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Szerkesztői üzenet
a hazafiságról.
Tisztelt Urunk,
ón sz elmúlt két bét alatt négy levelet intézett
hozzánk a frankhamisítás ügyéről. Váliszaink,
•melyeket postán küldtünk, nem elégítették ki.
Csökönyösen levelezett és óva intett bennflnket
attél, bogy elhamarkodva törjünk pálcái a vizsgálati fogságba helyezett herceg és országos
főkapitány felett. Várjuk meg, irta tigadhitatlanul szellemesen, a reggeli vonatot. Bizonyára
ugy gondolta — ezt már meglnuk önnek a
nyilvánosság kizárásával is —,, bogy valame
lyik reggeli vonat majd csak meghozza az érte
sittst arról, hogy ezek az« ctőkelö urak, amint
ón a frankban isiiókat tagadhatatlan tekintélytiszteletfel állandóan n:v sí, milyen nagy és
nemes hazafias cél szolgálatában dolgoztak.
Hát i z a bizonyo* reggeli vonít, igen tisztelt
Urunk, közeledik, töt m n h * már be is futott
volna egyik-másik kocsija. Ke d világosság derengeni a „nagv és nemes hiz»fias cél" körül,
ami ana késztet bennünket, hogy most már
nyilvánosan adjuk r, cg önnek a választ. Ezt az
utat választoltuk azért i«, mert hiizen tudjuk
természetesen, hogy még sokan vannak, akik
állítólagos hazafias célzatokkal védik a frankhamisitókaL
A herceg és az országos főkapitány, az eddigi
szfikszavu hirek szerint, n eg akarták buktatni
a kormányt, ha máskép nem ment volna, puccsszerűen, magukhoz akarták ragadni a hitalpat
és vissza akarták szerezni az integritást, ö n
bisonjára érthetőnek fogja találni, hogy egy
herceg minden áron miniszterelnök akar lenni.
Mi nem. A herceg örüljön előkelő származásának és nagy vaiyonának, éljen jól, de ne bonyolitson le krumpliüzletelet az állam részére
és ne hamisitson tartás hazafias felbuzdulásában frankot. Különösen pedig ne akarjon miniszter lenni. A herceg, ha emlékezetünk nem
csal, kimutatta, mióta letartóztatásban van, hogy
anyagilag nem áll nagyon rosssul. Ugyanezt
aligha sikerü'ne kimutatni az orsság lakosainak
igen nagy többségéről, sőt magáról az országról sem. Azt a minden árat, amelyet a herceg
egy detektivfilmektói megkótyagosodott t cakóhoz is méltatlan terve érdekében olym elszán
tan meg akart kockáztatni, mégsem ő, hanem
a a nagyon szegény orizig és e nagyon szegény ország nagy többségében nagyon szegény
lakossága fizette volna.
árra, ngy-e tiszteli Urunk, ne vesztegessünk
izét, hogy es a társaság majd visszaszerezi
volna a területi integritást ? Ellenben mos*,
hogy derengeni kezd a haz»fias cél körül, megállapodhatunk egyet- másban,
önnel
talán,
azokkal, akik elég naivul józan
hizafias cél
feltételezése mellett mondtak egy két szót a
frankhamisitók védelmére, égésién b zonyossn.
A hamis pénz gyártása tagadhatatlanul gálád
bűntett. A legsúlyosabb beszámi ás alá eső
hazaárulást
követi el azonban, aki ameVelt,
bogy hamis pénzt gyárt, buta kalandok szövögetésével azt a látszatot kelti, mimha ereje lenne
a házakat a helyükből kimozdítani és ezzel
kockára teszi tömérdek megpróbáltatáson keresztülment hazájának, millió és millió, bár
nálánál tagadhatatlanul alacsony abbrendö polgártársának — ba szabad magunkat a herceg
ar polgártársainak nevezni — sorsát. Ma már
feltétlen bizonyossággal kimond naijuk tehát a
verdiklel. A nsgyobtik bűnt Nádosyék nem a
hamis pénz gyártálával, hanem aszal követték
el, bogy kísérletezni akarlak egy olym buta és
primitív kalandorpolitikával, amely a mi napjainkban is példathnnl á l l
Mi itt a szerkesztőségben nagyon jél (udjuk,
JJszie't Urunk, hogy a hazafisagról mos anában igen-igen eltérő véleményeket szokak hangoztatni. Vannak, akiknek Francia Kas Mihtly
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a példaképük a hazafiságban. Mások Kiss
Menyust,
Sokorópá ksit,
meg
ping-pongi
Eckhardt Tibort tartják a hazafias erények
megtestesülésének. Mi oszjuk a miniszterelnök
véleményét Az nem hazafi, aki a mások énláncát kockáztatja. És eszünkbe jut a német

Bánd történetéből egy epizód. Mikor Sand
Károly |énai diák Manrh imban agyonszúrta
Kotzebuet, a*i kéme volt az orosz udvarnak,
le érdéit az ucca kövezetére, eikintotta magát,
hogy köszönöm neked lilén est a győzelmet
és a tört a saját mellébe szúrta.

Benes tiltakozik a Habsburgok
magyarországi uralma ellen.
Csehország n e m ismeri el

Sxovjetoroszorazágot

Duca szerint nem szabad magyarellenes álláspontot elfoglalnia
a kisántántnak.
<JBudapesti
tudósítónk
telefon jelentése)
Te
mesvárréi jelentik: A kisán áni konferenciája
óriási érdeklődés mellett megkezdődött. Szenzációja Benesnek az a bejelen' é« e, bogy Csehország nem Ismeri el de jure
Szovjetoroszországot, mert Oroszország
nem akar
olyan megálló poddst kötni,
amelyben
garantálná,
hogy
Csehországban
nem fog kommunista
propagandát folytatni.
A magyar
kérdésben álUtóiag ki-

Jelentette, hogy a király kérdést
Mogyarerszág
belügyinek
tekinti a kisántánt,
de tiltakozik. a
Habsburg
trÓDÖröklés
e'len.
Duca román küiogyminiszter beszélt utána s
a m gjar k rdéstől azt mondta, boiy a kisántánt mindeddig
atiri nem foglalt állást Magyarországgal
szrmbeo, meri bármilyen
állásfoglalása
a magyar kormány
belső
pozícióját
erősíteni.

Nem lehet nagyobbarányu
leszerelésről beszélni, mig O r o s z o r s z á g
be nem lép a Népszövetségbe.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
Temesvárról Jelentik: A kisántánt külügyminisztereinek délutáni konferenciáján Benes
felhívta a
figyelmei arra, hogy Németorsiágnak
a Nép
szövetségbe való belépése most már
közvetlenül
küszöbön
álL Kétségtelen, hogyha Németország
helyet kap a Népszövetségben, kieértetet less a
kisántánt
államaiban
élő német
kisebbségek
ügyelnek sziváléleiére.
Gondoskodni kell arról —
mondotta Benes —, bogy ez olyan formábin
történjék, hogy a kisántánt
érdekli sérelmit
ne I

szenvedjenek. Fele miitette B nes a
leszerelés
ké'déiét is és ana *z ál áspon ra helyezkedett,
hogy nem lehet nagyobb
arányú
leszerelésről
beszélni mindaddig, amig Oroszország nem lép
be a Népszövetségbe,
mert a hatalmas oro«z
hadsereg áli-ndó veszélyt jelent. Ugy láiszk,
ebben a kétdésben Románia áláspontja érvényesült.
A kisántánt legköz'Iebbi konferenciája má.us
első felében lesz Waldesben.

Ismét b o t r á n y volt a parlamentben.
Izgalmas mentelmi viták és interpellációk.
Budapest,
február 10. A nemzetgyűlés msi
ülését Scitovszky Béla elnök nyitotta meg.
Mcday Qyula előadó beterjesztette a közoktatási biaotiság Jelentését a tanyai iskolákról.

Karafiáih Jenő a napirend előtt válaszol
Fábián Bélának, aki tegmp azt mondotta, hogy
a Levente-egyesületek uniformizálására Csehországban rendeltek háromszázezer méter poszMsntelml
következtek ezután.
Htdry Lőrinc elősdó: Peidl Gyula és társai
mentelmi joguk megsértését jelentették be, mert
a rendőrség megakadályozta őket abban, hogy
Somogyi
és Bacsó sírjára koszorúi
helyezzenek.
A eentelmi bizottság véleménye szerint nem
történt térelem. Eszel szemben Rupert R«z*ö
és Horváth Zoltán kisebbségi véleményt leientett be.
Szabó Imre, Saly
Endre és Malasils
Oéza
felszólalása után a Ház a bizottság
jelentését
fogadta el,
Malaslts Qéza: Jön mig az urakra
déri
Nónássy
Andor előadó ismerteti a mentelmi
bizottság Jelentését
Szabó Imre, Plkler Emil és Soly Endre fel
szólalása után a nemzetgyűlés elfogadja
a bt
íoitíág
jelettését
és Vanczak mentelmi
Jogát
felfüggesztette.
Következett Vanczák
másik mentelmi ügyének tárgyalása, s a j ó u ján elkövetett rágalmazás kapcsán a Népszava
egy cikke miau, amelyet Gdlócsy Árpád, a Közérdekű Levelek hója
talált magára nézve sértőnek.

tót. Kijelenti, hogy minden posztói a magyar
tek*ztilip*rtól szerestek be.
Őrffy Imre megokolja azt az indítványát,
hogy a házszabályoknak az indemniláai vita
megrövidítésére vonatkozó rendelkezéseit az
appropriác óra is a<kalmaziák.
A többség hozzájárul aboz, bogy az indítvány napirendre kitűzéssé*.
Felkiáltások
balról:
Száfkosárl
Szájkosári

ügyek
Nánássy Imre: A mentelmi bizot'ság kéri
Vanczák mentelmi fogának
felfüggesztését.
A nemzetgyűlés Szabó Imre, Propper Sándor, Rothenstiln
Mór i$ Jászai Samu felszólalása után, akik a mentelmi bizottság javaslatának elutasítását kérték, elfogadja
a mentelmi
bizottság Javaslatát.
Ezután Nánássy
Andor eőterjesz'i a mentelmi bizottság lavaslatát, Haria-Szabó
József
képviselő ügyében. Barla-Szabó ellen Fekete
Lajos kisujszáiási rendőrkapitány feijeien>ésére
eljárás indult meg sat'ó utján elkövetett rágalmazás dmén. A mentelmi bizottság megállapította, hogy zaklatás eie e forog fenn és Javasolja, hogy Barla-Szabó mentelmi Jogát ne
függesszék
fel. A Ház a mentelmi bizottság
lavaslatát elfogadja.
Még egy oaomó Vanczák-ügy.
A mentelmi bizot ság sa] ó u'ján etköve eti
rágalmazás és bectületsénés cimén Ismit Van-

czák fono> ktadatánúi kirí, a Népszava; .Per
n táb áit" cimű cikke miatt, melyei Qatócsy
A pád inkriminált. A bizotság keri Vanczák
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kiadatását.
Szabó Imre éc Plkler Emil felszólalása után
Nemes Bertalan javasolja, hogy a nemzetgyűlés
ne függessze fel Vanciák mentelmi jogát.
A Hát nem függeszti
Jel Vanczák ' Jinos
mentelmi
jogát.
Eiután Vanczák egy máilk mentelmi ügye
kerül sorra. Az ügyészség Gátőcsy feljelentésére
Vanczák kiadatását kéri a Népszava
egyik
cikke miatt.
Várnát Dániel: Nem lehet törvényellenesnek
minősíteni, hogy Vanciák a cikkek szerzőit
csak a bírósági eljárás sétán hajlandó
kiadat.
Nemes Bertalan: Nem törvényellenes, csak
izléttelen.
Várnai Dániel: Bizonyítja, hogy a cikk tartalma nem becsületsértő. A Népszava
nem
üzlet...
Petrovácz
Qyula: Egyeseknek fislet. (Zaj a
*zé'sőb«lo idaion.
Felkiáltások:
BESiKÁR!
BESiKÁR!)
Esztergályos
Jinos: Ha valakinek nem lehet
beszélni üzletről, az Pctroráczt
Zslrkay János: A szakszervezet sem nlolsó
üzlet.
Esztergályos
János: Csak a „Pongrác
mister"
utolsó
üzlet.
Várnai Dániel: Nem fogadja el a mentelmi
bizottság javaslatát.
Propper Sándor: A mentelmi bizottság a
menteimi ügyeket pártossággal intézi el. (Nagy
zaj a jobboldalon.)
Az elnök Propper! rendreutasítja.
Propper Síndor a mentelmi bizottság Javaslatát nem fogadja eL
Szabó I are: Az egységes párt
meggyőződése
ellenire szavaz mentelmi
ügyekben.
Az elnök Szabó Imrét rendrtulasiljs.
Hedry Lőrinc: A bizottság nem elfogult
Vanczákkal szemben. Ezt az állítást visszau'asit|a.
Ezután a nemzetgyűlés Vanczák menelmi
fogát
felfüggesztette.
Az elnök a vitát megszakította és nspirendi
indítványt tett, hogy a nemzetgyűlés legközelebbi
filésél csütörtökön délelőtt tartsa s annak napirendjére a népiskolák építéséről szóló javaslatot,
továbbá a mentelmi ügyek tárgyalását tűzze ki.
A KOGSz éa a leventék egyenruhája.
Miután a Ház ezt elfogadla. Fábián
Béla
személyes kérdésben szólalt fel és válaszolt
Ksrafiáth Jenő napirend előtti felszólalására:
— Tegnap szóvátettem, hogy a leventeegyesületek taglalnak egyenruhája részére esek
posztói
rendeltek.
Gaál
Qaszton? Minek az egyenruha? Ki
fiseti est meg? Tízmillió
van beállítva erre a
cilra egy klsközsig
költségvetésébe.
Fábián Béla: As egész ország közgazdisági
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élete tiltakozik az ellen, hogy araikor viliágban
van a magyar ipar, Csehországból rendeljenek
posztót. Kijelenthetem, hogy a megrendeléseket
nem a Leventeegyesületek
intézik,
hanem a
KOGSz
(Közalkalmazottak Országos Qazdisági
S'öfeíkesete), ez pedig nem mindig a magyar
érdekeket veszi tekintető?. Erre bizonyíték, hogy
amikor a közalkalmazottak számára posztót
rendeltek, ezt Angliában
szerezte be.
Györki I nre: Majd beszélünk a KOQSz-ról.
Sok minden bűzlik ott 1
Fábián Béla: Örülök, bogy felszólalásommal
tehetővé tettem, hogy a csehországi
posztórendelés lehetetlenné váljék, mert mindenképpen a
magyar ipar támogotásira kell töresednt, amikor a magyar ipar, legfőként a posztóipar oly
súlyos válsággal küzkodik.

