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ítéletet!
<

A nagy pör akláít ezennel íeletlék a Hix
asztalira. Eier év óta nem volt ilyen siégyeaJetes pörűnk, amelyben a világ is Ítélkezni akar
idettűnk. Nekünk azonban nem szabad engednünk, bogy ez az ellenséges világ megelőzzön
ás megalázzon, a msgyar nemzet becsületének
minél előbb lisstán, tündöklően kell kikerülnie
ennek a szörnyű szennyes ügynek hullámaiból.
Mert annyi szent, bogy a nemzet ártatlan, a
aép érintetlen ebben az egész szomorú és keserves históriában! Mindent is mindenkit inkább
khei a vádlottak padjára
üttetni, csak a magyarságai nem leheti De hiszen ezt még a jóniszemfl és becsületes ellenség sem akar)*,
különösen nem az, aki ismeri a mi népünk
lelkét, szellemét, azt a lovagias és tiixtességes
lelket és szellemet, amelyet a rsakció knrzuss
sem tudott kikezdeni.
E m ét becsülete, hűsége, önfeláldozása,
áldozatkészsége elég garancia arra, hogy bigyjenek nekünk, bogy bizsanak bennünk, bogy
ne ítéljenek hallomásból és ne törjenek pálcái
egy nép felett, amelynek szibadsághősei és vértanul, prófétái és apostolai olyan nagysserü és
dicsőséges légiót alkottak, de amelyben soha
nem akadt védője és hirdetője az alattomosságnak, az orvul támadásnak, a becstelenségnek és a gyávaságnak. A magysrság ezer esstendőn keresztül sokat vétkeibetett önmaga
ellen, de minden időben elévülhetetlen és soha
meg nem .hálálható szolgálatokat tett sz európai
civilizációnak, a nyugati műveltségnek és sz
emberi haladásnak. '
ÉS most jön a tragikus jelen borzalmas komédiája: a frankhamisítás, amelynek idegen
lelkű és idegen szellemű hősei egy uj Mohács
ulán egy uj 1514 örvényébe akarták rántani
a magyar nemzetet. Jon az uj kalandosok
pöre, amelynek grand guignolját moit országvilág előtt be kell mutálni. Az akták ott fekszenek a Ház asztalán. Ott fekszik a többség
véleménye, amely politikai felmentést javasol
és ott fekszik a kisebbség vé emónye, amely a
kormány távozását követeli. Ezeknek az aktáknak puszta elolvasása alaposan próbára teszi
az idegekel.
A kurzus grandiózus
ponyvaregénye ez, a
reakció kalandortörténete. Sue, Ponson du
Terrail, Moniepin, Oabotieau és Féval olvasnák ezt örömmel és megállapítanák, hogyha a
hamis frankok nem ts sikerültek, de amit
Windiscbgraeiz ur és társai csináltak, abból
y rémregénygyár üzeme vigan elélhetne ]ó

Ssig.

Már most jön a felelősség kérdése, nem
azoké, akik börtönben ülnek, hanem azoké,
akik bársonyszékben ülnek. A nagy pörnek ez
a része már igazán az egész országra tanozik.
Minden adófizetőnek és dolgozónak ügye ez,
amely most dől el a dunaparti gótikus palota
falai közölt, a nép képviselőinek harcában.
Mert, hogy harc lesz, azt még a legszelídebb
bicsérdysta politikus is holt bizonyosra veszi.
Mi több, nagy harcra van kilátás, talán a legnagyobbra, amely valaha is elviharzott és lezajlott ezek közölt a díszes és komoly falak
közölt. Isten őrizzen attól, hogy ez a harc —
mint ahogy egy kissé kasszandrai lendülettel és
révülettel egy nagy férfiú előlegezte — késhegyig
menő harc legyen I Ebből se a küzdő feleknek,
se a vérző országnak nem lenne semmi baszna!
Nem betörni kell itt a fejeket, (eleget próbálták mostanában), hanem meggyőzni az elméket I Ez pedig ciak egyetlen egy módon lehetséges. A tiszta igozsógat kell megmandanl és
megmatatni, köntös falazás nélkül, nerte £s nélkül, a tiszta Igazságat, sans phrase, meri a
frázisokból éppen elég volt jó néhány esz
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tendő óta!
Meg kell már végre éiteni minden rendű és
rangú uraknak: itt nem egyéni becsűletiől van
szó, bar em a ren-zet becsű etéiől I Es ezt nem
engedjük, ezt tisztán és lűndötöhe kell fölmutatnunk az egész világ előtt! Kurzusok jönnek, kunusok nennek, kormányok JCnnek,
kormányok mennek, de a nemzet maradtndó,
a nemzet halhatatlan, a nemzet ml vagyunk,
dolgozó milliók, akik nem pusztulhatunk és

veszhetünk el csak azért, mert itt a reakció
kurzusának palástja alatt kalandorok tékozollak
és dáridóztak, kockát ve ve a megfeiziteit haza
köntösére, felosztva legszentebb javainkat, meggyalázva legdiágább kinctűnket: a magyar
becsületet l
Nem, nem, ebből a pörből és ebből a harcból tisztességgel és diadallal csak egy kerülöet
ki és az nem az a kurzus, amelynek halálos
ítéletéi a saját cinkosai irták alá örökre 1
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A vita a parlamenti franhbizottság jelentéséről
csak pénteken indul meg.
Igen éles vita várható. — Az egyezkedés iránti halvány reményeket csökkentette
a kormánypárt egy lészécek a fajvédők felé bajlása.

Lehet, hogy Bethlen genfi uija alatt négy-öt napra elnapolják
a Ház üléseit
(Budapesti
tudósítónk
telejaajeleniise.)
A
frankhamisítás Ügyében a fess ült érdeklődésiem
tárt jelenések ma kerüllek a nemzetgyűléseié
és enel publikussá le't a parlamenti bizottság
egyhónapi n u kájántk sokat firtatott ered-

nemcsak az ellenzék tagjait

ménje. Megállapítható, hogv mig az
párt előadójának
jelentésit még a
párt iészétől sem tagadták
általános
déssel, eddig az ellenzék
kisebbségi

elégítette ki, hanem az egységes párt tag
is frappirozta.
Az egységes párt mérsékelt elemei m
bíznak valamelyes megegyezés tehetői
ellenztk iésiéiöl azonban e*ekhez a
hez nem sok reményt fűznek. A bél
egyezés hhetCséfét kétségtelenül Ige;
befolyásolta az a vacsora, amelyet a
párt mintegy 40 tagja rendezett Beth
tisztéletére

Ma az érdeklődés a parlamenti vita fe'é irányul, amel>nek kimenetele e pillanatban még
teljesen bzonjlatan, A helyzet
kéiségtelenil
ktilexődítt és a hatt elszántan és elkeseredetten indul,
éppen ezért ma is kísérleteznek,
hogy a támadások élét valamilyen módon
tonpilani lehessen és bogy minél nyugodtabb
medeibe lehessen letelni a vitái.

