem volna.
„canaille*, amely vásárcsarnokok hulladékain táp- 8SZ(3Íí0
Cimeket lehet itt vásárolni, ahol „föltétlenül" Most salsonban soha sincsen, minden évben ilyen
lálkozik és a kapumélyedések odvain, hldpillérek
alatt, házereszek és pinceablakokban enyhén munkát kaphat a dolgozni akaró honfitárs, mes- a helyzet. Csak néhány szerencsés pkrageur (mosoterségekre tanitják ki pofom pár frankért a ta- gató legény) örülhet a Duval éttermeiben, meg a
húzódik meg éjszakánkint.
u
Most, hogy a Szsjoa kiöntötte őket — a leg- pasztalatlanokat, akiket még le lehet „tarhálni , Renault és a Citroyen munkásai...
— Sebaj, — vigasztalta magát — jön a tavasz
többjét — Páris harmincegynéhány hidja alól és ahogy a visszafizetetlen kölcsönügyleteket elés megindul a filmgyártás... különben — végezte
hogy szertebarangoltak a jégbedermedt uccákon, nevezte ez a Párisban született zsargon.
A Rue de Rivolin, a Bouievard Strasbourg-on be előadását — különben a tavasszal Nizzáira
felfigyelt rájuk a francia rendőrség is. Próbálták
összeszámolni őfcel, hogy gondoskodjanak legalább és a Rue Salat Honore-n is van néhány ilyen megyek... pincérnek vagy mosogatónak... de
iagyar kávéház, de ez a legtipikusabb valmennyi legjobb szeretnék haza menni, ha addig likvidála puszta fedélről: menedékhelyekről, ahová megnák az emigrációt...
özött.
húzódhassanak.
•
...Ehittem neki ezt a nyomorszülte nosztalgiát
Nyáron, amikor a „L'Intransigeanl" és a „Le
Hozzávetőleges számuk hatezer, de feltétlenül
többen vannak. Ez a hatezer a „hivatalos" hajlék- Petit Párisién" újságok filmregényei, & 6 - 8 foly- és a bűnbánattal visszatérő patriotizmust. Aki a
talan. Esténkint ott állanak sorban a Rue de tatásból álló nagy nemzeti cineroman-ok készül- párisi nyomorba belekóstolt, mind hazavágyik innét,
Charonns 27. alatt, ahol a L'Armée du Salut 743 tek, a tömegjelenetekhez, a gyalogos és lovas - mint a tengerész, aki nem tudott imádkozni, mifülkés szállodát tart fenn a részükre, ott vannak a csatákhoz, a várostromokhoz és felvonulásokhoz előtt a tengerre szállott...
Terescsényi György.
Rue du Chemin Vert uccában, ahol három hatal- jórészt innét rekrutálták a filmügynökök a szerepmas teremben melegedőhelyet rendezett be nekik
az Üdv hadserege és Páris városa.
De ho! van a többi ? . . A Butte Chaumontenegyed „trsiserables" ei, a Quartier Lstin, a Montffiartre, a Ctiapeile, a Faubourgh Saint Antoine
környékének eleven kísértetei? Uiódai és egyenes
leszármazottai azoknak, akik útburkolatokat szaggattak föl és barrikádofest emeltek valamikor
1796 bar. és később ia egynéhányszor, akik félmeg. Ez az indokolás azonban
(4 Délmagyarország bécsi tudósltój&iöi > Az val okelták
meztelenül rohanták meg a Basíillet és Versailles* osztrák kereszténysiociálista mozgalom egyik nem felel meg a valóságnak, mivel Weisskirchés a Tuillerieket.
legjelentékenyebb vezérét, dr.
Weisski/chaer ner egésziégi állapota kifogástalan. WeissElsülyedi kis csspszékek, Café i'Esperanceok, Richardota most megtartott párlgyülísen kikirchner a kmsztényszociálista párt szélsőséges
sötét bisztrók és kifözések homályában élnek most. buktatták a pdrlvemtőségből
és helyére egy frakciijának
áldozata. A klerikális csoport nem
Valósággal itt folyik le az ételük ezekben a
teljesen
ismeretlen
városatyái
választottak.
Mitudta
neki
megbocsátani,
hogy leányai
polgári
tipikus párisi kávémérésekben és hazai értelemben
vel
egyébként
ismét
a
régi
pártvezetősége!
váházasságai
kötöttek,
holott
a
keresztényszovett kávéházi életet Párisban ezek az emberek
élnek csupán. A kispolgár és a munkás nem ér lasztották meg, Weisskirchner kibuktatása nagy ciáüsta párt csak az egyházi házasságot ismeri
szerepelt
már a két év
rá órákho332álg füstöltetni magát a kávéházakban feltűnést keheit az osztrák politikai életben. el. Esért nem
és hotelkorcsmákban (van belőlük vagy hétezer Hiszen Weiiskirchnernek, aki ax összeomlás előtti választások alkalmával a keresztény szoitt), a bourgoise rohan a dolga után, legfeljebb előtt Bécs városának polgármestere, majd Fe
ciálista párt jelölő listáján. Miután két év előtt
futtában hörpint le egy 12 souss aperitizet, vagy renc József minisztere volt és a forradalom
kibuktatták a parlamentből és evvel együtt a
egy hat saus s café nafuret.
ulán évekig, mint a nemzetgyűlés elnöke látnemzetgyűlés elnöki székéből, most a pirt
Dg ezek, a munkanélküliek, a munkakerülők, a szott kimagasló szerepet, a politikai éleiben vezetőségéből is kiszorították. Osztrák politikai
lezüllött idegenek és a munka rokkantjai, akikéi igen nagy érdemei vannak a ketesziényszokörökben pártkűlönbség nélkül nagy résivét
elhasznált és uccára dobott már a Respublika és ciálisia párt fejlődése körül.
uralkodik Weisskirchnerrel szemben, akit saját
a gyár, itt élik le maradék életüket.
A kereszténf szoeíáiista párt lapjai Weiss- párlja olyan szigora büntetésben részesített,
Szánandóbbak és szerencsétlenebbek Gorkij
alakjainál, sorsuk reménytelen és kétségbeejtő, kirchner kimaradását a pártveieiőségből az mert leányainak boldogságát a pártprogram egy
meri nem lehet segiteni rajtuk: iszonyú sokan előrehaladt kora államférfiú egészségi
óllepttáelavult ponlja fölé helyezte.
vannak.
A Quariier Latin egyik szük, piszkos sikátorában a minap három ilyen éjjeli menedékhelyen
tátogattam meg őket.
Képzeljenek el egy alacsony, hosszúkás helyiséget, amelyben pár kiégett villanykörte pislog, rozoga vaspléhasztalok és falócák benne, oldalt a
(Budapesti tudósiiónk telefanjelentése,) Azok* gép nem a frankhamisitás céljait szolgáló külöu
kopott kiszolgáló emelvény, amely mögött a patron méri a vizes feketekávét. Es a helyiség min- kai a kommentárokkal kapcsolatban, amelyekkel gépizet, hanem a Térképészeti Intézet felszereA tegnapi házkutatás
den zugát a hajléktalanok föltik be. Egymáshoz a Térképészeit Intézetben tartott házkutatáson lésihez tartozó eszköz.
szorulva üldögélnek a Székeken, kibomiott hajú megtalált fratjk'aarai&iti gép feifedeséséi külön- során csupán annyi történt, hogy sikerűit megöregasszonyok, sápadt kamaszok és aggastyánok. böző oldalon kisérték, legilletékesebb teeljeri i állapítani a Térképészeti Intézet egyik alkalmaLegtöbbjük alszik. Mások rongyaikat kínálják el- következőket jelentették k i :
zottjának vallomása alapján, hogy az intézetnek
adásra . . . egy öreg koldus mezítláb van már,
— Teljesen tehetetlen az a beállítás, hogy szt a műszerét, illetve gépét is felhasználták a
éppen most adta el a cipőjét és odabotorkál a
frankhamisításhoz. Ez azonban nem jelenti azt,
pulthoz, hogy az „élet vizéi" vásárolja meg rajta, bizonyos körök a tegnapi házkutatást olyan
hogy egy külön speciális gépnek a felfedezése
szinben akarják feltüntetni, mintha
a franciák
az „eau de vie" t, ahogy iit a pálinkát hívják.
törlént meg.
jelenléte
eredményezte
volna
a
gép
megtalálását.
A biszfrós kövér, pirosképü francia, ugy látszik,
A
tényállás
ezzel
szemben
sz,
hogy
a
megtalált
megszokta már és ismeri a vendégeit.
— Ce sont tou3 honneíes hommes . . . magyarázza . . . mind tisztességes ember ez, nem vétenek a légynek sem, szegények . . .
Kihúzza a kasszafiókot és mutatja a pénzt.
— Voici... leur .d'argentes . . .
Ujabb részletekrői tehetett vallomást.
Csupa rézpénz, ö l és fiz centimes-ek, itt-ott
néhány 25ös nifekeldarab, egyetlen frankos sincs
Rába Dezső kihallgatása ma feltűnően hosszú
(Budapesti tudősiténk telefenjeleniise.) Az
közöttük. Koldusok garasai, amiket nagy keserveideig
tartott, amiből arra következtetnek, hogy
ügyészség
uiasilására
a
rendőrség
ma
lefoglalta
sen szednek össze napközben és idehozzák, hogy

Í

Leányainak házassága miatt kibuktatták
az osztrák keresztényszoclálista párt vezetőségéből
dr. Weisskirchnerf.

Nem voli külön hamisité gépeset
a Térképészeti Intéseiben talált gép.