után a betegápo'ási terhek és a gyermekvédelmi költségeknek a községekre történő áthárítását teszi szóvá. Hosszasan fejtegeti ezen
rendelkezések törvénytelenségét, figyelmezteti a
kormányt, hogy majd még mindenki
megfogja
tagadni az
adófizetést.
Bud pénzügyminiszter azt feleli, hogy kár
Ilyen lázító szellemien
beszélni. Az adókivetéseknél se maii élé törvénytelenség netn történt.
A többség a választ tudomásul vesti.
Ezután Erdélyt
Aladár mondotta el interpellációját
a Vlktorla-malom szanálása
és Bacher spekulációja ügyiben. Bacher a mult
évben több, mint 100 milliárd koronát leit
zsebre. Kéri a minisztert, tájékoztassa a nemzetgyűlést azon magasabb nemzeti hiteltleti
szempontokról, amelyek a kormányt kén?szenVázaonyl mentelmi Jogsérelme. telték arra, hogy a bajbajutott vállalatot szanálta.
Hegymegi-Kiss
Pál bejelenti Vázsonyi VilE'ődl Harrach Béla szintén ebben az ügyben
mos mentelmi jogsérelmé. Rakovszky Iván bel- interpelláL
ügyminiszter azt mondotta tegnap, hogy VáBud János pénzügyminisz'er válaszolva az
zsonyit nem őrzik detektívek éa nem is fogják
interpel aciókra, kijelenti, hogy ez olyan nagy
őrizni mindaddig, amíg személyes védelmére
horderejű ügy, amely még sok vita tárgyát
maga nem kér a rendőrség részéről védelmet.
fogja képezni. A képviselők állal felhozott adiRakovszky István: Qyönyörü konszolidációi (ok valóban megfelelnek a valóságnak. A köl(Zajos felkiáltások az egységespárion.)
csönzők nagy része angol bankár. Felvetődik
Hegjmegi
Kiss Pál: A belügyminiszternek ez az a kérdés, miért kellett a Pénzintézeti Köza kíjdeatése csaknem tréfásán hangzik. Á n
pont utján a kölcsönt államilag rendezni. Azért,
mégis komolyan kell azt venni, mert ezt a kimeri ez ügyben főleg külföldi
hitelezők
voltak
jelentést az a férfiú mondotta, aki az ország
érdekelve. Biciernez és a vállalatnak egész
konszolidációjának a< őre keli, hogy legyen; as
a férfiú, aki a frankhamisítás
botrányos
ügyi- vagyona fedezetül szolgál. A többség a miniszben súlyos felelősségi gyanú alatt áll és aki ter válaszát tudomásul vette és ezzel az filés
az ellenzéke', mert tiszta helyzetet követel, haza- negyedhétkor ért véget.
árulónak akarta bélyegezni. Siere'nék egyesek
az egész fraakhmisitás
ügyit
ujabban
zsidó
ügynek feltüntetni,
ami ellen tiltakozunk,
mert
az ország keresztény közvéleményének
jelentősen nagy többsége követeli, hogy a frankhamisítás botrányos ügyére teljes világosság
dérittessék. Kérdem a kormányt, mikor lesz szüksége Vázsonyinak arra, hogy személyes biztonsága érdekében segítséget kérjen.
Vázsonyi Vi mos: Sohat
Hegymegi-Klss
Pál: Amikor mi est kutatjuk, nem kérünk a belügyminisztériumtól védelmet, mert ez a védelem éppen olyan hamis
l e s z . . . (Taps ős helyeslés a baloldalon.)
Felkiálások aszocíálistáknál: Mint a franki
Hegymegi-Klss
P á l : . . . mint azok az útlevelek,
amelyeket a frankügyben kiállítottak.
(Taps és helyeslés a baloldalon.)
Pakots József Fábián tegnapi napirendelötli
felszólalásának kapcsán a KOQSz szerepéről
beszél.
Baross János az első interpelláló, aki a Viktória malomkoncem szanálási ügyében intéz
interpellációt a kormányhoz.

Nagy botrány Petrovácz körül.

Miért lépett ki KUs Menyhéit
a fajvédők pártjából ?
Budapest,
február 10. Kiss Menyhért nemzetgyűlési képviselő ma délelőtt levelet intézett
Gömbös Gyulához, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt elnökéhez, amelyben belelenti,
hogy a fajvédő pártból kilép. Kilépését azzal
indokolja, hogy nem teheti magáévá a fajvédőknek azt a fe'fogását, amely a franküggyef
kapcsolatos politikai visionyokban arra az állispontra helyezkedik, hogy Bethlen
kormányát
nem tirtja eleve felelősnek
a
frankhamisítás
megtörténtéért.
Kiss Menyhért a parlament folyosóján kijelen'este, hogy kilépésével kapcsolatosan semmiféle pártalakulás felé nem orientálódik, hanem ezután a pártokon kivül folytalja
.inlranzigens keresztény* politikai működését.

Interpelláció a nemzetgyűlésen a szegedi dohánygyár
ügyében.

{Budapesti
tudósítónk
telefonjelentise.)
A
Félhárom órakor az ülésteremben példátlan István ast kiállja Fábián felé: Kiméljék meg nemzetgyűlés mai ülésén a szegedi dohánybotrány töri ki. Petrovácz Qyula a Viktória- Fábián füleit. Erre a közbesaólisra Fábián ma- gyári munkások ügyében interpellált Szabó Jómalom ügyében mondott interpellációja során gáiéi kikelve kiáltja Lendvai filé: m Mlt
szól
zsef. Szabó József interpellációjában arra kéri
azt mondotta, hogy a frankügy
kii tiszte osz- maga gyáva csirkefogó I" Erre a közbessólásra a pénzügyminisztert, hogy a szegedi
dohánytoita az
országot...
nsgy zsj támid az egész Hátban.
gyárban
alkalmazott
300 munkást
az átalakíEsztergályos
János: Gazemberekre
is becsüAz elnök
javaslsfira a nemzetgyűlés több* tások idejére ne bocsássák el, mert
elsősorban
letes
emberekre.
lége Fábián
Bélát a mentelmi
bizottság elé hadiözvegyekről
van szó. Az átalakítás idejéa
Petrovácz
Qyuls (a kormánypárti oldalra rau- utasitfa.
ezeket a munkásokat egy másik raktárbm lefatva): Akkor itt ülnek a becsületes emberek.
Petrovácz Q/ula arra kéri a pénzügyminisz- hetne foglalkoztatni.
Ennél a kijelentisnii
pildátlan
vihar támadt a tert, bogy a Bacher-üggyel kapcsolatban adjon
Bud pénzügyminiszter válaszában utal arra,
baloldalon.
A jelenlévő ellenzikt képviselők
sorra megnyugtató válásit a nemzetgyűlésnek. (Itt egy hogy afelett a kérdés felett kellett dönteni,
felugrálnak
helyeikről
is a padokat
csapkodva szegedi érdekesség interpelláció következeit, megszüntetik
e a szegedi
dohánygyárat,
vagy
kiáltoznak.
amelyet lapunk más helyén közlünk.)
pedig átalakítják
szivarkákat
gyártó
üzemmé.
Rassay Károly Petrovácz Qyula felé: Az lmVázsonyi Vilmos személyes kérdésben szólalt 0 az utóbbi mellett foglalt állást;
most nem
pertinenclájánál
csak a butasága
nagyobb az fel. Mikor beszélni akart, Hedry azt kiáltotta tudja kilátásba helyezni, hogy az átalakítási
ilyen
kijelentésnek.
(Percekig tirt a viharos feléje, hogy a forradalom elől elmenekült. Ez- munkálatok idejére foglalkoztassa a munkásolárma.)
zel szemben ő az utolsó percig mindent meg- kat, minden esetre azonban azon lesz, hogy
Rassay Kiroly: Hál az elnök
urnák
ehhez tett a forradalom megakadályozására. Távolléte bizonyos segélyben részesítsék őket. Az átalakínincs semmi szava ?
alalt többször keresték őt lakásán.
tási munkálatok befejezése után az elbocsátott
Huszár
Károly csengeti* után a következő
Hedry:
Mégis Tisza Istvánt gyilkolták meg. munkások javarészét vissza
fogják
venni A
enunciációt teszi:
Vázsonyi: Meri cserbenhagyták a barátai.
nemzelgjülés a miniszter válaszát tudomást
— Minthogy Petrovácz Qyula képviselő nr
Fábián
Béla bocsánatot kér a Háztól, hogy
vette.
a becsületet csak a nemzetgyűlés egyik olda- egy durva kijelentéssel érintette Lendvai szelára . . .
mélyét.
Tovább azonban
a nagy lármában
nem tudja
Lendvai kijelenti, hogy amikor a kormányfolytatni.
Teljesen
tehetetlen
lévén, az ütést párt zajongott, akkor nem Fábiánnak; hanem
felfüggeszti
a kormánypártnak kiállót'a: Maradjanak csendAz filés ujből való megnyitási után ni elnök ben és kíméljék Fábián füleit,
nehogy a dobkij'lenti, bogy a nagy zajban nem tudta meg- hártyája megrepedjen.
381a
tenni elnöki enunciációját Az a kifejezés, ameGaál Gaazton beszél:
lyet Peüovicz Qynla használt, sér ő a Ház
Fischer Testvérek Szeged, Kárász 1 0
egyik oldalán ülő képviselőtársaira,
ezért rendre— A kormány elrendelte, hogy a falvakban
utasítja.
1925 re 10 százalék. 1926 ra pedig 20 száza»
Eiutár1 Petrovácz Qyula beszél. Beszéde lék be eviap1'^1" pőtsdót ssedjínek be. Mivel
közban heves axóxtítá* támadt Fábián B*ia és > ti a rende:e c;e-lŐzte a pőtadók megállapitáHarmónia
Hangversenye II. I®
Héyos Miksa giói köri'.i, mire Lendvai
Lehá r j báüek formát, azt törvénytelennek tartja. Ez-
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Ébredő akció Wimmer Fülöp
— kamarai tagsága ellen.
Az a bajsza, amely Wimmer Faiop kamarai
pozíciója ellen politikai alapon indult meg néhány bét el ezelőtt, most uj hadmoidulaital
szélesedett ki. A bajsza tudvalevőleg a kormánypárt részéről indult meg és ürügye az volt,
bogy a szegedi kamara e nöke ellenzéki beszédet
mert tartani a város törvényhatósági bizottságának a közgyűlésén. A kormánypárti offenzívához szerdán a kevésszámú ébredők is csatlakoztak és a közös végcél természetesen az,
hogy az u] választáson ne nyerhesse el Wimmer azt a tisztséget, amelyet bosszú évek óta
tölt be becsülettel a kereskedők és iparosok
Összességének teljes elismerése mellett. Dr.
Szécsétyl
István ügyvéd, akinek a neve a
csongrádi Piroska-fivérek védelme révén váU
ismeretessé, akit talán a sikeres védelem eiis
méréséként előbb társelnök ükké, majd most,
nemrégen elnökükké választottak meg a szegedi ébredők, rendkivüi terjedelmes beadványt
intézett a város tanácsához é< beadványában,
amelynek lényegét alább aduk, nem kiván
mást, minthogy a város tanácsa fossza meg
Wimmert kamarai aktiv és passzív választó
fogától.
Slécsényi István felszólításának lényege az,
hogy a tanács állapítsa meg, hogy Wimmer
Fülöpnek sem válmtói joga nincs, sem ks
marsi taggá nem válasziható ós ezen az alapon őt a névjegyzékből lőiőlje, A felszólalás
talajdonképen két réssre oszlik és az ehő rész
az 1868. évi kamarai törvény 9. paragrafusára
van alapitva, amely szerint kamarai tagtá sá
lasztható mindazon iparos és kereskedő, aki
polgári jogsinak teljes élvezetében van, a ka
mara székhelyén lakik, legalább három év óta
kereskedést, vagy ipart Önállóan és jogositot
tan üz, aki ilyen vállalatnál, mint nyilvános
társ, vagy kereskedelmi és technikai fővexető,
legalább ugyanannyi idő óta működik, ki végrt
egy kereskedelmi, vagy ipari részvényvállalat
igazgatója. Minthogy Wimmer Fülöp a Szegedi
Ktndetfonógjár Réizvénytársaságnál 1923 de
cember 1-én nyugdíjba vonult, Szécsényi felszólalása szerint igazgatói minősége megssdnt s
mint nyugdijas igazgató, aki nsm üz ipart,
vagy kereskedést, kamarai taggá nem választható. Hivatkozik itt még Szécsényi a kereske
delmi miniszternek egy legújabban kelt rendeletére, amely kimondja, hogy részvénytársaságok igazgatóit, felügy* lőbizottsági tagjait, vagy
napibiztosait a választói jogosultság, vagy választhatóság csak abban az esetben illeti mer,
ka az 1868. évi törvényben megállapított egyéb
kellékekkel rendelkeznek.
Mig igy a felszólamlás első réize a meg
választhatóság ellen irányul, a felszólamlás második része körülbelül ujyanolyan okoskodással Wimmer választói jogosultságát vonia kétségbe azon az alapon, hogy a törvény 8. szakasza a taxaliv felsorolásban azokra korlátozza
e jogot, akik ipart, vagy kereskedést fiineb,
Szécsényi fejtegetése szerint ez egy részvénytársaságnál nem lehet más, mint a vállalat
tényleges igazgatója és egy részvénytársaság
nem lehet feljogosítva, hogy mást nevezzen meg képviselőjéül. Ezen az alapon kéri
Wimmer Fü!0pnck a névjegyzékből való teljes
törlését.
Ezzel a feltételezéssel szemben kétségtelenül
megállapítható, hogy
a később kelt 1875. ivi kereskedelmi tör-

