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Hazaárulók.
Megmondta Mnsiolini szilveszteri beszédében, bogy 1926 lesz a fascizmus igazi eutendeje. Hogy miként képzelte Mussolini ennek »
nagy esztendőnek sz eljövetelét, azt tapasztalbat|ák azok, akik némi figyelemmel kiiérik az
olaiz álli pofokat és okolhatnak belőle azok,
akik a magyar faidzmus eljövetelére számítanak, akár hamis frankokkal kapcsolatban, akár
anélkfll. Tudnivaló ugyanis, bogy ilyenek vannak nemcsak a széltöiobb csatárai kö ött, bánon az úgynevezett Józan polgári emberfajta
körében is. Még mindig nem ball l i az a báránytflrelmfl felekezet, amely öt esztendő óta
egyebet sem tesz, esik bsjtogalja: .Essünk tul
már ezen is, rouzabb utána aztán már nem
lőhet."
Ami azt illeti, ezt az átesési teóriát már meglibetöien kipróbáltuk, anélkfll, bogy valami túlságosan nagy gyönyörfliégflnk tellett volna
benne. És ba fascizmnst emlegetnek minálunk,
aligbs hit sitik, hogy ez a kísérlet olyanformán
végiődnék, mint Oíiszországban, ahol elnémították ugyan a politikai élete', de adtak helyette
gazdasági fellendülést és kenyeret. Paatm et
clrcenses. Nálunk alkalmasint csak a cirkusz
miradna meg a kenyér nélkflf. A cirkusz
auguszljai között hemzsegnének a fiók-Mussolinik, de nem volna egyetlen Mussolinije ennek
az elkövetkezendő u] rendszernek, vagy inkább
rendszertelenségnek.
Hogy tanulnának az olasz nagymestertől, az
kétségtelen. A fascizmus igazi esztendeje,
amelyben most éi Olaszország, bőségesen szolgáltatja a példákat, hogy miként kell az eredményes és hatékony politikát csinálni. Nem
elég, hogy két esztendeje csináltak olyan választójogi törvényt, amely kicsi hijján kimondji,
bogy csak kormánypárti programmal leltet valakit megválasztani, most ere a választójogi
törvényre rádupláztak a különböző alkotmányjogi törvényekke', amelyek szerint a miniszterek a királynak és a miniszterelnöknek közösen
felelősek és a miniszterelnök elleni merényletek majdnem olyan számba mennek, mintha a
király személyét érték volna. Az alkotmánynak
Qyetén megvédése után következett a parlament
megtisztítása az oda nem való elemektől. Értendő pedig ezalatt, hogy az olasz parlamentnek eiidőszerint már egyáltalán nincten ellenzéke. Aki a kritikának bűnös merényletére vetemedett, azt kitették belőle.
Méltóztassék elképzelni, milyen ideális és
kedves ez az állapot. Egy akol és egy pásztor.
Nincsen például, aki szóvá tehetné, hogy miért nem nyomozták még ki a Matteotti-gyilkos
ság tetteseit. Ha Olaszorsiágban frankot hamisítanának, nem volna, aki a parlamentben akár
a legcsekélyebb ménékben is kellemetlenkedhetnék a kormánynak. Kint az országban még
kevésbbé, mert aki megszólal, arra rögtön lesújta fascista rendőrség kérlelhetetlen szigora.
Igaz, hogy vannak egyesek, akik a kérlelhe etlen rendnek szigora elöl kimenekültek a határokon tul, a szabid svájci köitársaság területére, de ezeket az ellenzékmentes parlament
méltó módon hazaárulóknak nyilvánította és
elkoboztatta vagyonukat. Mert rend és egység,
az van Olaszországban.
A mi publikumunk nem ismeri annyira az
olasz közéletet, hogy a legújabb hazaárulók
listájának közzététele lulsigos emóciót keltheine körében. A leftöbbje puszta név volna
és semmi egyéb. De egy-kettő mégis akid közöttük, akinek neve gondolkodóba ejtheti azt
is, aki rokonszenvezik a fascizmustal, vagy aki
még a frankügy óla is hajlandó vallani „az
essünk át raja* elméielél.
Nos hát a kimenekült, száműzött, vagyonuktól es poli ikai Jogaiktól megfosztott közé eü
emberek között tan első helyen Nitti,
Róma
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vároiának volt polgármestere, későbbi belflgyminiszter és miniszterelnök, a kevesek „ egyike,
aki az európai közvéleményben a legbá;rabb*n
szállott síkra a párisi békék revíziójáért. Bizonyára nem tartoztatott az utolsó emberek közé
Olaszországban sem. Igiz, hegy volt ety nagj
bűne: liberális vo t, ami köztudomásúlag egyértelmű a destrukcióval, amitől pedig meg kell
szabadítani »z országot.
Nittivel egyidejűleg kénytelen volt azonban
Svájcba vonulni téli űdü ésre Don Siurzo is,
akit legkevésbbé sem lehet liberális velleitásokkai megvádolni, lévén ö a popotari
néven
ismert olasz kattaolikus néppártnak a vezére.
Nem akarta a pártját egyszerűen szállítani a
fascizmusnak, az ellenzék nélküli parlament öi

is rárakta a hazaárulók díszes listájára. Tessék ezeket a neveket átcserélni, a szereplöket
a magyar politikai életbe áttenni és megvan
a képe, hogy mit [elentene Migyarországon a
fascizmus el ővetele.
Mert azzal tüz ában lehet mindenki, bogy
kormányozható forradalmak nincsenek, de olyan
reakciók sincsenek, amelyek egy tetszésszerinli
ponon megátlanak. Minden reakciónak ki kell
éiai helyesebben ki kell tombolni magát. Érvekkel egy reakció sem boldogul. A reakciónak az agresszivitásban van az erőssége. Ha
f ankot hamisít, nemzeti hőssé teszi meg a
frankbamisitót, ba a hatalmának megtartásáról
van szó, a proskribáitak listájára kerül Nitti
és Don Sturzo egyaránt.

A jugoszláv kormányválság miatt
talán elmarad a kisántánt temesvári konferenciája.
Ujbói a régi kormány kap megbízást Jugoszláviában — Radics nélkül.
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

Bel-

grádból jelentik: A radikális poli Ikusok körében

számolnak azzal a lehetőséggel, hogy a kis•
ántánt Temesvárra február
10 re össze hívott

konferenciáját
ei kell halasztani,
mert Radicsnak igiticiós körű ja alkalmával a kormány
működésé'el szemben használt erős kritikája

miatt Paslcs benyújtani

készül az

összkomány

lemondását,
ami csak órák kéidése.
Vdószinü, bogy kormányalakításra isméi csak
Paslcs kap megbízást
és az is valószínű, bogy

az uj kormányban

Radics már nem lesz

benne.

Érdekes, hogy R Í dicsőt, aki legu'óbb Boszniában és Hercegovinában volt agitációs köru on, a nép nennyire ünnepli és szinte uj
Messiáskent fogadja.

Nem foglalkoznak a franküggyel a kisántánt konferenciáján
Ez a cagyha:almak kívánsága.
Később jelen'ik: A Wiener Allgemetne
Zfltung
jelenti Temesvárról, bogy a kisán'ánt konferenc ája egész sima lefolyású lesz, mert
a frank-

hamisítási
üggyel nem fog fogl hozni.
Ez o
nagyhatalmait
utasítására
történik Igy, mert a

ncgyhatalmak

nem akarják,

hogy

a

helyzet

ki> lesed fék és lehetővé óhajtják tenni, hogy a
dunai ál amok között a locamoi szellemnek
megfelelő megegyezés JOjjOn létre.

A kormánypárton is vannak kifogások
a miniszterelnök cikke ellen.
„A frankügyet személyi adatok nélkül likvidálni lehetetlen."
(Budapesti

tudösiténk

telefonieleniése.)

A

frankhamisítás! bflnflgy mellékhajtása, a Károlyi
Imre gróf—Bethlen István gróf és Vázsonyi
Vilmos kOzö t feimerű t affér n a is izgatta a
kflzvtlemrnyt. Károlyi 11 re után Btlhlen,
Bethlen után Vázsonyi Vilmos nyilatkozik és
cikkezik, es<e pedig a demokratikus ellenzék
vezetői ültek ösize, hogy foglalkozzanak Bethlen
Istvánnak Károlyi cikkében megnyilvánult támadásával Közben a frinkhamisit*si bűnügyről
teljesen elterelődött a figyelem és az flgy telfes

gőzzel a pollilka

vágányára

robogott.

Az egységes pár nak nem minden tagja van
elragadhatva a miniszterelnök cikkéiöl és megállapítják, hogy annak
súlyosan
sebezhető ré-

szel
vannak.
Igy elsősorban kifogásolják a
miniszterelnöknek az egységes pártra vonatkozó kétségtelenül salyos kijelentélét, hogy

tudniillik a párt nélküle

két-három

hónap

alatt

összeomlik,
másrészt azt kifogásolják, hogy
Vass József helyettes miniszterelnököt a frankhamisítás ügyéről nem informálta
annakidején
és errői a kérdésről sem nyilatkozott.
Ezt igen
erős támadási fellelnek tekintik és el vannak
készülve arra, hogy ezt az ellenzék erősen kt

togfa

használni

Az egységes párt egy részének
dése szerint a frankügyet
személyi

meggyőzőáldozatok

nélkül likvidálni
lehetetlen, de ez a személy
szerintük nem lehet Bethlen.

Az ellenzéki blokk
súlyos szavakkal utasítja vissza
a miniszterelnök vádijait.
Az affén al kapcsolatban nem kezd ujabb akc ót.
(Budapesti

tudósítónk

telefonfelentése)

A

demokr»i«us elenzék vezető n-k ma este tartott értekezletén rész'vettek Váz'O'yi
Vilnos
elnökletével Pakots József, Fábián
B-ls Rupert
Rezső, Horváth
Z .lián, Hegymegt-Khs
Pál,

Bitess

János,

Szakács

A dor, Létay

£ nő,

Peyer Károly, Farkas Is'ván, Grörki
Imre és
Sz der Ferenc. A tanács'ozás 8 órakor kezdő
dött és fé! 11 óráig tartott.
A tanácskozás során az ellenzék megvitatta

a minin terelnek által irt cikkekbe foglaltakat
és az ennek folytán kialakul: h-lyze'et s a következő hivataos közleményt adta k i :
— Bethlen István gróf rini«zterelnök Károlyi
Imre grófhoz intézett válaszában ezeket irta:
„Bizonyos idő múlva az akció mái irányt
vett (8 ez volt a második etap. Ebben az
időben a kQIföldi lapok tele voltak olyan
h'rek»el, hogv Magasháty
iz'rnysegéd is
kompromi tálva van, Bartha
Richárdot, a
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kabinetiroda főnökét elfogták és Fáy László,
a kormányzó veje részese a frankhamisításnak. Ét igy folyt ez napról-napra. A
kor ányzó személye volt a célpont. Azt a
sziklát akarták megdönteni, amelyen a forradalom utáni Msgyarorság felépült."
A miniszte elnök tehát most már világosan
irja meg azt a gyanúsítást, amelyet a parlamenti beszédében csak burkoltan kockáztatott
meg, hogy ezeket a híreket a külföldi lapokban
demokrata
ellenzéki pártok helyezték
el*Rövid
válaszunk: A cikkben ellenünk
emelt gyanúsítás egy megszorult ember vakmerő
rágalma.
Az ellenzék ezzel az e<ós bangu nyiiaikosattal tulajdonképpen
befejezettnek
tekinli az
egész affirt és ér esflléseink szerint a nemzet-
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gyűlés holnpi ülésén ezzel az affirrel kapcsalatban semmiféle ujabb akciót nem kezd és
ennek a nemzetgyaléssn csík az esetben lesz
következménye, ba a frankügy el incldsntallter
vetik tel, mint valami gyújtó
anyagét.
Az ellenzék álláspontját Vázsonyi Vilmos a
következőkép indokolt* meg:
— Bethlen ur — mondotta — levelezik, hát
mi is csak levelezünk.
Hir szerint azonban az ellenzék ezzel a nyilatkozattal nem adja fel a hircot, hanem azt
változatlan erővel és h i keli a legélesebb fegyverekkel fogja tovább folytatni, hoj|y elérje
vágső céljit: a frankhamisitási Ogy politikai
következményeinek az egész vomion vaió levonását.

Nem t a r t j á k meg a f r a n k h a m i s i t á s
f ő t á r g y a l á s át Bethlen genfi útja előtt.
Az ellenkező lihstőséget az igaziágügyminiszter kizártnak tirija.
(Budapesti
tudósítónk telefonjelentése.)
Egy
ujságiró megkérdezte Pesthy Pál igazságügy
minisztert, hogy megtartható lesz e a frankügy
főtárgyalása a miniszterelnök genfi utja előtt.
Pesthy Pál ezeket válaszolta:
— Nem hiszem,
hogy a genfi
tárgyalások
előtt meg lehessen
tartani a
frankhamisítás
ügyében
a főtdrgyalást,
mert a perrendszerü

idő betartásával
aligha
intézhető el addig ez
az ügy. Először is le kell tárgyalni a vádirat
ellen oeadoit kifogásokat, azután kerül az űgy
a főtárgyalás elnökéhez és igv teljesen
kizártnak tartom, hogy ez normális körülmények közt
megtörténhessék
a miniszterelnök
genfi
utja
előtt.