és amelyen bizonyos fajvédő

jellegű felszólalások

A kormánypárt egy részének ezt az erős
jobbrafoidulását az egtséges párt komoly e'e
mri nem szívesen láják és miután tudják,
hogy ez nemcsak a politikti körökben, hanem
a közvéleményben is rosszul hat, annak a gon-

A talajdonképeni

vita a frankbizottság

mert a holnapi napot az eiősddi bessédek foglalják ie. Azt már megírta a
Dilmatyarorszdg,
hogy az összes ellenzéki pánok résztvisznek a vilában. Erős támogatásban lesz részük a legitimisták részéről, akiknek nevében
először Apponyi Albert gróf, majd Andrássy
Qyula gróf, Palitvlcini Q örgy őrgróf, Rakovszly

akkor Bethlen

egysiges

is voltak.

dolatával foglalkoznak, hoty a jő\
pártnak ez a szárnya rendez vacsoró
szám szerint sokkal többen vesznek részt, mint
a tegnapi vacsorán.

jelentése felett pénteken indul meg,
István vesznek részt. Az egységes párt részéről
minlfgt 50 képviselő felsiólalására szárcianak.
Igy elóieláthalóKg Beihlen genfi ulja beleesne
a frankvitába.
Ma este elterjedt hirek szeiint, amennyiben
a vila sz ehő napokban nem fog elmérgesedni,

Genfben időzésének tartamára a nemzetgyűlés
elnapolná
magát

és csak Bethlen jelenléiében folytatná a vitát
Ha azonban a vila első napjai is turbulens jelenetek között fognak folyni, számítani lehet
arra, bogy a Ház elnöke a házszabályokban
biztositott összes rendszabályokat igénybeveszi,
ezeknek a jeleneteknek mielőbbi megszűntetésére.
Az ellenzék tulajdonképpen előadót sem állit
a vitába, abban az esetben, ha Peyer Károly

4—5 napra

kitiltását nem vonnák vissza, amelyre ma azonban halvány rtmény keletkezett, mert Apponji
Albert grót felkereste Scitovszky Bélát, a Ház
elnökét, akitél éppen ott tarózkodoit Bethlen
István gróf miniszterelnök is és Apponyi a
minisz erelrők és házelnök előtt kifejtette azt
az óhaját, hogy az elnök tegye lehetővé Peyerntk a frankvitában való részvételét. Végleges
döntés ebben az ügyben ezideig nem történt

A bécsi esti lapok nagy terjedelemben közlik
a m a g y a r parlamenti bizottság Jelentéseit
a frankügyről.
(Budapesti iudósitónk telt fonjelentése.) Bécsből jelentik: Az esti lapok csaknem teljes terjedelmében közlik a frankbizottság elötdójának
és a kisebbségi vélemény előadójának a nemze*gyüks m»i ülésén ;b tajeszlett jelentésit. A
Neue Freie P esse délu'án< lapja hat oldal
leried-JmébCl öt oldalt szentelt ennek az ügy-

nek. Kommentárt a lapnk még nem fűznek a
leientétekhez, csak a Reichspost esti l<pja a
Wiener Siimmen áll pi ja meg, hogy Ausztriának a fiankhsmisitás ügyéhez semmi köze sincs
és hogy ilyet a pstlamen i bizotteág sem állapi, oti meg.
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Megjelentek a parlamenti frankbizottság jelentései.
A többség jelentése szerint a kormányt, Bethlen miniszterelnököt, Rakovszky belügyminisztert
felelősség nem terheli.

A kisebbség különvéleménye szerint a kormány súlyos mulasztásokat követett el
és ezért nem maradhat a helyén.
Budapest,
február 24. Rublaek
István, a
frankbizottság előadója a nemzetgyűlés mai
ülésén a bizottság eljárásának befejezéséről és
eredményéről szóló jelentését az alábbiakban
terjesztette elő:
A bizottság a jelentés szerini megállapítja,
bogv a hamis pinz gyártásúra való szövetkezés
1923 elején történt. Arra vonatkozóan azonban,
bogy kik valtak közvetlen
részeset a bünszö•
vetkezetnek, postás megállapítást
nem ad arra
való hivatkozással,
hogy Windischgraetz herceg erre vonatkozóan a vallomástiielt
megtagadta. Tényként vesii a jelentés Windischgraetz vallomását arra vonatkozóan, hogy a
pénzhamisítás gondolata nem tőle ered, hanem
költőidről stármazlk, de bogy kikkel beszélte
azt meg a herceg, arra váliszt nem ad a jelentés, meri Windischgraetz erre nézve a vallomást megtagadta.
Windischgraetz szerepe mellett a bizottság
jelentése szerint megállapi ást nyeri, Ingy Nádosyt három év előtt avatta az ügybe Windischgraetz herceg.
Ugyancsak W ndischerae'z volt az, aki Oszszeköttetést keresett a Térképészeti Intézet vezetőjével, előbb Hails Lajos vezértanácsnokkal,
mijd későbben Karz Sándor főtanácsossal, akik
előtt Windischgrtetz hangsúlyozta, hagy hazafias akcióról van szó.
A jelentés megil apiija, hogy a bünügy célja
tekintetében egységes és határozott megállapítást a bizottságnak tenni nem sikerült, mert
Windiscbgraetz és a többi gyanúsított erre
vonatkozóan csak általánosságban lettek vallomást. Megállapitja azonban a jelentés, hogy
" M"fiov tetteseit és részeseit nem egységesült cél vezette és hogy az akció nem
xtes bizonyos anyagi vonatkozásoktól
sy

szerepére vonalkozóan a bizottság
Windischgraetz vallomását, aki szerint Nádosy Imre ez ügyben a hátvéd szerepét
töltötte be, aki hivatsli állásával fedezni tudja
az akciót, Nádosy vállalta is a hátvéd szerepét, s ezzel az egész akciónak mintegy hivatalos jelleget adott.
Ha már most — mondja a jelentés — a
kormány felelőssége szempontjából vizsgáljuk
a jelentést, meg kell állapítani, hogy a kormány
felelőssége Nádosy szerepléséből nem állopttható
meg. Az, hogy egy tisztviselő hivatali
állásának
súlyával egy bűncselekményi
fedez, a kormány
felelősségének megállapítására
nem alkalmas. A
felelősség csík ott kezdődnék, ba az illetékes
felsóbbségek a kormány, vagy annak egy tagja
alantasának felderített hibáját eltussolja. A jelen
esetben azonbin ennek ismérvei nem forognak
fenn.
Megvizsgálta a bizottság a miniszterelnök és
a kormány szerepét abban a tekintetben is,
hogy a bűncselekményről a miniszterelnöknek
és a kormánynak mennyiben volt tudomása. E
tekintetben a bizottság Rába Dezső többszöri
vallomását is mérlegelte, aki vallomásában arra
a következtetésre jutott, hogy a kormánynak,
illetve a miniszterelnöknek előzetesen tudnia
kellett a frankhamisításról.
A bizottság megállapifji, hogy Rába Dezső maga sem állítja
közvetlen tapasztalaiból,
hogy a kormány, illetve
a miniszterelnök tudott o bünügyről.
Egyébként is számtalan bizonyíték merült fel
arra vonatkozóan, hogy Rába Dezsőnek a vallomása, mely egyébként Is ingadozó, nem felel
meg a valóságnak.
Ha a kormány tényleg ludott volna az akcióról — mondja a jelentés —, mivel lenne magyarázható a nyomozó
hatóságoknak
nyilván
felsőbb utasítás alapfán
tanúsított
erélye. A
miniszterelnök a szükséges intézkedéseket minden esetben megtette,
A bizottság behatóan megvizsgálta a rendőri
nyomozás egész mene ét is. És megállapította,
hogy a nyomozás során olyan jelenségek, amelyekből a belügyminiszter politikai felelőssége
megállapítható lenne, fel nem merültek.
Az eljárás során semminemű ténybeli adat

nincs arra, hogy az akció bármily királymozga- győzze. Később abban a tudatban volt, hogy a
lommal, Albrecht főherceggel állott volna össze- tervezett akció végrehajtatlan maradt.
függésben.
Az előadottakból tehát — mondja a jelenGömbös Qvula szerepét illetően megállapítást lés — megállapítható, bogy a miniszterelnök
nyert, hogy Windischgraetz tőle fiatalembereket agy Teleki Pál grófnak három év előtti, mint
nem kért, ilyeneket ő nem is ajánlott. Es semmi- pedig Kozma Miklósnak mostani közlésével
nemű adat nem merült fel, mely sierint Göm- kapcsolatban kötelességét a legteljesebb mérbös az üggyel bármely vonatkozásban állott, tékben teljesítette.
vagy arról tudott volna.
A bizottsági jelen'és ezután még a szokolA Térképészeti Intézetnek a bJnügyben való hamisitás ügyével foglalkozik röviden, majd a
szerepével a bizottság ugyancsak foglalkozott következő végső konklúziót vonla le:
és itt a bizottság
ttsitázta
Teleki Pál gróf
Minthogy az előadottak alapján ebből az
szerepéi is, akire vonatkozóan a bizottság meg- ügyből kifolyóan a bizottság semmi további
állapitja, hogy bár Windischgraetz beszélt neki intézkedésnek szükségét nem látja, indítvábizonyos tervekről, ő megijedt ettől a gondo- nyozza, hogy a nemzetgyűlés a bizottság jelenlattél és mindenáron azon volt, hogy a terv tését helyeslően vegye tudomásul s a bizottság
végrehajthatatlanságáról Windischgraetzet meg- eljárását tekintse befejezettnek.