vény az igazgatón
kívül cégjegyzéssel felruházott meghatalmazottakat
is ismer,
akik a vállalatot a régi kamarai törvény igazgatói számára megállapított hatáskörben képviselhetik. A Szegedi Kenderfonógyár Részvénytársaságnál érdeklődtünk a jogi helyzet
megállapítása szempontjából Wimmer szerepkőre iránt és azt a felvilágosítást kaptuk, hogy
bár ő 1923 december elsején nyugdíjba vonult,

a vállalat

a legfőbb

kereskedelmi

vezetést fen-

tartotta neki,
tehát a vállalat jogosítva volt,
hogy őt nevezze meg képviselőjének. A Szé
csényi-féle felszólamlás egy téves premisszából
indult ki és helytelenül hivatkozott a kereskedelmi miniszternek a részvénytársaságok igazgatósági és felügyelőbizottságí tagjainak, valamint napibiztosainak választói jogosultsága és
választhatósága tárgyában kibocsátott rendeletére, mert Wimmer FülOp nem ebbe a kategóriába, hanem az ügyek vitelével
megbízott
igazgatók
kizé
tartozik.
Teljesen világossá

teszi ezt az a körülmény, hogy a miniszter ezt
a rendeletét éppen a szegedi kereskedelmi és
iparkamarának a megkeresésére bocsátotta ki
és a kamaránál Wimmer Fülöp volt e rendelet
kibocsátásának a kezdeményezője, már pedig
nevetséges vo'na feltételezni, hogy ő kezdeményezzen egy olyan rendeletet, amely a saját
személye ellen irányul.
A város iparos- és kereskedőtársadalma min
den bizonnyal derülten napirendre fér efölött

az ébredő-támadás fOJOif, mert hiszen nagyon
furcsán hangzana, hogy Szegeden éppen Wimmer Fülöpnek nincsen kamarai választó joga.
Azt pedig, hogy valóban szervezett ébredőakcióról van szó, mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy szerdán délelőtt ugyanabból a
műhelyből, amelyben a Szécsényi-féle beadvány készülhetett, egy teljesen hasonló szellemű és célú másik beadvány is előkerült. Ezt
a második beadványt, amely kivonatosan megismétli az első tartalmát, Ivdn Mihály, a bíróság állal destruktívnak bélyegzett szegedi
kurzusajság felelős szerkesztője, a szegedi ÉME
titkára szignálta.

II parlamenti bizottság jelentését
k o r m á n y p á r t csak egy, vagy két napig
a k i r j a tárgyalni a parlamentben.
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

Ma

arról teijedtek el hirek a parlamentben, hogy

c z ellenzék és a kormdny kézi tárgyalások in
dúltak meg ebban az irányban,
hogy a parla menti bizottságban
oz ellenzék kisebbségi véle
ményt terjesszen elő, mert igy lehetővé válik,
hogy u p'énumban
nem kellene hetekig tárgyalni a frankügyet.
A kormánypárt szeretné,
ha a parlamenti Dizoltság jelen ébe egy, legfeljebb két Ülésnapon letárgyalható
lenne és ezt
a kívánságát főleg irra alapija, hogy a bizott-

sági tárgyalások nem sok uj adatot produkáltak. Utalnak azonkívül a lényegesen
mtgeny-

h&ll külpolitikai

helyzetre.

csak abban az
esetben járulna hozzá a kompromisszumhoz,
hi
garanciákat
kopna arra, hogy a bizottság jelenlése alapján a p fiilikai konzekvenciákat
az
egé.'Z vonaton levonják.
Erre azonban sok kiEzzsl siemben az ellenzék

látás nincs és így előrelátható, hogy a frank-

ügy még sok vihart fog felidézni a

parlamentben.

Windiscligraetz
és Nádosy kihallgatásával a r e n d ő r s é g
befejezte a frankügy pétnyomozását.
A főügyész állapítja mtg, szükség van-e a pótnyomozás további kiterjesztésére.
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése,)

A

francia detektívek és a Francia Bank képviselői táraiságábsn a rendőrség kiküldöttei ma
dé u án Wlndlschgraetz
Lajos herceget és Nádosy Imrét hallgatták ki a M rkó uccai fogházban. Ezek a kihallgatások
két-két órát vettek Igénybe. A ma megejtett kihallgatásokkal
valószínűleg be is fejeződik
a pótnyomozás.
A

rendőrsig holn p késsiti el összefoglaló

jelentéséi és at Iratok kíséretiben átküldi at ügyészséghez, ahol Sztrache főügyész dini arról, hogy
stüksig van-e a pétnyomozás
további
kiterjesztésére. Eiőrelá'h tól&g ezt szűkség esetén is
csak akkor foganatosítják, ha a francia detektívek befejezik Németországban lefolytatandó
nyomozásukat.

Hogyan sikerült a Szózat akciója
a Világ ellen Szegeden?
Négy „szegedi" ember irta alá a Szóiat-bsli felhívási, amely a Világ végleges
bitiltását követeli.

A négy „szegediről" semmi bejegyzést nem ismer a minden
szegedi lakost bejegyző bejelentőhivatal.
A fajfédök cgfsiíen msgmmdt és nagyon
vérszegény orgánumba Szózat fteek óla külö
nös módon bsdikozik a demokratizmusában és
magyarságában tántoríthatatlannak ismert ujsig,
a Világ ellen. Ntprél-napra ölgs cikkekben
követeli, sürgeti a Világ
végleges betiltását é
akciójához csatlakozásra hivja fel olvasóinak
kicsiny, de nem igen láthatd táborát. Nsprőinapfa közli azoknak a „névsorát", akik írás
ban jelenteltékbe csatlakozásukat a „hazafias"
akcióhős.
A Szózat nyili uszításának hivatalosan eddig
még nem támadt visszhangja, pedig — ha jól
tudíuk — a fajvédő orgánum hssábjíin az uszítás nemcsak a Világ ellen, hanem egy tételes

magyar törvény ellen is folyik, ez úgynevezett
1914. évi XVI. törvény
ellen, amelynek e!sö
paragrafusa olyasfélét mond,

hogy Magyarországon gondolatát
sajtó utján mindenki szabadon közölheti. Ez a tOrvény, ame'y a sajtószabadságot Tisza István tzeüemének megfelelően sokkal szűkebb keretek közé szorította,
mint amilyen kereteket 1848 állapított meg a
sajtó számára, nem tesz különbséget a különböző világnézetek és pártok közOlt. A véleménynyilvánítás és a gondolatkőilés szabadságát
nemcsak azoknak adja meg, akik a hazát cstk
Orgovány és I*sák szellemében hajlandók megmenteni, az 1914-es sajtótörvény a bscsöMes
munka, az emberi haladás, az emberi kultura
propagálóinak is megadja azt a szabadságot,
amellyel az orgoványi és Izsáki véres vetés
kertészei nagyon soksior csúnyán visszaélnek.
A Szózat a Világ elleni nyitásával uszit és
izgat a magyar alkotmány egyik fontos léleles
torvénye ellen is, amikor elég nevetségesen azt
követeli, hogy a kormány némi
rsiág

egyik legjobban szsrkes*?eit, legsúlyosabb éss
leghiggadtabb szavú sajtóorgánumát, amel?
lankadMlao energiával küzd az orgoványi és
Izsáki gazdálkodás végleges felszámolásáért, «
gyilkosoknak a közéletből való végleges kiebru dalásiéit.

A Szózat Magyarországon nem igen
dicsekedhet valami nagyon széleskörű
publicitással.
Ennek a megállapítására itt, Szegeden kétféle
fslspusk is van. Az egyik az, hogy ide is ellátott a fajvédő orgátum szánalmas és reményfelem vergődésének a hire, tudunk arról is,
hogy az a kurzusnyomda, ahol eddig előállították a lapot, mátói-holnapra megtagadta a
lap további e!őállitáiá*, mert hát a nyomda
számiák, a lifisetetlen nyomdaszámlák nagyon
elszaporodtak már és igy a Szózat
hitele már
benn a cssládoan is kimerült Ebből arra sza
bsd köve keztetni, hogy a fajvédők kétségbe*
esetten rikoltozó újságja
nagyon szükiben lehet az olvasóknak,
mert hiszen azok a lipok, amelyeknek megfe'elö olvasó!áboiuk van, nem igen juthatnak
ilyen kellemetlen helyzetbe. A Világot
ptídáal
nem igen érheti el A Nép sorsa, amely azon
az uton jutott el a kénysztrű elnémulásig.,
amelynek — a jelekből következtet ve — testvérlap]*, a Szózat
már a v ge feli jár. Magyarországon senkinek
sem jutna eszébe, hogy at
Szózat betiltását kövt'elje a kormánytól, mia<
ahogy nem követelte senki sem A Nép be-

tiltását sem, A Népei maga a magyar
közönség ítélte halálra
azzal,
hogy nem vette a
kezébe.
A másik kiindulási pontunk pedig az, hogy
bizfos tudomásunk szerint a Szózat
mindössze

*
ötven
példányi
küld Szegedre az uccán való
árusításra. Ebből ai ölvén példányból napsat a

átlag tizenötöt visszaküldenek,
nél nem kel el több belőle.

19í6 február 11.
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meri

harmincöt-

PÁRIS! LEVÉL.

Páris, 1926 lebruár 7. (A
Délmagyarország
tudósítójától) Február első hete — és Párisba
beszökött a tavasz. A mldinettek és a vendeuse ök
A Szózat-mk
tehát minden anyagi oki mej letették a rókaboákat, a grandé dame parisienne
van arra, hogy a konkutrens újságok erősza- is beakasztotta az armvirjébe a bundát. Lengébb
kos elnémitásat fcöreteije, mert mini utolsó és testhezsimulóbb menteau-k tűnnek fel az uccászalmaszálba, kapaszkodik abba a biu re- kon, csipkegaiférok és szines blous ócskák, a
ménybe. hogy a Világ végleges betiltása ese- magazin-ok kirakatai tavaszra rendezkedtek be és
tén a Világ előfizetői közöl siketül megsze- már megindították a harcot egymással és a
rezni magának néhányat. Pádig, ha a Szózat hourgeois-ok, a férjek és „bon ami" k pénztárcái
adminisztrátorai érdeklődőének, megtudhatnák ellen a divatáruházak.
Az uj kreációk közül kettő keltett eddig nagy
éppen ugy, mint ahogy mi is megtudtuk azt feltűnést.
Egyik az aranyparóka. A kurta hajviselet
az abszolút hiteles tényt, hogy a Világ leg- szánta ezt a nőknek. Ragyogó, színarany száiakat
utóbbi n>o!cnapos kényszerű némasága alatt imitáló paróka, sima, vagy gyengén hullámos
egyetlen fővárosi lap sem Ügyeit el Szegeden fürtökkel, amelyet ugy kell a fejre tenni, a levágott
egyetlen példánnyal sem több példányban,
mini és lesimított rendes haj főié, mint valami sapkát,
amennyi a Világ betiltása
előtt elkelt
belőle. amely eltakarja teljesen a fej hajjal bori'ott részeit.
Legkevésbé
fagyait
több a Szózat-bél. A teo- Eddig még csak a kirakatokban ékeskedik az
íranyparóka és csak néhány színésznő Sette föl a
aoly újságok pedig ildomtalannak tartották
még a terjeszkedés kísérletéi is áfakor, amikor Moníaiarirc mulatóiban. Nem valószínű; hogy nép
szerű lesz, a nők bizalmatlanul fogadják, bár valóerre a kísérletre tlkalraaí adott volna a Világ
ban nagyszerű taint et ad az arcnak az arany betiltása.
paróka ésfeö-ülvágottegyene3 szélei hasonlóan
És az orgoványi hősök leibzsurnálja a Világ árnyalják azokhoz a négyezeréves egyiptomi fres
betiltását követelő akcióját a Világ nyolcnapos kókhoí, amelvek a Louvre bsn őrzött sarcophag ok
némelyéén Rhamses és Amenhotep feleségeit
veszfegzára alatt kezdte meg és azóta válto- ábrázolják.
zatlan hévvel és változatlan reménytelenséggel
A másik divatosod* is a nemesfémek jegyében
folytatja, mert hiszen mindaddig nem renaé heti született. Egyelőre nem ruha, nem kossíüm, nem
?ió óhajának teljesítését, amig az államhatalmai harisnya, nem is cipő, hanem — női fehérnemű,
Orgovány és Izsák hősei át nem veszik. Erre Hajszáífinom arany és ezüstszálakból szőtt női
pedig ma már nem igen kerülhet sor.
ingek, tunikák, thellénykék. Visszaadják és átsugározzák az alattuk iévő idomokat. A nyak és hát
De azért a Sífoaí akciózik, még pedig, részei, amelyek a decoltage-on is érvényesülnek,
mint az alábbiakból kiderül, egészen furcsa gazdag, arany és e?üst hímzésekkel díszítettek,
módszenei.
A Printemps, a La Fayette, a Bon Marche áruA Szózat
kedden megjelent számában, a házainak idrafeaiaiban, expresszionista stílusban
hetedik o'dalon, nsgyöelűs, kéthasábos cikk mintázott viaszbábakon láthatók ezek a azövetliöitemáríyek. Inpraktiku3 voltuk, (nehezen moshaszólítja fel az olvasókat a Világ einémiíását tók, nem tarlósak, drágák és túlontúl vékonyak)
követelő akcióhoz vató csatlakozásra. A cikk miatt aligha fesz sikerük az idei divalkampányban,
idézőjeiek között szedett cime:
Csatlakoz— legföljebb az excenfíikusabb természetű hölgyzunk / . . . " , alcíme pedig: „Ei kell
nimltaai közönség körében.

cipőkbe és tovább tartanak, csínt maga a dpő,
öngyújtókat, amelyek benzin nélkül gyulladnak,
pusztán a kovakő szikráitól, töltőtoliakat hihetetlen nagy választékban, állítólagos aranytollal é3
irridiumheggyel, potom 5—10 frankért, gyermekjátékokat olyan variációkban é3 oly furfangos ötletekkel készítve, hogy belefárad az ember a ravasz mozgató szerkezetek kifürkészésébe. A'lathacgokat csalódásig utánzó sípok, higany által
mozgó Pterro k, táncoló elefántok és boxoló babák. Néhány rugó, r.éhány pléhdarab, szines rongyokból áll az egész, legtöbbnyire házilag késsitik
őket. Pár ezer család él ezekbői az apreságokbőí
itt. Ezeket már a párisi is vásárolja, jobbanmondva a párisi bébi, a gyermek és a szülök, a
legszegényebb munkás éppúgy, mint a Champs
Elysees környékének gazdag bourgeois ja gyermekes mosollyal elégiii ki a pe- t cltoyin-ek kivánaágaií.
Valóban mi sem bizonyítja a kereskedelmi élet
élénkségéi, a gyors és spontán vásárlási kedvet,
mint a marchand rapid, a gyorskereskedő nagy
vásári forgalma. Még ma is, amikor a iivie 130 as
és a dollár a 27-es árfolyam körül ingadozik és
kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek a sülyedő
frank megmentésére.