Két ismeretlen hölgyet
hallgatott ki m a a főügyész a f r a n k h a m i s i t á s
ügyében.
Sztrache Gusztáv:

higai jegyzőkönyvek ujabb pótnyomozást
szükségessé.*

(Budapesti
tudósttónk
telefonjelentése.)
A
frankhamisítás ügyében Sztrache Qusztáv főügyész ma este közei egy óra hosszai két hölgyet hallgatott ki az
ügyészségen.
A kihallgatások u'án a főügyész kijelentette,
hogy a hágai vallomások jegyzőkönyveit áttanulmányozta és megállapította, hogy ezek a jegyző-

tssznek

könyvek ujabb pótnyomozást
tesznek
szükségessé.
Az njsigirők kérdésére Sztrache Qusztáv főügyész nem volt hajlandó megmondani a kihatlgato t két hölgy nevét, de kijelentette, hogy
a kihallgatások a frankhimisitás ügyivel kapcsolatban vílak szükségessé.

Sárospatakon
f r a n k h a m i s í t á s n a k ujabb szereplőjét
keresik a budapesti detektívek.
(iBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) Sárospatakról jelentik: Ma fővárosi detektívek érkeztek ide, mert a budapesti főkapitányság
olyan névtelen
levelet
kapott, amelyben
arról számolnak be, hogy egy
fiatalember
tartózkodik
Sárospatakon,
akit ezelőtt
igen

gyakran láttak Windischgraetz herceg társaságában és akiről valószínűnek tartja a rendőrség,
hogy a frankhamisitási ügyben is részes. Ennek a fiatalembernek a felkutatására érkeztek
a budapes i detektívek Sárospatakra.

A miniszterelnök.
Károlyi gróf és Vázsonyi polémiája.
Bethlen tovább állja akár a legélesebb harcot is.

Vázsonyi cáfol, Károlyi állja, amit mondott.
Budapest, február 8. Ismeretes Károlyi Imri
grófnik eredetileg a Pesler Lloyd-ban és a
Neue Prele Presse-ben megjelent cikke, amelyben hosszasan fejti ki véleményét a frankhamisítás ügyéről, vádat emel hat pontban Bethlen
István gróf miniszterelnök ellen — amelyekben

őt gondatlansággal és mulaszfásokkil vádolja —
és kívánatosnak
tartja Bethtsn
lemondását,
ideiglenes kormány alakítását a mostani kormánypártból addig, amig a frankügy eldől,
azután pedig uj választások elrendelését.

A miniszterelnök válasza Károlyinak.
Voltaképpsn Vázsonylnak válaszol.
Bethlen István gróf miniszterelnök válaszolt
Károlyinak. A válasz felel a hat vádpontra s
azokat lényegben azzal ntasitja vissza, hogy
neki, amikor nagyfontosságú genfi utazása elölt
tudomására jutott a himiaitás hire, annak —
abban az időben — nem (uls|ioniitiatott olyan
nagyjelentóséget, mint amilyenre utóbb emelkedtek. Nádosy, a mindig kifogástalan tisztviselőt
sem hihette nagybűnösnek. Mikor aztán annak
hihette, ve'e nemben is kérlelhetetlennek bizonyult. Hogy Windischgraetznek és Nádosynak
voltak-e sugalmazóik, azt ö még keiésbbé állapithaíja meg, mint a körülményes vizsgálat
eredménye.
Terjedelmes válaszát egyébként azzal keidíe,
bogy véleménye szerint Károlyit a
megkopott
nevü politikusok tolták előtérbe.
— Ne tévesszen meg senkit Károlyi gróf
fellépése — irja Bsthlen —, meri a hang j
fikőbj, a kéz azonban Eisml, Károlyt nézetei- {

be a „a baloldali politika fő kulisszatologatijá nak", Vázsonyi Vilmosnak ptlitlkal
Irányítását
és ügyvédi rabulisjtikájdt
ismeri fel,
válaszát
tehát elsősorban Ezsauhoz, Vázsonyi
Vllmoshtz
intézi. Belhlen ezután foglalkozik Károlyi grófnak mind a hit vádpontjával, végűi pedig kifejti, hojy a frenkügyben megindított baloldali
manővernek három etapja volt. Surlnte
kezdettől fogva Vázsonyi Vilmos vette kezébe a p írtpolitika vezetését és azial kezdte, hogy mindenáron a fajvédők bűnösségét akarta
btzonyiml.
A második etapban célpont a
kormányzó
személyi lett volna, mig a harmadik fázisban
nár az összes baloldali erői átioidoli
tervvel
a mai rezsim ellen rúgtattak volna fel és Bethlen állítása szerint most mir nem az államfői,
hanem őí akarják kompromiitálnl, mert ha egy
gyenge k f r nányt ültethetnek
helyébe, az nem
tudja öiszetartani az egyiéges pirtot
is akkor
néhány hinap multa megszülethetik
egy bal•

oliilibb rezsim. A minis zterelnök aszal fejezi
be cikkéi, hogy a legélesebb fegyverekkel
állja
a harcot.

MBit ir válaszul
Bethlennek Vázsonyi?
„Károlyi grófot e u k ö z t l l
nem lehet«

felhasználni

Vázsonyi Vilmos ujyanolyan é'eshingon válaszol Bethlen István gráfnak a támadásira,
anelyet Károlyi Imre gráfon keresztül volttképen ő ellene intézett, mint amilyen élesen
Bethhn őt támadta.
— Nem sérthetem meg - irja — Károlyi
gróf urat azzal, hogy komolyan cáfoljam Bethlen meséit, rémlátásail és hisztérikus
görcseit.
Aki ismeri Károlyi Imre grófot, az nagyon jól
tudja, hogy őt eszközül felhasználni nem lehet.
Cikkének minden sora az Oié. A cikk megjelenése az ő egyéni, önálló kezdeményezése és
igaián esik e^y politikailag megszorult ember
kélsé*b jesése és kínos vergődése teremthet
oyan meséket, mint aminőket Belhlen gróf
hosszú cikke mond el.
— A lázas beteg félrebeszél. De bármennyire
visszaél azzal a helyzettel, bogy még nincs a
teljes tényállás a közönség élőit és bármenynyire számit ő a titoktartásra és a lovagiasságra, ö, aki politikai dühében magánbeszélgetést egész nyugodtan szokott közprédára bocsátani, az eddig a nyilvánosság eőtt leró adatokból is világos, hogy könnyelműen nagy mulasztásokat kövelett et.
— Cikkének az a tendenciája, hogy az ó
bukása megrendi he i a kormányzó helyzetéi és
egészen bájos lesz, amikor azt mondja, hogy
az ő lemondása u á n az egységes párt kéthárom hónap múlva darabokra oszlana. Igazi
államférfi örülne annak,
hogy a demokratikus
ellenzék az alkotmány állandó tényezőjét
tiszteidben tarifa, de neki a forradalom, nem létező
forradalom rémregényére, ijesztgetésekre,
uszitó
mesére van szüksége, hogy igy tarthassa fenn
nélkülöthztetíenségének
legendáját. Ezzel szemben mi a valóság ? Ő a békés és gyors kibontakozás egy idill
akadálya.

Károlyi J m r e g r é f is
válaszol.
Bethlen cikke nem változtat álláspontján.
Károlyi Imre gróf is felel, bár mint mondja,
„az ügyet tulajdonképpen
már
elintézettnek
tartja.*
— Mindenekelőtt hangsúlyozni kívánom —
mondja Károlyi —, bogy Bethlen grófot egyéni
becsületében támadni nem akartam és ezt nem
is tettem. De itt nem is egyéni becsületről van
szó, hanem arról, hogy a frankügyben kinek a
részén van az objektív
igazság. Sajnos, azt
hiszem, hogy nekem lesz igazam a fejleményeket illetőleg és a miniszterelnök ur egész cikke,
minden megjegyzése és magyarázata egy hajszálnyit sem változtat eredeti álláspontom és
nyilatkozatomon.
— A leghatározottabban
visszautasítom azt a
feltevést, hogy cikkem hátterében Vázsonyi Vilmos áll Akt engem ismer, mint ahogy gróf
Bethlen már évek óta, az maga is kizártnak
keli, hogy tekintse azt, hogy én bárki másnak
uszítására, vagy inspirációjára hajtandó vagyok
bármilyen tekintetben állást foglalni. Állásfoglalásomnak főcélja az volt, hogy az egységes
pártnak legalább az a része, amely eddig is
megfontolás tárgyává tette azt, vájjon helyesen
löriént-e minden a kormányzat rési érői, talán
ezek után még jobban megvizsgálja saját magában azt, hogy érvényesült e itt az a prevenció, amelynek ennél az Ügynél feltétlenül a leghatározottabban kellett volna
érvényesülni
— Nem vitás, hogv Nádosy öt éven át volt
főkapitány és hogy Bethlen miniszterelnöknek
komoly helyről Jött érdesítésre feüéílenül meg
kellett volna lennie preventív intézkedéseit.
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Bepzeviczy mondotta a z emlékbeszédet
a Nemzeti Kaszinó Széchenyi-ünnepén.
"Egyesltiüfe a sziveket pártpolitikai, faji, vallási és osztálykfllömbaég nélkül !•
(Budapesti
tadósttóak
telt fon jelentése.)
Széchenyi lakomáját tartotta hétfőn esle a Nemzeti
Kaszinó. A Széchenyi-serleggel kezében Berzevkzy Albert mondotta az ünnepi beszédet a
legnagyobb magyar emlékére. A nagyhatású
beszédben többek közt ezeket mondotta:
— A döblingi remete B!ick]ében hazafiúi
elkeseredése monumentális kitörésében a rajtunk az osztrák abszolutizmus által elkövetett
igazságtalanságokat igy jellemzi: Mi azt állitluk, hogy velünk legigazságtalanabbul, legszivtelenebbül, leggyalázatosabban bántak és
meg vagyunk róla győződve, hogy a nemezis
szabadságunk, nemzetiségűnk, testvéreink gyilkosait előbb ulóbb el fogja érni.
— Hát vájjon milyen mennydörgő
szavakat
ialdlt volna az ő hangja, ha azt az igazságtalanságot és kegyetlenséget látta volna,
amelyeket rajtunk a világháborút befejező
úgynevezett békekötések
elkövettek
és tapasztalta
volna saját szavainak keserQ igazságát, bogy:

az egész világon nem érez velünk senki?
— És nekünk az elszenvedett igazságtalanság tudatával szivOnkben, tönkretéve, lefegyverezve, ellenségektől környezve kell megtalálnunk
azt az önuralmat, azt a higgadtságot, de azt az
erélyt és bátorságot is, mely a hazát merész
kockázatok és kalandok nélkül egy jobb jövő
révébe vezesse.
Majd a mostani, a háború és a forradalmak
utáni kor bűneiről beszélt és beszédét igy fe
jezte he:
— . . . Ha az utolsó órábin meg akarjuk menteni a hazát, amelyéri Széchenyi élt, össze kell
fognunk,
össze kell tartanunk
abban, hogy a
nemtel testéből kérlelhetetlen
szigorral
kiirtsuk
a bomlasztó
rákfenét,
ellenben
az
egészséges
becsiletet, a haza iráni hM sziveket
egyesiisük
pártpolitikai,
foji, vallási és
osztátyktilönbségtől
eltekintve, a nemzetfeltámasztás
egyetlen
nagy,
szent feladatának
szolgálaiában.