Feltűnően h o s s z ú ideig t a r t o t t
Rába Dezső kihallgatása a r e n d ő r s é g e n .

megvásárolják rajta éjszakai nyugalmukat, a pár
órai álmot és az emberi párával fűtött meleget a
vasasztalokra borulva . . .
De ebben is megzavarják őket. Két órakor megjelenik a bisztró ajtajában a gardíen, a rendőr.
— II fant fermer... mondja és szigorúan néz
körül.
A rongyos, elcsigázott emberek megkezdik akivonulást. Az uccára, ahol jeges éjszakai szél söpri
a havat és az esőt. Elindulnak szerteszét, a sötét
sikátorokon, kapualjak és szélmentes ablakmélyedések felé, mert a kávéház csak négy óra után
nyílik ismét. Ez a törvény, amit áthágni nem lehet.
Vizkereszt körül, a lizennégyfokos, szokatlan
hideg csapatostól szedte áldozatait közülök. Tizenhat halálesetet jegyeztek fel alapok „Les victimes
de la Froid" és a félig megfagyott „áldozatok"
megtöltötték a „Hotel de Dieu"-kórha* hirtelen
rezervált helyeit.
A Bouievard Sehastopol-on, kétségkívül „előkelőbb" és megnyugtatóbb helyen van a magya
tok kávéháza. Tgy is hívják ezt a bisztrót: „ C a f é
Hongrolsa
vendégek 80—90 százaléka magyar.
Lényegében alig különbözik az előbbiektől. Lerongyolódott emigránsok, munkanélküliek, bizony-

azt a gépei, amit tegnap
képészeti Intézetben.

találtak meg a Tér-

Ma délután a póínyoraozás lefolytatásával
megbízott rendőrtisztviselők, a francia megbízottak és detektívek társaságában a pestvidéki
űgyéizség fogházában msgktzdték
Raba Dezső

Ismételi kih'illgúiásái, aki a frankhamisításnak
nemcsak egyik legfontosabb vádlottja, hanem

úgyszólván koronatanúja
is és eddig is 6 voli
az, aki a legrészletesebb vallomást tette.

Rába ujabb részletekről is vallomást tehetett és

kihüügtíása nem volt teljesen érdektelen. Rába
után Haics Lajost és Kurz Sándort hallgatta kl
a rendőri bizottság arról, hogy milyen gépeket
és papirost használtlka ha misitásnál és azokat
tionnan szerezték be.
!
í A rendőrség nyomozása egyébként valészinflleg már a holnapi napon befejezést is nyejr i s
igy az előadók már vasárnap megtehetik jelentéseket.
.í , h

Jankovich v a l l o m á s á n a k fordítása elkészült.
Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
készül az Ügyészségen Jaakovichék

Most
húgai

vallomásának mogyar fordítása. Sztrache Gusz-

táv főügyész naponként többször is érdeklődik az irodában, ahol Budai titkár fordítja
erős ütemben a vallomásokat. A főügyész az
elkészült oldalakat egymásután veszi magához
ugy, amint azt a titkár gépbe diktálta. Nyomban átolvasta azokat, ugy hogy IegklsObb holnap, amikor a hágai vallomások mindegyike

le lesz fordítva, már dönthet is, hogy a vallomásokban szerep'Ő nevek és adatok tekintetében milyen intézkedések lörténjenek.

Szépirodalmi könyvek
a legjobb íróktól 2—3-6000 korona. Zenemüvek 3—8000 korona.
Könyvtárakat és egyes kötet könyveket vcnek.
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Mit mond a főügyész ?
(Budapesti
tudósítónk
ieletonjelentése.)
A főügyész ma hivatalábél távozva, az újságíróknak a következőket jelentette k i :
— A lapokban nagy sienzációként kezelik,
hogy a Térképészeti
Intézetben megtalálták
a
éankjegynyomógépet.
Ez nem uj aolog.
Gerő
Ldszlé már kihallgatása
serán elmondotta,
hegy
a hamis bankjegynyomégépet
nem törték össze,
hanem otthagyták
a Térképészeti
Intézetben,
mert ilyen gép minden nagyobb nyomdában
van és arra számítottak, hoiyha a Térkép iizeti
Intézetben keresik is a gépel, ennek nem tulaj-

aki egyben elnöke a Nemzeti Szövetségnek is,
amelynek neve legutóbb igen sűrűn szerepelt
a frankbotrány kapcsán és amelynek igazgatólát le is tartóztatták és amely ellen éppen legutóbb rendellek el közigazgatási vizsgálatot.
A versenytárgyalást néhány nappal ezelőtt
tartották meg a kerületi főkapitányságon és
ezen a tárgyaláson Bojtok
Károly rendőrkapitány, a kerület gazdasági osztályának vezetője
elnökölt. Mint előttünk kijelentették, a kerületi
főkapitányság számvevősége először kötelességszerűen számszerűen átvizsgálta az ajánlatokat, hogy melyik a legelőnyösebb és melyik
ajánlat igér jobb minőséget. Természetesen,
mindegyik ajánlat igyekezett túltenni a másikon, mert hiszen itt egy hároméves
szerződésről van sző, amikor is jelentős mennyiségi zabot, szénát kell szállítani a rendőrség lovai
számára. A kerület lóállofoánya ugyanis körülbelül öiven körűi mozog és ha tekintetbe
vesszük azt, hogy egy nap egy ló átlag három
kiló zabol kap, ugy egy esztendő alatt körülbelül ötvenötezer
kilóg ram zabot kell a rendőrségnek szállítani,
amihez járul még a nagyobbmennyiségű szénaszállitás is.

donitanak valami nagy jelentőséget.
— Kijelentette még QerO Lásslő azt is —
mondotta a főügyész —, hogy ez a gép nem
a Térképészt! Intézet tulajdona, mert ők nigyon
vigyáztak arra, bogy az állam tulajdonát képező
műszereket és gépeket ne vegyék igénybe a
hamis frankok gyártálánál.
— Spanring i i beszélt kihallgatása sorin
erről a gépről és én — mondotta végül a főügyész — azt hittem, hogy eit a gépet a
rendőrség lefoglalta.

Állitólag a Francia B a n k kliséjét használták a frankhamisitók.
A Wiener Allgemelne
Zeitung
irja: A frank- graetz állal Párisba küldött Jankovichnak
és
hamisítási űgy legn|sbb nyomozati eredményei az ezidőszerint még fel nem talált
Schultzenak»
mindinkább valószínűsítik azt a feltevést, hogy aki — mint ismeretes — a mnlt évben többa hamis exerfrankos bankjegyek, amelyek ször lárt Párisban, a Francia
Bank
két tiszttudvalevően igen fői sikerűitek, a Francia Bank viselőjét megnyernie,
hogy jó pénzért
kiszoleredeti kliséjének segilségérel készültek. Min- gáltassák
neki a bank eredeti
klisélét.
den valósiínüség szerint sikerült a Wíndisch-

A Táblai fentartotta SzSHseyék
letartóztatását.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
Störtsey
József, Haála
József és Ágoston Árpid, mint
Ismeretes, jelfolyamoddst
jelenteitek
be a vádtanácsnál,
előzetes letartóztatásukat
elrendelő
végzés ellen. A felfolyamodás a legfelsőbb döntésre illetékes Ítélőtáblára kerüli, ahol a frankügy körülményeire való tekintettel sürgőién
soronkivül tárgyalta le zártülésben a felfolyamodások ügyét dr. Auer Károly kúriai bíró tanácsa, amely déli egy érakor meghozta végzését és
jentartotta
mind a három
most már a főtárgyalásig
ban való megerősítő

letartóztatottnak
letartóztatásukvégzésit.

Ma tárgyalta ugyancsak zártülésben az Auertanács Olchváry
Jenőnek azt a kérelmét in,
amelyben a szabadlábravaló helyezéséi kérte a
vádtinácslól azzal az indokolással, hagy az
ügyészi vádirat sem vádolja olyan súlyos bűncselekménnyel, ami izükségessé lenné további
fogvatartását. A kir. ilélőtábla Olcsváry
kérelmét elutasította
és ő is továbbra
is
előzetes
letartóztatásban
marad.
A felfolyamodásokban, valamint a szabadlábrahelyeztsben előterjesztett kérelmekre hozott
végzési rövid uton, azonnal a táblai határozat
meghozatala után visszaju Itatták a vádtanácshoz. hogy a frankügy további eljárásában a
legkevesebb késedelem se álljon elő.