Autodafé.
Egészen uj és újkori dolog ez ís, az infláció
korszakában született és a frank elértéktelenedése
ellen való orvosságok egyike. Egyik provinc-t
újság kezdte el, ha jói emiékezem, a marseilles-i
Journal és fölvetette az cssméí: nem volna-e jó,
ha nggy, általános propagandát indítanának Franciaországban a bankjegyek, államkötvények, bonok ésfeö'csftnpapiro*?ünnepélyes és nyilvános
elégetésére? Ez ellensúlyozni tudná ez inf écíót és
a francia eníhusiazmusnak uj, honmentő formája
volna, hasonló ehhoz a patrióta fellángoiásho?,
amikor a-71 es háború után pár hónap alatt gdía
össze az ország »% esztendőkre kivetett német
hadisarcot.
Tetszett a gondolat a francia polgárnak, aki
különben a fukarságig takarékos, ökonőmus és
a „Vitáz* cimü szabadkőműves tepsi." Néhány
józan, tetszett ez as áldozatbemutalás a hasa
A robe de carte.
oltárán. Egyesületek, klubok és körök már meg is
soros bevezetőjében elmondja, hogy az akció
Ez is divatfurcsaság, de ez már a párizsimádő valósították az e'ső nyilvános auícdafékat. Gyűjténéhány hét alatt irt ponálö eredményt ért ei
amerikaiak találmánya. Az első ruhapéldány azon- seket inditottak és diszes, okmányiratokba foglal-"
és minden valószínűség szerint lesz is foga
natja. Etután közű azoknak a neveit, akik ban itt készült, a Rue de la Paíx egyik előkelő iák a befizetett bankjegyek és áilatr.i feötosöaSzombathelyről, Budapestről, Siegediői,
Csen- tüvatszatonjában. Szövetre hímzett térkép ez, papírok számait, amelyeket a Barque de Francénak adtak át ellenőrzés és statisztikai célokra,
gerröl és Diósgyőrből jeleafeiiék be csatlako- j Páris tereivei, uceáival, tornyaival, a hidas és magukat a bankjegyeket pedig rendszerint egy
bouievard ok rajzával, mint valami srecesszió?,
zásukat. Szegearől legnagyobb
megépítésünkre, kubista mintázatú batikolás. Ennyi még nem háborús emlékoszlop talapzatán, valóságos kis
mégy nevei közöl. Meglepetésünknek az a ma- túlságosan meglepő dolog, a divathóbort külön- máglyára rakva, diszes ünr epsígek, szónoklatok
gyarázata, hogy nem tudjuk elhinni, hogy a beket is kitalált már Pirisban.
Határozott és térzene kíséretében elégelték, Vcrsjiües, Touion,
Szózat kisszámú szegedi olvasói közölt akad
ötletre és szellemességre vaii azonban a tér- Marsellles és Li le már bemutatott néhány ilyen
áldozatot. Most Párisban a Piacé de !a Concorde-on
jon négy olyan érett gondolkozású ember, aki kép főbb pontjainak és a monumentumok raj
azonosba magát a 6tózal harcmodorával és >:áaak szabályos és előirt elrendezése. A Szajna, készülnek hasonlóra.
Ugyan meg lehetett volna-e próbálni az effélét
aki odaadja a nevét ehhez a tőrvény eiíen kanyargó sávja például, ezüstszálakbői himezve
pontosan a meíl közepén folyik végig, jobbra odahaza, a magyar korona végzetes zuhanása
uszitó akcióhoz. A Szózat
által közölt négy
és balra, a ruharáncok a Pantheon és az Invall- idején?
szegedi csatlakozó a következő:
des két kupoláját adják, a sziv iránt a Sacre
Elnéptelenedés és idegeninvázió.
Szluvils Miklós, Koszmovszky
Béla, Exltrde Coeur templomának raj^a helyezkedik el. A* Arzenál a derék hátui3ő része alá került, mig elől
Mig egyrészről idegeninvázióíól retteg FranciaTibor fajmagyarok, továbbá Kovics István,
a csípők magasságánál valamivel alább, éppen a ország és rémüldöző cikksorozatok konstatálják a
Elhatároztuk, hogy felkeressük ezt a négy középen, mint arannyal kihimezeít rózsa, az Arc párisi sajtóban, hogy az etranger megrohanta a
főváros kórházait, iparát, kereskedelmét, hogy az
szegedinek jelzett urat és megindokolialjuk de Triomph ékeskdeik.
Hiába, Párisban még nem hunyt ki az esprit amerikai szellem átalakítani készül a fiatalság
velük csatlakozásukat. Mivei a Síózct
nevükön
egész gondolkodásmódját, megváltoztatja az uccák
kivűl más közelebbi adatot netts árult el róluk, és a könnyed ötletesség.
képét és hangulatát, a jazz-band elsöpörte a kedelőször az államrendőrség bejelentőbivatalába
A boulevardok olcsójánosai.
ves francia chancone okat, megölte a művész mentünk, hogy megtudakoljuk a négy csatlaFélig-meddig a divathoz tartozik ez is és az tanyák kedélyeit, otromba, óriási hirdetésekkel,
kozó lakóimét. A bejelentőhivatalban mindeüzleti
verseny és élelmesség teremtette meg. Páris éktelen villanytranszparensekkel árasztotta el a
nekelőtt azt közölték velünk, hogy a négy név
teli van mostanában estekkel a mozgó kereskedők- régi, kedves, kacagó, bohém Páriát, hogy könyörközölt szereplő Kovács
Istvánról — a neve kel, akiket olthon oicsójánosoknak nevezeit el az telen anyagiasság és hideg üzleti szellem terjedt
szeiint is egyetlen fajmsgyarról —
közelebbi idioma, itt agent de patent, palentügynök a el mindenfelé, hogy a new/orki divat Immár hadra
mert szállani a párisival és a legújabban ianszirofelvilágosítást
nem tudnak
adni,
ba nincs nevük.
hozzá közelebbi raás adat is, mert Szegeden
A nagyforgaímu utsk valamelyikén feltűnik egy zott hosszú szoknyák divatja veszélyezteti Páris
körülbelül hetven
Kovács István
él. A másik elegáns fiatalember. Ruhája, kalapja, pardeszus je európai hegemóniáját, hogy a nők lassan sportladikké válnak és ma már nem elégszenek meg
három név azonban annyira különleges, hogy kifogástalan, utol3ó angol divat, rendesen utazó- szerény színházjegyekkel, vagy oolgári soiré kai
egynél több belőle nen igen lehet Szegeden. táska van kezíyös kezében. Hirtelen megáll egy Duval ur mérsékelt étlapárjegyzékü termeiben —,
forgalmas sarkon, pár árku3 francia ujságiepedőt addig másrészről éppen február elején nyújtottak
Egy óra muiva asulán megtudtuk a bejelentő
terít az aszfaltra, kinyitja a koffert és pillanatok be a Le Chambre des deputes-hez egy figyelemrehivatalban, hogy ott
alatt kipakolja az árut. Harisnyákat, zsebkendőket, méltó törvényjavaslatot.
csipkéket, piperecikkekel. Addig árul csak, mig
sem Sziuvits Miklóst, sem Koszmovszky
A javaslat megdöbbentő adatokat közöl Franciaközönsége van, aztán gyorsan összepakol és elBélát, sem pedig Exterde Tibort nem isország elnéptelenedéséről, amely folyton tart és
metrőzik
a
város
másik
szögletébe.
Valami
furcsa
merik, a három közül Szegeden a bejelentőújdonság van nála mindig. Fantasztikusan görbí- amely különösen a vidék mezőgazdaságában érezhivatal hivatalos bélyegzője szerint egyiktett acéldrótok, amelyekre bóditő eleganciával le- teti hatását.
nek sincs bejelentett lakása.
„Meg kell könnyíteni a naclonalizálást", — mondja
het megkötni a nyakkendőket, tűket és varázsa
javaslat és megállapítja, hogy a most érvényben
kapcsokat
árul
a
másik
harisnyákra,
hajfonatokba,
A bejelentőhivatal köziése félig-meddig meglevő rendeletek, ameiyek ötéves helybenlakáshoz
uj
rendszerű
nadrágtartókat
és
kézelőgombokat,
nyugtatott bennünket, mert igazolja azt a hitünés tekintélyes összeg (1800 frank) lefizetéséhez,
ket, amely szerint Sieged város
szdznegym- pár szál drót az egész, néhány színesre emaillo- hosszú rendőrségi eljáráshoz és kérvényezéshez
pléhdarab, a gyár, amely készíti, ott van valaezer lakója közül négy sem akadhat, oki esti- zott
hol a Butte Chomont kismestereinek tanyáján és kötik a francia állampolgársági jog elnyerését —
lakozna a Szózat sa/lóellenes akciójához.
Mivel a cikkek tömeges előállítása alig kerül valamibe. igen súlyosak és nem alkalmasak arra, hogy az
szeretnénk hitünkben íejesen megerősödni, Egy-két frankért veszik darabját — többnyire ide- ország elnéptelenedését a kivánatos idegenek benyomatékosan arra kérjük a Szózat szerkesztő- genek, mert a párisi ismeri már ezeket az etran- fogadásával ellensúlyozzák.
ségé, postafordultával közöljön velünk a négy geres ekeknek készülő apróságokat és nem váHárom éves helybenlakáshoz, büntetlenséghez,
némi vagyon igazolásához kivánja kötni a javaslat
csatlakozó állítólagos siegedirői közelebbi ada- sárolja.
Láttam bűvös késeket, amelyek konzervdobozt a polgárosítást, különösen megkönnyítve a hivatatokat is, mert különben nem győződhetünk
>r.eg léiezásükről és azl kel ene gondolnunk, nyílnak, burgonyát hámoznak és üveget vágnak los eljárási a mezőgazdaságban elhelyezkedni kíhogy a napról-napra közölt listákon szereplő egyszerre. Kis gépecskéket, amelyek tűbe fűzik a vánókkal szemben.
amelyek fonott
Igen kétséges, hogy törvény lesz-e a javaslatból,
nevek összessége mögöli sincs más, mint cérnát, kézi takácsszerszámokat,
nyakkendőket csinálnak percek alatt, örök cipő
a
tények mégis érdekesek és figyelemreméltók.
valamilyen muitszázadbeli airaantch.
fűzőket, amiket egyszer kell csak befűzni az uj
Terescsényi György.
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Az erdélyi M a g y a r P á r t
még nem kötötte meg a paktumot.
terjedt el, hogy a paktum feltárul.
Ez a hir
mzonban ebben a formában nem felel meg a
valóságnak. Anayi igaz, hogy a kormány nyilván a román ellenzéki lapok támadásainak
itatása alatt nem irta alá mig ax
egyezményt.
\ tárgyalások ennek ellenére sem szakadtak
neg és kilátások vannak
a megegyezésre. A
magyar párt erről hivatalos jelenest adott ki.