A felsőtanyai gazdák egyesületük ügyészévé
dr. Fajkát választották s ezzel dr. Tóth Imrét kibuktatták
A Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesfllet vasárnap délután tartolta évi rendes tisztújító közgyűlését, amelynek nagy meglepetése
volt, hogy ügyésszé dr. Tóth Imre
kormány
főtanácsos helyett a demokratikus
érzelmű kis
és nagygazdák
többsége dr. Fajka Lajost o
felsőtanyai nép régi vezető harcosát
xálasztotta
meg.
A gyűlésen teljes számban megjelent a felsőtanyai gazdatársadalom, ugy hogy mir az előjelekből is következtetni lehetett arra, hogy a
választásoknál erős harcokra lesz kilátás. Elnökké választották Kordás Pált, alelnökökké Szél
Imrét és Kordás Józsefet, ügyvezető elnök lett
Loki
József, jegyzők lettek Hevesi László és
Kosztra Lajos. A tisztikar fentebbi állásainak

betöltésénél nagyobb izgalom nem támadt s
a tulajdonképeni vihar az ügyész
megválasztása
nál robbant ki. Az ügyész választásánál ugyanis
váratlanul névszerinti titkos szavazást kérő ivet
nyújtottak át a választást vezető elnöknek,
aki
azt el is rendelte. A szavazatok összeszámolásánál tűnt ki aztán a meglepő eredmény. A
demokratikus érzelmű gazdák abszolút
többsége dr. Tóth Imre kormányfőtanácsos
helyett
dr. Fajka Lajos öszeszéki kisbirtokos
ügyvédet
választotta meg az egyesület
ügyészévé.
A lelkes éljenzésset fogadott választás után
Fajka Lajos közvetlen szavakban köszönte meg
a gazdák bizalmát, Ígéretet téve arra, hogy a
jövőben kettőzött erővel fog a gazdáknak az
érdekében dolgozni.
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A román k o r m á n y cáfolja,
hogy p a k t u m o t kötött volna a Magyar P á r t t a l
A magyarok csak a kormányt támogató liberális parttal tárgyalnak.
Bukarest, február 8. A Magyar Párt és a liberális párt paktuma szóbakerült a kamarában is,
ahol Vajda Vojvoda Sándor kérdést intézet:
Bratianu miniszterelnökhoz és Tatarescu belügyi
államtitkárhoz, felvilágosítást kérve, hogy megkötötték-e a paktumot a Magyar Párttal és ha
igen, megfelel-e a valóságnak a paktum, amelyet
egyes lapok közöltek. Chirculescu miniszter a kö
vetkezőket mondotta:
— A Magyar Párttal létrejött egyezmény nem
a kormánnyal, hanem a liberális párttal jött létre.
A liberális kormány ünnepélyesen kijelenti,
hogy
nincs semmilyen tárgyalása a Magyar Párttal.
Hogy a Magyar Párt és a liberális párt között

folynak megbeszélések, az lehet és az is lehet,
hogy megegyezés is jött létre köztük. Azonbar
bizonyosak lehetnek önök, hogy akár a kormány,
akár a párt cselekszik valami', nem felejtheti el
és nem tévesztheti szem elöl az ország érdekeit.
Kijelenthetem, hogy ilyen kérdésekről nincs, mert
nem is lehet szó.
Vojvoda: Megjelent a paktum lényege, de önök
nem cáfolták meg.
Chirculescu: A cáfolat megjelent a félhivatalos
Viitorut- ban.
Vojvoda interpellációja és Chirculescu válasza
közben több izben heves jelenetekre került a sor.
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Felekezet elleni izgatás m i a t t
egy hónapi f o g h á z r a Ítélték K á d á r Lehelt.
„A numerus clausus ntm helyei hat i hatályon kivül a vallásokról szóló alaptörvényt/

A szegedi törvényszék érdekes megállapításai a fajvédők
érveléseivel szemben.
Hosszú halogatás után vasárnap este mégis
megérkezett Szegedre Kádár Lehal, a „cselekvő"
ébredők vázéra és a Szózat vezetője, hogy számot adjon a biróság előtt azért e beszédéért,
amelyet az ébredők szegedi gyűlésén mondott
lobogó temperamentummal, természetesen a
zsidókérdésről.
Ez a gyűlés még 1924 ben zajlott le, de a főtárgyalás! csak most lehetett
megtartani, mert Kádár Lehel csak most jelent
meg a törvényszék előtt
A hétfői tárgyaláson többizben is igen érdeke* és figyelemreméltó események történtek.
Elsősorban igen érdekesek voltak a tanúvallomások, amikor is érdekes szubjektív véleményeket mondottak a tanuk. Figyelemreméltó a
törvényszék állásfoglalása
és ítélete is.
Kádár Lshel délelőtt tix óra felé Jeleni weg
a törvényszéken. Amikor Vild Károly elnök beesóiitotta a terembe, elegáns zsakettben foglalt

helyet a vádlottak padján. Feltűnő élénken nézeget és mosolyog hátr»felé. Előssör személyi
adatait mondotta be. 1884-ben született Temesváron, női, három fyermeke van, katona nea»
volt és büntetve kétszer volt izgatásért. Először
hatheti fogházra; majd két hétre.
— Kitöltötte már a büntetéseket ? — kérdi
u elnök.
— Még egyikei sem. Hilasztást kaptam.
Mosl as elnök a vádiratot ismerteti. Ax ügyészség htifelekezei
elleni
izgatás
büntette
miatt
emelt ellene vádat. Kídár ugyanis szónokolt a
Széchenyi Moziban 1924 november 10 én,
amikor Gőmbfs
és Hijjas
helyett csak a második garnitúra:
Kiss Menyhért és Kádár érkezett le Sregedre.
— Amikor a zsidókról beszélek, mondotta,
elfog a rettenetes gyűlölet ellenük. A zsidóság
letörésére minden eszköz jó és szent; a törvé-
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nyes épp ugy, mint a töivénytelen. Mondhatom :
mi nem tettünk le a számonkérés
gondolatáról.
A leszámolás nagy munkáját még nen végeztük sl.
— Ahol mulatni kell ott a zsidó van —
mondotta később —, ahol élni kell, ott sskló
van, ahol autósnak, ott zsidó van, de nekünk
marad az elgázolás
gyönyörűsége. Egy önérzetes nemzet már rég betömte volna a szájukat.
Nagy leszámolás
leszi . . .
Ezután arról beszéli, hogy a magyar olyan,
mint a türelmes birka, de „eljön az idő, amikor a torkukon fogunk
topogni!.«
Vild elnök ezután azt is ismerteti hogy az
ügyeletes rendőrtiszt,
Petkicty
tanácsos két alkalommal
Is figyelmeztette
Kádárt.
— Nem vagyok bűnös, kezdte védekezését
Kádár. — Ezsk nem az én szavaim. £n 350 szótaggal szoktam percenkint beszélni, még a parlamenti gyorsíró* *em tudják .levenni" pontosan beszédeimet. Én Mikszdthot
idéztem, hogy
még a birkának
is joga van topogni.
— A többi részt mondotta ? — kérdezte az
elnök.
— Nem emlékszem. Én offenzív
természetű
ember vagyok, de igyekezem
betartani,
ha lehet, a törvényes
formákat.
— Mi tárgya volt a beszédének?
— A zsidó probléma.
— Mi célja volt a ziidó probléma fejtegetésével ?
— Az volt a célom, hogy ébren tartsam a
tömegekben
ezt a problémái,
hogy átvtgyem a
tömegekbe
a fajvédő
programot,
a zsidóktól
való megszabadulási
I
A tanúkihallgatások köveikestek eiután, mivel Kádár főfájásra hivatkozva, a tárgyalás végén kívánt résiletesen beszélni.
Vitéz dr. PttkCczy
Lajos rendőrtanácsos az
első tanú, a ü mint hatósági biztos jelen volt
az ébredő gyűlésen. Kétszer állította meg beszéde közben Kádárt. Először akkor, amikor
arról beszéli, hogy a törvénytelen eszközök is
szentek a zsidóság letörésére.
— Miért szólt közbe tanácsos ur?
— Mert törvényellenesnek
tartottam
ezeket a
fejtegetéseket.
Második esetben akkor akasztottam meg, amikor a birkákról
beszélt, hogy
a torkukon fogunk topogni.
A kerületi főkapitány rendeletére hivatalos gyorsíró vette fel a
beszédeket.
— Milyen
hatással
volt ez a beszéd a hallgatótágra
? — kérdezte ezután az elnök.
— Erről ciak szubjektív
véleményt tudok
adni. Tapasztalatom szerint minden szónok
tapsot vált ki, ha arról beszél, ami tetszik a
hallgatóságnak. De szerintem ez a beszéd nem
volt olyan, hogy
ezután a hallgatóság
cselekedni fog. A gyűlés rendben folyt le és csupán tapsoltik.
— Ha zsidó lelt volna a teremben, ezulán a
beszéd után bántalmazták volna ?
— Ezt nem mtrem állilani.
Veszély
egyáltalán nem volt.
Vild elnök: A vádlottnak van-e erre valami
megjegyzése ?
Kádár:
Nincsen, csupán
annyi, hogy ezi a
vallomást egészen korrektnek tartom l Nekem is
ez « véleményem l
Balázs Sándor ügyész: Ezek a kijelentések
alkalmasak voltak-e arra, hogy a hallgatóság
agresszív legyen?
Petkóczy:
A közönség örült, hogy neki
tetsző dolgokat mondott Kádár, de nem ragadtatta el magát.
Szécséayi István védő: Az idézet a birkáról
nem felel meg annak, amit Kádár Mikszátbról
idézett.
Petkóczy:
Eskü alatt vallok; Kádár azt
monda, hogy a „torkukon fognak
taposni
Ezért szakitoltam félbe.
Szőke Gyula a rendőrség kiküldőit gyorsírója
a következő tanú Esküt tehet arra, hogy amit
lejegyzett, azt Kádár szószerint mondotta.
Kádár:
Parlamenti gyorsíró ö n ?
— Nem.
— Tudja, milyen tempóban beszélek?
— 120-tcl—180 ig.
— Én 350-et is elérem sokszori A leggyorsabb szónok vagyok.
— Három évig voltam a MTI szerkesztője
— válaszolja erre Szőke. — Elég nagy gyakorlatom van. Természetesen, mindig kihagyom a
megszólításokat és az ismétléseket.
A detektívek voltak a következő fának. Vitéz
Pál Károly szerint a beszédnek nem volt komolyabb hatása a tetszésnyilvánításon kivül.
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— Ha leszállóit volna a vádlóit az emelvényről és azt mondta volna, na most gyerünk I — mentek volna utána? — kérdezte
az elnök.
— Ki van zárva!
Tóth Kálmán szerint Kádár hatást keresett.
Szerinte olyan megszokott,
szinte sablonos
volt
924-ben a zsidőzd!,
bogy Kdddr
szavat nem
voltak alkalmasak
arra, hogy
következmények
legyenek.
Ahogy hallották
az emberek,
ugy el
is
felejtették.
Ezután Szenttamásy
Miklős ny. táblabirő
igen érdekes vallomása következett. Amikor
látta, hogy figyelmezteti a tanácsos Kádárt,
azonnal fokozottabban kezdett figyelni, mert
mindjárt
tudtu,
hogy
bűnvádi
eljárás
lesz.
Szerinte a publikum meggyőzése volt a célja
Kádárnak.
— Milyen halása volt a beszédnek?
— Lelkesedés, taps, éljenzés. Izgati
hatással nem volt
ez a beszéd,
ezt mint régi biró
és krlmtnaltsta
mondhatom.
Végűi Bauer
Ede detektívet és Fonyő József
bankigazgatót hallgatták ki, akik hasonó érielemben vallottak.
(A tárgyalás hire hamar elterjedt a törvényszéken, ezalatt igen sok biró és ügyész
látogatott be a terembe érdeklődni)
Balázs
Sándor mondoita el ezufán vádbeszédét. Kádárnak az volt a törekvése, hogy
meggyőződését átvigye a hallgatóságba. Elérte,
hogy a gyűlöletét átvegye a tömeg. Az nem
szükséges, hogy a hallgatóság mindjárt tettekre
határozza el magát. Szembekerüli
a
törvénnyel,
amikor
gyűlöletei
akart belevinni
a
hallgatóságba.
Megfelelő itéielet kér.
Szécsényt
István védő beszéde következett.
— Azokban az ügyekben, amelyekben a kereszténység és a zsidóság áll szemben egymással, mindig elfogult vagyok. Nincsen
rendjén, hogy nekünk
kell a defenzív szerepet
vinni
és övék az offenzív szerep. Ma már nem tudom,
érdemes e a küzdelmet
folytatni
ellenük,
érdemes e azt mondani,
hogy csak a
fajtánkat
védjük ? Én ezt ma már kétségbevonom, de
Kádár
Lehel rajongó lelkesedéssel küzd ezért.
— Rtjougó
idealizmus
hozta Ide fa/testvéremei. 1918 ban Jásziék nem kerültek a bíróság elé. Kádár Lehel nem izgatott egyetlen
szóval sem a felekezet etlen. Nem
felekezetről,
hanem
fajról, nemzetiségről
beszélt.
— Tessék csak széj jel nézni, tek. törvényszék,
Szegeden, hány zsidónak van autója. Vájjon
nem mondotté igazat? Ezek mind olyan
igazságok, amelyeket a törvényszék
is érez, de
kénytelen
másképpen
ítélni.
Ezután a faj és felekezel
kérdéséről beszél.
Az egyházpolitikai
törvények
és a Kurta
ítélete
felekezetnek
deklarálta
a zsidóságot,
de ezt
nem kell követni az alsóbiróságnak. A Kurta
megfeledkezett
a numerus
klauzusról.
Ez a
törvény kimondja,
hogy a zsidóság
faj, nemzetiség.
Igy ez lerontja az egyházpolitikai törvényt.
Szerinte egyáltalán nem volt izgatás. Szenttamásy csak tudja, bogy volt-e a besiédoen,
vagy sem. Hosszú bírói prakszisa alatt nem
egy ilyen ügyben ítélt, ő nem látott
ebben izgatást.
Felmentést kér.
Kádár
Lehel beszélt végül.
— 15 esetben ái oltára már ezen a helyen.
Pöreim szinte beilleszkedtek életrendembe. £ s
a vád mindig ugyanaz. En nem bántom a vallást, én egy nemzett kisebbség
ellen
harcolok.
Akttv antiszemita
vagyok.
Mini Qömbös barátom mondotta: cselekvő
antiszemita.
Ehhez
hozzátartozik, bogy ide iöjjek bíróság elé.
— Helyesen tettem, másképp nem tehettem.
Nem én izgatok, a tények izgatnak.
Tessék
megváltoztatni
a tényeket,
mindjárt nem harcolok vele.
— Érzem,
— mondotta Kídár zsebre dugott kézzel,
szinte
társalogva
— , hogy
a bitóság
milyen
nehéz
helyzetben
van, tudom, hogy a bíróság
is érzi, amit
én
ének,
de a judtkalura
nem fejlődött
tovább
és máskép nem Ítélhet.
— A politika rábizla a bíróságra a
felekezet,
vagy faj eldöntését. Én faj ellen
harcolok.
Tudom, a b róság most nehés helyzetben van,
bogy milyen cimen ítéljen el. Tessék
elhinni,
nekem nagy prakszisom
van, tessék
meggyőződve
lenni, a bíróság el fog ítélni I (Erre a
kijelentésre mindenki moiolygott.)
— A cselekvésre
mindig
készen
kell
lenni ;
ezt hangoztatom.
Arra kéreti a bíróságot, nézze
azzal a szimpátiával
a ml küzdelmünket,
mint
ahogy ezt minden
magyar
ember teszi.
Milyen
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keserves lehet, bogy a magyar biró a meglevő
törvények alapján kényleien ítélni. Én
méltányolom ezt a helyzetet. (Ujsbb derültség.) Csak
egy kis megértési
kérek és ezen az alapon felmentésemetl
Vild Károly elnök rövid tinácikoiás után kihirdette az ítéletet:
— A törvényszék bűnösnek mondotta ki
Kádár Lehelt a htlfelekezet
ellent tzgaáts
bűntettében, de a 92. szakasz
alkalmazásával
vétséggé fokozta
le; eiért pedig
egyhónapi fogházra ítélte.
A bíróság tényként állapította meg, hogy az
ébredők gyűlésén Kádár használta az inkriminált kifejezéseket. £ s megállapította, bogy ezek
a zsidó htlfelekezet
elleni Izgatásra
alkalmasak.