Az e l l e n z é k i v é l e m é n y
a k o r m á n y felelősségét állapítja meg.
A kormány a megelőzés és a nyomozás irányitáfa taklntcteben követte el
a mulasztásokat.
Budapest, februír 24. A frankbizottsig
ki- miniszter felelői. Ugyanis Nádosynak
tulajdosebbsége a frankhamisítás
büacielekminyiről,a nítható, hogy a frankhamisításban
többen szepolitikai felelősség kérdésiről és a nyomozásról repet vállaltak.
Felelős a külügyminiszter,
aki
véleményéi a következőkben terjesztette elő:
jankevteh letartóztatása után igazoló
táviratot
A tényállás megállapítása után a politikai küldött is neki kurír levelet állíttatott ki. Felefelelősség szempontjából több siámbajSvő sze* lős Zadraveez István tábori püspök is Baross
mély kérdésé fel foglalkozva megállapítja, hogy Gábor, a Postatakarékpénztár
Igazgatója is.
Nádosy Imre országos főkapttdnyirt
a belügyA kormány felelősségét abban állapítja meg, hogy a kormánynak politikai
megfigyelő és elháritó osztálya van és m é g sem tudott a frankügy előkészületeiről,

bogy a miniszterelnök,
mikor már tudomást
szerzett a frankhamisítás tervéről, arra vonatkozólag megelégedett a privát
nyomozással.
A miniszterelnök 1923 elején tudomást szerzett a frankbamisitás tervéről és felelőssége
abban áll, hogy a terv megfigyelésére nem adoti
ulasttást. Felelősség terheli azért is, mert Prónay államtitkár
szóbeli jelentése után, aki Nádosy elleni gyanúját közölte vele, migls Nádosyt bízta meg az ügy felderítésével.
Már 1922-ben nem járt el a miniszterelnök
ax áUala bűnösnek gyanúsítható
Windischgraetz
igazoló távirat ment Hágába az
A miniszterelnök késSbb utasítást adott Rakovszky belügyminiszternek, hogy a Nádosyügyet vizsgálja ki, de a szemilyi dolgokat tegye
függőbe Genfből való visszatéréséig, Dícember
16-tól 31-én este 8 óráig nyomozati
lépések
nem történtek.
Rakovszky belügyminiszter kihallgatása alkalmával előadta, hogy december 24-én azt az
utasítást kapta a miniszterelnöktől, bogy privátim nyomozzon. A belügyminiszter
magához
rendelte Nádesyi a herceggel együtt és ekkor

herceg ellen, sőt 1925 november 27-ig barátságosan levelezett vele. Nem adott alkalmat
Stterényl József bárónak, komoly üzenete ellenére sem, hogy vele tárgyalhasson, holott a
miniszterelnök Qenfbe utazása előtt akkor még
másfél napig Budapesten tartózkodott. Ha ezt
megtette volna, ugy lehetetlen, hogy éppen Nádosyt bízta volna meg a nyomozással.
A miniszterelnök a frankögyet nem közölte helyettesével és minisztertársaival
sem és igy történhetett meg, hogy Valkó ideiglenes külügyminiszter aláírásával
elfogott J a n k ó v i c h érdekében.
merült fel először a Térképészeti Intézet és a
Nemzeti Szövetség neve. A politikai felelősség
tehát terhelt a belügyminisztert is. Ugyanis terheli a felelőstég a belügyminisztert azért, mert
január 3 án tárgyalásba bocsátkozott
Nádosyval és módot adott neki arra, hogy közölje a
herceggel a frankügy állását és közölje vele azt
Is, hogy ő (Nádosy) vallomást tett.
Nagy jelentőséget tulajdonit a kisebbség
annak, hogy ttus József miniszlerelnökhelyetles
nem kapott semmiféle információt, sőt

a belügyminiszter megtagadta vele szemben az információ adását.
terjeszteni,
1926 január 5-én Pesthy Pál igazságűgyminisz- landók voltak a hamis frankokat
A kisebbség véleményét a miniszterelnök
ternek az ügyről egyáltalában nem volt tudomása.
A terhelteknek az a vallomása is fontos, hogy felelősségéről Rába vallomására is és Windischabban a tudatban vettek részt a hamisításban, graetz herceg azon kijelentésére is alapozza,
hogy ez félhivatalos akció. Kurtz vádlott szerint hogy amikor megkérdezték a herceget, hogy
a
frankhamisításról,
egy megoeszélésen a herceg egy listáról szám- tudott-e a miniszterelnök
talan előkelő egyén nevét olvasta fel, akik haj- azt felelte:
— Törvényadta jogomnál fogva a vallomástételt erre vonatkozólag
megtagadom.
— A kormány politikai felelősségét azért is
megállapitja a kisebbség, meri elnézéssel kezelte a szokolhamisitást.
A kisebbségi vélemény azután részletesen
foglalkozik Jankovich
Arisztid ügyével, aki
1924 november 18-án kérte visszabonositását,
amelyet igen gyorsan elintéztek, agy hogy

december IS án már állampolgári
esküi is téti'
azután reaktivált, kél hónap múlva már nyugalomba is vonult és fizetését a most csehszlovákiai Nylirára
folyósították.
Ezután a kormány felelősségével foglalkozik,
abban a tekintetben is, hogy