Kolozsvár,
február 10. Ai Országos Magfar
Párt és a román liberális párt közölt létrejött
megegyezés ugy a bukaresti, mint az erdélyi
rumén ellenzéki saitóban erős támadások
célpontja volt. Különösen a bukaresti Lupta ama
közleménye alspján, amely pontokba foglalva
ismertette a paktum hivatalos szövegét. A legutóbbi két napon politikai körökben az a hir
ttftAMMMMMAMMAMMAMMMM^

A csanádpalotai pletykabesxéd
súlyosan vádolt meg egy o m s t a
Vádaskodó hírek egy asszony halála rnia t. — A pontos vizsgálat megállapította
az orvos teljes korrektségét.
ás hogy váratlan halálát Kondor György orvosága okozta. A sugdolódzások hire az orvoi
tűiébe is eljutott, aki, hogy a további
gyanúsít-

£<énken emlékezetes még Csanádpalotánafc
s i a szenzációja, amikora falubeligysnussugrfolódg^sokra Kondor
György oitani kdsségi
> nos fegyelmit kért .®egs ellen. As orvot ÖRf jtjekn ésére az szolgáltatott okol, hogy Tischl*t Mártonné cssnádpaloiai asixosy, akit Kondor
György orvos kezelt, gyanús körülmények kösOit meghalt. A haláleset okozója, smit a hivaiiios haioitlémi vizsgálat megáhapiioíí, tetonusz
volt s ez órák alatt végzet! a beleggeí. Tischler
iMkártonné ugyanis s trsgiku* esst elölt syomor? íjdal teákról panaszkodott. Néháay népig hsain g fcezete tasgát, ra»jd elküldött Kondor
György orvosért, aki a víxsgálst uián efysxerü
rs ártatlan cdomel-port ni elő orvosságul. Az
í mony
be is ssedte a calomel-poroks?, ami

után borzalmas

kteok között

gatdsoknak

A varstists haláleset uián sugdolódzni kezdlak a faluban. Misdtöbbsn állították, hogy Tiscii-

balállal

Italt meg
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1/

Csütörtök,
mm. Hat. M. Lurdi meg. Protestűm Bertold. Nap ktl 1 úra 14 nrtUor,
nyagtstk
17 úra 16 perckor.
Soasogy>>sday?Ui nyitva d. », ? ö ~ N g , d. H, 4-7-ig.

'kszstsoi nyitvatí.e, lü— 12ig.
Egyetemi

könyvtár

(köxponti

isyitva íl, e. 8—1-ig, d. a. 3-~7-lg,

«gyeíera «. emelet)

A színházi előadások délután fél 4 és este fél B
árakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sándor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 298),
Moldíány Lajoa Újszeged (telefon 848). Nvitás reggel
Sél 8, zárás este fél 7 órakor.

— Elöljáróság! ü!é«í tsrtott ai ipirtiatülat
h t ipartestület eőljárőséga szerdán esie hat
erekor tartotta elöljáróság! ülését as ipartestület
ragftermében. Az előljá ósági üléaee, amelyen
Körmendy
Mátyás elnököli, teljes számban
részivettek az elöljáróság! tagok. Elhaiirosta az
iparíestSIei, hogy a széképület tl&ó terceit

izdzharmUcöimilüó

korona költséggel

átalakít-

tatja. £ . i tizenhétmillió korona béréit az
emeleti helyiségeket kiadja as iptrlestület a
Polgári Kaszinónak,
amely csak az ipartestületi
gyűlésekre bocsátja helyiségei! ax ipartestület
s-ndeikejtésfre. Elhatározta még as értekedet,

fogy adóügyi

tanácsnoki

állást

nem

szervez,

mivel annak beállítását egyelőre szükségteleninak tartja. Nigy örömmel vette tudomásul «z
rlőljáróság, hogy Oltovay Károly egy négycsöves
s ádiőkésjüléket adomáttvorolt ez Ipsrlesffíltíinsk.
Bemutatták ezután az 1926. évi
költségvetést,
amelyből kitűnt, hogy az ipartestület a folyó

' vre 444 millió

korona bevételre

számit,

mig

kiadásai 440 millió koronára
rúgnának,
Töbo
kisebb ügy Ietárgjafáta után as ülés nyolc
órakor ért véget.

Á l d o z z u n k
a közelmullb n

gyászos körülmények

ragyogó filmjével:

^

maga

csakis a kapitányság

vezetőjének

felhatalmazá-

sára adhat. Az újságíró azonban nem juthatott
be dr. Bottku Sándor randö főtanácsoshoz és
igy elhstároz's, hogy a lakcímeket
szabályszerű
uton tudakolja
meg. Visszament tehát a bejelen tC hivatalba, ott négy tudakozódó blankettát
kért, lefizette az értük járó illetéket, majd kiA hivstslos vegyvinsgálat tehát véget veteti töltésük u án áradta egy tisz viselőnek, akitől
Í csanádpalotai oktalan gyanusltgatlsoknak, azt a felvilágosítást kapta, hogy félóra múlva
amelyek egy lisztes orvos becsületét akarták jelentkezhet éríük. Tizenkét óra u án az ujságönkretenni és egyben teljes elégtételt szolgál- iró visszament a be Mentőhivatalba és kérte a
ludakozó kpokat. Az egyik tisztviselő éppen
tatott a meghuícolinak.
vissza akaría adni, amikor belépett a siobába
Thiry Lajos rendőrtanácsos és megkérdezte az
újságírót, hogy megszerezte e dr. Bottkától
as engedélyt. Az ujságiró közölte a tanácsossal, hogy bizony nem szerezte meg, de már a
elmeket szabályszerű uton, a törvényes dijak
A tisztviselők pótlékából is ls keli lefizetése árán megszerezne. Erre a tanácsos
venni » törvényes adót. Budapesti fudésitónk kije'enteUe, hogy a már ki öítölt ludakozó latelefonálja: US pénzSg^aiiniizleri rendelet sze- pokat csak akkor adja ki, ha erre az újságíró
rint a tisztviselői pMíékaiból
ts le kell vonni a felhatalmazást szerez a kapitányság vezetőjétől.
törvényes adót. A KANSz a rendelettel foglal- Magyar Lászió erre hajlandónak nyilatkozott,
de megjegyezte, hogy érthetetlennek lar'ja a
to^ni fog, mert sérelmesnek tartja.
— T&m&íés. Szerdán délután félhárom ára- ! bejelen őhívatal eljárását, mert mindenkinek
polgári joga a lakcimtudakolás és a rendőrtor fedették a Pál ucca 5. számú gyászhásból
tanácsos különös e'járását alkalomadtán szóvá
Faragó Albertet, a hosszas szenvedés után
fogja lenni. Thiry most magából kikelve, elvöreghalt nyugalmazott államvasuti főmérnököt.
rösödött arccal kiáltozni kezdett, kikért? magá\ Myás^zertartáson ssápszá^maí jeienkh meg nak, hogy egy állami hivatal eljárását újságokt rokonok, ax egykori pályatársak, a barátok ban kritizálja bár i és az ujságirót a lehető
és tisztelök. Dr. Liw Immirmel főrabbi jellemző legdurvább tenorban felszólítotté a hivatal
szsvíkkal ecsetelte as elhunyt értékes tulsidon- aionnali elhagyására. Magyar László a további
ágaii és munkásságát, amelyekkel hosszú időre fejlemények elkerülése érdekében távozott és
óevéste emlékeietát azoknak a szivébe, akik azonnal felkereste a kapitányság veieiöjét,
ÍÖ.ÍÍ.1 áiiiak hozzá, v&gy ismerték.
A gyiss- mivel azonban dr. Bottka Sándor nem tartózoeizéd elhangzása uián a msneí coeginduit a kodott hivatalában, panaszával dr. Borbola
sidó tehetőbe, ahol Faragó Albertet örök Jenő tanácsoshoz fordult, aki az ujságiró panyugalomra hetyezlék.
naszáról azonnal hivatalos jegyzőkönyvet veit
Knbellk 19 iki hangversenyének hírére a fel. Magyar László a jegyzőkönyvbe diktálta az
jegyelőjegyzések szokatlan tömege érkezik a eset minden részletét és kijelentette, hogy a
Harmónia
hangvetseoyrendezö vállalat Belvárosi rendőrtanácsos eljárását nemcsak személyes
sajtószabadság
Mozinál lévő pénztárához, ugy, hogy remény inzul usnak tekinti, hanem a
megsértésének
is,
mivel
az
inzultus
ujságirói
vin arra, hogy a világszerte ünnepelt nagy
hegedűst zsúfolt ház fogj i hallgatni. Jegyekárak munkája közben érte, anélkül, hogy a szabályoknak mindenben megfelelő eljárásával erre
20 ezer koronától.
rászolgált volna. Magyar László panasza alap— Az árvízkárosultak ielaegélyezésére lebruár
ján természetesen megindult az eljárás Thiry
15 én, hétfőn a Tisza-szálló nagytermében jő- Lijo3 rendőrtanácsos eilen.
tékonycélu bálát rendeznek. A bálát, aniely iránt
városszerte nagy az érdeklődés, az árvízkárosultakat lelsegélyző bizottság szegedi csoportja rendeli.
Belépődíj 20 eaer korona.
.. ^
J | t |M 9 m !],,!!„„„ ,„,,„,)U

Szegedi Polgári

Dalárda jelmeibálja a

Tiszában február hó 16 án, kedden.
342
Lampel és Hegyi cégnél (Pflspökbazár-épüSet) harisnyák szenzációs olcsó árakon. 296

M 20ny
"Egy érdekes
"
emlékének'1

kőit tlrunyt

filmcsillag emlékének
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"f felvonásos szerelmi drámává, u elyet
Caüiörtökőn mutat be a
Csak

kért

A hulla belső részeit még a mull é? december havában feifeüldtés a bírósági vsiysüsgaló
aiomáshoz, ahonnan a napokban érseeí le a
iivaSalos vegyészt váiaiz. A hulla belső részeiben h vizsgálit smml
mérgező anyagól
nem
aiált és ra$gáliipitaíták, hogy Tischler Máronné nem mérgeiéiben, hinema íelonuss feö«
íelleztébea nalt meg.

kiszenvedett.

3er Márton sé nem természetes

elejét vegye, fegyelmit

llen, Kérvá az eihüH Tíscbtcr Márionné leibon*
coláiái és a halál okának pontos megállapítását.

— Óriási lopott értékek nyamáia jutott a
miskolci rendőrség. Budapesti tudósítónk telefonálja: Miskolci Jelentés szerint olt egy kisebb
opás felfedezése nyomán a rendőrség Lapu
Qyula nevű fiatalembernél és apjánál, Lapu
Ferencnél óriási kincseket találtak. A két ember már hosszú ideje fosztogatott. Letartóztatták őket
UJ KÖNYVEK A DE LM AGYAR O R S Z Á G
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Nlkoláj Gogoly:
Mirgorod, M o l n á r Ferenc: Riviéra, Herez e g Ferenc: A híd.
- Az újságíró és a rendőrtanácsos afférja.
Szerdán délelőtt furcsa jelenet Játszódott le a
szegedi államrendőrség
bejelentőhivatalábm
dr. Thiry Lajos rendőrtanácsos, a bejelentőhivatal vezetője és Magyar
László ujságiró,
a Déimagyarország
munkatársa között. Az
afférnak — minden valószínűség szerint —
fegyelmi eljárás fesz a folytatása. Az eset részletei a következők: Magyar négy állítólagos
3zegedi lakos címét akarta megtudni a beletentőhivalalban, mert ezekre a elmekre mint
újságírónak szüksége volt. Tizenegy óra felé
megj lent tehát a hivatalban, amelynek ajtajában összetalálkozott Thiry Lajos rendőrtanácsossal. A réndöríanácsosnak előadta kívánságát, mire Thiry k jelentette hogy felvilágosítást

16 é v e n feiOUeknek 1

u m

üfesKis

Kubelik
h a n g v e r s e n y e II. 19

Harni o n i a

Február 11 én, csütörtökön

A mámor vámszedői...
7 feivoa^ Newyoik titkaiból.
Azonkívül:

Főszetep10:

LCSSÍC

S í i m pajíás mozizni.
Előadások kezdete 5, 7 éa 9 órakor.

L O W C

Burleszk
2 felvonásban.
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A Délmagyarország
Jack London,
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kölcsönkönyotárában
megvan Wedekind, Schaw,
Schnilzlerr
Courths-Mahler valamennyi magvarul megjeleni munkája.