Az Alsótanyán járt gépügynökftk
állítólagos szélhámosságát helyszíni kihallgatásokkal
tisztázzák.
Még a mult esztendő elején történt, bogy Alsőtanyán egy budapesti gépkereskedelmi részvénytársaság ügynökei járták sorra a tanyai gazdákat
és arra igyekeztek rábeszélni őket, hogy részletfizetésre mezőgazdasági gépeket vásároljanak. Az
ügyes rábeszélésnek meg is volt az eredménye és
Így ..történt, hogy a gazdák sorba aláírták az eléjük
rakott nyomtatott megrendelési ivet, várva most
már, hogy a gépeket és az ezzel együtt megígért
sok jót megkapják.
Meg is kaptak a gépeket, azonban ezzel egyetemben olyan meglepetések érték őket, melyekre
az ügynökökkel történt megbeszélések alapján
valóban nem voltak felkészülve.
A cég*megbizoltai ugyanis a megrendelési Ivek
aláírása előtt szóbelileg abban állapodtak meg a
gazdákkal, hogy a teljes vételárat ráérnek 3—4 év
múlva kifizetni és nem egy gazdával abban állapodtak meg, hogy 8-10,
sőt 20 év múlva is kifizethetik csekély kamat mellett a szállítandó gépek
vételárát. Számos gazdát azzal is félrevezettek,
hogy alig valamelyes kamat mellett készpénzkölcsőnhöz juttatják, de feltételként kikötöttek, hogy
az ajánlott gépeket rendeljék meg.
A mézes-mázos Ígéretekkel félrevezetett gazdák,
mint már emiitettük, az eléjük tett megrendelési
iveket aláírták, a gépeket megkapták, ezzel együtt

azonban rövidesen a szállító cég felszólító levelét
is kikézbesitette a posta. Ezekben a levelekben
az állott, hogy az általuk aláirt megrendelő levél
értelmében záros határidőn belül — legfeljebb
2-3 hónap múlva — fizessék ki a gépek teljes
vételárát.
Képzelhető a gazdák meglepetése. Voltak, akik
a szigorú felszólító levél vétele után valamelyes
összeget képesek voltak törleszteni, a legtöbben
azonban a cég felszólításának nem tehettek eleget,
mert nem volt pénzük most sem, épp ugy, mint
akkor, amikor a gépeket megrendelték. Ezek ellen
a gardák ellen a budapesti cég most pört indított
és nem egy o<yan gazda van, akinek minden
vagyonkája rámehet erre az áldatlan ügyre.
A póruljárt gazdák most tömegesen tettek feljelentést a fővárosi cég ellen, előadva, hogy a gépeket csak azért rendelték meg, mert az ügynökök a már emiitett hosszú fizetési
határidővel
biztatták őket, jóhiszeműségük áldozataivá válnának tehát, ha most a gépek ára fejében elárvereznék kis földjüket és ingóságaikat.
Ez ügyben a szegedi törvényszék vizsgálóbírója
csütörtökön kiutazott Alsótanyára, hogy a hely-;
szini kihallgatásokkal tisztázza az ügyet, amely a
nyomozat jelenlegi stádiumában még nincs kellőképpen tisztázva.

Szegedi kereskedők helyett a ICOGSz,
Perényi b á r ó szövetkezete kapta meg
egedi r e n d ő r s é g t a k a r m á n y s z á l l i t á s á t .
Néhány nap óta a szegedi kereskedők körében tárgyaltak egy a közeli napokban történt
esetet, amely a szegedi rendőrkerfileti főkapitánysággal, három szegedi ismeri kereskedővel
ás Perényi Ztigmond báré szövetkezetével, a
KOOSz-szal van összefüggésben. A kereskedők
tobb alkalommal tárgyaltak erről ax esetről és
ugyanekkor hangoztat ák azt is, bogy a legutolsó évek kereskedőellenes
politikája
még most
sem irt véget. Hangoztatták azt is, hogy a
egális kereskedelmet a legsúlyosabb adóikai
terhelték meg, ugyinekkor pedig nem adják
meg a médot arra, hogy megfele ő munkaalkalmak el nem vonásával
meg ts tudják
fizetni
ezeket a nagyon suyos adókat,
amelyek már
'éléöen támadják meg a legális kereskedelmet.
Most pedig u történt, hogy a szegedi rendőr-

kerületi főkapitányság — a®* íyaek működését
ai egész nyilvánosság e legtárgyilrgosabbnak
éa a köz érdekében valónsk ismeri — nyilvános pályásatot irt ki a kerület tóáílományáoak
szükségei takirmányellátására, ilieíve takarmányszállitásra. A pályázatot annak rendje és
módja szerint köibirré tették a
Közszállttásbin, a hivatalos lapban, valamint ez egyik szegedi lapban is.
A pályázati terminus lejárta előtt négy ajánlat érkezett be. Hármat szegedi kereskedők
adtak be: Szentesi Ferenc (aki eddig is szállította a takarmányt), Schwartz Frigyes és Fenyvesi Testvérek cég. A negyediket pedig beadta
az úgynevezett KOGSz,
a
Kézalkalmazottak
Országos
Gazdasági
Szövetkezete.
Ennek a
szövetkezetnek elnöke. Perényi Zsigmond báró,

Mint illetékes helyen kijelentették előttünk,
a számvevőség
a vizsgálat után ugy találta,
hogy a kincstár részire a legelőnyösebb ajánlatot a KOGSz
tette meg. Ennek alapján pedig
a rendőrség Perényi báró szövetkezetének, a
KOGSz mk adta a szállítást. Ez a döntés
nagy feltűnést keltett a kereskedők elölt, mert
az ő álláspontjuk nem egyezett meg a számvevőség számításaival.
A rendőrségen egyébként kijelentették előliünk, hogv ez a döntés még egyáltalán
nem
végleges, mert hiszen ezt még a oelűgymraiaériumnak ál kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. A rendőrségen megvannak győződve arról,
hogy a legteljesebb
igazság
alapfán
járlak el
iz elbírálásnál,
csupán
a kincstár
érdekeit
tartották szem előtt. Kijelentették előttünk még
ÍZ\ is, hogy tudomásuk szerint semmifile
hibát nem követlek el, de ha a számítások nem
lennének helyesek, akkor azt a miniszter ugy
aem hagyná helyben,
Értesülésünk szerint ezzel ez az ügy még
aem ért véget, mert a szegedi kereskedők azt
a döntést, bogy a kereskedők elől Perényi
btrá szövetkezetének adlák oda a szállítást,
illetőleg a KOQSz-szal kötik meg a szerződést,
meg fogják
felebbezni és elsősorban kimutatják ast, hogy míg a kereskedőkre a legsúlyosabb rdókat vetik ki, addig elvonják
előlük az
adók befizetist
lehetőségét.
A kereskedők évtizedek óta dolgoznak, mig ez a szövetkezet
csak most alakult, amikor felmerült a Nemzeti
Sxövetség, meg a többi ily kurius alakulat A
szegedi kereikedők véleménye szerint pedig
ezek a szövetkezetek és egyesületek nem arra
valók, bogy as adófizető legális kereikedők
elől vegyék el a megélhetési lehetőségeket

minden mirőségbor as Összes létező színekben
valódi „TP i M E L L A " selyemharisnyák

P&Uék Testvéreknél
Csekonics ucca és Széchenyi tér.
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DELMAGYARORSZAG

Forradalmi hangulat Oroszországban.
Sorozatos letartóztatások ellenforradalmi mozgalmak miatt.
(A Délmagyarország
biesi tudósítójától.)
A
Saovjet-unió területén legteljesebb izgalom és
nyugtalanság uralkodik. Számos belyen házkutatást rendellek el és igen sok
letartóztatás
történt. A moszkvai gyűlésen legutóbb vereséget szenvedett ellenzék titkos
mozgolódásáról
beszélnek, kémkedési
szenzációkról
is ellenforradalmi összeesküvésről
suttognak.
Tény, hogy a szovjet-kormányi Örökben idegesség tapasztalható, a jogtalan, erősiakos fellépésűk mindennapos és az ország területén
kivül a szovjetkövetségek is öiszeesküvök után
kutatmk. Szentpéterváron a mult héten a
Szino wje w—SaÜn közötti konfliktusból kifolyólag

harminc
személyi
tartóztattak
le. Szincwjew
hivei igen hangoiak. Igy legutóbb Pélervárott
lezajlott munkásgyüléien egy Savaroiv
nevű
munkásvezér felszólalásában azt mondotta, hogy
Oroszország
jelenlegi
politikai
és
gazdasági
viszonyainak
összeomláshoz
kell
vezetnie.
Moszkvában a szovjettel határos államok
tagjai közül negyvennyolc
kimgyanns
egyint
tartóztattak
le. A kémszervezet élén áliitólag
Frank ezredes áilott. Odesszában tovább folytatták a monarchiiták üldözését és a cseka
igen sok volt cárt tisztet is odesszai
kereskedőt
tartóztatott
le.

Négy minisztert
hallgatott ki a p a r l a m e n t i bizottság.
(Budapesti
tudósítónk telefonjelentise.)
A parlamenti bizottság megidézte mai ülésére Rakovszky Iván belügyminisztert és Pesthy Pál
igazságűgyminisztert. A bizottság ülésének megkezdése után először Pesthy Pál igazságügyminisztert hallgatta meg, kinek rövid ideig
tartó ujabb felvilágosítása u'án Rakovszky Iván
belügyminiszter járult a bizottság elé. A belügyminiszter kihallgatása sem tartott sokáig.
Az elterjedt hirek szerint a parlamenti bizott-

ság ezután szűkségesnek tartotta ujbói meghallgatni Bethlen
István gróf miniszterelnököt
és kérte, hogy jelenjék meg a bizottság előtt.
A miniszterelnök meghallgat
pedig
Walkó Lajos ideiglenes k ü ü
hallgatta meg a bizottság. Há
.ttőkor
került a sor Wild József r
képviselő meghallgatására, f
arról,
hogy Wild milyen adatoka
a bizottság elé, semmi sem szivá

Az apagyilkos fiu büntetését l r

Jtták.