a nyomozás számos hiányban szenved.
Már régebben foganatosítani kellett volna a ! tűnőnek mondja a kisebbségi vélemény azt is.
nyomozóhatóságnak a Schultze is Misiáros | hogy a herceget és Rábát a parlamenti bizottkíhallgatásához
szükséges intézkedéseket. Fel- 8 ságnál történt kihallgaiásuklután az ügyészségen
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ts kihallgatták és hogy Nádosy és
Gerőnem
voltak hajtandók
megjelenni a parlamenti bizottság előtt.
Végfll megálíapiHa, hogy a kormány sulyos
mulasztást követett el, ugy a bűncselekmény
megelőzése, mini a nyomozás irányítása szempontjából. És kai önös feleiősség terheli a miniszterelnököt az ország becsületének sérelmé-
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A státuszrendelet és a nyugdíjasok.
A főjegyző ezután a státuszrendelet következtében szükségessé vált átszervezésekre vonatkozó
tanácsi javaslatot terjesztette elö. A közgyűlés
egyhangúlag elfogadta.
Kimondta a közgyűlés, hogy a városi mérnököknek és a tiszti orvosoknak, akik a státuszrendelet
értelmében a B csoporban lennének, személyi pótlék elmén megadta a fizetési differenciákat.
Rack Lfpót jelenti, hogy Bokor Pál polgármesterhelyettes nyugdíjazását kérte, mert ki van a teljes
szolgálati ideje és hetven éves elmúlt. A tanács a
nyugdijbizöttság javaslata alapján jsvasolja, hogy
a közgyűlés március elsején saját kérelmére helyezze nyugalomba. Bejelenti, hogy 34 városatya
Utasítsa a nemzetgyűlés a frankbizottságot, hogy vizsgálatát haladéktalanul irásos előterjesztést tett Bokor Pál visszatartására.
folytassa. — A tanuidézés és eskü alatti kihallgatás jogával ruházza fsl A nyugdíjszabályrendelet szerint az, aki betöltötte
hetvenedik életévét, nenz tartható vissza. Javasolja,
a bizottságot a parlament.
hogy a közgyűlés a tanács javaslatát fogadja e
Budapest, febrnár 24. Farkas Tibor a több- részes volna.
A polgármester elrendeli a titkos névszerinti
ségi jelentéssel és a kisebbség jelenlésével
2. Valószínűnek látszik, bogy a kormány szavazást. Megalakítja a két szavazatszedő külszemben szintén különvéleményt
terjeszteti a gyengesége a kilengésekkel és a titkos alaku- döttséget és bejelenti, hogy aki vissza akarja tarnemzetgyűlés elé. Ebben a külön véleményben latokkal szemben, a nem mindig kellő módon tani Bokor Pált, az igennel, a többiek nemmel
szavazzanak. Az ülést a szavazás tartamára felFarkas Tibor azt inditványozza: mondja ki a megtorolt bűncselekmények, a hazafias
jelsza- függeszti.
nemzetgyűlés, hogy a bizottság jelentése alap- vakkal űzött visszaélések valóban
előmozdították
Izgatott várakozás közben hirdette ki a polgár*
ján felvett tényállást nem tartja
elegendőnek a frankhamisítás
elkövetését.
mester a szavazás után az eredményt.
i
ahhoz, hogy ilyen nagyjelentőségű
bűncselek—
A
közgyűlés
szótöbbséggel
a
polgármester3. Teljesen kizárt dolog, hogy render kormény politikai vonatkozásaira
nézve megfelelő
mányzati gondosság mellett ennyi magas ál- helyettes visszatartása mellett döntött.
határozatot hozhasson és utasítsa a bizottiá
Bokor Pál polgármesterhelyettes visszatartása
got, bogy vizsgálatát haladéktalanul
folytassa lású tisztviselő hónapokon és éveken keresztül mellett 54, ellene 53 szavazatot adtak le, igy a
állami
intézmények
segítségével
bűncselekményt
akkor, ha a nemzetgyűlés a bizottságot a tanuközgyűlés csupán egy szótöbbséggel határozta él,
idézés és az eskü alatti kihallgatás Jogával fel- követhetett volna el, anélkü', hogy felettes ható- hogy előterjesztést fesz a minisztertanácshoz'a
ságus erről tudomást szerzett volna.
polgármesterhelyettes szolgálatban tartásáért.
ruházta.
Farkas Tibor különvéleményében hangsú4. A nyomozásra vonatkozólag megállapítGaál Endrét nyugdíjazzák, i
lyozza, bogy szükségesnek tartja á tényálló\s ható, hogy kisebb-nagyobb gondatlanság terheli
Ezután
dr,
Gaál
Endre
visszatartása fölött dönteljes tisztázását, mert az eddig folytatott nyo- a miniszterelnököt és sokkal inkább államtit
tött
a
közgyűlés,
Sokan
ugy
vélték, hogy a kulturmozás alapján is meg lehet állapítani, hogy 1
kárát továbbá a belügyminisztert, az igazságaki nyolc évvel fiatalabb a polgármester *
nem merültek fel pörrendszerű
bizonyítékok ügyminiszteri, a kereskedelemügyi minisztert és szenátort,
helyettesnél, visszatartja a közgyűlés. Amikor azarra nézve, hogy a kormány, vagy annak vala
a Térképészeti Intézetet ellenőrző minisztérium tán a polgármester kihirdette a szavazás eredmémelyik lógja a bűncselekmény
elkövetésében vezetőjét, vagy államtitkárát.
nyét, kiderült, hdgy Gaál Endréhez nem ragaszkodik a törvényhatósági bizottság. A polgármester
megilletődött hangon jelenti be az eredményt és
ázt a kívánságot tolmácsolja, hogy a város igeti
érdemes tisztviselője nagyon sokáig élvezze a nagyon kiérdemelt nyugalmat.
A szavazás eredménye szerint 64-en szavaztak
Gaál Endre visszatartása ellen és 47-en mellette,
mA Ház utasitsa a kormányt a politikai konzekvenciák levonására."
tehát a többség 17.
A kormány a cselekmény jelentőségéi
lebeBudapest, február 24. Rassay Károly a biA többi nyugdíjazás.
megelőzésére,
zottság tegnapi Illésén külön indítványt nyúj- csülte és sem a bűncselekmény
Bitó Benőt és dr. Andrássy Ferencet egyhantott be és többek közt a következőket mondja: sem, ami még tontosabb, annak megtorlására a
gúlag nyugalomba helyezte ezután a közgyűlés,
A frankbamisilási bűnügy politikai vonatko- szükséges lépéseket nem tette meg.
dr. Gyuritza Sándor ügyében szavazás volt. A '
zásainak megvizsgálására kiküldött bizottság *
A kormánynak
fokozott felelősséggel keltett többség
három szólöbbséggel ugy határozott, hogy
megállapított tényállás alapián arra a megálla- volna a bünügy
eszmélnek
megszületésétől nem tesz előterjesztést a minisztertanácshoz dr.
pításra jutott, hogy a frankhamisitás
bűnügyé
kezdve a maga és a saját presztízsén keresztül Gyuritza Sándor visszatartására.
>•'
ben a kormány tagjainak sem cselekvöleg, sem az ország tekintélyére vigyázni. A bizottság
A polgármester néhány szóval méltatja Gyuritza
hallgatólag része nincs. Cppen ezért a kor
megállapítása
az, hogy ez nem történi meg működését és a közgyűlés nevében vidám nyugalraány jogi felelősségének a megállapításához azzal a gondossággal,
amelyei az ország ér- mat kiván a távozónak.
szükséges lépések megtételét a bizottság feles- dekei megkívántak volna. Mindezek alapján a
Bárdoss Bélát és Gácsér György kórházi gondlegesnek tartja. Ezzel szemben
megállapítható- bizottság Javasolja
a nemzetgyűlésnek, hogy nokot nyugdíjazta a közgyűlés.
nak találta a bizottság a kormány
politikai ebből az ügyből kifolyólag a kormányt a poliAmikor a pénzügyi szenátor Bárdoss Béla nyugfelelősségét.
tikai konzekvenciák levonására
utasítsa.
díjazásának ügyét előterjesztette, szólásra emelkedett Balogh Lajos. Ismert szóbőségével keményen
támadta Bárdosst. aki szerinte „kriminális dolgot"
követett el.
— Tudja, mi az magyarul: kriminális ? — kér- ,
dezte Tonelli.
— Sulyos, — felelte a szónok nagy derültséget
keltve.
Beszélt aztán még sokáig Balogh Lajos Bárdoss
Olyan volt szerdán a közgyűlési terem képe, botrányos állapotokra. A várószobákban együtt visszatartása ellen s többek közt előhozakodott
mintha választás is szerepelt volna a tárgysoroza- vannak a ragályos betegek a csecsemőkkel. In- Waterlooval is.
ton. Pedig csak a nyugdíjazások szerepeltek rajta. telligensebb beteg abba a helyiségbe nem teheti a
— Százados ur összetéveszti Waterloot a Fehér lóA kortesek azért működtek és a padok roskadoz- lábát.
val, — szólt közbe hangos kacajt keltve dr. Szeless t
Dr. Wolff Ferenc főorvos köszönettel fogadja az József.
tak a szavazólapok tömege alatt, de a szavazólapokon nevek helyett csak két kurta szó volt ol- információt é3 Ígéri, hogy vizsgálatot fog tartani a
Balogh Lajos magából kikelve kiáltotta vissza:
vasható: „Igen", vagy „Nem\; Az öregek vissza- legközelebbi napokban.
— Kikérem magamnak! Maga a Fehérló I
tartása körül folyt a kortézia, mert a státuszrendeA polgármester bejelenti, hogy mindezeket tuPersze; hogy csak fokozta a derültséget.
let értelmében joga van a közgyűlésnek arra, hogy domásul veszi a tanács és igyekezni fog a bajoFerenczy Mátyás ügye következett. A tanács az
egyik-másik kiszolgált tisztviselő visszatartására kat orvosoltatni.
érdemes kapitány visszatartását Indítványozta. A
előterjesztést tegyen a minisztertanácsnak — ha a
A tanyai vasút végállomása. közgyűlés névszerinti szavazással — 66 szóval 17
közszolgálat érdeke ugy kivánja.
Wimmer Fülöp a tanyai vasút irányát teszi szóvá ellenében elhatározta, hogy felterjesztést intéz a
Negyed ötkor nyitotta meg a közgyűlést a pol- felszólalásában. A negyvenmilliárdos vasútépítést kormányhoz Ferenczy Mátyás visszatartása érdegármester. Az érdeklődés elég nagy volt. A pol- megszavazta a közgyűlés azért, hogy a tanyavilág kében.
gármester jelentését mintegy hetven városatya lakosságának az életet megkönnyítse és hogy a
Matyi bácsit, aki névnapját is ülte szerdán és
hallgatta végig. A karzatoknak is volt szépen kö- város élelmezését előmozdítsa. Azonban ahelyett fönn várta az eredményt a középkarzaton, harsázönségük.
az eredeti terv helyett, amely szerint a vasút vég- nyan megéljenezte a közgyűlés.
Szatmár-, Ugccsa- és Beregmegyék egyesített állomása a Mars téren lenne, a Tiszapartra tették,
Szabó Mihály városi altisztet nyugdíjazta a köztörvényhatósági bizottságának átiratára elhatározta hogy az áru átrakása könnyebb legyen és a taa közgyűlés, hogy az Erdélyből kiüldözött és nyák termése Budapestre mehessen. Ez ellen gyűlés.
A polgármester póttárgyként bejelenti a ZsótérAmerikába vándorolt magyarok védelméért fölira- felebbezett, de eddig még nem kapott választ rá.
ház
megvételét és a közgyűlést félbeszakítva, annak
tot intéz a kormányhoz.
Kéri a tanácsot, hogy a tanyai vasút végállomá
sát helyezzék az eredeti terv szerint a Mars térre. folytatását csütörtök délutánra tűzte ki.
Botrányos állapotok a Munkásbiztositó
Dr. Fajka Lajos szerint a vasút iránya miatt
pénztárban.
r
r
általános a tanyán a felháborodás.
— Az nem tárgya a közgyűlésnek. Ha kell, én
Ezután dr. Tóth Béla főjegyző ismertette azt a
felterjesztést, amelyet a közigazgatási bizottság egy félórás replikát is adok rá és biztos vagyok
intézett a kormányhoz a rendőrségi székház épí- abban, hogy a közgyűlés nekem ad igazat —,
téséért és a mezőgazdasági bajok orvoslása érde- mondja a polgármester.
— Talán mégse —, jegyzi meg nagy derültséget
kében.
Ottovay Károly tudomásul veszi a felterjesztést, keltve Wimmer FűiCp.
A közgyűlés ezután egyhangúlag tudomásul
de szükségesnek tartja, hogy a közgyűlés figyelSwí
mét felhívja a betegsegélyző pénztárban uralkodő vette a közigazgatási bizottság felterjesztését.
ért. Felelősi ég terheli továbbá a belügyminisztert és a miniszterelnökségi államtitkárt Jankovich Arisztid reaktiválásáérf és igazolásaért és
a nyomozásnak 1925 január 5-ike előtti hiányosságáért. Az a kormány, amely az ország becsületét európai botrányban meghurcolta, nem
vezetheti tovább a nyomozást és nem képviselheti tovább a vádat.