1916 február 10
A törvényszék azért
izgatátnak, mert

nem

mondotta faj elleni

a numerus clausus törvény szűkebb vonatkozású és így nem helyezheti hatályon kívül a vallásokról szóló alaptörvényt, amely
bevettnek deklarálta a zsidóságot
Snlyosbitó körülménynek vette a törvényszék
büntetett előételét, mig enyhítőnek, hogy a báoorn után jóval mondotta el beszédét.
— Felebbezek
— mondotta eiulán Kádár.
Balázs
ügyész a 92. szakasz alkalmazása
miatt leientett be felebbezést.
Délu'án félketlőkor Kádár szívesen elbúcsúzott a két koronatanútól, majd síelve elhagyta
a törvényszéket.

Himnusz-affér a csabai állomáson —
a soproni dalosveraeny előtt.
Nyolc napra ítélték Putnoki Antalt, aki nem vette le a kalapját, amikor
a katonazenekar a Himnusszal bucauztatta a csabai dalárdákat.
A szegedi törvényszék Vild-Unácsa hétfőn
délelőtt igen érdekes bünügyben tartotta meg
a főtárgyaiéit. Ez a pör összeköttetésben van
elsősorban a magyar Himnusszal és — a soproni dalosversennyel.
A vádlott Putnoki
Antal békéicsabai földmunkás volt, aki jelen volt az elmúlt év augusz'uttában a csabai állomáson, amikor a csabai
dalárdák e soproni dalosversenyre indultak. Az
elindulás igen űnnepéljes volt, megjelentek az
állomáson a város notabililásai, valamint a buciuzásboz kiment a katonazenekar is, hogy igy
>s dokumentálja a dalosrorseay jelentőségét és
logy nemes versenyre sarkallja a csabai dalosokat. Ekkor történt azulán az, hogy Pnlnoki
Anlal földmunkás nem vette le a
kalapját,
annak ellenére, hogy Sima Ferenc őrmester két
alkalommal
ts figyelmeztette,
illetőleg
felszólította erre.
—• Engem e* nem érdekel I — mondotta
erre a földmunkás az őrmester szerint.
Erre pedig az őrmester lehajította
a
kalapját. Bskisérték ezuián az őrsxobába, majd a
magyar
neműi
elten elkövetett nug nem becsütés miatt megindult
ellene
a bűnvádi
eljárás.

A héttői főtárgyaláson Putnoki elsősorban
tagadta, hogy használta volna az inkriminált
tifíjeséssket. Azért nem vette ie a kalapját,
inert ő nem magyar
és Igy nem ismerte tel a
zenekar Játékát.
Különben ittas volt.
A tanuk kihallgatása uláa vita fejlődött ki
Balázs
Sándor ügyész és dr. Lugosi
Döme
'édő között. A védő ugyanis azt feltegeite,
<ogy analógiát
tehet találni
a „Qolterhalte", a
Gsüsler-kalap-pörök él a mai pör kötött, hiszen a vádlott nem ismerhette fűi idegen nemzetiségű létére a zenekar szólamaiból a Himnuszt. Az Ogyési ezt tagadta és kijelentette,
logv a védelem által említett esetek és a mai
köxölt nem lehet párhuzamot vonni. Lngosi
Döme esután félreértett ssavait igazította kl.
A törvényazék ezután meghozta ítéletét, amely
sierint bűnösnek
mondotta
kt Puinoktt
a magyar
állam és nemzet megbecsülése
ellen
elkövetett
vétségben és ezért nyolcnapi
fogházra
és kétszázezer korona pénzbüntetésre
ítélte. Az Ítéletben mindenki megnyugodott, a vádlott csupán
néhány napot kért, mig elbúcsúzik családjától,
aiulán megkezdi büntetésének kitöltéséi.

A k ö z g a z d a s á g a m a i kritikus időben
lásson t á m a s z t s ne akadályt a bankokban.
A bankok életét és munkásságát közvetlen tapasztalatból alaposan ismerő közéleti embertől
kaptam ezeket a sorokat:
Baá János pénzügyminiszter kijelentése szerint
a Viktória malomkonszern válsága elsimultnak,
pénzügyei szanáltnak tekinthetők. Megelégedéssel
állapítja ezt meg a pénzügyminiszter, mert külföldi tőke iévén itt érdekelve, annak nem szabad
i't veszítenie, mert — egészen helyesen — ennek
csak az ország közgazdasága adná meg az árát.
Amilyen igaz és helytálló pénzügyminiszterünk
kijelentése és amilyen helyes lesz, ha valóban
rend fog a Viktória körül uralkodni, épp oly helyes
volna, ha pénzügyeink legfőbb őre egész gazdasági életünk szanálása tekintetében fáradna.
Ma ugyanis, amint azt dr. Bodroghy József egészen találóan mondja, a túladóztatás
korszakát
éljük itt Magyarországon;
az ország szanálása
érdekében pőrére van és lesz majdnem mindenki
vetkőztetve. Még talán ez sem volna olyan nagy
baj, mint az, hogy — bár mindenki tudja és érzi
ezt a rettenetesen nehéz helyzetet —, senki sem
iparkodik rajta segiteni, ellenben mindenki tudatosan vagy tudatlanul ront és rombol Olyan káosz
lesz maholnap itt, ha a mértékadók észre nem
térnek, hogy a szanált államgazdaság egy tönkrement magángazdaság romjain fog állani.
Mert mi történik? Már a Viktória-válságba is
nagyon sok érdekeltség kapcsolódon bele, ameiyeket most mindenfelől szorítanak és azonnali
fizetést követelnek tőlük, evvel szemben a pénzforrások vagy egészben, vagy nagyrészben bedugultak. Hihetetlen cenzúra folyik és még a jó
anyagból is csak a felét veszik át, kényszerítve
ezáltal a feleket, bogy uzsorásokhoz folyamodjanak.
Ha jó időben mindenki részére nagy biteleket
tartunk rendelkezésre, ugy ez csak természetes,
hiszen azért vannak pénzintézeteink; ez egymagában véve azonban semmilyen különös elismerést
rem érdemei. Ha azonban kritikus és oly időben,
amikor minden folyó pénzűnket államunk szanálására fordítjuk, amikor az átmenetgazdaságban
lehetetlen akár kereskedőtől, vagy iparostól, akár
gazdától kíntlevő pénzűnket behajtani és amikor
fokozottabb mértékben volna szükségűnk a pénzforrások támogatására, akkor kell, hogy Itt helytálljanak, mert az a hivatásuk. Ilyenkor azonban

hitelredukciókkal, váltók fokozott cenzurálásával a
porondra lépni — nem jelentheti a helyzet javítását, épp ellenkezőleg, annak megrontását. Nagyon
találóan jegyezte meg egyik kiskereskedő a bankösszeköttetésénél, amidőn az korábban megszavazott hitele terhére iolyósitásokat az általános gazdasági viszonyokra való utalással nem volt hajlandó
eszközölni, hogy: akkor, amikor
neki van pénz$
nincs szüksége
bankra,
hanem
akkor,
amikor
ntnes pénze.
Valahogy nem vág az egész. Mindenki feljogosítva érzi magát arra, hogy majdnem mindenkiről rosszat híreszteljen. Általános elv, hogy ma
senki sem „jó". Mindenki töpreng a rossz viszonyokon, de senki sem hajlandó valahogy segítségül sietni. Ilyen időben kell megmutatni, hogy
erősek vagyunk. Nemcsak afelett kell őrködnünk,
hogy nálunk a külföld ne veszítsen, a
belföldnek
sincs veszíteni valója.
De ha a fejünket veszitve,
mindenki alól kihuzzuk a bonitás párnáját, ne
csodálkozzunk azon, hogy a
fizetésképtelenségek
száma rohamosan
nő és hogy oly veszteségeit állanak elő, amelyekből
senkinek sincs
haszna.
A Pénzintézeti Központot nem lehet avval vádolni, hogy kellően közbe nem lép, de nem lehet
tőle követelni, hogy a magángazdálkodásba is
nyU'jon bele, a Nemzeti Banktól sem. Azt azonban igenis kívánhatjuk tőlük, hogy ne tűrjenek ma
hitelreáukclókat,
ne engedjük egyik másik kereskedői azáltal pellengérre állítani/ hogy
váltóját
visszadobják,
mert történetesen prolongáclós
váltó.
Nem lehet ma beváltást követelni, nincs miből;
mert az általános és a speciális adók, a szűk
megélhetés, minden rendelkezésre álló pénzűnket
{elemészt. Ilyen gazáaságllag
kritikus időben lásson a kereskedelem, az ipar,
a
mezőgazdaság,
szóval a közgazdaságunk
támaszt a bankokban,
de
ne az ellenkezőjét.
Fogjunk össze és a „hulljon a
férgese" jelszóval ne akarjunk férgeket termelni,
hanem iparkodjunk a kevés jót megóvni. Mi lesz
velünk, belőlünk, ha temető lesz közgazdaságunkból? Vagy talán akkor lesz j ó ?
Színházjegyét á DÉLMAOYARORSZAG jegyirodájában telefonon is megrendelheti. (Telefonszám 306).
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Nyilatkozat.
A Hitfői Rendkívüli
Újság 1926. évi február
8-iki számában megjelent a „Miniszterelnök
válasza Károlyi Imre grófnak" cimü cikkbe egy
sajnálatos értelemzavaró biba csuizott, amelyet
e beiyen igazítunk belyre. A harmadik hasábon
a kövér hetükkel nyomott mondat a következőképen volt a kéziratban és igy olvasandó:
„Ugyanakkor
a külföldi
lapok
napról-napra
azt irjdk,
hogy
Magashdzy
szárnysegéd
is
kompromittálva
van, hogy
Bartha
Richárd, a
kabinetiroda
főnöke le van tartóztatva
is Fáy
László,
a kormányzó
veje szintin
részes a
frankhamisításba
a. *
Szeged, 1926 február 8.
A .Hétfői Rendkívüli Újság"
flzerkesiiöiéee.

A pincér beleszeretett a bárónéba
Féltékenységi dráma egy budapesti szállóban.

(Budapesti
tudósítónk
teiejonjeleniise.)
Vasárnap délelőtt érdekes szerelmi dráma játszódott
le a budapesti Asztória-szálló egyik harmadik
emeleti szobijában, amelynek bérlője báró
Splényi
Lászlóné volt. A feltűnően szép és
e egács fiatal asszony teljesen visszavonultan
élt, senkit sem fogadott, söt a szálló portását
is utasította, hogy senkit se bocsásson fel
hozzá, még a „litkárját" sen.
A portásnál ugyanis minden nap jelentkezett
egy fiatalember, aki a báróné titkárának mondotta magát. A portás mindig elutasította.
Vasárnap azonban egy hordárral jelent meg a
szállóban és azt mondta a pártásnak, hogy a
a báróné hivatta, mert hétfőn utazik. A portás
gyanutlanul felengedte. A báróné siobájának
ajtajin a hordár kopogott is, amikor kinyílt az
ajtó, veie együ t a fiatalember is behatolt a
szobába. A hordár eltávozott. Néhány
perc '
múlva
revolverlövések
hangzottak
a
szobából.
A szálló személyzete összefutott, rendőrt hívtak, kinyitották a szobát. Az asszony a földön
feküdi, nyakából
ömlött
a vir, a
fiatalember
pedig kUántorgoit
a folyosóra és ott összeesett.
Elhaló hangon suttogta, bogy megmérgezte
magát. Mindkettőjüket kórházba szállították. Az
asszony sérülése nem veszélyes,
a fiatalember
is néhány nap múlva felépül.
A rendőrség megállapította, hogy a merénylő
Stőke Sándor, az Erzsebei királyné-szálló felszolgáló pincére,
aki beleszereleli
Splényinébe
és szei e lem fillés ból követte
el a
merényletet,
mert a báróné hallani sem akari róla és el is
költözött az Erzsébet királynőből az Asztóriábi.
A könnyen sérült párt a rendőrség részéről
kihallgatták. A 21 éves pincér elmondotta, hogy
báró Splényinébe szerelmes volt és
axirztlmetl
viszonozta, de azután ráunt, noha ő fizette
szállodai számláját, sőt ruháit is. Splényiné elhagyta és két más fiatalember társaságában
szokott szórakozni. Ezéri akarta az asszonyt
megölni. Splényiné egyébként elvált asszony.
Oláh Irén volt a lányneve és Splényi báró
ezelőtt tiz évvel mint nyomddszlányt
vette feleségül. A fiatal pincér ellen szándékos
emberölés kísérlett cimén indult meg az eliárás.