Önvédelemből követte el a gyilt*
A gyulai törvényszék nemrégiben tárgyalta
ifj. Trlfi Qyörgy apagyilkossági pőrét, amelynek főtárgyalása alkalmával a vádlott tagad a
bűnösségét, a biróság azonban beigazol* nak
látla a bűncselekményt és ezért ifj. Trif<Oyörgyöt egy iv Is hathónapi
börtönre i*'
Felebbezés folytán igy került az űgy a '
Ítélőtábla Orosz-tanácsa elé.
A pénteki főtárgyaláson ismer4
iratot, amely szerint ifj. Trifa r
vette el a bűncselekményt
neki eddig haszonbérbe "
aet
a jövőre nézve ess*
..oérbe
iszonbérleii
ügylet
akarta kiadni. A
.i. A vita1 köfelett az apa érevében az apa
zás és a '
.i aztán a fia kipisztolyt
uromszor
atyjára
lőtt,
ragadott t
ztiben
azonnal
kiszenaki a lövi*,
vedett.
•Hgaiása alkalmával tagadta
\ A vádló'
>tta, hogy az emlékezetes
bűnösség
.őshangu vitatkozások kö
eset alkr
jztolyt rántott elő és lőni
jepette
.ónban félrecsapta a pisztolyt
szánd"
bából, ami után három
piszis kt
ílioit. Az eset ulán első utja
10tf

az öccsét'
éntek'
éé

iondotta a törment, ahol szín^zek í tettét. Az atyja
.. el s neki, aki jó vi~satyjával, semmi oka sem
-.g elkövetésére,
számos tanul hallgatott ki, akik^másából megállapiiható volt, hogy id.
- György a végzetes délután
erősen
iialos
'it. A fegyverszakértők és a boncolás adatai
alapján a biróság tényként állapította meg,
hogy id. Trifa György tényleg pisztolyt rántott
elö, ráfogta a fiára, aki azt atyja kezéből kicsavarta és többször rálőtt. A tényállás alapján
a biróság bűnösnek
mondotta
ki ifj. Trifa
Györgyöt és a túlnyomó enyhítő körülmények
figyelembevételével egyévi és hathónapi
börtönre itéite.
Az ítélőtábla az ítéletet nyolchónapl
börtönre
szállitetta
le, megállopltva
a ftu
önvédelmét.
Enyhítő körülménynek vette még a bíróság,
hogy a pisztoly závárzata könnyenjáró volt s
igy történhetett, hogy az első lövést még
fiárom lövés követte, amelyet ifj. Trifa Györgynek már nem volt szándékában leadni.
Felebbezések folytán az ügy aktái a Kúria
elé kerülnek. -

5
letétbe s város főpénztárába.
A jótállási határidő 1923 szeptemberében lejárt, a kut megfelelőnek
bizonyult és igy Tóth
Antal kútfúró mester beadványt intézett a város
tanácsához, kérve a kaució visszatérítését. A
kérelem teljesítésének módját azonban szigorú
bürokrstikui szabályok szsbják meg. A tanács
a kérelmet nem intézhette el a 10 989 korona
kiutalásával, hinem előbb ki kellett adnia sz
illetékes szikhivalalnik azzal, hogy állapítsa
meg az, vájjon a kai tényleg megfelel-e a követelmlnyeknek.
Az iratok igy a szakhivatalhoz
kerültek és ott megrekedtek amúgy magyarosan.
Nemrégen, néhány héttsl ezelőtt, aztán értesítették a kútfúró mestert, hogy a három esztendővel ezelőtt letétbe helyezett és két esztendővel ezelőtt visszafizetésre esedékessé vált 10 980
koronát a város főpénztáránál felveheti szabályszerű okmánybélyeggel ellátott nyugtájával.
Tóth Antal a pénzt természetesen nem vette
fel, hiszen a nyugtára
talán több bélyegei kelteit volna ragasztania,
mini amennyi
járandósága volt. A tizenegyezer korona értéke az elmúlt esztendők alatt ugyanis alaposan devalválódott. Amikor leiéibe helyezte a város főpénztáránál, még volt valami értéke, hiszen az
egész kut került az óvadék háromszorosába.
Ma egy árlézi kut belekerülne legalább harminc—'
negyvenmillió koronábt.
Igy aztái pör lesz a dologból. A kuifuró
mester — értesülésünk szerint — rövidesen
beadja a keresetet a izegedi törvényszékhez a
város ellen az óvadék valorizálásáért. Ugy látszik, hogy igazsága is vsn, tehát a város reménytelenül veheti csak fel a pört. Az pedig
más kérdés, bogy ki s fele'öi az óvadék kéiedelmes kiutalásáért.

Titokzatos merénylet történt
a moszkva—rigai vonalon.
(Budapesti
tudósítónk
telt fon jelentése.) Rigából jelentik: A moizkva—rigai gyorsvonaton
titokzatos merénylet történt. Ehhez s vonathoz
állandóin egy úgynevezett futárkocsi volt kapcsolva, amelyben diplomáciai futárok teszik
meg az utat Moszkváig.
Tegnap reggel féihét órakor Rigától huszonhat kilométernyire a robogó gyorsvonaton lévő
futárkocsi egyik fülkéjébe két álarcos rabló
tört be, akik az ott tartózkodó két oroiz futárt
ki akarták rabolni. A rablók és a futárok között
formális dulakodás támadt, amelynek során két
lövés is eldördült, amely mindkil
futárt
súlyosan
megsebesítette.
A lövések zajára a vonat több utasa figyelmes lett, de ekkor a merénylők már leugrottak
a robogó vonatról és még ma asm találják
nyomukat. Azt hiszik, hogy politikai
merényletről van sző.

ORAJAVITASOKÜT
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órás és ékszerész Készít Szeged, Iskola ucca 3

j l o r i z á l á s i pSrt indit a v á r o s ellen
egy á r t é z i kut-ffuré.

minden színben, öntött vasedénvek, konyhafelszerelések naav
választébban. K O I 1 N J E H U
edényüzlete, Tisza Lajos körút 55. szám. Mihályi fűszeres mellen

Zománcedények

Az óvadéka valorizálását kívánja.
áros már nagyon sokszor ráfizetett arra,
tgyík-másik hivatal nagyon ráérősen inéi bizonyos anyagi lermésietü ügyeket,
en lassú elintézéseknek sokször pör a
wzménye és miért, miért nem, a város nem
an dicsekedhet egy-egy pör megnyerésébe nemcsak a várossal van ez igy, hanem
több közhivatallal, az állammal is. Szinte
tondásos, hogy as államqt érdemei pörOlni,
az állam Minden pőrét elveizti.
város ellen egy érdekes uj pör van moit

rodai 2-58.
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Február 6., 7-én, szombaton és vasárnap
HBBHSS Csak 16 éven felülieknek j

G. Aczél Mária

olyan pör, amelynek elvesztését a liszti főügyész
már előre nyugodt lelkiismerettel bejelentheti a
tanácsnak. A felperes Tóth Antal ártézi kut-ftuó
mester lesz, aki hosszú idtig indokolatlanul
visszatartott kauciójának valorizált
értékben való
visszatérítéséért
indít pirt a város ellen.
A kútfúró mestert még 1922-ben megbízta a
város hatósága a balástyai sertéshizlslé telep
ártézi kútjának elkészítésével. A vele kötött
szerződés értelmében a kútért egy évi jótállást
kellett vállalnia és a jótállás biztosítására még

p í » r t t ó l H 2 . \ I Telefon 11-85. K O H Ó

M O Z Í Teleton 11—85. '

|

jelmezeket
készif.

Concerfhangversenij
az Apostolokban.

3«

A zenészegyesület szimfonikus zenekara holnap, vasárnap délelőtt fél 11 órától 1 óráig klasszikus
hangversenyt tart az „Apostolok" éttermeiben. Belépődíj HÍBCS.
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i ; Febr. 6., 7 én, szombat, vasárnap Paramount filmek! !

S z é c h e n y i

M o z i

T

, t T

Február 7-én, vasárnap

1

•MMM

Csak 16 ávtn felülieknek i

-MM

férje . . . !
Hanry L i e d t k e i
: fl kisasszony
1 Drégely Gábor komédiájának filmváltozata 7 felv.
POLH NE6RI fl cárnő
A főhadnagy ur a feleségem...!
j " — * - ! B e b e Daniels.
1 | Birö Lajos és Lengyel Menyhért müve 8 felv.-ban.
Vígjáték 8 felvonásban. — Azonkívül:
Azonkívül:
Aiborák és becses neje és Sitz a tengeralattjáró : E f f l M t o r a á i l a ifeNős vigéc. |
3 felvonásos utleirás
Am. burleszk 2 felv. | Le a nyalökával!
? f i S
, ,
Vígjáték 2 felvonásban
Burleszk 2 felvonásoan. ' I
egujabb

m m i i :

8 ö

EiSadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor 1 , Előadások kezdete 5. 7. 9 órakor, vasáman ? 5 i 4. o

cjoaaasok kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor

t

I I / f i

Szombat Róm. kat. Dorottya sz. vt. Pro— Időjárás. A Meteorológiai Intézet je entestfalt Dorottya. Nap ktl 1 óra 21 peritése:
Hazánkban az idö változékony lett, estkor, nyögtük
17 óra 8 pertkot.
Somogyi-könyvtár nyitva A. a. 10— l-ig, d. u. 4-7-ig. padék mindenfelé esett, de többnyire kismenynyiségben. A hőmérséklet egyes helyeken tegnap
Ntorom nyitva d. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
is elérte a tíz fok Celsiust. — Jóslat:
Váltonyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig.
zékony,
felhős
idö,
helyenkint
kevés
csapadékA szinházi előadások délután fél 4 és este fél 8
kal, néhány nap múlva valószínűleg hideg.
úrikor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közű! szolgálatot tartanak:
— Kormányzósértésért elitélt képviieló.
Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
Budapestről
jelentik: A budapesti büntetötörKossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. LÖbl Imre
vényszék Publik- tanácsa Knaller Győző nemGizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilién sugárnt 11.
zetgyűlési képviselőt ma kormányzósértés vétNyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor.
ségében bűnösnek mondotta ki azért, mert