Farkas Tibor különvéleményében
szükségesnek t a r t j a a tényállás teljes
tisztázását.

Rassay külön indítványában megállapítja
k o r m á n y politikai felelősségét a frankügyben.

Bokor Pált egy szavazattöbbséggel
visszatartja, Gaál Endrét nyugdíjazza
a közgyűlés.

Ora, Ékszer, Briliáns
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Verseny előtt - vivék kőzőtt.
Lázas izgalommal készülnek a azagedi vivók a nemzetközi versenyre.
Komoly munka és dsrüs percek.
A mozi elölt nagy izgalommal vir|ák a kővetkező előadás kezdetéi, mosolyognak, csacsognak és Ácsorognak a bejárat előtt. Az emeleten
pedig viléios, fényes ablakok: a vivő-egylet
ablakai. Már a lépcsőkön fokoiődő és állandó
zaj ballik ki és néha egybeolvad a mozi idáig
elhangzó muzsikájába. Följebb már tisztán lehet
érteni ezt a zajt: pengék csattanása, vezényszavak, hizlalások, hajrázások. Itt dolgozik az
első emeleten hónapok óti fokozott munkában
vagy ötven szegedi vlvi, akik többre becsülik a
sportot a kávéháznál, akik munkájuk u án a
sétaöltöny helyett dresszbe öltöznek, msszkot
tesznek fejükre és en-gardban várják a támadást. Itt dolgozik lankadatlan szorgalommal a
mintegy ötven viró, akik Szeged becsületéért
akarnak küzdeni a szombatén kezdődő nagy
versenyen.
A kis ruhatár szorongásig megtelt kabátokkal.
Lógnak itt a fogatokon tiszti zubbonyok, elegáns
bandák és kopottas átmeneti kabátok is. (Nemrégen még az álmos bár-ruhatáros bóbiskolt itt
a hajnalokon...) As öltözőben pedig lázis készülődés a munkára. Pengéket próbálnak és
közben az eshetőségekről beszélnek. Aztán
egyenkint beszállingóznak a lerembe — dolgozni.
Fönt a falakon szinei elmerek. Gyászfáfyollal:
Kassa, Pozsony, Kolozsvár, Temesvár, Arad...
Mint Párisban a Shassbourg-szobor... Ez jellemzi a muntál Főnt a galérián, ahol azelőtt a
bárok idején páholyok voltak, meleg inlerieur:
társalgó, dohányzó. Az oldalgalérián ping-pongaszfal. Innen fentről irányíthatják a munkát,
rendezik a versenyt. Itt vannak elzárva gondosan a verseny gyönyörű dijai. Egy művészi
értékű bronzplakettet csomagolnak ki nagy
gonddal. Szentgyörgyi mester művészi muikija,
már csak ezért is érdemes volni bekerűni a
helyeiettek közé.
A teremben pedig lent lankadalltnul folyik
a Aunka. Még csak néhány nap van bá'ra,
szombaton kexdődik a verseny é« ilyen fénres
keret még nem igen gyűlt össze Szegeden. Nehéz lesz győzelmet aratni a nagy konmrrencfában. Armenano mes er, a Mestro kipiuli
arccal és lankadatlanul viv és verekszik a fiatalokkal, tanítja ő»et, csiszolja tudósukat. A
fiatalok pedig mosoiyos arccal mondjak: Nem
lehet az öreggel birni... De amitor mégis
be be kap egy-egy tusst tanítványaitól, azonnal elismeri. Ugy szép az, ba a tanítványok
túlnőnek a mester fején . . .
A leglelkesebb buzditó, tanitó, bíráló, magyarázó azonban dr. Fischer Marcds aki egynéhányszor beírta már revét a magyar vivó
sport történetébe. Most nem viv, hiszen vahki
nek dolgozni is kell. Irányítani, gondoskodni,
rendezni, előkészíteni. Es a nagy munkában
hetek öta nem fárad. A vivék tudják is est és
méltányolják, mi azonban szereltük volna látni
pengétel keiében. 0 irányija az egyes assiokat és ugy csoponosii|a a versenyzőket, boiy
lehetőleg mindenki megta!á!|a a maga ellentétjét, hiszen tanulni kell állandóan és a verseny
nincs mér messzi De nem elégszik meg a
bírálattal, az Ítélettel, minden luss után magysrázatot kér a versenyzőtől, miérf, hogyan,
mrkép kapta, vagy adta a fusst, mert csak igy,
tudatosan lehet vivni. Mindent meg keli okolni.
Sokszor derűs momentumok adódnak a verseny hevében, a nagy biztatásban. Dr. Lévay
Ferenc; az öreg fiu, fekete dresszben dolgozik,
dr. Szabó Béla áll vele szemben, akinek neve
ugyancsak ismert. A közeléből mindenkinek el
kell menekülnie, a két öreg vivő olyan rötsei
ront egymásra.
— Ne sajnáld Béla — kiáltanak a biztos
menedékből és harsogó neve és zendül fel, ha
egy-egy lust nagjot szól. Lév*y na?y Icndalettel támad, néha a f.Iak is k*paak rgf-e|y
pengét, Sisbó mosolyogva védi a fái ásókat.
A közeiben azonban senkinek sem jő tartózkodni . . .
Két csoport alakul Egymás ellen megy a
két csapat. A bírálók mindenk i csepülnek, de
nem azért, mert nem tudnak a fiatalok, hanem
hogy biztassák őket és ne engedjék elbizakodni a titánokat. Es amikor a ár vagy egy
félóra óta küzdenek és kipirulva megké dik,
mennyi az eredmény, ez a felelet: Kettőket ő . . .
Es újra egymásnak kell roniani a két fiatal-