Papp Gábort néhány héten belül
kettős csapás érte.
Papp Gábor festőművész munkásságát már igen
régóta ismerik Szegeden és tudják azt is, bogy
vásznaival beleirta magát a magyar művészettörténetbe. A jeles festőt, aki a legutolsó időkben
igen visszavonultan él, a művészetekre és a művészekre nem nagyon kedvező időkben, most né
hány hét öta egymás után érik a lesújtó hirek és
tragikus csapások. Néhány héttel ezeiőtt arrói értesítette egy szűkszavú távirat, hogy Budapesten
meghalt nővérének férje, Marczinhovlcs Gusztáv,
a budapesti gázgyár aligazgatója. A haláleset egészen hirtelenül érte a családot és
a tragédia annál Inkább érte súlyosan a
festőt, mert közötte és nővére közt igen
benső meleg kapcsolat áll fent már gyermekkoruk
óta, Papp Gábor ekkor azonrtal felutazott a fővárosba és hosszú ideig lesújtott és egyedül maradt nővére melleit maradt a gyászban. Azután
visszajött Szegedre, de munkájához nem tudott
igaz kedvvel Hozzákezdeni, mert még sokáig sógora tragikus halálának nyomasztó suiya alatt volt.
Még el sem felejtette a festő ezt a csapást, ami
kor most ujabb csapás érte. A tegnapi napon ijraéi
szűkszavú iávirat érfceseit Szegedre P«pp Gábornak — ezúttal azonban benső barátja, dr. Ács
orvos címére. E s a távirat pedig azt mondotta
szűk szavaiban, hogy Marczinkovics
gázgyárigazgató nemrégen özvegyen maradt felesége Újpesten
amikor lakasára akart hazatérni, súlyos villamoskatasztrófának lett szerencsétlen áldozata. A vilía
mos elgázolta özvegy Maiciinkovicsné, születest
Papp Karollnt a az újpesti mentők igen súlyos,
életveszélyes állapotban vitték be a korházba. Dr.
Acs kimeietesen ezután tudomására hozta a kétségbeesett festőnek az ujabb csapást és most már
Papp Gábor egészen lesújtva ismét útnak induit
Budapestre a nemrégen özvegyen maradt nővére
kórházi ágyához. Nem tudni, mit hoz a jösrő, de
Papp Gábor olyan hangulatban indult el a fő
városba, hogy nem igen fogja a kezébe venni rö
videsen az ecsetet.
— Hat detektív vigyáz 40 000 ember köz
biztonságára. Ismeretes a nyilvánosság előtt, hogy
a trianoni szerződés óta, Szegeddel elleniéiben,
hihetetlen fejlődésnek induit Békéscsaba. Egymás
után kezdődtek meg a legnagyobb építkezések,
raktároka', állomási helyiségeket kezdtek épiieni,
mivel szinle az egész délvidéki magyar tranzitforgalom Csabán megy keresztül. Ezzel a jelenséggel együtt Síinte egyszerre megnövekedett a
város forgalma is, ugy hogy ezzel egyidejűleg
nagyobb rendőri apparátusra is volt szükség, mert
hiszen a nagyobb forgalommal
a bűncselekmények száma is megszaporodott. Amikor a rendőr
ség államosilásávaí államrendőrség került Csabára
is, a detekiivtestületbe mindössze hat embert osztottak be. Ez a hat ember az elmúlt években a
legleikiismereíesebben végezte egyre torlódó és
szaporodó munkáját. A detektivek munkája igen
nehéz voit, mert hiszen a város igen nagy területre terjed. A munka pedig 3zinte hétröi hétre
szaporodott, a detekíivek már már nem tudták elvégezni a túlterhelés miatt. H szen el sem lehet
képzelni azt, hogy mindössze hat detektív működ
jön egy negyvenezer lakosú városban. Most azután a detekíivek, hogy a város rendőri ügyeit
telkiismereíesen és eredményesen íudják elvégezni,
kötéssel fordultak a szegedi rendőrRcrüíeti főképi'
tányságtioz, amelyben szí kérik, hogy sürgősen
egészítsék ki a csabai detektív- testületet, mert
enélküt nem lehet eredményes munkát végezni.
Értesülésünk síeriní ez a keré3 már a kerületi főkapitány előtt fekszik és már foglalkoznak is az
üggyel. A kerületi főkapitány még a mai leszanáU
világban is bizonyára módot kivan találni ennek
a kerésnek teljesítésére.
A Visszhang D a l k ö r jelmezes báljára a
Kass terme fel lesz diszitve. Jelmezesek felvonulása és egyéb firsangi ak uális bohőságo*.
A bál iránti felvilágosítások ifj. Metzgernéi,
Feke esas ucca 18. Telefon 10—60.
— Lexikon cim alatt az egész országra füterjeúö
kereskedelmi, ipari, gazdasági, társadalmi és művészeti címtárt ad ki a budapesti Lexikon-kiidóvállalaf,
melynek adatgyűjtése most folyik S legeden. A könyv,
ha elkészül, nagyban előmozdítja a kereskedelmi érint
kezést.
TeatAncdfllutád lesz vasárnap a Tis.aszailo emeleti termében. Kezdete délután 5 órakor. Jaz<-B*nd.
UJ KÖNYVEK A D É L M A G Y A R O R S Z Á G
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN W e l l s : Ugh
L ő n i , U p t c n S i n c l a i r : Az acs fiának
hívnak, C s e h o v : A koldus, Z o l a : Claude
vallomása, P1 o 11 n o s : A szépről és a jóról,
dr. K é r é s z y : A politika mint művészet és
mint tudomány...

Piaci razzia a zugárusok után.
Szerdán reggel

huszonhét dugáruit

A legutolsó időkben tudomására jutott a rendőrségnek, hogy szinte az összes szegedi piacokon
nagyon elszaporodtak a minden engedély nélkül
áruló zugárusok. Emiatt a legutolsó időkben számos
panasz is érkezett a rendőrségre, mivel a legális
árusok ekszisztencláját komolyan veszélyeztette mér
ez az egyre fejlődő jelenség. I leiékes helyen azon
nal tisztában voltak azzal, hogy ennek a jelenségnek is ugyanazon oka van, mint sok minden mis
bajnak: az általános gazdasági válság, a szaná
lás, a szegénység és az egyre fokozódó
munkanélküliség. Mindenki érzi azt, hogy a kétségbe
esett emberek, akik már hónapok óia állanak
minden munka nélkül, minden kínálkozó alkalom
után örömmel kapnak, de a meglévő törvények és
rendelkezések alapján el kell járni
a
zugárusok
ellen, hiszen komolyan veszélyezteti a legális keres
kedelmet. Ezért azután eíhatározíák, hogy razziákkal fogják megakadályozni
ennek a jelenségnek
fejlődését, annak ellenére, hogy tudták illetéki s
heiyen aat, hogy ezzel a módszerrel rtetn lehet
megszűntetni a nyomort és más
kormányintézkeáések kellenek arra, hogy munkaalkalmak teres;tődjenek a munkanélküliek számára.
A szegedi rendőrség azonban figyelemmel a
meglevő rendeletekre, szerdán a kora reggeli
órákban rajtaütésszerű razziát tartott a piacokon.
Az előző megfigyelések alapján ugyanis a zug-

fogtak el a detektivek.

árusok leggyakrabben a hetipiacok napján árasztják el a legkülönbözőbb piacokat. Nem volt még
nyolc óra sem, amikor ma reggel a rendőrségről
Véber Árpád rendőrkapitány vezetésével egy na
gyobb különítmény indult el a piacokra. A razziát
a megszokott formák között vitték keresztül és
senkisem szabadulhatott ki a rendőr- és detektivgyürüből. Minden árusnak igazolnia kellett magát,
hogy van-e iparjoga, jogosan árul e a piacokon.
A razzia eredménye az, hogy huszonnyolc embert
fogtak a detektívek, akik mind zugárusok, egyiknek sincs semmiféle engedélye és csak titokban
árulták a legkülönbözőbb árusat, rendszerint minden hetipiac alkalmával a kora reggeli órákban,
gondolván, hogy ekkor még nincs olyan nagy
ellenőrzés. Eteket az embereket a razzia attri
azonnal előállitották a rendőrségre, ahol megindították ellenük az eljárást a tisztességtelen
versenyről szóló törvény alapján. Az előállított zugárusok közül a legtöbb azzal védekezett, hogy
semmijéle más keresete nem volt, kénytelen volt
tehát nagy nyomorában ehhez a módhoz fordulni.
Ezek az árusok egyenként mindenféle áruval
kereskedtek, semmitől sem riadtak vissza és azt
is megtették sokszor, hogy a hajnali órákban a
tanyaiaktői összevásárolták az árukat és azután a
piacokon lényegesebben drágábban adták tovább.

— Orvosok assfcülése. A m. kir. Ferencz József
— A ssegedi honvédtőrvényaiék KecskeTudományegyetem Barátai Egyesületének orvosi szak- méten halálra ité t egy függelemsértő katoosztálya és a vele egyesült Szegedi Orvosegylet feb- nát. Kecskemétről Jelentik: A szegedi honvédruár 13-án a sebészi klinika tantermében orvosi szak.
ülést tart. Elnököl: Dr. Lőte József. Tárgysorozat: ?. törvényszék szómba on kiszállott Kecskemétre-,
Or. Heiner Lajos: Komplementkötés gonorrhoeán'il. hogy itélkezzcu Réz György tüzérről, aki októ2. Jeney Endre: Az aiapanyagforgalomról ép és kóros ber 8-án éjszaka függelemsértést
követett e .
viszonyok között. — Itt közöljük, hogy az orvosok Réz György sz említett napon boros hangulat*
egyesülele a következő meghívót teszi közzé: Érteegyik felebbvalőfának.
Mi sítjük a szakosztály ni. tisztelt tagjait, hogy évi rendes ban nem tisztelgett
közgyűlésünket folyó hó 2 -án, a szakülés befejezése kor Császár Gjula gyalogsági szakaszvezet
után tartjuk meg a sebészeti klinika tantermében. Tárgy- emiatt kérdőre vonta, feleselni kezdett vele és
sorozat: I. Titkári jelentés. 2. Tisztújítás. 3. Indítvá- nem teljesítette azt a parancsot, hogy térjen
nyok. Ha a közgyűlés a tagok számára való tekintettel
nem lenne határozatképes, ugy folyó hó 27 én tartjuk vissja a laktanyába. Szóváltás támadt a k£
meg, amikor a megjelentek számára tekintet nélkül katona között és Réz György egyszerre csak
határozatképes lesz. Indítványok az alapszabályok szuronyt rántott és a szakaszvezetőre
rohant
szerint csak akkor tárgyalhatók, ha nyolc nappal előbb A szakaszvezető csak nehezen tudta a katona
a választmányhoz írásban benyujtattak. Dr. Jancsó
kezéből a szuronyt kicsavarni. A tárgyaláson a
Miklós, a szakosztály elnöke.
vádlott öntudatlan részegségével védekezett, a
S z a b ó k bfllja a Tiszában február 14-én.
tanuk
ellenben azt vallották, bár ivott, még
Katonazene játszik.
343
sem
volt
beszámithatatlanul ittas állapotban. A
— Protestáns egyetemi hallgatók táncestéivé. A
bíróság
sokáig
tanácskozott és csak éjszaka
református egyetemi hallgatók „Bethlen Gábor*-köre
és az evangélikus egyetemi hallgatók .Luther'-ezövet- hitdgiték ki az ítéletet. A katonai törvényszék
sége február 16-án, kedden este fél 9 órai kezdettel a Réz Györgyöt golyóáltali halálra Ítélte. A védő
Kass-szálló nagytermében közös műsoros táncestélyt
rendeznek. Csaiádjegy három személyre 6Ü.ÍC0 korona, semmtségi pi nászt jelentett be.
személyjegy 25.«,lü korona, egyetemi hallgatóiul?i;
Ügyvédi n y o m t a t v á n y o k legújabb minta
MÍ.'Jt o korona. A rövid, de érdekes műsoron dr. Buday szerint kaphatók Kovácsnál Szeged, Kölcsey
Árpid egyetemi tanár szerepel „Bethlen Gábor pél35v,
dája* cimü megnyitó előadásával, Kolbay Ildikó, a ucca 4. Telefon 10 48.
városi színház primadonnája dalokat énekel, szaval
N ő i és férfi d vatmellények, harisnyát,
dr. Király Ferenc, Vieutemps szerzeményét hegedűn
dr. Belle Ferenc, zongorán Belléné Csurgay Annuska keziyűk, szvetterek jó kivitelben a legolcsóbbak
adja elő, zárószói mond Paraszkay Gyula joghallgató. Ariadné kötött- és szövöttárugyár részv.-társ. fíUJ KÖNYV A DÉLMAGYARORSZÁG KÖL- elárusitó hílyéi?, Szeged, Tisza Lajos körút 3 2 . m
CSÖNKÖNYVTARÁBAN. R o m á n n é G. Klára :
Írás és egyenlőség.
— „fi* fizoni *5ii etít, naí n«in költ a
vásni" . . . Sterdán délelőtt hatalmas alsó
Hangversenye II. (9
Harmónia
lanyai küldöttség jelent meg a polgármeste r
előít. Több mint száz alsótanyai gsüda tömörül! erre a cílra, három gazdakör vezetősége
és tagjai. Szónokuk a poigárs'es'emek beje
letttette, hogy az a'sótanysi gazdák tiltakozzak
a vasúti hoziájírulás ellen, amslynek fizetésére
a közgyűlés nzabátirendele ileg köteleiig aso
kat a gazdákat, akiknek földjSk az éyiterdö
kisvasút mellett terűi el és igy a vasút meg
növeli majd értékűket. „Inkább nem feőll az s
, vasú*, ha velünk fizettetik mö£" — mondták
kóiU baa a gazdik. A polgármester telkes tdöbessédet tátott a küldöttség előtt a vasú! Hely t . K fejtette, hogy a kisvasút milyen nagy áldást Jelent a távoleső tanyaviligra uj bBségneV %
HIHLAP- fis NTOMDAVÁILAU.T BT.
és gazdagságnak lesz a fonás >, mer* » város*
mint piacot kiviszi a lege rej eltebb anyáira is.
KÉSZlT
a legmodernebb kivitelben árjegyzékeket, körA gazdák megílj^n zhs a poigárm** ert, de
leveleket, levélpapírokat és számlailrlapokat,
azért nem fogadtak e'i az érveiéit. „H fizetni
plakátokat, címkéket, mindenféle kereskedelmi nyomtatványokat, továbbá
köll, hát ne lögyön vasút, eier évit
ö< vó«
legjobb anyagokbúi e.söranguan
a tsnja nélküle, ntfg lösz K.ég egy darabig —
kikészített Üzleti könyveket
é» egyéb folyóiratokat.
ö. m. a.f."
K é r j e n árajánlatot
Uj tánckurzuaok k e z d ő d n e k Régész
tánciskolájában (Tisza-szállo I. em.). Diákok
S Í K O R D, P B T ö r i S A N D O R részére délután 6 órakor, felnőiteknek e» e 8
S U U X H U T t. T E i a r o N 10-34
órakor. A legújabb táncokból mattánordk.
Egyeieknek és csoportoknak egész nap .anitás.
Jelentkezes délulán 6 Aratói.
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Színházjegyek a Délmagyarország jegyirodájában!
— Szercncaétlanség a mtgvadult ló miatt.
Szerdán a reggeli órákban könnyen igen >u'yos
következményekkel járható szerencsétlenség történt a Tisza-szálloda előtt. Egy százados, aki
éppen akkor érkezett Szegedre, az állomásról
konflison a Tiiza-tzállodához hajtatott. A kocsi
már majdnem elérte a szálloda bejáratát, amikor a ló, ismeretlen okokbíl, hirttlea
megvadult

Sport
Magyarország—Belgium.