Fel kell oszlatni
[a némát fegyveres szervezeteket.
Berlin, február 5. A belügyminisztérium elkészítette tervezetét az 1921 március buszon*
kettediki rendelet — az úgynevezett puccsellenes rendelet — kiegészítése dolgában. A tervezet
az éntánt követelésein épült fel és legközelebb
birodalmi gyűlés elé kerül. A tervezet honorálja azokat a követeléseket, melyek szerint
fel kell oszlatni mindazokat a szervezeteket,
melyek közvetve, vagy közvetlenül katonai
űgyetkel és fegyverkezésekkel foglalkoznak.
— Herczeg Ferenc kitüntetése. Budapestről
leientik: A iuva atos lap holnapi száma a következő kormányzói kéziratot közli: A miniszterelnök előterjesztésére Herczeg
Ferencnek irói
mtttödese 40. éviordulója alkalmából a msgyar
irodalom terén szerzett örökbecsű érdemei elismerésiül a II. oszt. magyar érdemkeresztet
a csillaggal adományozom. Budapesten, 1926.
évi február 5-ik napján. Horthy
s. k. GÍÓÍ
Bethlen István s. k.
— A B jírosa-SzSeatség ia szükségeinek
tartja ax üzleti helyiségek felszabadításának
e l h a u s a t o á t . Budapestről Jelentik: A BarossSzövetség elnöki gyűlése ma foglalkozott az
üzlethelyiségek f*lszabadi!ásának
kérdésével.
A szövetség szükségesnek látja, hogy a népJóléti és kereskedelmi minisztereket arra kérje,

nogy műhelyek és űztetek Jelenlegi
kitettségét
meg egyelőre további egy évre
hosszabbítsák
meg, sói ezt az állapotot, amennyiben indokoltnak mutatkozik, még az egy éven tat is
egészen a kereslet és kínálat kízötti megfelelő
viszony kialakulásáig tartsák finn.
—• ZcnetOiténeti előadás és orgonahangverseny a református templomban. M i este
5 órai kezdettel a református templomban lesz
a III. zenetörténeti előadás és orgonahangverseny, Az előadás ezúttal a protestáns zene
héroszairól: Bachról és Hándelről fog szólani
s ugyancsak az ő műveikből van összeállítva
az orgonahangverseny műsora is. Az előadási
tartja és orgonán játszik Árokháty Béla lelkész,
zeneszerző. Közreműködnek még : éneksrámmal
Jnnker Klári és hügedüszámmal Gábor Arnoldné zenetanárnő. Beléptidij nincs.
Házasság. Petrik Marcsa és Dobó István
f. hó 7 én délután 5 órakor tartják esküvőjüké'
a fogadalmi templomban. (Minden külön értesítés helyett.)
348
— Kamarai választások Miskolcon. A szegedi kereskedelmi és iparkamara után mo3t a kereskedelmi miniszter elrendelte & miskolci kerület
részére is a kamarai választásokat. A kereskedelmi
miniszter rendelete a napokban érkezett le az ottani
kamarához, amely azonnal hozzálátott a választási
előkészületek megejtéséhez. A miskolci kamara
kerülete a miskolcival együtt tizenhat alkerületre
lesz beosztva a választás alkalmával. Miskolc vá
rosa tizenhat kereskedő é3 tizenhat iparos tagot
fog válasziani.

1926 február 6.
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nevezett a soroksárpéteri vasútállomáson 1922ben, amikor olt az államfő vonata átmenőben
volt, többek közölt izgatott hangon azt a kijelentést tette, célozva bizonyos különleges intézkedésekre : , Mégsem járja, hogy egy embernek az utazásáért ennyi embernek okoznak
kellemetlenséget". Ezért Ot kormányiósértés
vétségéért hárommillió korona pénzbüntetésre
ítélték. A 92. enyhítő szakasz figyelembevételével mellékbüntetést nem szabott ki a biróság
Az ügyész felebbezett az enyhítő szakasz alkalmazást mi stt, továbbá a mellékbüntetés ki
nem szabása miatt. A vádlott és védője meg
nyugodott.
Szegedi Polgári D a l á r d a jelmezbálja a
Tiszában február hó 16 án, kedden.
342
— Báli főprőb*. Pénteken este a Tiszában
falán kissé szokatlanul — báli főpróba voli.
Lelkesen készülő fiatalok próbálták el mégegy
szer, utoljára azokat a táncokat és felvonulásokat, amelyeket holnap este fognak bemutatni
a Pusztaszeri Árpád Egyesület magyar bálján.
Félhét órakor a közvetlen hozzátartozók már
izgatottan ültek helyeiken, mig a dobogón
elhelyezkedett a cigány is. Danner
János és
Karbos Illy lelkes igazgatása és dirigálása
alatt azián nemsokára megkezdődött a próba.
Vagy negyven f alai lsány, legény állott kettős
rendekre, a legények kezében már ott volt »
pirosvirágos, nsmseíiszin-szalagos fehér pálca,
mig a leányok még kosztüm nélkül Jelentek
meg a főpróbán. A magyar muzsikákra egymás
után táncolták el á palotás >, leventét, körma
gyárt, kállai kettőst és minden magyar táncok
királyát: a csárdást. A két lelkes dirigens még
apró-cseprő hibákat simított el, ds már mos
látszik, hogy milyen nagysikerű lesz a szombi
esti magyar bál. A fiatalok arca máris ragyogott, a verbunkusok egyike-másika már pengő
sarkantyúval jelent meg és ha még hozzákép
i éljük a báli nagyszerű díszes ruhákat: a balnak felejthetetlennek kell lennie.
— Kirabolt rokksnt trafikos. Paskay Marcell Dugonics téri rokkant trafikos árnbódéjit
csütörtökön éjszaka isaereüen tettesek kirabol
ták. A betörök 400 ezer korona készpénzt és
nagymennyiségű dohányárut vitíek el. A rokkant trafikos kára többszázmillió korona.
— A kisdedóvók jótékony teadélutánja. 'A Sze
gedi Kisdedóvó és jótékony Nőegylet február 11-én
este kilenc órakor jótékonycélu teaestélyt rendez di.
Aignsr Károlyné védnökségével a Kass-szálló éttermében. Belépődij nem lesz, csupán zenedij cimén kell
húszezer koronát fizetniök a résztvevőknek.

1

— A magyar konyha tudvalevően hires az egész
világon. Aki idegen Magyarországra jön, a legnagyobb
elismeréssel adózik a magyar szakácsmüvészemek,
amely nem kevé<sel járat hozzá, hogy jűl érezze magát
nálunk. Külföldön nemcsak a mieink, de az ottaniak
is állandóan látogatják azt a vendéglöt, ahol magyar
konyhát vezetnek. Az egyetlen, amit hibánkul rónak
fel — talán nem is minden: alap aélkül —, az a magyar kosztnak az egészségre gyakran káros, nehéz, a
gyomrot túlságosan megterhelő volta. S ma már tényleg látjuk, hogy a háziasszonyok lassanként kezdik
nálunk is bevezetni a nyugati konyha előnyösnek felismert szempontjait s a régi magyar konyha jellegének
megtartása mellett igyekeznek az egészséges táplálkozás követelményeinek mindjobban megfelelni. Ebben a
törekvésttkben, valamint mindnagyobb változatosság
elérésében nagymértékben támogatja ambiciózus háziasszonyainkat Hegyesi József kitűnő könyve a .Házi
Cukrászat', mely finomabbnál finomabb, jól bevált
receptjeivel értékes tanácsokat ad a cukrászmüvészet
minden ágára nízve. E receptek alapján az egyszerit,
közismert süteményeken és tortákon kivül a legkülönlegesebb, legfinomabb dolgokat játszva elkészítheti
mindenki, aki csak valamennyire is jártas a sütésfőzésben. A minden háziasszonynak, szakácsnőnek,
cukrásznak egyaránt nagyfontosságú könyv 50.000
koronás árban kapható a Délmagyarorszdg kiadóhivataliban.
Lampel é s H e i y i cégnél (PDspűkbazár-ápülef) divatos kölöll női mellények.
296

— fiasomavi börtönre íteitek a Népszava
egy cikkíróját. Budapestről jelentik: A budapesti büntetötörvényszék Töreky-fanácsa ma
vonta felelősségre az izgatás és nemzetgyalázás vétségével vádolt Székely György magántisztviselőt, a Népstavában
irott öt különböző
sikké miatt. Ezekben a cikkekben a vádlott
például azt irta, hogy Magyarországon nem
egyforma az igazság: a fajvédők bűncselek
ményeit nem üldözik, ellenben a munkások
harcosaira nagy büntetéseket szabnak ki. A
vádlott, a Népszava egyik tisztviselője kijelentette, hogy semmiféle irányban nem kiván
nyilatkozni és nem védekezik. A biróság rövid
tanácskozás u'án bűnösnek mondotta ki Székely

György vádlottat nemzetgyalázás és izgatás
vétségeiben és ezért őt háromévi börtönre itélte.

Az ítélet ellen a vádlott és védője felebbeitek.
— A ftttö balesete. Pénteken délelőtt a Rendezőpályaudvaron Szűcs István 42 éves fűtő oly szerencsétlenül esett ie egy tolatómozdony tetejéről, bogy
agyrázkódást szenvedett. A mentők sulyos sérüléseivel
a sebészeti klinikára szállították.

Lampel és Hegyi cégnél (Püspökbazár-épület) harisnyák szenzációs olcsó árakon. 296
— Siegedi fiatalemberek földkörüli utja. Két
szegedi fiatalember sok példa után elhatározta,
hogy kerékpáron indulnak földkörüli útra. Müller
Béla és Miklós Sándor a két elszánt utazó neve.
mindkettő a Szegedi Motor és Kerékpár Klub tagja.
Egyesületükkel csütörtökön választmányi ülés keretében közölték elhatározásukat, mikor Is az egyesület vállalta magára az okmányok, valamint a
szükséges vízumok megszerzését. Ha ezeket megkapják, valószínűleg a jövő hó folyamán indulnak
a nagy útra.
— Betörés- Szász Gyula igazgató jelentette, pénteken reggel a rendőrségen, hogy Kossuth ucca 2.
szám alatti lakását kirabolták, A betörők ez udvar
felöli üvegezett folyosó ablakát törték ki és azou
hatoltak be a lakásba. Pirfi és női ruháV, háztartási
ruhanemüek és ezüsttárgyak tűntek el, mint egy tízmillió értékben. A rendőrség erélyes nyomozást indított
a betörők kézrekeritésére.