n a k . . . Feltűnik nagyszerű lendületes támadásaival a fiatal Felgl Iván, aki bizonyára nagy
feltűnést fog kelteni a versenyen. Nagyszerű
formában van. Bámulatos biztonsággal pariroz
és rfposztjai sokszor utal találnak. De a vezetőség sohasem dicsér, inkább korhol. Tanuljon mégl
És itt dolgoznak egymás melleit a többiek
is. Dr. Deák fogalmazó, az agilis titkár riadtan
félrehúzódik a (erem sarkába, nehogy csupa
szeretetből ugy síikében rámérjenek egy-egy
üiést, csipóst Egymás ellen dolgoznak Markovics Antal, vitéz Szabó Qéza, Gábor György,
Btracs Marcell, Tóth Béla, aki ngyan már az
öreg vivók közé számit, noha csak egészen
fiatal főjegyzője a városnak. lu dolgozik Pártos István, a kis Máté és a fiatal Armenlano,
aki már nem egyszer ért el szép eredményt.

De nem lehet igy hirtelenében mindenkit felsorolni, hiszen minden percben ujak érkeznek
és ujak kezdenek munkába.
A Mestro pedig az egyik sarokban újoncokat oktat a vívás elemeiből, nem fáradt ki
még a munkában. És ahogy széjjelnéz itt az
ember, itt nincs különbség ember és ember
között. Itt mindenki pajtás és kamerád. Dolgoznak itt tisztek, tisztviselők, rendőrök, egyetemi tanársegédek, fiatal diákok, ügyvédekTkereskedők, orvosok, atdk a munka után kontó
és kávéház helyett sportolnak, dolgoznak a
test kultúrájáért, hogy frissek legyenek a szellem kultúrájához. Vagy kétszázötven tag|a van
az egyesületnek és vagy ötvenen dolgoznak
aklivan. Nagy izgalom van most, kezdődik a
nagy verseny. Meg kell hódítani az ellenfeleket,
az idegeneket, mert hiszen nemzetközi lesz a
verseny, még románok is jönnek. Most van ar
utolsó tréning, a következő napokon már
pihenni kell és megőrizni a kondíciót Szombaton: verseny.

A kisebbségi k é r d é s miatt
Tirol függetleníteni a k a r j a m a g á t Ausztriátél
Bécs, február 24. (4 Déimagyarország bécsi tadósttójától.) Az Olaszországhoz csaton Déltirol
német lakosságának helyzete egyre elviselhetetlenebb lesz. Mussolini teljesen magáévá tette az
utódállamok elnyomó kisebbségi" politikáját és
a déltirolt németek szinte az össes állampolgári
jogoktól meg vannak fosztva. Az Ausztriánál maradt Tirol tartománygyülése már több Ízben foglalkozott a déltirolt német kisebbség helyzetével
és egy interpelláció kapcsán, mint ismeretes, Ramek
kancellár is kénytelen volt az osztrák parlamentben foglalkozni az űggyeL Ramek arra az álláspontra helyezkedett, nogy az osztrák kormány
nem interveniál a Népszövetségnél a délüroli németek érdekében, mivel ennek az intervenciónak
nem lenne reális eredménye, sőt Ausztria magára
vonná Olaszország, illetőleg Mussolini haragját
A tiroli képviselők azonban nem hajlandók magukévá tenni az osztrák kormány opportunus magatartását és felmerült az a terv, hogy a tiroli tartománygyüiés ebben a kérdésben nem rendeli magát alá az osztrák nemzetgyűlés, illetőleg a kormány álláspontjának, hanem a tartománygyülés,

mint Tirol népének képviselete, önállóan fog a
Népszövetséghez fordulni a déltiroü német testvérek elnyomása ügyében. A Délmagyarország bécsi
szerkesztősége a tervbe vett szenzációs lépéssel
kapcsolatban a következő nyilatkozatot közölheti:
— A déltiroü kérdés ma már az osztrák politika
egytk legkényesebb problémája. A német kisebbség elnyomása, Mussolininak és alvezéreinek
agresszív beszédei olyan felháborodást váltottak
ki, hogy a kitört konfliktus Tirol és a szövetségi
kormány között teljesen Indokolt
— Meglehet, hogy a kisebbségi kérdés következtében Tirol teljesen függetleníteni fogja magát
Ausztriától és politikailag végrehajtja a Németországhoz való csatlakozást, bármiként fenyegetődzik is Mussoilni. A kisebbségi kérdésben
Európaszerte dnló anarchia tehát a mindenkivel
békét akaró Ausztriában is súlyos bonyodalmai
okozott, amelynek következményéi egyelőre beláthatatlanok, pláne, ha a Népszövetség nem intézi
el a panaszt és nem juttatja érvényre Massolhűivel
szemben a déltiroü német kisebbség törvényes
jogait
sz, p.
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Bajnoki m é r k ő z é s u t á n — a vádlottak p a d j á r a
A Ztinyi—SzTK-viadal epilógusa a törvényszék előtt.
Az elmúlt év noreabsrében töriént, mint még
emlékezetes s nyilvánosság előtt, az ösii futbailszezon vége felé, bogy meglehetősen nagy
izgalmak kőzött tartották meg a bajnoki mérkőzések sorin a Zrinyi—SxTK mérkőzést A
két egyesület játékosai igen nagy hévvel feküdtek bele a küzdelembe, mert hiszen mind a
két eiyeiűletre nézve nagy jelentőséggel bírt a
két bajnok pont illetve a győzelem. A heves
küzdelmet még fokozta az, hogv a két egyesület régi rivális. Különösen az SiTK ambicionálta,
hogy legyőzze a feljavult ellenfélt.
Igy untán a nemes küzdelem során nem
egysier egészen véletlenül is komolyabb természeti összeütközések adódtak elő. Az összeütközés meg örtént Ktausz Ede és Adányi József
közölt is. A két látékos a Játék során igen sokszor
került egymással szembe, hiszen ellentétes oldalakon volt a helyűk. Az egyik izgslmasibb jelenetnél
Krausz — a |ól ismeri nagvtudásu játékos —
heves rössel szaladt a labdának, amefy éppsn
Adányinál volt A labdát el is vette és eszel
megakadályozott egy veszélyesebb akciói, de
Adányi heves fájdalmak
között olt maradt a
porondon.
Eleinte ügyet sem vetettek az incidensre, mert
hiszen a játék hevében gyakran előfordul akaratlanul is, hogy valaki súlyosabb sérülést sxenküzdelem lovább folyt és ctak később
ved.