Ma
indul
útnak
három
MLSz
kisérő
vezetése mellett a magyar válogatott csapat,
és eszeveszett tempóban
magával
ragadta a hogy vasárnap összemérje erejét Brüsszelben a
tlakkert.
A százados, látva, hogy hiába való a belga válogatottal. A mult évi sorozatos kudarcok
kociisnak minden erőfeszitése, hogy elkerülje a során, melyek a magyar válogatott csapatokat
érték, a belgáktól 3 : 1 arányú vereséget szenvedsúlyosabb katasztrófát, kiugrott a robogó kocsitünk Budapesten. A mérkőzés után megállapodtak
ból. Az ugrás oly szerencsés volt, hogy csupán egy Brüsszelben lejátszandó revanche-mérkőzésben,
könnyebb zuzódásokat szenvedett. A ló ezután melynek idejét február 14 ben állapították meg.
elszakította kötelékeit és megvadultan tovább Megfeledkeztek azonban arról, hogy ez az időpont
rohant. Pelrohant a hidra, ahol az egyik rendőr, még télre esik, hogy a játékosok kondíciója ezért
még mle'ött nagyobb szerencsétlenség történt nem lehet megfelelő, összes fővárosi csapataink,
volni, kardloppal
dllttoita
meg a vágtató meg- a 33 ások és a NSC kivételével, pihentek, a játé
kosok nem is tréniroztak. Az elmúlt vasárnap a
vadult lovat.
MTK, FTC, NSC és Vasasokból álló kombinált
csapat a bécsi WAC-al játszott és Márlássy
szövetségi kapitány az itt szerepelt játékosokat
vette elsősorban figyelembe a válogatás szempontjából. Még vasárnap este összeállította a következő
csapatot :
A szinház heti m ű s o r a :
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárakkal,
Déri Rózsi vendégfelléptével: Falu
rossza.
Csütörtökön este: A szeretem és a halál játéka. Ezt
megelőzi: 1812. Csajkovszki
zeneképe. Bérlet B. 12.
Premier.
Pénteken: A szerelem és a halál játéka.
Ezt megelőzi: 1812. Csajkovszki
zeneképe. Bérlet A. 13.
Szombaton délután ifjúsági előadás: A
cigányprímás.
Szombaton este Ráikai
Márton vendégfelléptével:
' i jó Budapest. Bérletszűnet.
,'asárnap délután rendes esti helyárakkal:
Annabál.
Vasárnap este: Farsangi lakodalom.
Bérlet B. 13.

* Hubert Etel sikere Brfimtben. A szegedi
születésű és Szegeden is jit ismert Habért Etel
operaénekesnő — apja évekig volt a szegedi folyammérnöki hivatal főmérnöke — sikeréről számol be mai számában a Pester Lloyd. A fiatal és
nagytehetségű művésze ő tavaly még a budapesti
Operaház tagja volt, ahol megismerkedett az épen vendégszereplő tenoristával: Nasta Mihállyal,
'asta feleségül vette Hubert Etelt, aki azután
megvált az Operától és férjivel együtt Brüruibe
utazott. A brünni Stadttheater tagjául szerződtette
Nastát, mig a fiatal énekesnőt állandó vendégnek
kötötte le. Hubert Ételnek, — akinek tehetségét
már Budapesten is méltányolták — legutóbb igen
jelentős sikers volt Brűnnben a Lohengrin ben és
Salome.ben. A lapok egybehangzóan kiemelik a
fiatal magyar énekesnő zengő drámai hangját és
markáns alakítását.

K

Fischer
(VAC)
Orosz II.
Dudás
(VAC)
(KAC)
Fuhrmann
Buza
Rebro
(FTC)
(UTE)
(MTK)
Rémay III.
Molnár
Rémay II,
Pipa
Szidon
(MTK)
(NSC) (33 FC) (UTE)
Tartalék: Papp (ETE) és Takács (Vasas).

Kubelik
Harmónia

hangversenye II. 10

Nehéz helyzetben volt a szövetségi kapitány a
csapat válogatásánál, mert a válogatott standard
játékosai betegek. Zsák, Zloch és Fogl II. betegség cimén lemondtak és igy nem találhatott jobb
közvetlen védelmet, mint a Fischer—Grosz II.—
Dudás trió. A halfsor összeállítása mindig a legnehezebb feladat volt, mert a centerhalf posztjára
nem lehetett eddig megfelelő embert találni. A két
szélsöhalf megfelel és ha birják majd tüdővel,
bizunk a csapatban. A támadósor öt embere négy
csapatból rekrutálódott, akik a legkülönbözőbb
stílust játszák. Igy el lehetünk készülve, hogy
kombinatív játék nem lesz, de miután gyors és
küzdőképes játékosokból áll, remélhető, hogy szebb
eredményt ér el a válogatott a tavalyinál. Ha
szivvel lélekkel fekszenek a játékba, még győzhetnek is.

AUTÓ É8
MOTOR

* A szerelem és a halál Játéka. Romáin Rolland
világhírű drámájának ma esle lesz a bemutató előadása.
A Ford-autó mint taxikocsi.
A szinház prózai személyzete Baróthy főrendező vezeA
taxiautók
gyorsabb, praktikusabb és gazdatése mellett teljes felkészültséggel várja a mai bemuságosabb voltuk következtében a nyugati államoktatót, amely iránt várakozáson felüli érdeklődés mutatban immár teljesen kiszorították a lólogatu bérkozik. A nagyszerű teljesítményeket igénylő vezetöszerepeket Kaszab, Ladomerszky, Feleky, Baróthy, Gonda,
kocsikat és nagymérvű elterjedésük folyamán imHarsányi, Herczeg, Falus és Rogoz játszák. A darab
már hazánkban is mind nagyobb tért hódit a fürge
előtt Csajkovszki .1812* cimü ünnepi nyitányát játsza
autótaxi. Szegeden csak néhány hét előtt jelentek
a zenekar Andor igazgató vezénylésével, amit a színmeg az első taxaméterrel ellátott bérautók és hi
padon élő és mozgó scenirozott képek kisérnek Bahető, hogy itt is el fogják foglalni a iófogatokkal
rótby tervezésében, Napoleon álomszerű víziója gyaszemben a vezető pozíciót
nánt egészen a francia sereg pusztulásáig.
Szeged városának és környékének speciális vi* A szerelem és a halál Játéka csütörtökön és
szonyai, a szegedi uccák rendezetlen vagy csak
pénteken van műsoron
alig alig rendezett volta, valamint a Szeged kör* Ma délután rendkívül mérsékelt hely árakkal,
nyéki utak szomorú állapota: tagadhatatlanul neDéry Rózsi vendée'ellép tével: Falu rossza- A kihéz feladat elé állítja a taxikocsikat, mint általáváló primadonna, kinek minden egyes felléptét telt ház
nézőtere szokta ünnepelni, ma délután rendkivül mérban véve, minden gépjármüvet. Igen nagy figyelsékelt heyáru előadáson lép fel ebben a szezonban
met kell tehát szentelni a taxiszolgálat részére
másodszor a szegedi színpadon. Helyárak: 3GOO korokiválasztandó autótípusnak és a tsxivállalkozónak
nától 18.( 00 koronáig.
gondosan meg kell választania a kocsit, hogy üze* Rátkai Márton Szegeden. A Király Szinház népmének folytonossága és ebből eredően a vállalkoszerű művésze, akinek már a szegedi szinpadhoz is
zás rentabilitása biztosítva legyen. Mert nemcsak
fűződnek felejthetetlen emlékei, szombaton egyetlen
a rossz közlekedési utak és utvonalak támasztotta
előadásban lép az idén a szegedi közönség elé. A
követelményekkel
kell számolni, hanem azzal a
„Régi jó Budapest" Brandbuber Tóniját játsza, mely
körülménnyel is, hogy az autótaxikocsi állandó
szerepével Budapesten száznál többször kacagtatta meg
igénybevételének nem szabad huzamosabb ideig
a közönséget. A felemelt helyáru előadásra a kedvezményes színházjegy váltására jogosító szelvények értartó fennakadást szenvednie a kopás vagy esetvényben maradnak.
leges defektek folytán kicserélésre vagy pótlásra
* 8«ombaton ^délután ifjúsági előadás: A „Cigányprímás".
* Vasárnap délután rendes esti helyárakkal:
.Annabál'.
* Herczeg Ferenci .Hid'-Ja. Ez a színmagyar
irodalmi munka a szegedi szinház előkészületben
lévő nagy drámai eseménye. Az Illusztris szerző
a Nemzeti Színházon kivül eddig csakis Szegedre adta
beleegyezését a vidéki színházak számára letiltott mű
előadásához. Herczeg. Harsányi, Oonda, Kaszab és
Baróthy főszereplésével éa a teljes társulat közreműködésével folynak már a próbák Baróthy rendezésében.

ménynél fogva is, hogy a Ford-gyírtmányok, a
sürün felállított autorizált képviseletek által fentartott alkatrészraktárak és gyárilag felszerelt javítóműhelyek révén üzemfolytonosság tekintetében
teljes biztonságban lehetnek, amennyiben bármikor,
azonnali műszaki segélyt kaphatnak. Szegeden
például a Szvaton és Kucses cég, a Ford-gyárak
autorizált képviselete, tart fenn hatalmas komplett
raktárt eredeti Ford alkatrészekből és ugyanitt található a speciális gépekkel felszerelt gyári javítóműhely Ford-gyártmányok részére.
Az üzembiztosság és üzemfolytonosság minden
autónál fontos, de ez a két körülmény az autótaxinál egyenesen elengedhetetlen faktor, mert
hiszen elég, hogy a taxi akár csak néhány napon
keresztül is üzemképtelen legyen, hogy tulajdonosa
milliókra menő, többé be nem hozható veszteséget
szenvedjen, az elmaradt fuvardijak révén.
Környékünkön már nagyszámú Ford-autó teljesít bérfuvarozást és lát el tsxiszolgálatot, mig
Szegeden most térnek át a Ford autónak taxikocsiként való alkalmazására, ugy, hogy rövidesen
Szegeden Is az ucca képéhez fognak tartozni a
fürge, kényelmes és olC3Ó Ford-taxik, melyek a
környéken, a rossz útviszonyok mellett is, ott, ahol
más kocsik csak nagy nehézségekkel, vagy egyáltalán nem tudnak boldogulni, pompásan megállják helyűket.

szoruló alkatrészek miatf.
Végeredményben tehát a taxiszolgálatra használt
kocsi épitési módjának olyannak kell lennie, hogy
a célnak még a szegedi nehéz viszonyok között
is legjobban megfeleljen, azonkívül meg kell adva
lenni a kocsi számára annak a lehetőségnek, hogy
mindenkor azonnali speciális műszaki segítséget
kaphasson. E követelményeknek ideális módon
felel meg a Ford-autó, mely nemcsak szerkezeténél és épitési módjánál fogva van elsősorban a
taxiszolgálaira predesztinálva, hanem anon körül-

^ E i b o r s u g á r ^

MEINL
UJTERMÉSÜTEÁ
KLAUZÁIo T É R 2.
Legjobb gyártmányú
rek, e h i n a t z D s t

s v á j c i órák, d l t a f O S é k s z e d í s z t á r g y a k szép
választékban

Csűri órásnál TS* é ,
Kárász
j y

ucca 16. szám. lüasífl
Olcsöa.
Tekintse m t j áras kirakataimat.

Fatelepengedéllyel biró
és beépítésre

is legkedvezőbben fekvő, tehermentes

f e l e k

Tudakozódás

e l a d ó . "

Koch Bélánál, Vadász ucca 4. szám.

BáU és esküvői

meghívókat

Ízléses kivitelben készít a
Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.
Petőfi Sándor sugárut 1.

Telefon 16-34.

Hirdetmény.
Egyik ügyfelem megvette Nagy Károly szegedi, Szillé rí sugárut 14. szám alatti lakosnak
szatócsűiletét.
Felhívom enné fogva Nagy Károlynak üzleli
hitelezőit, higy követelései et irodámban (Kos>uih ucci 21. z ) legkésőbb folyó hó 15-én délig
jelentsék be, mivel a később jelentkezők követeléseiért ügyfeleit nem vállal fejlőéi éget.
Szegeden, 1926 februá 10-én.
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'Rádió

A Délmagyarország kölcsönkönyvtára

W V A T V B X i r O P SZÖLLŐS KÁJtOLT.

teljessé

k

nagyobb leadóállomások
ma? m ű s o r a .
Február 11, csütörtök.
(A városa** utáni ázása I hullám boszz.í

Rádiókészülék és alkatrész legolcsóbb
Szöllösnél, Széchenyi tér 8.
Budapest 546. (2 Itw.) D. e. 9.30, délután 12.30 és 3 óra-

kor: Hűek, közgazdaság. 4.30 órakor: Katonazene.
Műsor. 1. Tánczene. 2. Strauss: Bor, asszony és dal,
keringő. 3. Waldteofel: Siesta, keringő. 6 órakor: Ifj.
Gonda Béla iró előadása. Este 8.30 órakor: A „Buda pesti
zongoratrió'' hangversenye. Szereplők: dr. Kerntler
Jenő zongora, Róth Miklós hegedű, Róth Oyőrgy gordonka. 1. Beethoven: C-moll trió. 2. Grazioli: Cselló
szonáta. 3. Brahms: C-dur trió, op. 87. 10 órakor:
Tánczene.
Bécs >3C. (5-6 kw.) Délelőtt I I órakor: Hangverseny. Délután 4.tS órakor: Hangverseny. 5.15 órabor:
Görög mesék. Este 8.15 órakor: A bécsi szimfónikus
zenekar hangversenye. 1. Mendelssohn: A „Suy Bias"
nyitánya. 2. Wagner: Waldweben a „Siegfried*-böl. 3.
Beethoven: Zongoraverseny G dúrban, op. 58. 4. Dalok
zenekarral. 5. Marschner Aa jenem Tage a „Hans
Heiling"-bői. 6. Mozart: Ária a „ Varázsfa volá'-ból. 7.
Schumann: Elfő szimfónia B-duiban (Tavaszi szimfónia).

Berlin 5f5 és576.(lf1 és4.(5k w ) Délután4.30—6óráig:
Tarka-délután. Este 8.% óráig: Gramatzki rádióregénye^
A katasztrófa, 14. folytatás. 9—10 óráig: Hangverseny.
10.30- 12 óráig: Tánczene.