ELŐFIZETŐINK

NYOMTATVÁNYRENDELÉSEKNÉL 10 SZÁZALÉK K E D V E Z M É N Y B E N R É S Z E S Ü L N E K
Kérjen árajánlatot I Délmagyarország Hírlap- és
Nyomdavállalat rt. Petőfi Sándor s.-at 1. TeL 16-34

lairásokat, sokszorosításokat soronkivül is jutányosán
eszközlünk. Uj és használt Írógépek kedvező részlet
fizetésre is. Gyári árak.

írógép r . t. S S ?6Íhcnyi
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A kultuszminiszter ragaszkodik az állami gimnázium
városi szubvenciójának valorizálásához.
Hosszú hónapokkal ezelőtt nemcsak a Szeged,
hanem több fővárosi lap is foglalkozott azzal a
kultusz miniszteri leirattal, amely Szeged város
hatóságát az állami gimnázium megszüntetésével
f:nyegeti meg, ha a város nem hajlandó valorizálni kétezer koronás évi szubvencióját.
A miniszteri leirat előzményei röviden a következők: Amikor az állam felállította Szegeden a
második gimnáziumot, az „államit', a város kölönsége kötelezte magát, hogy az iskola föntartásához évi kétezer koronával járul hozzá. Ezeket a
kétezer koronákat a közgyűlés azóta minden esztendőben beillesztette költségvetésébe és kifizette
az államnak, kiűzette még akkor Í3, amikor a korona elvesztette eredeti értékének 16999117000
részét éppen ugy, mint ahogy az állam is papirkoronákban utalta ki a piaristák vezetése alatt álló
vírosi főgimnázium — ha jól emlékszünk —
12000 koronás állami szubvencióját.
A tanács az erélyes hangú miniszteri leiratra
olyasfélét válaszolt, hogy mindaddig szó sem lehet

a szubvenció valorizálásáról,
amig az állam sem
valorizálja az állami hozzájárulásokat,
nem bánja
a tanács, ha a kormány be is szünteti a gimnáziumot, de a bekövetkező kulturbotrányért a kormányra hárítja a felelősséget
A tanács feliratára hónapokig tartó csend voita
válasz. A kultuszminiszter most végre megtörte a
csendet és ujabb leiratában értesítette a várost,
hogy mégis ragaszkodik a kétezer koronás szubvenció valorizálásához annak ellenére is, hogy az
Állami gimnázium eredeti hajlékába az egyetem
költözködött.
A tanács erre a leiratra is válaszol. Közli a miniszterre', hogy a kérdésben mindaddig nem hoz
végérvényes határozatot, amig a nemzetgyűlés
nem hoz törvényt a valorizációról. A városházán
egyébként nem hiszik, hogy a kultuszminiszter ezek
után beváltaná fenyegetését és megszüntetné az
állami főgimnáziumot, amely ma már, mint reálgimnázium működik.

Ujbói elfogtak egy betörőt,

aki csak a napokban szabadult ki a Csillagból.
Az utóbbi időbsü elszaporodtak a betörések.
Az utóbbi időben elszaporodtak a betörések.
A mult hét péntekjén Szák Gyula igazgató Kossuth uccai lakását keresték fel a betörők és a
magára hagyott lakásból mintegy húszmillió korona értékű ruhaneműt vittek el. Ugyanaznap
Paskay Marcell rokkant trafikos árubódéját rabolták ki, anélkül, hogy a betörők bármilyen nyomot
hagytak volna hátra, tökéletesen bevégzett munkájuk után. A megindult rendőri nyomozás az első
nyomozati napon semmi pozitív eredményt nem
tudott felmutatni. Az ismert szegedi betörők régen
eltűntek a városból. Á razziák eredménytelenül
végződtek, ugy hogy a rendőrség a véletlenekre
bizta további munkáját.
A betörésekről értesítették a szomszédos falvakat és városokat, ugy hogy vasárnap reggel Felsötanyáról telefonértesítés érkezett a szegedi rendőrségre, hogy az ottani rendőrségi kirendeltség elfogta Megyeri Antal rovott mullu betörőt, aki
alaposan gyanúsítható azzal, hogy a szegedi betöréseket ő követte el. Megyeri Antalt erős rendőri
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• 1 / W J Abigail. Nap ktl 7 űra 17 perckor, ayagttik 17 óra 13 perikor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. a. 10—l-ig, d. n. 4-7-ig.
tfittzenm nyitva <J. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet)
ayltva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
A színházi előadás este fél 8 Arakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szent Qyörgy tér (teleion 118), Zakár Sándor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296),
Violdvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel
fél 8, zárás este fél 7 órakor.

— Ismét a katolikus adó. Közel egy esziendeje tart a harc Szegeden a katolikus egyházközségek adókivetései körül. A tanács — mint ismeretes — az eredeti tanácsi határozat megfelebbezése után elvileg ugy határozott, hogy a felebbezés
kormányhatósági elintézéséig az egyházi adókivetések ellen beérkező felebbezésekre elrendeli a
ftlebbezők elleni adóvégrehajtások felfüggesztését.
Igy történt ez egészen hétfőig. A hétfői tanácsülés
eié került Jámbory Lajos felebbezése és az előadó
a sablonos javaslattal terjesztette elő. A polgármester azonban csodálkozva jelentette ki, hogy a
kormány már döntött ebben az ügyben, törvényesnek minősítette az egyházközségek adókivetéseit.
A tanács erre ugy határozott, hogy a Jámbory
Lajos ellen htfitott adóvégrehajtási eljárást nem
függeszti fel. A polgármester csodálkozása azonban
alaptalan volt. Mert senkisem tud olyan kormányhatósági döntésről, ameiy jogosnak minősítette

fedezet mellett vasárnap délután hozták be Szegedre és azonnal megkezdték kihallgatását.
A felsőtanyai rendőrség értesítése szerint Megyeri Antal azzal tette magát gyanússá, hogy csekély összegekért nagyértékü ruhanemüeket kínált
megvételre. Igazoltatása alkalmával először hamis
nevet mondott ba és arról sem akart felvilágosítást adni, hogy az idegen holmik miképpen kerültek birtokába. A keresztkérdések tüzében azonban
bevallotta, hogy a szegedi betöréseket ő követte
el és hogy a lopott holmik a betörésből származnak.
A szegedi rendőrségen összeállították azután
Megyeri Antal bűnlistáját. Megállapították, hogy
csak a napokban szabadult ki a Csillagbörtönből,
ahol egy régebbi sorozatos betörések büntetését
ülte le. Büntetve már többször volt s igy régi
ismerőse a szegedi rendőrségnek. A rendörségen
különben most állítják össze büniajstromát, mert
erős a gyanú arra, hogy kiszabadulása óta máshol is követett el betöréseket.

volna az egyházi adókat. A kormány csak arról
értesítette a püspöki hatóságot, hogy as egyházközségek megalakulását tartja törvényesnek, de
dr. Pistor Egon felebbezésének elintézéséről eddig
még nem értesitette a város hatóságát. Dr. Pistor
Egon — mint ismeretes — nem az egyházközségek
megalakulásának törvényességét vonta kétségbe,
hanem az adókivetések és behajtások törvényességét, mert hiszen az egyházi adóból csak az
egyházi szükségletek fedezhetők, már pedig Szegeden az egyházi szükségletekről^ kegyúr város
gondoskodik.
— Feloszlatják a város i t o k h i z i i s baláatyai gazdaságait. A fanács az üzemigazgatóság
javaslatára elhatározta, hogy megszünteti a
város átokháii és balástyai gazdaságait, mert a
bikaistállókra a Iegelöterfllelek felosztása miatt
már nincsen szükség. A gazdaságokhoz tartozó
szántóföldeket ez év őixén felparcellázva bétbs
adják.
— Az ulságiró-sorsjáték szerencsebuzását
február 14 én halasztás nélkül megtartják. Résztvesz minden sorsjegy, melynek számsorában a
2, 4, 7 számok bármelyike előfordul. A nverő
sorsjegyek tovább látszanak ss április 8-án
| megtartandó jőhuzáson. Újságíró-sorsjegy mindenütt kapható.
O l c e ó helyárakkel világhírű hegedűművész
hangversenye ma esle a Tiszában. Koncz János
neve egész Európában ismeretes. Kisér Kósa
Qyörgy. Jegyek 15000 koronától Harmóniánál.
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Teletöm
Irodai 2-58.

BELVÁROSI MOZI

Telefon:
Pénztári 5-82.

Február 9-én, kedden

Az i d é n y

legpazarabb
3 0 0 0

KORZÓ MOZI
Február 9-én, kedden

nevettető

filirifförllel

Telefon
11-85.

filmjei

I I I

I A z u t o l s ó f é r f i st f ö l d ö n . . .
vigját6k 7 felvonásban.
Főszerepben: E A R L E F O X
I Fantasztikus
Azonkívül: A 9 - e s § z á m u
s z o b a

1

amerikai burleszk
2 felvonásban.

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

Telefon
11-85.

6

Sugár Gyula — kocamát nyit.

OBLMAQYARORSZAQ
— A Szegedi Polgári Dalárda február 16 án,
farsang utolsó napján hangversennyel egybekötött
nagy farsangi jelmezes bálát rendez a Tisza-szálló
összes termeiben. Belépődíj személyenkint 30.000
korona. Páholyjegv 6 személyre 180000 korona.
Jegyek kaphatók Vénig Gyula üzletében (Gizella*
tér 3.) és Papp Ferenc vendéglősnél (Zrinyi ucca
13.). továbbá a működő tagoknál. Kezdete este
fél 9 órakor.
Lampel és Hegyi cégnél (Püspökbazár-épűleQ. harisnyák szenzációs olcsó árakon.
296
Ü g y v é d i n y o m t a t v á n y o k legújabb minta
szerint kaphatók Kovácsnál Szeged, Kölcsey
ucca 4. Telefon 10 48.
S z a b ó k b á l j a • H a z á b a n február 14-én.'
Katonazene játszik.
343