derűit ki, hogy a szerencsétlen fiatalember
fobblérdt
eltörött. Senki sem tudta hogyan,
mikép következhetett be a tulyos sérülés, szándékosságot senki sem látott. A szomorú következmény pedig az voli, hogy Adányi súlyos
sérülésével és nagy lá|d«lmaival bekerült a
közkórházba. Több mint három hitig
tartott,
mig kiheverte betegségét A kórhiiban pedig
minden beteg sérűiéteiről pontos jegyzeteket
vezetnek és kötelességszerűen erről az esetről
a rendőrséget is értesítették. A fiatal fulbtllisls
pedig elmondotta, hogy tudomása szerint Krouszszal történt összeilközése után töriént sérülése.
A bűnvádi eljárás megindult Krausz Ede ellen,
aki nem is emlékezett, hogy mi lörlént a heves
mérkőzés kipcsáa. A bajnoki viadal epilógusa
szombaton lesz a törvényszéken Tarafossy Béla
törvényszéki biró előli Súlyos testi sértés büntette miatt vonják felelősségre a Zrínyi fiatal
fu'bt Kistáját.

Fonyó S o m a í S o X
Szeged legrégibb csillárraktára
és világítási üzlete.
Versenymentes szolid árak.
Saját érdekében hasonlíts* össze a minőséget és
az árakat.
435
Alapítva 1903. évben.

GsgelcfmSny | A lovas
i ] Bandika banditája I tarott
i ei e

Izgalmas

cimü filmben

Fred Thomson

T O M M I X vetélytársával
péntektől a K o r z ó M o z i b a n .
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Nagy vita volt
a Ház csütörtöki napirendje k8riil.

Az ellenzék támadta az elnököl, mert a frankbizottsági jelentés kinyomatfisa
kéiett. — A jelent éleket ma, csütörtökön tárgyslják. — Interpellációk napja.
Budapest, január 24. Scitovszky Béla elnCk
liienegy óra után nyitja meg a nemzetgyűlés
mai ülését. Rubinek István, a frankbizottiág
előadója beterteszti a bizottság jelentését, a
kisebbségi véleményt, valamint Farkas Tibor
különvéleményét.
A nemzetgyűlés kimondja a sürgősséget.
Scitovszky Béla elaök a nemzetgyűlés határozata értelmében elrendeli a jegyzőkönyv kinyomatását, egyben bejelenti, hogy a bizottság
naplóját nem nyomatják ki, es azonban betekintés végett rendelkezésére áll a képviselőknek.
Kass Albert báró jelentést tesz a mentelmi
bizott*ág indítványáról Hedry Lőrinc és Uibanits Kálmán mentelmi ügyében. Javasolja, térjen a nemzetgyűlés napirendre az eset felett.
(Za]o8 ellentmondások a szociálistáknál.) A
többség a javaslatot elfogadja.
A nemzetgyűlés ezután elfogadja harmadszori olvasásban a pénzbírságoktól
szóló törvényjavaslatot. Ezután áttért a nemzetgyűlés a
mentelmi ügyek
tárgyalására.
Reisinger Ferenc felszólalása után Vancsák
János becsületsértést ügyében a Ház Vanczák
mentelmi jogát felfüggeszti. Nem függeszti fel
azonban Vanczák János mentelmi ügyét Pintér
János ellen elkövetett rágalmazás! ügyében,
mert itt politikai
zaklatás
esetit látja fenforogni.
Nánássy Andor előadó Lendvai István mentelmi ügyét ismerteti. Lendvai István Magyaróváron, a választások alkalmával a miniszterelnökre tett sértő kijéihféseket. Javasolja
Lendvai kiadatását. A nemzetgyűlés többsége
Lendvait kiadja. A szociáldemokrata párt a kiadatás ellen szavaz.
Huszár
Károly elnök ezulán az ülést öt
percre felfüggeszti.
Rubinek István előadó béri, bogy Vanczák
mentelmi jogát a Népszava 1925 március 24 iki
számában megjelent eikk miatt függesszék fel.
Propper Sándor javasolja, bogy a Ház a
mentelmi bizottság javaslatát ne tegye magáévá.
A gyilkosak szabadon járnak — maadja —,
az újságírókat pedig lecsukják.
A Ház Vanczák mentelmi jogát felfüggeszti.
Nánássy Andor előadó ismerteti ezután Ulain
mentelmi ügyéi. Ulain Károlyi Mlhálynéra a
Tisza-tárgyalison
azt mondotta, hogy ladamása
vau arról, hogy Jeszenszky hadnagy élébe itt és
szorelmesleveleket irt neki a katonatanácshoz éi
más basonlókst. Károlyi Mihályné feljelentésére
rágalmazás és becsületsértés cimén Indult eljárás Ulain elltn. akinek mentelmi jogát a Ház
egyhangúlag
felfüggeszti.
A nemzetgyűlés ezután Vanczák János mentelmi jogát négy ügyből kifolyólag
felfüggeszti
A napirendhez elsőnek Rakovszky István szólal feL A frankbizottság jelentését — mondja
— nem lehet még holnap
tárgyalni,
meri a
jelentés még nincs kinyomatva és szétosztva a
képviselők kitilt. Es tsmit egy olyan Upés az
•elnökség részéről, amely azt mutatja,
hogy a
szokott iussolást akarják ezzel az Mggftl kapcsolatban is.
Scitovszky Béla elnök: Ne tessék ilyen gyanúsítással illetni az elnökséget 1 Ezért a kifejezésért rendreutasítom a képviseli urat 1
Rikovszky István: Egy másik ügyben is
szeretnék az Elnök úrhoz szólni. Kérem iz
Elnök urat, hogy házszabályadta jogánál fogva
vonja vissza Peyer kitiltását. A napirendi javaslatot nem fogsdom el.
Szabó Sándor a következő felszólald, aki
elfogadta az einök napirendi indítványát, hiszen
az elnök mir intézkedett, hogy a jelentés kinyomsttassék.
Hegymegt-Klss Pál: Az elnök a 134. sza-

kasz ellen vét akkor, amidőn holnapi napirendre akarja kiiüzelni a jelentés tárgyalását,
mert ez a szakasz világosan intézkedik és ugy
szól, hogy csak az tűzhető napitendre, ami kinyomattatott és stéiosztatott.
Hoyos Miksa meg van győződve arról, hogy
az elnök básszabályszeiüen járt el és ezért az
elnök javaslatát fogadja el.
Rassay Károly: Az elnök ur eljárási házszabályellenes I
Scitovszky Béla elnök: Elrendeltem a jelentés kinyomatásál. A mai ülésen még széljel
lesznek osztva a kinyomatott példányok.
A Ház ezután elfogadja az elnök napirendi
indítványát.
Most Pakots József, majd Rassay Kíroly
szólal fel és mind a ketten arról beszélnek,
hogy az elnök bázszabáiysérlést követett el,
mert a kinyomatás és szé osztás élőit elren-

delte a parlamenti bizottság frankűgyjelentéseinek tárgyalását. Több haio-dó tárgyú felszólalás után az interpellációkra térnek át.
Láng János Írásban interpellál az erkölcsrabló sajtó megrendszabdlyozdsáról, kiadják a
belügyminiszternek.
Kun Béla interpellációjában azt kérdi, hogy
miért nem építtet a kormány Vásárhelyen külön palotát a posta részére. Az interpellációt
kiadják a kereskedelmi miniszlernek.
Oaál Qaszton a földadó emelése ellen interpellál. Kiidj«k a pénzügyminiszternek.
Malasits Qéza azt kérdezi interpellációjában,
hogyan lehet az, bogy Vázsonyi egyik merénylője Gödöllőn leventeoktató ?
Klebelsberg miniszter azt feleli, hogy a melénylő Vanntyt a leventeoktatásnál csak mint
kisegiiőt alkalmazták. (Zsj a szociáldemokratáknál.)
Malasiis a választ nem veszi tudomásul.
Véiűl Rakovszky István interpellál és kérdi,
mi a kormány alláspontja a Benes részéről kilátásba hilyezett garanciális tárgyalásokkal ssamj ben. Kisdiák a külügyminiszternek és ezzel as
I Qlés veget éri.