Telefonon megrendelt színházjegyeket (telefonszám 306) kívánatra hazaküldi a DÉLMAGYARORSZÁG jegyirodája.
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| Finom pikantériái

S

f anciás humo , kacagtató fonák helyzet-komikumok

„A főhadnagy ur a feleségem . . ."ben H a r r y
|
aBelvárosi Moziban.

Ssabók bálja a Tiszában február 14-én.
Katonazene játszik.
343
— Kunos Ignác előadása. Kunos Ignác, s
Közgazdasági Egyetem professzora, aki ax
elmúlt év folyamán hosszabb időt töltölt Kons
taniinápoiyban és Angorában, szombaton este
f61bét örakor tartja előadását a kereskedelmi és
iparkamarában „Az uj Törökország* címmel.
Az előadáson érdeklődőket szívesen lát vendé
gűl a kereskedelmi és iparkamara elnöksége.
Febér éa ajour hímzésre a varrógépei
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász ucca 1. m
Vaantl filadóátlomáa a Belvárosban. Máv.
városi iroda. Kárász és Kö!csey u. sarokház.
Telefon 12—9a
341

J

válogatott,
gyönyörű szép

fi

EiecifRe-vel •
|

GORLICE

szemet, lelket gYÖnYÖrködíeiő az

i j l t o l s ó férfi a földön"}
cimü vígjátékban hétfőn és kedden a belvárosi Moziban.
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A Délmagyarország
kölcsönkönyvtárában
megvan Wedekind, Schaw, Schnitzler,
Jack London, Courths-Mahler valamennyi magvarul megjelent munkája.
— Autó elgázolás a Feketesas uccában.
Pénteken délelőtt igen súlyos kimenetelű autóbaleset történt a Feketesas uccán, közvetlenül a
városháza mögött Arra haladt et éppen a Relsmann-vállalat egyik autója, amelyet Daka Lajos
soffőr vezetett. Az uton egy hetvenöt—nyolcvan év
körüli öreg asszony haladt. Hiába tülkölt a sofiőr,
az autót már nem lehetett megáliitani, az öreg
asszony a kocsi alá került. A sofför azonnal kisegítette a súlyosan megsérült öreg asszonyt az
autó alól, de a szerencsétlen asszony elvesztette
eszméletét. A mentők igy vitték be a közkórházba.
Kihallgatni még nem lehetett és igy személyazonosságát sem lehetett egyelőre megállapítani. A
soffőrt azonnal előállították dr. Papp Menyhért
rendőrkapitány elé, aki megkezdte kihallgatását
arra, hogy terhel-e valakit felelősség a szerencsétlenségért

A szinház hsti

műsora:

Szombaton délután ifjúsági előadás:
Pánüika.
Szombaton este: Annabál.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal, Déri Rózsi
vendégfelléptével: Falu
rossza.
Vasárnap este: Annabál.
Hétfőn: Farsangi lakodalom.
Operabérlet 11.
Szerdán: Farsangi lakodalom.
Bérlet A. 12. Premier.

Színházjegyét a DÉL-MAGYARORSZÁG jegy
irodájában telefonon is megrendelheti. (Telefonszám 306).

* Koncz J á n o s hegedűművész; kinek Olaszhonban 2 év alatt 300 hangversenye volt és akit
Kárász ucca 1. sz.
137 egész Itália mint a legkiválóbb művészt ünnepelt, kedden, 9 én este 8 órakor a Tiszában adja
gyönyörű hangversenyét. Jegyek a Harmónia
pénztáránál.
* H i r m o n i a IV. bérleti hangversenye 17-én
este 8 órakor Schlammadlnger
Erny wieni kiváló zongortmüvé8znő közreműködésével. MűA SzAK
csapatö'szotiltása
az
UTCsoron Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt-müvek.
Jegyek Harmóniánál.
eilao. A SzAK az UTC elleni bajnoki mérkő* Annabál. Az „Annabál" sorozatos előadásain a
zésre minden valószínűség szerint a következő
csapattal áll k i : Szűcs, Beck II., Horváh I., sikernek oroszlánrésze elsősorban a kiváló főszereplőket és pedig Kolbay Ildikót, Gábor Marát, Herczegnét,
Klonkay, Vezér II., Farkas, Mészáros, Vábl, Trillap Ilonkát, Fenyvest, Sugárt, Bilicsit, Herczeget és
Megyeri, Priszlinger, Solti. Az UTC össze- a vendég Bende Lacit illeti meg. De külSnősen tetszeálli ása még bizonytalan, mert standard játékosai nek a kedves és hangalatos témájú operettnek melómég nem mindannyian vannak a korai szezon dikus zeneszámai, amelyeket a közönség több alkalom*
mai együtt dúdol a nagyszerű együttessel. Az .Annamiatt fitt kondícióban.
bál" még ma és holnap este van műsoron, hogy hét-

gébben tendáltak és zárlatig egy-két százalékkal estek
vissza. Egyedül a Hazai Bank volt szilárd, a vaspiacon
a Ganz-Danubius lanyha nyitás után 10.0 0 koronás
árnyereséggel zárt, a Ganz-Villamos az egész tőzsdeidő alatt szilárdan tendált és közel 5 százalékos nyereségre tett szert. A bányapiacon az első alacsony
hirek után a külföldi piaci hirek hatása alatt erős áremelkedés állott be, ugy hogy nemcsak a pénteki árfolyamaikat hozták be, hanem egv-két százalékkal
csütörtöki nivójuk fölé emelkedtek. Egyedül a Bauxit
voit gyengébb. Az ipari értékek közül szilárdak voltak
a vezetőpapirok, igy a Nasici, Cukor, Brassói. Vasút,
Ófa és Trust, amelyek 4—5 százalékkal javultak.
Barátságosan tendált a Magyar Nemzeti Bank és a
Pesti Hazai. A Vikioria-malom újból ellanyhult és 20
százalékkal esett. A forgalom csendeB volt.
F«r«iievárotl a»rtéav««4r. Nyiltvásári maradvány
45, felhajtás 52<, eladatott 151 Árak: Könnyű 16-17,
nehéz 17-18.5.

FRACK

V a r r ó g é p J a v i t i a o k a t gyorsan és olcsón

eszközöl a Singer

varrógép

részv.-társ.

Szeged,

PolláteTestvéralsiiftl

Sport

A BT-tanács megválasztotta a bizottságokat.
Február 3-án este tartotta meg a BT rendes tanácsülését, melyen megválasztották az egyes bizottságokat A hivatalos lista csak több lényegesebb változással ment keresztül. Az intézőbizottság
elnöke lett Karáos György, tagokul dr. Bertényit,
Grosz Lajost, Vönekit és Frankéi Mihályt választották meg. Póttag Kohautek.
A birókűldö és
ellenőrző bizottság elnökének Horváth Pált választották meg. E bizottság tagjai Czegléát, dr.
Hegyi és póttag Zsiáay István lett. Az oktató és
vizsgáztató bizottságba elnöknek Séhnert, tagokul

Zsláayt, Groszt, Baranyit

és Löherert, póttagul

dr. Fettert választották meg.

Az Oíincaák-Qgyat a tanács visszaadta a
fegyelmi bizotsagnak. Tegnap tárgyalta a
felebbviteli tanács Orincsák biró ügyét. Ez
a szerencsétlen ügy már régen buződik és most
a tavaszi szezon előtt a BT szorgalmazni akarván a befejezését, egy átiratban bojkottal fenyegeti meg az MLSz-f. A tegnapi ülésen
Grosz Lajos megjelent a tanács előtt és viszsztvonta a bojkottal fenyegető átiratot. A tanács ezutánlfoglalkozott a fegyelmi bizottság Orincsák-ügyben nozotf határozatával és a bizottság
Ítéletét megsemmisítette, mely ítélet tudvalevőleg
Orincsáknak az őt ért inzultusért nem adott elégtétel, hanem a biró által feljelentett Gál nevü
játékost felmentette. Az ügyet újra visszaadták
a fegyelmi bizottságnak uj kivizsgálás és ítélethozatal végett. A tanács részletes utasítást
adott a fegyelminek az u j vizsgálat miként
való levezetésére és most már — remélhetőleg — igazságos ítélettel fejeződhetik be az
ügy. Gál játékost pedig az uj ítélethozatalig a
tanács felfüggesztette.
Leszállította a BT országos tanácsa a biródíjat. A futballsportot a sok költség erŐ3en sújtja
és nagyrészben ez az oka, hogy egyes klubok
nagy anyagi nehézségekkel kénytelenek küzdeni,
aminek aztán magára a sportra is káros hatása
van. A sokféle költség között, amely egy futballmérközést kisér, a biródij nem volt a legnagyobb,
de sok vidéki kis klubot érzékenyen érintett ez is,
mert néha még a biró költségeit sem tudták a bevételekből megfizetni. A BT megértést tanúsított
most a klubok panaszai Iránt és a biródijat
hatvanezer koronara szállította le olyképen,
bogy ezután nem lesz különbség I. és Il-od
osztályú, továbbá ifjúsági és szövetségi dijmérkőzés között, hanem minden mérkőzésnek egyforma
dija lesz és ezt 60 ezer koronában állapították
meg ugy a fővárosban, mint a vidéken egyformán.
Bizonyos könnyítést ez is jelent, de valahogy szigorúan körűi kellene határolni még a biró egyéb
költségmegtéritési jogosultságát is, mert ez a sok
és itt nyílik tág tere egyeseknek az üzletre. Ha a
BT tényleg segíteni akarja a lerongyolódott futballt, akkor itt is szükség van bizonyos megszorításokra a nagyétvágyú bitókkal szemben.

főn azután helyet adjon a diadalmasnak Ígérkező
„Farsangi lakodalom* sorozatos előadásainak.
* Farsangi lakodalom. A „Farsangi lakodalom"
összes előadásain a honvéd zenekaron kivüi a helybeli filharmonikusok vesznek részt. A „Farsangi lakodalom" mindenki számára értéket jelent, aki szereti a
hangulatos magyar melódiákat. A főszerepeket Szász,
Kolbay, Zitta, Faith, Herczegné, Kertész, Leopold,
Fenyves. Arany, Bilicsi, Bende, Sugár játszák. Karnagy
Andor Zsigmond, rendező Harsányi Miklós.
* Ma délután ifjúsági előadás: Pántlika. Földes
Imre nagysikerű vígjátéka a premier szereposztásában
ifjúsági előadásul kerül színre.
* Vasárnap délután mérsékelt helyirakkal Déry
Rózái vendégfelléptével: A Falu roaaza. A kiváló
és népszerű primadonna ezidei első felléptét a szegedi
színpadon várakozáson felüli érdeklődés előzi meg.