Ugy látszik, hogy a kocsmárosokra mostanában
tó konjunktura jár, vagy hogy Thália papjai és
Dyonisos papjai között vala valami mélyebb kap
csolat, amely talán közeli rokonságnak, eszmsi
sógorságnak is nevezhető. Ocskay Kornél például,
a szárnyaló hangú tenorista, előbb a szegediek,
majd később a budapestiek dédelgetett kedvence,
egy szép napon bohémkocstnát nyitott a fővárosban és ma az ö kocsmája az egyik legnépszerűbb
bohémtanya. Lehet, hogy a népszerű tenorista
sikerét (Vigyázat I nem színpadi sikerről van kivételesen szó) irigyelte meg Sugár Gyula, a szegedi
szinpad népszerű bonvivánja, amikor néhány
hónappal ezelőtt azzal lepte meg a város társa
dalmát, hogy beszegődött az Apostolokhoz bojtárnak és azóta elegáns alakja állandóan ott hajlongott az asztalok között, fogadta a vendégeket,
akik közül sok fenséges urnák titulálta, mint holmi
Radjami herceget. Sugár Gyula mosolygott, a
kezeit dörzsölte és egész akkurátusan megkérdezte.
— Mit tetszik kéchem pachancsolni?
Elmondta különben mindenkinek, hogy mi a
A szinház háti m ű s o r a :
terve. Ki akarja tanulni a mesterséget, hogy majd,
Kedden: Annabál. Bérletszünet.
a felszabadulás után kocsmát nyithasson és visszaSzerdán: Farsangi lakodalom. Bérlet A. 12. Premier.
vonulhasson végleg a színpadtól, hajdani dicső
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárakkal,
ségének birodalmától. Most aztán — hamarabb Déri Rózsi veedégfelléptével: Falu rossza.
Csütörtökön este- A szerelem és a halál játéka. Ezt
mint hirdette — valóra váltja tervét. Egy volt
kávéssal társulva megvásárolta a volt Gardi féle megelőzi: 1812. Csajkovszki zeneképe. Bérlet B. 12.
halászcsárdát, amely ott van, a szinház közelében, Premier.
Pénteken: A szerelem és a halál játéka. Ezt megszemben a Bohnnal. Terveit igy adja elö:
előzi : 1812. Csajkovszki zeneképe. Bérlet A. >3.
— Olyan ur leszek, hogy nézni fogtok. Mivel
Szombaton délután ifjúsági előadás: A cigányprímás.
nekem még nem lehet iparjogom, egyelőre csak
Szombaton este Ráikai Márton vendégfelléptévei:
művezető igazgató leszek. A kocsmát teljesen át- Régi jó Budapest. Bérletszünet.
Vasárnap délután rendes esti helyárakkal: Annabál.
alakítjuk a modern kor igényeinek megfelelően.
Vasárnap este: Farsangi lakodalom. Bérlet B. 13.
A neve Napsugár étterem lesz, ebben legalább
benne van a nevem, ha már a rendes nevemet
egyelőre még nem írhatom ki cégérnek. A szín
Farsangi lakodalom.
padtól teljesen visszavonulok, csak még az idei
szerződésemet szolgálom le. Azután ? Azután, fiam,
Az állandó és nagy magyar drámairodalmi
ur leszek. Bajuszt és pocakot ereszlek, hosszú
sikereknek
van végre a magyar opera terén
szárú tajtékpipábóí szívom a szüzdohányt és fújom
a füstöt az egész világra. Ugy fog menni a bót, ikertestvérük, a Farsangi lakodalom. Ez a darab ugyanis hazafias és lokális keretei dacára
mint a pinty.
— Fiam, husz év óta nem volt bajusz az orrom minden európai izlés és igény szintjén áll és
a beérkezés fejkö ője alá juttatott egy régen
alatt. De most lósszi
És Radjami herceg elmélázva néz maga elé, tevékenykedő, tehetséges magyar komponistát,
talán már látja is az üres boros- és sörösüvegek Poldini
Edét.
garmadáját ott, a Napsugár söntése alatt.
Operaszöveg dolgában a poétikus véna általában fogyóban volt, as ismert vérszegénységet
— A kntfnrómester kauciójának valorizálást* • és életteienséget még a zene „tűzvarázsa" sem
Beszámolt a Délmagyarország arról a készülő valori- tudta eltüntetni a közönség figyelő szeme elöl.
Vajda
Ernő librettója, amellyel dijat nyert az
zációs pörröl, amelyet Tóth Antal ártézi kutfurómester
akar indítani a város ellen a két év óta visszatartott Operaház pályázatán, elsőrendű vigoperai téma.
kauciója valorizálásáért. A tanács hétfőn foglalkozott Nincsen nagy cselekménye, de összefüggő,
ezzel az üggyel és agy határozott, hogy valorizálja kerek egész és amellett jóízű, tartózkodó báj
Tóth Antal járandóságát. A követelése 1 0 . 9 8 9 korona, falja át. Megvan azonkívül benne mindaz, ami
illetve ennek valorizált értéke, A tanács kiszámította, a szólamok keveredéséből, a disszonáns ellenhogy ez a valorizált érték mindössze 26.000 korona, tétekből, kedves, derűs harmóniába borulhat.
mert két évvel ezelőtt az aranykorona ára csak 6100 A cselekmény bőven juttat (eret a lirai terjeszvolt, ma pedig 1 4 . 5 2 0 , igy nem nagy, alig kétszeres a kedésnek, mondhatni, ideáüs hozományt ad az
ideális zeneszerzőnek. Harcot gyújt, de nem
differencia.
tragikusat, csak annyit, amennyit egy vigopera
Ma kadden este 8 órakor Konc: János hajtóereje elbír.
hegedütnüvesz hangversenye a Tiszában. HarA zenében már sokkal hevesebb és nagyobb
mónia.
jelentőségű akaratok örtek maguknak utat. Az
— Két bál. Vasárnap este a Kass összes ter
általános benyomás, hogy Poldini zenéje nemeiben a szegedi borbélyok és fodrászok igen
mes, izzig-vérig magyar és a ritmusoknak
szépen sikerűit bálát rendeztek. Díszes és nagy- duhaj rakoic&lanságában is művészi kéziéi
számú közönség jelent meg, amelynek soraiban
tart rendet. Nehéz megállapítani, hogy melodikus
ott voltak a társadalom reprezentánsai is, akik
lelemény ínéi tökéletes technikai furfangossága-e
jó kedvvel együtt mulattak azokkal, akik naponta
a
nagyobb, as azonban tény, hogy hol az
gondozzák és rendbehozzák arcukat, hajukat. A
Bál egyébként anyagilag is igen szépen sikerűit és egyix, h j i a másik közbelépése tartja fogva a
jelentős összeg jutott & borbélyok szociális és kul- hallgatót. A Farsangi lakodalom setéjének felturális céljaira. A megjeientefe a kora reggeli építése, a szellemesség és öletesség állandó
órákig maradtak együtt a legjobb hangulatban. jelenléte, sőt sűrítése, anélkül hogy nehézkessé
— Ugyancsak vasat sap este rendezték farsangi válník. Vig, csapongó, amellett sohasem könybáljukat a szegedi iparos ifjak
az Ipartestület nyelmü és ne a érzéki. A megállapodott kor
nagytermében. Nemcsak a fiatalság jelent meg derűje aranyoiza be bárkáját, amelyet néha
igen jó hangulatban ezen a farsangi mulatságon, egy-egy Wagner-szélroham is hevesebb hulhanem itt voltak az iparosság vezérei is, üfeík
lámzásba hoz, de a má ik pillanatban a régi
" nagyon tudják azt, hogy a magyar ipar jövője a
operákból átvett horgonnyal lezárt tételekben
fiatalság kezében van, hogy az egész évi roboí után
nagyon jó hatással van egy egy ilyen farsangi biztosítja nyugalmát. Wagnerből más anyajegye*
mulatság. Az estély egyébkent sckin élyes összeget nem hord magán, kivéve még a párbeszédek
d .klamatorikus stílusát. Minden hangsúly, szin
juttatott az iparos ifjaa közművelődési céljaira.
a zenekarban modulál. Itt csilingelnek a tél
— A város — pervesztes lett. Dr. Turőczy
öiöimi, a szerelni virradó napja innen raMihály liszti főügyész a hétfőt tanácsülésen be
jelentette, hogy a törvényszék, mint feíebbviteii gyogja be a recitativók hajlékony pálhoszát,
bíróság öt bérlő földbérpereben meghozta jogerős innen dübarög a harag és d3h, a torlódó
ítéletét. A város pervesztes leit az öt párban, a quarlsext és szeptim axkordszorosból a sokszor
biróság a bért leszállította, de a pőrkörtségeket engedékenyen kontrapunkiizáió énekszólamokra.
nem irta a város terhére, csupán a szakértői dijakat. A szakadatlan futólépésben tartott izgalomban
sokszor iélekzeihez jut a lágy dallam meleg
Lampel éa fletyi cégnél (pOspökbazár-ápQpoézise, szerelmi duettek méláz* borongása,
laf) divatos kSiöti nöl mellények..
— Szegedi Szabóiparos Ifjúság Önképzőköre
a ÍJ oíl-ba áíesapó bánatos nekibusulás, de
1926 február 14-én rendezi nagy farsangi b á l j á t
ezek csak pillanatokra szólnak, mint a szép
a Tisza-szállóban. Kezdete este fél 9 órakor. asszony könnyei.
Személyjegy 30.000 korona, páholyjegy 6 személyre
Poldini szereti a fiatalos hevűléseket, a két200.000 korona. Jegyek kaphatók: Szentháromság
negyeles polkaütemekel, a csárdás, körmagyar,
ucca 61.

„ B i b o r s u g á r ^

1926 február 12

Szegedi Polgári

Dalárda jelmezbállá a

Tiszában február hó 16 án, kedden.

312'

P á s z k a e l a d á a i h i r d e t m é n y . K ö d j ü k , hogy
a pászka árát kilogrammonkint K 19000, azaz
tizenkilencezer koronában állapítottuk meg. A
pászkautalványok február hó 9-töl válthatók *
hitközségi irodában. A Szegedi Zsidó Hitközség elöljárósága.
3m

U] tánckurzusok

kezdSdnak

Révész

tánciskolájában (Tisza-szálló I. em.). Diákok
részére délután 6 órakor, felnőtteknek este 8
órakor. A legújabb táncokból magánórák.
Egyeteknek és csoportoknak egész nap tanítás.
Jelentkezés délután 6 órától

verbunkos, toborzó ellenállhatatlan taipalá bnvó
daktiiusait és anspesziusait és azokat vagy
együttesen, felvál va dobja zenekarába nagyúri
gesztussal, ugy, hogy az europeer is meglássák
rajla és a magyar virius mégse rövidüljön
meg. Legfőképpen az első és második felvonásban vonulnak fel ezek a friss örömei a
magyar dalköltészet szalmalángjainak, amtlyek
az ősi pasztákon négytaktusos boldog kurjantás után elaludtak, a sirva-vigadás könnyes
illúzióiba temetkezve, csakhogy Poldini meghosszabbiiotta az életüket 8 taktusos konstrukcióban, nem ugy, mint Erkel, aki a La Grange*
áriában meghagy a az eredeti 4 taktusos periódusokat és bizony nem nagyon sokra jutott velük.
Poldini a Farsangi lakodalommal uj népszerűséget szerzett a magyar muzsikának abban
az értelemben, ahogy Liszt elképzelte: műformákkal díszített ntpdalalakban. Nem tépázzák
dallamait századok viharai, eldugott falvakban
élt ükanyák aikainak örökségei, de az operamuzsikának olyan nagyszerű fordulatát a d a r
hogy ha nem is hangzik ki belőle Rossim
harsány kacagása, Auber vidám csevegés:, az
egész mű szivet-lelket frissítő tokaji pezsgő,
ame y a nektár izével édesíti németnek, magyarnak — és előre még ki jósolhatja, hánv
fajnak — szépségekre rzomjas ajkát. Nem
ctodf, ba a drezdai sikerek után Bécs is készül
a szinrehozatalára.
A szegedi előadás Andor
Zsiga és általában
a vezetőség részéről sok hivatoiiságot és buz
galmat árult el a tervek megteremtésében. A
kivitelen mégis meglátszott, lobban mondve
megérzett, hogy milyen nagy erőfeszítést ktlle t
az opera bemutatásához kifejteni énekeseknek,
zenekarnak és minden fontos tényezőnek. Ezt #
néhíz operát hónapokig kell tanulni, játszani,
gyakorolni, hogy minden iie, zamatja kitisztuljon, lehiggadjon. N á u n k azonban megtöriéct,
bogy a xenekar és karmester idegessége l u k
kiaoálla as énekeseket. Áliandó főnék alatt »
finomságok kibuktak, hiányzottak a fény ée
árnyék
meglepeiésszerű
kibontakozásai,
«
távlatok. As énekesek a rendkívül bonyodalmas
ritmikai
képletekkel
hiába
igyekeztek beleszólni a zenekari részekbe, mindez
pedig a próbák hiánya folytán. A szinszerü beállítás nagyon kedves, hangulatos voli. Harsányt rendesése az akciót szüntelenül forgatta a
i á é i b a n , azonban igy is sok komikai alkaton?
kiaknázatlanul marad'. Egyik hibája a szinhái
nak, hogy neas tudja tervszerű próba- és időbeosztással ürömnéiküii örömhöz futtatni a közönséget, padig sok áldozatkészséget és buz
galmat tanusir.
A í énekes személyzet dicséretre rnélló munkát végzett. Szász
Edit as úrnő szerepében
egyik legkedvesebb alakítását nyújtotta. Van
érzéke a humor iránt, pattogásában, ágálásában és természetesen énekében kitűnt). Zsuzsikát, a Hslányt Kolbay
Ildikó énekelte megszokott, könnyed eleganciájával. Zitta Emma lágy
vonalakkal ábrázuiía a grófnő ábrándos figuráját. Kertész bizios tudással vezette végig szólamát, Lendvay-nak
jól feküdt a szer-pe, Fenyves impozáns, fess gárdatiszt volt. A többiek
is, Fatíh Qiza, Herczegné,
Arany, Egyed Lenke,
szó- kivül az operett és drámai társulat fcedveh
alakéi mind hozzája ultak a nagy közönségsikerhez.
A teli hál sok tapssal és tetszéssel kisfrie
végig az előadást, amely a bemutatónál írszebb képel fog nyújtani egy-két előadás u!án.
I. v.

kalandor attrakció péntektől a Korzóban.

A Délmagyarország
Jack London,
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kölcsönkönyvtárában
megvan Wedekind, Schaw,
Schnitzler,
Courths-Mahler
valamennyi magvarul megjelent
munkája.