Philips-csövek vezérképviselete Szöllösnél.
Boroszló 418. (1.5 kw) Délután 1.45- 2.45 óráig:

Rádiózenekar. 5- 6 óráig: Balletzene. Este 8.30 órakor: Schumann-est
Majna Frankfurt 470. (' .5 kw.) Délután 4.15—5 4' óráig:
Operettekből. Este 7 órakor: C. M. v. Weber: .A
bflvÖ8 vadász", opera 3 felv. (közvetítés). 16.30—12
óráig: A berlini tánczene közvetítése.
Hamburg
392.5. (1.5 és 10 I w ) Délután 4.15 órakor:
Az operaintermezzo (kamarazenekar). 5 órakor: Csellószonáták. Este 8 órakor: Rádiószínpad.
Königsberg 463. (1-f-l kw) Délután 4.15-6 óráig:
Operettdélután. Este <.30—9 óráig: Hangverseny.
Königswusterhausen
1300. (18 kw) Este 8.30—12
óráig: A berlini műsor közvetítése.
Lipcse 452. (t.5 kw.) Délután 4-5.30 RádiózenekarEste 8.15—9.1 !> óráig: Kamarazene. 9 39—11.30 óráigRádiószínpad.
München 485. (1.5 tw.) Délután 4.30 órakor: Rádióxepekar, Este 8 órakor: Mandolio- és gitárhang ven eny.
9.10 órakor: Hartleben: ,Die Lőre", vigjá ék 1 felv.
10.05 órakor: Rádiózenekar.
Münster 410. (3 kw.) Délután 1.15-2.30 óráig: Rádiózenekar. Este 8.S0 órakor: A rádiózenekar szimfónikus hangversenye.

Antennaszerelés Szöllösnél.
Stuttgart 446. (1.5 kw ) Délután 4.30 órakor: Rádiózenek ar. Este 8 órakor: Utazás a föld körül. 18. és
utolsó állomás: Stuttgart. 9 órakor: Szórakoztátó-est.
(Bariton, tenor, szavalat, zenekar).
Bern 315. Délután 1 órakor; GramofoHzene. 4 órakor: Zenekar. Este 8.30 órakor: Zenekar. 9 órakor:
Előadás. 9.20 órakor: Zenekar. 9.5Q órakor: Előadás.
10.05 órakor: Zenekar.
Zürich 515. (1.5 kw.) Este 8.30 órakor: Olasz romantikus est
Milano 320. (1.5 kw.) Délután 4.30- 6 óráig: Hirek,
utána hangverseny. Este 9-11 óráig: Hangverseny.

Állandó akkumulátortöltés dinamóval
Szöllösnél.
Kóma 425. (2.5 kw.) Este 8 40—11 óráig: Ének- és

zenekai hangverseny.
Barcelona 462. Este ir.0* órakor: Népszerű hang.
verseny. 12 órakor: Közvetítés.
Barcelona 325. Este 7.05 órakor: Hangverseny és
szavalat 1U órakor: Előadás. 11.15 órakor: Énekhangverseny. 11.35 órakor: Rádiókvintett. Fantázia a .Pillangó kisasszony'-ból.
Toulouse 44'. (2 kw.) Este 9.45 órakor: Tánczene.
Brünn 75a (0.5 kw.) Este 7 - 8 óráig: Koncert.
8.10-9 óráig: Enekhangverseny.
Prága 386. (5 k w ) Este 9 órakor: Smetana: .Az
eladóit menyasszony" (közvetítés a nemzeti Operából).
Daventry 1600. (25 kw.) Este 8.25 órakor: Zongoraszóló Liszt műveiből. 9 órakor: Hangverseny. 11.30
Arakor; Tánczene.

Rádiókészfiiékek szakszerű javítása, behangolása Szöllösnél, Széchenyi tér 8.

Sostai*ics és Tóth
reklAmvállalata
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Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25.
Készti

vetítő lemezeket, plakát',
zéseket, üzleti és kirakati

1926 február 11.

reklám-tervefeliratokat.

Egyetemi hallgató, perfekt
német levelező, fél napra
foglalkozást keres. ?Si«dóban.

teszi

nagy

irók

magyarul
megjeleni
müveinek
könyvei a
következők:

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

Havi

dij: előfizetőknek

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 mesél
Eden Martin, 2 kötet
„
A barna farkas
12.000,

munkásoknak

tisztviselőknek
hetenként

érkezett

ilyen

London:
„
„
„
„
„
„
,t
„
„
„

Farkasvér
A magas északon
Fehérek és színesek
Vén kalóz kincse
Északi Odvsszea
Kóbor csillag
A hold völgyében
Lázadók
Országúton
Snark
A ve dáliát
tóték az élettel
„
Kalandok világa
„
A hitehagyott
Ádám előtt
Szabó: Segítség, 3 kötet

mindenki

IOJOOO,

2ooo.

Most

másnak

20

000,

Telefon 306.

A P R Ú H I R IDETÉSEK
A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamai. Vzhb
iák 1 Angoi font 346510-8s7760, cseh korona . 2109,52118,
dinár
1210-1257,
dollár 71355-7165?,
Irancia fnuW 2630—2650, holland fortat 2857C—
23700, lei 310—31P, léva 490-530. líra 286S>888, márkit H6966-17*16, osztrák íchiüing 1C0.22ltí 54, dán toron* 17575 Í762S, wájci frank 1373013785, belga frank
3236- 325!,
norvég koroaa
14475- 1452*, svéd korom 19C93-1915G, Ssngyt)
uoty 94C0—1Q0S0.
ÍMtizdki Amsterdam 38545—2804;, Beleié 1251
1267, Berlin
16966-17016, Bukarest 304.5-309.5
Srüszizel
3236 - 3251,
Kopenfiágai
7575 17625,
Oslé 14475—14525, London 3*6635-347635, Milánó
2872—*837,
NewyorSi
265-7E 465, Pária
2f21—26B7,
Prága
2110-5118,
Szófia 490530, Stockholm
Í-3C90—19150, V a w 9550-100^0.
Wien 1Ü0^3-1C055, Zürich 13724-13764.
Zürichi tőzsde. Nyitási Páris 19.10
kendős
K25.25. Newyork 519.25, Brüsszel 23 63, Milauc
;Q 9', Amsterdam
M.8.1C, Berlin
123J5Í, WieK
S.Sv73.05, Szófis
3.65, Prága IC*650, Varsó 70.20,
Bsdaptti 9.0672 70. BnSarest 2.2*'0, Belmd 9.13%.
Zárlati Páris 19.04, Lonaon 252!,'/, mtswyorl
«fS*l,
Brüsszel 23.60, Milano 2*. 95, Amsterd**
218..üf Berlin 123.60, Wien OÁ!073.05, SztfJa 3 65
Priga 15 3550 Vureé 70.52 Budapest 0M72.70 Bel
jgrta P.1350, Buksregt 2.24 0.
Terménytőzsde Az irányzat búzában kissé szilárdabb, a forgalom csekély.
Hivatalos árfolyamok! Buza 76-os üazsridéki 395040C0, felsötiszai 3925-3950, fehérmegyei 3875-2925
pestvidéki 3900—3950, egyéb dunántuli 3875—3925,
77 es tissavidéki 4010-4030, felsőEiszai 1975- 4(23,
bhérmegyei 3923- 3975, pestvidéki 3950- 4000, egyéb
dunántuli 3925- 3975 78-es iiszavidéfci 4C25-4075,
felsötiszai 4100 4050, fehérmegyei 3350-4ÖCO,
vidéki 3975— 4025, egyéb dunántúli 3950-4000, 79-ts
tiszavidéki 40Í0 41 tO, felsötiszai 4025 - 4! 75 fehérmagvai 3 75- 4C25. pestvidéki 4C0Ö-4050, egyéb
dunántúli 3975- 4025, rozs 2300—2325, lakannawy
árpa ^P—S450, sörárpa 3100- 35C0, zab 25C0- 2600,
tengeri 1775-1800, köles 180Ö- 1900, korpa 1725- 17 0,
lucerna 2330—251.0, lóhere nagyarankás 1900—2203.

lakis

Pénz

Batoroaott szobát ha kiadni akar, legbiztosabban
ér célt ba ebben a rovatban hirdeti. 19 szóig 6000
korona.

KftlcsSnt kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, lo
szóig §000 korona.

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

Használt ruháit legjobban
értékesíti apróhirdetés utján. 10 szóig 6000 korona.

Hnnka, állta
á l l á s t kaphat apróhirdetés
utján. — lo szóig 4ooo
korona.
S*akican5,

ki jól

főz,

jelentkezzen Pollak Testvéieknél, Csekonics u. 6.1

Magyar-német iiodai gyakor.attal biró, perfekt gépíró, intelligens urileány
bármilyen állást keres:
háziasszany támaszául v.
nagyobb gyermekek mellé
is elmegv nappalra. Bővebbet Nemzed Étkezde,
Templom tér 3.
Mindenest,
szakácsnőt
vagy szobalányt a legkönnyebben kap, ha felad
egy apróhirdetést, lo szóig
4ooo korona.

Vétel
Hálőssobtt, ebédlöt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6000

Irányzat. A szerdai értéktőzsde irányzata már nyitásbor gyenge volt, a lanyha külföldi hatások jelentése
leveiezéa
alatt meg inkább kimerült A kulisszpiacon az árugrás
értékei 2—4, sőt a Rima 7 százalékkal olcsóbbodott.
L e v e l e z é s t is folytathat
A vaspiac veze'öéitékei 4—5 százalékkal estek. A
apróhirdetések utján, tiszbányapiacon a Kőszén átlag sziárd volt, 2 áriáiig azon- tességes szándékkal. — 10
ban 3 .0tiü kojonát vesztett árfolyamából. A többi
szóig 6000 korona.
bányapapirok :> százalékkal estek. A bankok piacán a
vezetőértékek 1.5—3 százalékot estek. Az ipari értének
Fiatal urileány szórakozas
közül a Nasid 10.(0 koronát esett. A cukorpapirok
céljából levelezne fiatal
5 százalékot estek. A többi vetető ipari értekek 2 - 3 uri lánnyal. „Unaloműző"
százalékig estek. A Viktoria-malom szilárd volt, 20
el'gén.
százalékkal megjavította árfolyamát A fixkamatozásu
Szépnek mondott úrinő
papírok irányzata csendes volt, az áreltolódás lényegkeresi katonatiszt ismetelen. A valuta- és devizapiac csendes, forgalomban alig volt változás. Angol font és London 10 15, retségét. „Nótáskapitány."
a dollár !> ponttal javult. Züiich és Páris egy árnyalatHárom vigkedélyü úrilány
tal lemorzsolódtak.
keresi jóképű, fess urifiuk ismeretségéi. „TántV'*newáf»»*i »«T«*víBAr. Nyiltvásá i maradvány
co«" jeligére.
73. Felhajtás 80", eladás 300. Á ak : Zsirsertés, fiatal
könnyű 16-17.% nehéz 17.5- 19. A zartvásáron egy
általán nem volt forgalom.
Üzlethelység
W M M M M M A M M M M M M M M M I M M W
üsleteiadás legegyszerűbFelelős szerkesztő 1 FRANK J O Z S B P ,
ben apróhirdetés utján boNyomatott a Ida Atulajdoncs Dé)magyarcrtz4» Hirlapnyolítható le. — lo szóig
és Nyomdavállalat R t könyvnyomdájában. Szeged,
6000 korona.
K M K M K K M K M K M M I S Í M K M K I
Üzlet nagy raktárral, magányos udvarral kiadó. —
Szent István tér 6, Bokor.
H3

Egq vagon friss narancs
érkezett!

Szépsjires, egészséges sárga n a r a n c s igen olcsón,
garantált v é r n a r a n c s o k , egészséges, nagyszemű rnaróni és mandarin a legolcsóbban
C A U M M I I I M M Á
Aflila ucca 7. szám.
9 C n O | » V l i n i l « | Telefon 3-25. 379

Eladás

Diófa ebédlöbutor minden
elfogadható áron eladó*
Heimann asztalos, Bástya
ucca 19.
4

Oktatás
Nevelőnőt,
házitanitót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést lo szóig 4000
korona.
Bangft Tanintézet sikeresen előkészít középiskolai tanulókat mindenféle
vizsgára. — Felvilágosítás
Szentháromság ucca 59. H

Különfélék
Jelmezbálra csinos női Jeln e»t kölcsön adnék. Tudakozódni Szilágyi ucca 1,
házmesternél.
T á r s a i talál, ha apróhirdetésben keres, l o szóig
6000 korona.

Részletfizetésre

szállítok kárpitosmunkákat

BALOG SÁNDOR 4

Kossuth Lajos sugárut 6.
Telefon 885.

Ji

ífflli

taanoi
raMra8

t&labei

Kürttel Géza üvegezéai vállalata Mérer u. 8. Tef. 9 57,
Remek

•bédlöés hálószoba

bútort jutányos árért vásiralbat
8 P I T Z E R N B D ,
Tábor ucca 3. szám. 85

Hentiasszonijl ajin/ t A b i i t zománcedény és konyU t J K U l hafelszerelési kirakatom kiváló gazdag választékát
becses figyelmébe ajánlom. —
Szántó 3óz»eí zománcháia, belvárosi huscsarnok mellett
8-

Sehol o l c s ó b b a n
,,
gtaJSztf
frlffl
Ja, M i
^JBWi.

varrógép kerékpár, gramofon, gyérmekkocsik,
gumi és szerelék részletre is

H«zy javltómflbely t 31

KzAntd S á n d o r gjprakH r > Kiss Oá

-palota, Kiss u.

Narancs, citrom, mandarin

viszonteladóinak kedvezményes nagybani áron

S u g á r H ó r n á ! , K P ü s p ö k ucca) pincdraklár.