INGEK

gallérok, kézelők, nyakkendők stb.
nagy raktára
Csekonics ucca és Széchenyi tér.
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T A n n n w ^ i l r
p l a n l n ó k uja* és használtak
^ O n g O r ö K ,
kaphatók kedvező fizetési feltételek
mellett P r i f r o l
zongoraraktárában Takaréktár utca 8. sz.
Hangolások, javítások olcsón, szakszerűen
végeztetnek. Zongora- és planlnókölosönzéj.
27

I

Nőiruha díszítésre

relif-íesték (csillám)
minden
iosla
p i c sszínben
és T ó287
th

r e festéküzletében.
k l d m v f i l l a l aTelefon
ta
Jónás
17-02.23

Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.
Készít vetítő lemezeket, plakát-, reklám-tervezéseket, üzleti és kirakati feliratokat.
A«

1926.
évi

TRIUMPf írógép

a világ legtökéletesebb írógépje. Díjmentes bemutatás.
P o r t a b l e (kis modell) írógép 4,530.0%. Haszná t,
de jókaiban lévők jutányos és kedvező fizetésre is
kaphatók I p A r i Á n r + Szeged, Széchenyi tér 8.
Telefon 963,
m

irogep r. I,

A valuta- éa devizaforgalom záróárfoiyamai.
Iák 1 Angol font 346520—3<i77iü, cseh korona aQ9.fi-2117.5,
dinár 12 2.5--t259, doiifo
71475-71795
francia f?*ns 2675 -2695, holliató forint 28600—
Í8730, lei 312-317, léve 475-500,
lka 266Jí!S£0, márka Iti9ö5 - 17415
ü&strák BChiUúig lfXj.^4100.56, dia sorosa H595- 17S45, jvájd üracís 1373543793, belga íraaJs
3238 - 3353,
norvég fcoicms
14500— 145tü, av&J koron*
19^75—19535, lengyel
zloty 94-.0—
Detlták 1 Amateídm 3Ö575~8SM5. B á g j t f 1253.5
i ;ís8, BerÜn
16365 »i7Ut5,
Bukarest 307-312.5,
Brüszuel
3236-3253,
Kopenbap
;7595-t7fc45,
UbW> 14I0J-14550,
Loadofl á*eti45- 347645, Milánó
28Ö4—2S79
Newyort
J1255 -71455, Pirii
2668—268.1,
Prága
211Ü-IU7.5,
Sxéiía 475500,
Stockholm
19Ö75-19155. V a « i 9410-101C0
Wien IÖ0.2Ö—íCO-1.6 Zürich i3730-1387U.
Zürichi tőzsde. Nyitási
Páris 19.4250 iontítufc
ÍC2«.:0 Newyork 519.-, Brüsssei 23.6J, Milsoc
20.93,
Amsterdam
m i 5 , Berlin
1*3.05, Wtas
8 . 0 6 7 3 . 0 2 5 0 , Stóiia
3.60, l»iág« 13.3550, Varea 72.50,
tíüdapert
6072.65, Bukarest 2.2'^V, B*(tr&d 9.1450.
Zarlatt
Páris 19.46,
Lonuon 25IÍ4.75 Newyork
5 9 . - , Brüsszel 23.60, Milano 2, ,b8
Amsltzúm
2C8.15, Berlin 123.50, Wien 0ŰQ7SM,
Szófia 3,60,
Prága 15.3550, Vurső 72.50, Bmapul
0.0072.60, Belgráú 0.14:0, áttkareai 2,2 50.
Terménytőzsde. Az irányzat kenyérmagvakban gyengébb, egyebek tartottak, a forgalom nagyon csekély.
Hivatalos árfolyamok t Busa 76-os ü t n n ú m 400}4025, felsőtiszai 3975-4(00, fehérmegyei 3925-3950
pestvidéki 3930-3475, egyéb dunántuli 3925-3950,
77-ea tisxavidéki 405U-4Q75, foteőíiwri 4025—4050,
fehérmegye; 3975- 4 00, pestvidéki 4100-4025, egyéb
dunántuli 3975-4000
J8-»« tíszavidéai 4C75—41Ö0,
íelsőtiasai 4050 4075 fehérmegyei 4800—<023, pest
vidéki 4025-400, egyéb dunántúli 40rs-40aö, 79-w
tiszavidéki 4100 - 4125, felsótissa: 4Ú75 4100, lantimegyei 4025 -4CÍ0
paetridéüi 4050-4075, agyétduoántol' 4C25— 4050, roa* 2325—2350, l»kirm*xí»
árpa :43C-J4V, sörárps 3400
, í»b 2Í00 - 2610
tengeri 1800—18iS, köles 180t- 1900, sotpa 170!) - 1725.
Irányzat. Az értéktőzsde irányzata a pénteki rendezési napon egyenlöUenÜl alakult. A kulisszértékek a
barátságosabb bécsi jelentések ellenére is kissé gyen-

ILII
kilója

9 5 0 0

korona a

Központi Tejcsarnok
fióktejcsarnokaiban.
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DELMAGYARORSZAG

H I B U P - ÉS N T O M D A V J U U U T RT.
K É S Z f T
• legmodernebb kivitelben árjegyzékeket körleveleket, levélpapírokat és számlaOrlapokat,
plakátokat, címkéket, mindenféle kereskedelmi nyomtatványokat, további
legjobb anyagokból ejóranguan
kikészített üzleti könyveket
és egyéb folyóiratokat
Kérjen árajánlatot.
S Z E Q E D , P E T Ő F I
S Á N O O H«
S U a A R U T
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2 DELMAGYARORSZAQ

'Raúió

BOTATVEZHTOI SZÖLLős KÁROLT.

A nagyobb leadóállomások
ma? műsora.
Február 6,

szombat

(A rtroanér utáni u á « t

ballioibonii.)

Tiszta vétel: Phllíps-csől Szöllősnél
Széchenyi tér 8.
Budapest 546. Délelőtt 9, délután 12.30 és 3 órakor: Hirek, közgazdaság. 4.30 órakor: Katonazene.
6 órakor: Báró Wlassich Gyula Történelmi Társulat
ünnepi Deák ülésén mondott beszéde francia nyelven.
Este 7 órakor: A m. kir. Operaház előadása: „Taifun*,
Szántó Tivadar Lengyel Menyhért szövegére irt zenedrámája. Főszereplők: Alpár Gitta, Szende Ferenc,
a többi szerepekben : Bársony, Sándor Mária, Komáromi, Szügyi, Pogány, Palotay, Székely és Gábor.
Karmester: Fleischer Antal. Este 10-12 óráig: Tánczene.
Bécs 530. Délután 4 15 órakor: Hangverseny. Este
8 órakor: Bécsi specialitások. Előadás, szavalatok, 2ere,
jelenetek a nép életéből, énekszámok. 9.15 órakor:
Fuvós-kvariett. Utána vig esti zene.

Próbálta már a Philips-csövet 1
Berlin 505 és 576. Délután 5 - 6 óráig: Vig óra.
Este 7.30 órakor: KienzI: . A bibliás ember" opera 2
felv. t030- 12 óráig: Tánczene.
Boroszló 418. Délután 1.45-2.45 óráig: Rádiózenekar.
5—6 óráig: Zeller-Offenbach délután. Este 8.15 órabor: Dal est
Majna Frankfurt
470. Délután 4.33—6 óráig: Hangverseny. Este 8 - 9 óráig: Vig-est. (Basszus, tenor,
házizenekar.) 9 - 1 0 óráig: Színészekről. Házizenefcar.
Utána 12 óráig a berlini tánczene közvetítése.

A Délmagyarország kölcsönkönyvtára
teljessé

teszi

nagy

Philips a legrégibb és legjobb márka a rádiószakmában. Vezérképviselet Szöllősnél.
München
485. Délután 3.20 ónkor: Hangverseny.
Este 7 órakor: Zenekar-hangverseny. 8 órakor; Tarkaest. 10.31—12 óráig: Tánczene
Műnster 410. Délután 1.50-2.30 óráig: Rádiózenekar. Este 7.30 órakor: Hangverseny. 10 órakor:
Tánczene.
Stuttgart 446. Délután 2—3 óráig: Gramofoazene.
4.30-6 ersig: Tánczene. Este 8—9 óráig: Kamara
zene-est. 9-9.30 óráig: Paul Bamberger, Berlin: Régi
berlini humor. Utána rádiószínpad.
Milano 321. Délután 4.30-6 óráig: Énekhangverseny.
Este: 9—11 óráig: Hangverseny. 1. Secchi: Szimfónia.
2. Ének. 3. Paganini— Kreissler: XIII. Capriccio, hegedűszóló. 4. Gounod: Fantázia a „Faust" ból. .\ Ének.
6. Előadás. 7. Ének. 8. Alberigó: Bárkirola. 9. Ének.
10. Mascagni: Szimfónia. 11. Enek.