Sport

nusz eléneklése után a férfiák, majd a hölgyek
szabadgyakorlata következett. A bájos jambósapkás
hölgycsapat ezután svéd, buzogány és lóugrási
gyakorlataival sok tapsot kapott. A férficsapat a
korláton, gyűrűn és nyújtón dolgozott nagy precizitással. A hölgyek közül Kalmár Rózsi és Hegedűs
Megkezdődött a futbaüsiczon
* Annabál. A .Farsangi lakodalom* nehéz és fáRózsi, a férfiak közül Pintér, Kocsmár és Ktamár
S z A K - U T C 6 : 1 (1:1).
rasztó előadása után a szezon ezidei kasszaslágere, az
váltak ki. Ha figyelembe vesszük, hogy mindössze
Annabál szerepel ismét a színház játékrendjén. Az
másfél éve foglalkozik az egyesület tornával, az
SzAK-pálya.
Biró: Zsiday.
„Annabái* összes eddigi előadásain teit házak közönelért
szép eredményt Szegszáráy Boldizsár tornasége ünnepelte a nagyszerű darabot, az elsőrangú
Az őjzről elmaradt utolsó bajnoki mérkőzést tanár javára kell Írnunk.
előadást és a kiváló együttest.
játszotta le a SzAK az UTC-vel vasárnap az újKorének J m o s t profivá
nyilvánították.
* Farsangi lakodalom Poldini világhírű vigoparája
szeg ;di pályán. Tekintettel a korai szezon megnyiezen a héten még kétszer van műsoron és pedig szer- tásra, szépszámú közönség gyűlt egybe, hogy a
Korének Jánost, aki az elmúlt nyáron Szegeden
dán és vasárnap A rendkívül értékes opera azért nem
sokat igérő tavaszi szezon első próbaösszecsapá- mint a MASi kiküldő te imatör atlétikai trénerker&l egymásutáni napokon szinre, mert a szereplő
sát végignézze. A játék alig mutatott egyebet, mint ként működött, a MASs intéző bizottsága proszemélyzet képtelen egymásután kétszer ily hatalmas
amit őszkor láttunk, ha a bajnokcsapattal szegedi fesszionistának nyilvánította és megvoita tőle
munkát elvégezni.
csapat á l szembe. Az első félidőben, mig álló* K o n c z J i n o s hangversenye ma este 8-fcor képességét fel nem használja a csapat, addig lel- az amatőr-igazolványt. Egyben megállapította,
hogy Korének eddig is pénzt keresett a sporta Tissában. (Harmónia.)
kes rohamokkal ostromolja a SzAK kaput, de ami- tal és az amatőr-igazolványt részére csak téve* A szeretem és a halál Játéka. A modern francia kor már erejével elkészül, felőrlődik az energia és
színműirodalom világhírű nagyságának, Romáin Rollandgyőz a bajnokcsapat. Mo3t is ugy történt. Az I. désből adta ki a MASz főtitkára. Vájjon ki hisz
nak, a „Danton", „A farkasok", .Az ész diadala* és a
félidőben lelkes játékkal küzdött az UTC és a ebben a tévedésben?
„Jean Christophe* sorozat óriási népszerűségű írójának
vezetőgólt egy büntetőrugásbó! meg is szerezte, de
Az MLSz délkerület közgyűlése. Vasárnap
remekműve. London, Berlin, Moszkva, Tokió színházain
a II. félidőben összeroppant és nem tudta meg- délelőtt tartotta meg az MLSz rendes évi közát haladt mindent magával ragadó diadatutjában ez a
akadályozni a katasztrófális vereséget.
gyűlését, melyen a főtitkári beszámo ón kivül az
fenséges remekmű. Az izgató drámát Andor igazgató
vezényletével Csajkovszki .1812.* című hatalmas zeneA SzAK-nak nem ártott a téli pihenő. Tudása uj tisztikart választották meg. A közgyűlés simán
műve vezeti be, éiőképszerű színpadi megelevenitéssel,
a régi és tisztára attól fQgg győzelmének gól- folyt, kiemelkedő része volt a főtitkár jelentése,
melyet Baróthy főrendező, aki a drámát rendezi, állíaránya, hogy mennyire ambicionálja a játékot. A Tibor Lajos és Holtzer Tivadar beszéde. A választott össze. A főszereplők: Kaszab Anna, Baróthy,
csatársor kombinatív, tervszerű jaíékkal nyomul tások a hivatalos lista szerint ejtettek meg, csupán
Genda, Harsányi, Ladomerszky, Feleky és Falus.
fel, a halfsor összeköti a védelmet a csatársorral, Sehner Ferene helyett Hermann József (HTVE)
* A szerelem és a halál Játéka csütörtökön és a védelem pedig jó helyezkedéssel és elszánt választatott be alelnöknek. Megválasztották a köpénteken van műsoron.
közbelépéssel áüitja meg, vagy rombolja össze az vetkező tisztikart: Etnök dr. Koguiovicz Károly,
* Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt hely- elleniéi rohamait.
ügyvezető elnök dr. Szeless József (SzAK), társárakkal, Déri Rózái vendágfelléptével: Falu rossza. A
Az UTC behmenős, minden . labdára startoló elnök Szolcsányi István (SzTK), alelnösök dr.
csütörtök délutáni előadás helyárai 3D0Ü koronától
stílusban játszik; néha kiméietlen rámenőssel ipar- Bsrtóti István (CsAK), Büttl Elemér (SzVSE),
18.000 koronáig.
kodik ellenfelét megzavarni, de ez érthető is azon Czinky Ferenc (UTC). Hermann József (HTVE),
* Rátkai Márton egyetlen fellépte- Rátkai Már- csapaíoinál, ahol a kellő technikai készültség még Tarján Illés (KAQ, Váradi Imre (Zrínyi), főtitkár
ton, az országos hirü kiváló táncoikomikus, a Király
nem érte el a kívánt fokot. Az UTC egyébként is Hamar József (SiTK), pénztáros Kézdi István
Színház művésze, kinek minden egyes felléptét a nézőtartalékosan állt ki és ezért sem tudott összjáték- (SzTK), ellenőr Fodor Marcell (Zrinyi), ügyész dr.
közönség állandó derűje és hahotája kiséri, szombaton
Szabó Béla (SzAK), háznagy Szűcs Jenő (KAC).
kal dolgozni.
este az idei szezon egyik legsikerültebb operettjében,
a Régi jó Budapest ben lép a szegedi közönség elé.
Á'talában az I félidőben is a SzAK uralta a
Bfröcz visszajött Szegedre. Böröcz Pál, a
A kiváló művész felléptének első hírére már ostromolmezőnyt, mégis az történt, hogy a 15 ik percben ! Zrinyi volt jóképességü centerhilfja, akt a mult
ják a színház elővételi pénztárát, dacára annak, hogy
az UTC érte el egv 11 esből a vezetést. A 22 ik I évben Kétegyházira távozott, visszajött Sz:gedre
a helyárakat mérsékelten felemelte a színház vezetősége.
percben azonban Vahl kiegyenlít.
A nagy érdeklődésből arra lehet következtetni, hogy
' és miután régi igazolása a Zrínyinél fentáll,
A II, félidőben alig jön át ez UTC a félvonaezúttal is zsúfolt nézőtér fogja ünnepelni az .ország
lon. Erős ostrommal kell küzdenie, mert a SzAK azonnal Játszhat. Miután a Zrinyi egyelőre
elismerten legkiválóbb táncoskomikusát.
csatársor, támogatva a jól működő halfsortól, bom- komplett csapattal rendelkezik, Böröcz csak
* Szombaton délután ifjúsági előadás; A cigánybázza az UTC kapuit. Az eredmény nem marad később fog az I. csapatban játszani.
prímás.
el, mert a 7. percben Solti, a 20 ikban Mészáros,
* Vasárnap délután rendes esti helyárakkal: Annabál. n 23. és 32-ikben Priszlinger és a 34-ik percben
* Előkészületben Herczeg Ferenc Hid cimü drámája.
Vahl gólt lőnek.
^

* K o n c z J á n o s , egén Európíban ünnepeit
kiváló hegedő mötésí ma este 8 kor a Tiszában
adja gvönyöíü müsorn hingverscnyéf. Kísér
Kósa György zongoraművész. Jsgyek 15.000
koronától Harmóniánál.

Barátságos mérkőzések;

Áldozzunk!

KEAC—SzTK 7 : 5 (1 : 1). A lehetetlen rossz
pályán egyik csapat sem tudta formáját kijátszani,
ló formát játszott ki Debreczeni (KEAC), Gallér
és Nagy (SzTK).
Zrínyi—KAC 2 : 2 (2 : 1). A mérkőzésen a kombinatív játékot kultiváló Zrinyi volt a jobb és csak
csatárai tehetetlensége miatt nem hagyta el győztesként a pályát.

„Egy érdekes asszony"
emlékének 1

BARBARA

LAMARR

a közelmulibin gyászos körülmények közt
elhunyt filmcsillag emlékének
ragyogó filmjével:

„SANDRA"
7 felvonásos szerelmi drámával,
melyet szerdán és csütörtökön mutat be a

Belvárosi

Mozi!

Fatelepengedéllyel biró

A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamai. tollaiák 1 Angol font 346(60-3*7710, cseh korona 2109,5—
2117.5,
linár 12)2.5-1259, dollár 71350-71630
francia frank 2655-2675, holland forint 28593—
23723, lei 313-318, léva 480- 52], líra 28622882, márka 16965-17015, osztrák schilling 100.24—
1C0.56 dán korona 17570 17620, tvájd frank 1374313803, belga frank
3235-3259,
norvég korona
14490-14:40, svéd korona 19080-19140, lengyel
zloty 9400-10030.
Dttitáki
Amsterdam 28565—28665, Belgrád 1253.51259,
Berlin
16965-17015, Bukarest
307-312,
Budapsst.
Brüasszel
3235-3250,
KopenMgs 17570-17620,
MTX, FTC, NSC, Vasas kombinált-WAC 3 : 3 Osl* 14193—1454 j, London JÍ6585-347585, Mi(2 : 0). A négy csapatból összeállított kombinált lánó
2866—2831, Newyork
7126J—71460, Pária
csapatnak erős ellenfele volt a Haftllal és Schlos- 2647—2662, Prága
2110-8117.5,
Ssétia 480serrel feljavult bécsi profi csapat. A magyar csapit 520, Stockholm 19380-19140, Varsó 9450—10100,
nagy lelkesedéssel kezdte a küzdelmet, ami ki- Wien 10Ö.26-1C056, Zürich 13735-13775.
Zürichi tőzsde. Nyitási
Pária 19.40
London
fejeiésre jutott Spitz, Pataki és Takács által rúgott
gólokban. A második félidőben a magvar halfsor 2528.50, Newyork 518.75, Brüsszel 23,5753, Milano
kifulladt és a WAC Hafil.SchiosserésDűrschmied £090, Amsterdam 208/1250, Berlin 123.55, Wien
góljaival kiegyenlít. Az osztrák csapatban az öreg 8 0i»7á.05, Szófia 3.60, Prága 55.3550, Vars<s 70.50,
Budapest Q.9072.70. Bukarest 2.26'.0, Belgrád 9,15.
Slózl volt a legjobb ember.
Zárlati
Páris 19.3*
London 2523.50, Mcwyorkt
518.75, Brüsszel 23,5750, Milano 20.89, Amsterdam
Berlin 123.50, Wien 0.0073.05, Szdfia 3.63,
A MTE tornaünnepélye. Szépszámú közönség 2C8.—,
Prága 15 3550, Vars« 70.10. Budapest 0M72.70,
Bal
előrt vasárnap déiután a & egyetemi tornacsarnok- grád 9.1750, Bukarest 2.26' 0.
ban házi tornaünnepélyt rendezett a MTE, ez a Terménytőzsde. A hétfői terménytőzsdén az irányza
szimpatikus, csendben dolgozó egye3üie>. A Him- nyugodt, a forgalom csendes.

és beépítésre is legkedvezőbben fekvő, tehermentes

Tudakozódás Koch Bélánál, Vadász ucca 4. »zám.

RÉSZLETFIZETÉSRE

S e s t a r i c s és T ó t h
reklAmvállalata

Egyetemi hallgató, perfekt
német levelező, fél napra
foglalkozást keres. ?£iad6ban.

•1

készpénzárban vásárolhat az előrehaladt idény folytán.

23

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

•I

IS

ii
Isi
!•

• Gyermekruhák
. .
Téli Mikádó
Szőrmés Mikádó . .
Divat Ragián
. .
és
m i n d e n f

. .

K 200.000
K öOO.ooo
. . K 1,000.000
. . K 700.ooo
é l e
f é r f i

Férfi öltönyök
. . . . K 500.ooo
Nutria sport bunda
... K 2,000.000
Velúr női kabát v. bél. . K 8OO.000
Divat boák
K 200.000
és
női
t é l i k a b á t o k .

•a
•I

Blau Ignátz, Kelemen u . 5.

11
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d e l m a q y a r o r s z a q

a
Hivitalos árfolyamok t BusaTO-o«üszaiidék! 4C004025. fetsötisxal 3975—4B00, tehérrasgysi 3125 2975
pestvidéki 39W—397,1,, etjyéb dunánlali 3925-3950,
77-es tiswvidéki 4C5Ü-4075. fclső«ia**i 40.25—4C50.
Ishérmezyef 3975—43Q0, pestvidéki 4C00-4025, egyéb
dunántuli 3975-4000 78-a* tiszavidéki 4075 -41 0,
felsőtisxal 4050-4075 fehérmegyei 4800—<025, pestvidéki 4025—40*0, egvéb dunántúli 4üf0 - 4025., 79-es
tiszavidéki 4100-4125, felsötisM. 4075 -4100, fehérmegyei 4025-4050, pestvidéki 4050-4075, egyéb
dunántúli 4025-4D50. nxs 23^0-"'350, tairarniícyárpa 2400—S45f sörárps 3000—35C0 u b 2500 - 2610.
tengeri 1775—1800, köles 1800-1900, kon» 1725-17'0,
lucerna 2300—25 0, lóhere nagyarankás 1900-2200.
Irányzat. A hétfői értéktőzsde irányzata újból erősen megszilárdult. Az árfolyamok az egész piacon már
nyitáskor jóval a legutóbbi zárlati nivó fölé emelkedtek.
A külföldről érkező igen szilárd hirek még csak fokozták az áremelkedést. Az élénkülő forgalom zárlatig eltartott. Kulisszban az általános nyereség 4—6 százalékot tett ki, sőt a Georgia 8 százalékkal javult. A
bányapiacon az Altalános kőszén és az Urikányi 3 - 4
százalékkal, a Beocsini azonban 9 százalékkal javult,
a nagyipari értékek és részvények piaca 2—5 százalék
között mozgott.
Ferencvárosi ••rttfsvásár. Felhajtás 4rOo. Árak:
Könnyű 15 i\6, közép 17-18, nehéz 18 -19. Az
irányzat élénk.
M M M M M M M W W M M V M M M M W M M

Rádió

SOVATVEZBTOI

SZÖLLÖS

KÁROLT,

Lakás

1926 február 9

magánházban

2 szoba mellékhelyiségekkel ?s egy 50 év óta fennállt,
italmérési eneedéllyel biró fanzerüilettel együtt a
Belvárosban á t a d ó . Bővebbet
T10
Szeged, Iskola ucca 2?. K e i l n e r F e r e n c .
246—19>6. Vég', szám.