Állandó akkumulátortöltés dinamóval
Szöllősnél
Róma 425. Délután 2—3 óráig: Hangverseny. 5.10
órakor: Hangverseny. 6-6.30 óráig: Jazz bánd. Este
8.40 órakor: Ének és zenekar-hangverseny. 10.3U órakor:
Könnyű zene.
Barcelona 325. Este 7.05 órakor: Hangverseny. 9
érakor: Wagner: Parsifal, opera (közvetítés).
Barcelona 4£0. Este lí.Oi órakor: Operettzene. l l
órakor: Hangverseny.
Brünn 750. Este 7 - 8 óráig: Modern táncok. 8.1O—
9 óráig: Dalest.
Prága
368. Délelőtt 11-12 óráig: Hangverseny.
Délután 5—6 óráig: Hangverseny, fcste 8.02 órakor:
Könnyű zene.
Toulouse 441. Este 10—12 óráig: Hangverseny. I.
rész: Ének. II. rész: Zenekar. III. rész: Tánczene.
Zürich 515. Délután 3 órakor: Zenekar. 4 órakor:
azz-band. 6.15 órakor: Harmonika-hangverseny. Ette
130 órakor: Tánczene.
Daventry
160' . fcste 9 órakor: Hangverseny. Közvetítés a Grand Hotelbö', utána hangverseny- közvetítés a
Savoy-szállodából. í2—2 óráig: Rádiókvartett.

Í

„M. W . 99.", Pathé, Brown, Egyei ült Izzó,
Telefongyári hangszórók Szöllősnél,
Széchenyi tér 8.
MMMNMMMMMMMMAMMMMMMMM
Felelt! szerkesztő : F R A N K j O Z S E H .
Mvomatott a Kin Am'ajdonos Déimagyarcriiág Hírlapéa Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában, Szegeű,

Modern bérpalota

a Boldogasszony sugárutnál, komfortos uri lakásokkal, üzletekkel,

OO mtlllö korona lUxm
kifogástalan állapotban

bérjövedelemmel,

U millóert megvehető

Caál irodakT^T£eLK,gyóucca S'S
Egyetemi hallgató, perfekt
német levelező, fél napra
foglalkozást keres. Cim
a kiadóban.

irók magyarul megjelent müveitek
könyvei a következők:

Koch: Bébi a kismama
„
Bébi esküvője
Bébi története
Erdős: Santerra biboros
Moly: Vörösbegy, 3 kötet
Erdős: A meztelen táncos
Wedekind: Tavasz ébredése
„
A föld szelleme
Haláltánc
Schnitzler: Garlan Berta asszony
„
Álarcok és csodák
„
A hűtlen feleség
„
Anatol
„
Körtánc
„
Eleven órák
„
Elza kisasszony

Havi

sorozatát

Shaw:
„
„
„
„
„
„
„
„

Nagy Katalin
Barbara őrnagy
Fanny első színdarabja
Az orvos dilemmája
Az ördög cimborája
A kapitány
Casbel Byron mestersége
színmüvei, 2 kötet
Blanco Posnet elárultatása
London: A vadon szava
„
A nagy ház asszonykája
„
Kaland
„
Az óceán meséi
Eden Martin. 2 kötet
„
A barna farkas

Most

érkezett

Farkasvér
A magas északon
Fehérek és színesek
Vén kalóz kincse
Északi Odysszea
,,
Kóbor cstUag
»
A hold völgyében
„
Lázadók
„
Orszógulon
„
Snark
„
A v« dáliát
„
játék az életlel
„
Kalandok világa
„
A hitehagyott
„
Ádám előtt
Szabó: Segitség, 3 kötet

Karwini és angol
szénből égetett
I ég s zesz

másnak

20 ooo,

minden mennyiségben
házhoz
szállítva kapható

Szent István tér 12. Telefon 126.

APRÓHIRDETÉSEK
.Állandó állás* jeligére
levél van a kiadóban.

U kis
BnloromoH szobát hs kiadni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 10 szóig 6000
korona.
Teljesen m o d e n 3 szobás tö dszintes lakás eladó. Érdeklődni .Divatcsarnok", Kölcsey ucca ?.
Különbejáratu szoba 1—2
személy részére
kiadó.
Báró Jósika ucca 14.
Két személynek vagy házaspárnak Belvárosban csinosan bútorozott szoba
teljes ellátással kiadó. —
Kossuth Lajos sugárut 8,
HL l.\
Laktat bérelhet, kiadhat
vagy cseréthet apróhirdetés
utján, l o szóig 6ooo kor.
korona.

Urílánnyal leveleznék,Tisztességes' jeligén a kiadóhivatal utján.
2

Vétel
aálóasobflí, ebédlót vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6ooo
Veszek szép fekete íróasztalt és hozzávaló könyvsze rényt Vásár heh i sugárut 78. Telefen 12-.-9. 2
Rádiót, 4—5 csöveset, keresek kölcsön vagy megvételre. Bagi, Széchenyi
tér 6, L em, balra.

Állást kaphat apróhirdetés
utján. — l o szóig 4ooo
korona.
Raktárnoki, biztosi, pénzheszedői állást keresek.
Írásbeli munkát, másolást,
cimirást vállalok Teljes
üzletberendezés eladó. —
Engel, Jókai ucca 7.
3
Könyvelö és levelező, gépirasban jártas, hosszabb
gyakorlattal állást keies.
Ajánatok „Periek." jeligére kiadóba.
2
Jobb megjelenésű kiszolgáló leány felvétetik. —
Krausz M. utóda, Klauzál
tér 9.
2
Mindenest,
szakácsnőt
vagy szobalányt a legkönnyebben kap, ha felad
egy apróhirdetést, l o szóig
4ooo korona.

Pénz
Kölcsönt kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, l o
szóig 6ooo korona.

Levelezéi
L t * lexétt is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkaL — IC
szóig 6ooo korona.

324

Különfélék

Henijasszonijl alán-

Táraat talál, ha apróhirdetésben keres, l o szóig
6coo korona.

A A |> 111 zománcedény és konyU H H U 1 üafelszerelési kirakatom kiváló gazdag választékát
becses figyelmébe ajánlom. —
Szántó Józeet zománcbála, belvárosi huscsarnok mellett
8

Ssabáaz hosszabb gyekorlatta) társulna oly nöi
divatterembe mely jobb
vevőközönséggel rendelkezik, esetleg szabász állást
vállalok. „Szabász" jel
igére a kiadóba.
2

iz AH lepaottt
tttlalmi raktára9

OileteUdAi legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — lo izóig
6ooo korona.
Deszken jóforgalmu

szatócsüzlet
azonnal

kiadó.

Frányó vendéglőénél. 345

KdriSsI Béza üvegezés! válla*
lata Mírej a. 8. Tel. 9-57.

Részletfizetésre
szálütok kárpilosmt n kákát

BALOG SÁNDOR

4

Kfgsuth Lajos sugárut 6.
Telefon 965.
Remek

a b é d l ő é s halószoba
butoit jutányos árért vás rolhat

S P I T Z C R N É C ,

Üzlethelyiség

berendezéssel

Hanka, állta

ilyen

London:
,,
„
„

dij: előfizetőknek
12>ooo, tisztviselőknek
IO.000, mindenki
munkásoknak hetenként 2ooo. Telefon 306

Philips-cső vezeti
Hamburg 392.5. Délután 4.15 órakor: Opera fantáziák.
Este 8 órakor: Schnitzler Arthur: .Az ifjú Medardus".
Romani Ik us történet előjátéskal és 5 felvonásban.
KOnigsberg
463. Délután 4.15-6 óráig: Klasszikus
áriák. Este 9.45 l t óráig: Rádiózenekar.
Kőnigswusterhausen
iá00. Este 7.30-12 óráig: A
berlini műsor közvetítése.
Lipcse 4r2. Délután 4—5.30 óráig: Rádiózenekar.
Este H.15 órakor: Schmidtbonn: „Az elveszett fiu",
legecdajáték.

1926 február 11.

Sehol olcsóbban
varrógép, kerékpár, gramofon. gyermekkocsi^
gumi és szerelék részletre is
Nagy javttómahely ! 53
S z á m ú S á n d o r géprak-

Gép-éSgyorsirónö
Tábor ucca 3. szám.

81

U > i Kiss Dáv

-palota, Kiss u.

perfekt magyar és német kerestetik.
Ajánlatok német nyelven kéretnek
„Termény" jeligére a kiadóba. 340

Eladii
Használt ruháit legjobban
értékesiti apróhirdetés utján. 10 szóig 6ooo korona.
Alsónyomás sor 22. szám
alatti ház «ladó. Érdeklődni lehet ugyanott.
1
Előkelő szabótól készült
teljesen u| szmokingöltöny
elarfí. Takaréktár ucca 6,
emelet 3

Oklalti
Bangb Tanintézet sikeresen előkészít középiskolai tanulókat mindenféle
vizsgáta. — Felvilágosítás
Szentháromság ucca 59. H

K A r á s s E u c c a 1.

. r. import hasábos tűzifa

46.000 K telepen;

vágott

fa

56.000 K szállítvaI

r

315

WINKLER TESTYEREK