3)4

Árverési hirdetmény.
Alulirt .bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1925.
évi
' " 2370.
— számú végzése következtében
etkei'" dr.
• Szabó
- - - Béla ügyvéd által
képviselt Szegedi Bank Részvénytársaság javára 183, b7.6ul korona
és jár. erejéig 192'. évi októbsr hó ib-én foganatosítod kielégítési
végrehajtás utján felülfoglalt és 8,000.000 koronára becsült következő Ingóságok, úgymint: különféle kosáráruk nyilvános árverésen
eladatnak
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 19)11.
sz. végzése folytán 183,587.600 korona tőkekövetelés, ennek 1935.
évi március hó 27 napjától járó 18 százalék kamatai és eddig
bíróilag már megállapított költségek erejéig kezdve Szent István tér
7. szám alalt és folytatva Tisza Lajos körút 39. szám alatt leendő
eszközlésére 1 9 2 6 . é v i f e b r u á r h ö 9 . n a p J A n a k
d é l e l ő t t i 12 ó r ó j a határidőül kitüzelik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok
az 1881. évi LX. tc. 107, 108. §-a érteimében készpénzfizetés
mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a becsáron alul is él
fognak adatni
Kelt Szegeden, 1926. évi január hó 38. napján.
Farkas, kir. bir. végrehajtó-

ALMA
kilója

9500

Február 9, kedd.

fióktejcsarnokaiban.
138—1926. végr. 1 2 .

Philips-csövek vezérképviselete Szöllősnél,
Széchenyi tér 8.
Budapest 546. Délelőtt 9.30, délután 12.30 és 3 órakor: Hirek és közgazdaság 430 órakor: A magy. kir.
I. honvéd gyalogezred zenerészlegének hangversenye.
1. Beethoven: Nyitány Goethe .Egmont" cimtt drámáához. 2. Puccini: A .Pillangó kisasszony" cimfi operától nagy ábránd. 3. Puccini: „Tosca" cimü operából
nagy ábránd 4. Schubert: Varázshárfa, nyitány. 5.
Meyerbeer: .Hugenották" cimü operából ábránd. 6
Arakor: Az Egészségügyi Reformiroda előadása. Este
7 órakor: Zeneátviteli kísértet A Köztisztviselői Zenekar Grieg estje a Vármegyeház nagyterméből. Szabó
László operaénekes közreműködésével. Vezényel Szeredi Sscpe Gusztáv zeneigazgató. Hódolati induló
Sigurd Jorealfarból. 1. Op. 19. No. 2.: Norvég fiászmenet elvonu óban 2. Qp. 5. No. 3.: Ich liebe dich.
Op. 70. No. 1.: Eres. Énekli Szabó László operaénekes. 3. Op. 46.: Peer Gynt Suite I a) Hajnali hangulat;
b) Ase Halála; c) Amtra tánca; d) A hegyi kiraiy barlugjátan. 4. Op. 55. Peer Gynt Suite II. a) Menyaszszonyrablás (Ingrid panasza); b) Arabs tánc; cl Peer
Gynt hazatérése (Viharos éj a tengerparton); d) Solvejg dala. 9-12 óráig: Rádió-bál.

Í
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Árverési hirdetmény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré tesii, bogy a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi 359*t08. számú végzése következtében dr. Pap
Róbert ügyvéd által képviselt Alfa filmkölcsönző és keresk. vállalat
javára 3,000 000 korona és jár. erejéig IMA. évi január hó 5-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 32,000.000
koronára becsült következő ingóságok u. m.: különféle házi bútorok, zongora, képek és írógép nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 5G230.
sumu végzése folytán 3,000.000 kor. tőkekövetelés, ennek 1925. évi
október hó 10. napjától járó 18 százalék kamatai és eddig összesen
1.74^.7.-0 koronában bíróilag már megállapított költségek erejéig
alperesnek a városi színházban levő lakásán leendő eszközlésére
u 2 < évi február hó 10. napjának délelőtti fél 12 órája határidőül
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107., 108. §-a
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség
esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Szeged, 1926. évi január hó a . napján.
F a r k a s , kr. bir. végrehajtó.

Állandó akkumulátortöltés dinamóval
Szöllósnél.
Boroszló 418. Délután 5 órakor: Változatok (rádiózenekar). Este 8.15 órakor; Orosz költészet és ének*
művészet.
Lipcse 4*2. Délután 4 órakor; A rádiózenekar hangversenye. 6.30 órakor: Esperanto. Este 8.15 órakor:
Romantikus est.
Münster 410. Délután 1.15 órakor: Zene. Operettek.
4 órakor: Hermann és Dorottya. 5 órakor: Haydn Dmoll és D dur szimfónia. Este 8 órakor: Spanyol
•yelvóra.

Antennaszerelés szakszerűen, olcsón
Szöllósnél.
Prága 369. Délután 5 - 6 óráig: Sextetl. Este 8.15
órakor: Német leadás. 8.02 órakor: Tót est.
Brünn 750. Este 7—8 óráig: Hangverseny. 8.10—9
óráig: Részletek az Évából.
Róma 425. Délután 5.10 órakor: Zene. 5.30 órakor:
Felolvasás. 6 órakor: Jazz-band. Este 8 órakor: Hangvert eny.
Páris I75P. Délután 5.45 órakor: Hangverseny. Este
9.30—11 óráig: Hangverseny.
London 3ö5 és Daventry 1600. Délután 5.15 órakor:
Zene. Este 8.25 órakor: Isabel Gray LiszNestje. P.05
órakor: Zene. 9.40 órakor: A Varázsfuvola II. felvonása.

Rádiókésifllékek szakszerű javítása, behangolása, kapcsolási vázlatok Szöllósnél,
Széchenyi tér 8.
Ft leiül mrkeeziC i FRANK j O Z S B F .
Nyomatott » kic éiultidoucs üélmagyjr?rs:.ág Hirlap
ét Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában. Szaged

NŐI és férfi

CIPÓ

gyermek-

é s munkóscIpOk

352

különlegességek,
legjobb kivitelben.

özv. K0HN HORNÉ, Széchenyi tér IL

Kölcsönt kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, lo
szóig 6000 korona.

Lakást bérelhet, kiadhat
vagy cserélhet apróhirdetés
utján, lo szóig 6000 kor.
korona.

Nevelőnél,
házitanitót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést lo szóig 40C0
korona.

Hanka, állás

Fiatal urileány szórakozás
céljából levelezne fiatal
uríiánnyal. „Unaloműző"
el gén.

Állást kaphat apróhirdetés
utján. — l o szóig 4ooo
korona.
Raktárnoki, biztosi, pénzheszedői állást keresek,
írásbeli munkát, másolást,
dmirást vállalok Teljes
üzletberendezés eladó. —
Engel, Jókai ucca 7.
1

szakácsnőt

vagy szobalányt a legkönnyebben kap, ha felad
egy apróhirdetést, lo szóig
4ooo korona.

Vétel
Hálószobát, ebédlöt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6000
Petróleumkályhát megvételre keresünk. Ajánlatokat
ármegjelöléssel Postafiók
alá kérünk.

Levelezés
Lev lfrzéat is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6000 korona.

mjmiiiiiiiiiiiiiiiiimMB

Üzlethelyiség

Üileteladáa legegyszerűb-

ben apróhirdetés utján bonyolítható le. — lo szóig
6000 korona.

Oktatás

Szépnek mondott urinö
keresi katonatiszt ismeretségét. „Nótáskapitány."

Eladás
H a n n á i t ruháit legjobban
értékesíti apróhirdetés utján. 10 szóig 6000 korona.
Jó ház eladó kétszobás lakással elfoglalható. Remény ucca t9. sz.
Ebédlöbutor, ft nyezett diófából, finom kivitelű, olcsón megvehető Kocsis
mtl asztalosnál,
Horváth
Mihály ucca 7.
H
Eladó egy barokk szalon.
Tud. délben 1'2-I-ig Iskola ucca 23.
H
Konyhaberendezés, bátorok, díványok, függönyök
olcsón eladók. Valétia tér
>0, I. em. 1.

Kulőnlölék
Társat talál, ha apróhirdetésben keres, lo szóig
6000 korona.

Sehol olcsóbban
varrógép, kerékpár, gramofon, gyermekkocsík,
M-Jm
gumi és szere• J p P s L lék részletre is
Hagy javítóműhely I I )
S c á n i ó S á n d o r géprakH » Kiss Dá\ . -palota, Kiss u.
9r^j33k

Varga Mihály

Rádió Szöllös, Szeged.
Bécs 530. Délelőtt 11 órakor: Hangverseny. Délután
4.15 órakor: Hangverseny. Este 7.10 órakor: Angol
nyelvóra. 8.15 órakor: Kamarazene-est.
Berlin 505 és 576. Délután 4.30-6 óráig: Hangverseny. Este 7.15 órakor: Angol nyelvóra. 8.3-10
óráig: Zene és szavalat. 1.30 12 óráig; Tánczene.
Hamburg
392.5. Délután 4.15 órakor: Zene. Este 7
órakor: Angol nyelvóra. 8 órakor: Régi éjjeli zene
több évszázadoól. 10 órakor: Tánczene.

Bntorosott szobát ha kiadni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatbon hirdeti. 10 szóig 6000
korona.

Mindenéét,

korona a

Központi Tejcsarnok

hullánboats.)

Péne

Ukii

Vasalónő ajánlkozik uri
házakhoz. — Cim: Árviz
ucca 23.
2

A nagyobb leadóállomások
műsora.
(A várómét Btánt « á «

APRÓHIRDETÉSEK

Rradl ucca 4.

Szeged
Telelőn 469.

Mindennemű köté'áru, zsineg, zsák, ponyva,
2

szőlőkötöaö fonalak és háló

g y á r i

DELMAGYARORSZAG
H Í R L A P - fiS N Y O M D A V Á I L A L A T R T .
K É S Z I T
a legmodernebb kivitelben árjegyzékeket, körleveleket, levélpapírokat és száralaürlapokat,
plakátokat, címkéket, mindenféle kereskedelmi nyomtatványokat, továbbá
legjobb anyagokbó. e.söranguan
kikészített üzleti könyveket
és egyéb folyóiratokat
K é r j e n árajánlatot.

S Z E D E D ,
P E T Ő F I
S Á N D O R '
S U O X R U T
1. T E L E F O N
16-34

itmmmmmmm
bútort jutányos árért vásárolhat
Tábor ucca 3. szám.

85

Menyasszonyi s ü n s t A l r i t l zománccdényéskonyÖ B K U 1 hafelszerelési kirakatom kiváló gazdag választékát
becses figyelmébe ajánlom. —
Szántó Józeef zománcháj a, belvárosi huscsarnok mellett
8

Részletfizetésre
szállítok kárpitosmunkákat

BALOG SÁNDOR 4

Kossuth Lajos sugárut 6.
Telefon 965.

Az Alföld lepafjoMi
i M w faitára9
Kft-Kal Géza üvegezés* válla*
lataMérey u. 8. Tel. 9-57.

k a p h a t ó ,

189—1926. végr. sz.

86?

Árverési hirdetmény.
A szegedi kir. járásbíróság 192\ évi 2' 675. száma
végzése következtében dr. Kállai Emil ügyvéd által
képviselt Szvaton és Kucses cég lavára 6,519.9)0 kor.
és jár. erejéig kielégítési végrehajtás utjín lefoglalt és
So.ooe ooo koronára becstilt következő ingóság, úgymint : egy 16 lóerős szántógép nyilvános árverésen
eladatik.
Mely árverésnek gzőregen, Rónay ucca 233. sz. alatt
leendő eszközlésére l92í>. évi február hó 15 napjának
délután 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóság az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek
szükség eseten becsáron alul is el fog adatni.
Kelt Szeged, i9 6. évi január hó 24. napján.
F a r k a s , kir. bir. végrehajtó.

rtk
Hagy raktár m i a t t ! ! ^

Remek

ebédlő és hálószoba
S P I T Z E R N É G ,

Á r o n

5 2
—

a raktáron lévő női és férfi szövetek, selymek, flanelek, barchetok,
kazánok, vásznak, slffonok, frenchek, flanel- és selyemkendők

<D £„

m é l y e n l e s z á l l í t o t t árban kertinek eládísra. p S

-<2J
SE

-

Versenyárubáz

3
__

Református palota

" " a*

j í z f ü r d ö v c l szemben.

—

.r.import hasábos tűzifa

46.000 K telepen;

vágott

fa

56.000 K szállítvaI
f
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WINKLER TESTVEREK