az angol kormány
nem lát okot arra, hogy a frankhamisitás
ügyét a Népszövetség elé vigye.
London, február 24. Az alsóház mai ülésén
kérdést intéztek Chamberlain külügyminiszterhez, hogy a magyar frankhamisítás ügyében
tárgyalt e idegen kormányokkal az angol kor
raány és kívánatosnak tania-e, hogy ezt az
ügyet a Népszövetség elé vigye. Cbambe lain

kijelentette, hogy a szóbanforgó ügyről az érdekeli államok képviselőivel tárgyalást folytatott és bogy az angol kormány nem lát okot
arra, hogy a frankhamisítás ügyét a Népszövetség elé vigye.

A kamarai választások előkészítése.
Szegeden március 25-én lesz a választás.

A szegedi kamarai kerületben a választási
előmunkálatok már mindenfelé erősen előrehaladtak. A legtöbb albizottság székhelyén a
névjegyzékek átvizsgálása és közszemlére ki é>ele már megtör ént és igy az egyes törvényhatóságokban ciak a választás napjának kitü
4ése van hátra. Két törvényhatóság már a
választás határnapját is megállapította. Baján
március 15 én és 16-án lesz a választás, Szegeden pedig március
25 én. Bajin 15-én a
kereskedők, 16-án pedig az iparosok szava nak.
Szegeden a választás egy napon történik,
március 25-én és pedig ugy, bogy a kereskedők szavazatszedő küldöttségének Bokor Adolf,

az iparosok szavazatszedő küldöttségének pedig
Pongrácz Albert lesz az elnöke, a választás
lefoly a ását Szendrey Jenő tanácsnok, mint a
közp nti választmányban dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnök helyettese fogja ellenőrizni.
A jelölések dolgában Szegeden a Kereskedők
Siövet*ége minden csütörtökön ülést tart. As
Ipartestüket szintén küldött ki jelölő bizottságot,
amely azonban érdemlesesen csak akkor fog
a jelölések dolgában dönteni, hi az ipartestületeknek azok a tagjai, akik a lipcsei vásár
meglátogatására utkznak, tanulmányújukról
haj átérnek.
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A fizetésképtelenné vált vásárhelyi Futura ügyében
sikerrel kecsegtet a mentési akció.
A vállalat igazgatói remélik, hogy a hitelezők károsodása minimális lesz.
A vásárhelyi „Futura" Szövetkezeli Áruforgalmi R.-T. válsága ős fizetésképtelensége még
mindig élénken foglalkoztatja .a közvé'eményL
A letartóztatott igazgatók előtt a vizsgálóbíró
szerdán hirdette ki a további fogvatartásl végzési. Az igazgatók felfolyamodásf jelentetlek be
további letartóztatásuk ellen.
A válság hírére felfigyelt a budapesti „Futura" is és nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy
a vásárhelyi riszvinyiársasághoz
semmi kilelik
nem fizl, sőt szerinte a vállalat nem Is viselheti joggal a „ Futura" nevet.
A vállalat vagyonmérlegét különben már
összeállították. Megállapították, bogy 38 vagon
buza a tulafdonképeni
hiány, amit a letartóztatott kit igazgató. Nagy Mihály is Mihály
Sándor okoztak. Ez a hiány értesülésünk szerint még nem jelenti azf, hogy a hitelezők
ennyivel károsodnak.
Az igazgatóság tagjai közül, Lázár Lajosnak,

Kalmár Zsigmondnak és Kenéz Józsefnek sikerült a vásárhelyi Magyar-Olasz Bank fiókjával
olyan megállapodást létrehozni, amely a Futura
békéi kibontakozását lehetővé teszi. Azonkívül
a vállalót reméli, bogy mivel a társaságnak
a külfölddel tavaszra esedékes árpaszállitásra
vonatkozó nagyarányú kötései vannak, azok
nyugodt lebonyolítása majd a vásárhelyi Fntura
vagyonmérlegét tetemes módon megjavítja.
A kedvező kiegyezési hirek n»gy megnyugvást kel et'ek Vásárhelyen és környékén, ahol
a fizetésképtelenné vált vállalatnak nagy hitelezői érdekeltségei voltak,
HMMMAMMAAMMMMAMMMMMMMMMMa

UJ KÖNYVEK A DÉ LMAGYARORSZÁG
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Stefan ZWEIG:
Három mester (Balzac, Dickens, Dosztojewszkij). E. R. CURTIUS: Az uj Franciaország
irodalmi úttörői.
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Az osztrák kormány gazdasági konferenciára akarja
meghívni Bécsbe Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia
és Románia kormányainak delegátusait.
Bécs, február 24. (-4 Délmagyarország bécsi
tudósítójától.) As oszirák kereskedelemügyi minisztériumban már hetek óta folyik az ankét a
különböző kereskedelmi és ipari érdekképviseletekkel, amely arra irányul, bogy a kormány
és a magángazdaság képviselői együttesen vessék meg alapját egy uj gazdaságpolitikának,
bogy kivezessék Ausztriát jelenlegi súlyos kríziséből.
Az ankét folyamán kialakult az a vélemény,
hogy Ausztria magángazdaságának, a kereskedelemnek, iparnak és a mezőgazdasági termelésnek sorsa szorosan összefügg a többi dunai
államok gazdasági helyzetével és izolálva nem
rendezhető. Ezért az érdekképviseletek kezde-

— E őléptete&t tanítók. A kultuszminiszter
legújabb rendeleiével hét szegedi tanitó, illetve
igazgató tanitó előtt nyitotta meg a he'edik
fizetési osztályt. Az előléptetett szegedi állami
tanerők névsora a következő: Humai Nándor,
ményezésére zz osztrák kormány, értesülés sze- Kiss Gyula, Kristóf János, Rackai Mlhálylovlcs
rint, avval a tervvel foglalkozik, hogy konfe- Erzsébet, Szvoboda János, Várkonyt Ferenc és
renciára hívja meg Bécsbe Csehszlovákia, Ma- id. Zsák fózsef.
gyarország, Jugoszlávia és Románia kormá— 30 GARASÉRT naponta megveheti BÉCS*
nyainak delegátusait. A konferencián az osztrák
BEN a rikkancsoknál a .D ÉLM AGYARkormány tavaslatokat akar előterjeszteni a dunai
ORSZÁG"-ot.
államok gazdaságpolitikájának egységes alapra
— Rádióelőadások a szegedi mérnöhegyvaló helyezése érdekében.
letbsn. A szegedi mérnökesyletben ma délután
A konferencia időpontja egyelőre bizonytalan, 5 órakor Buócz Károly városi műszaki tanácsos
a prágai, budapesti, belgrádi és bukaresti előadást tart Rádiókészülékek működése és kaposztrák kövelek azonban már megbízást kaptak csolása (Audiontól Superheterodynig) cimea,
az osztrák kormánytól, hogy tapogatfdzanak. Az előadas helye a főreáliskola I. em. 16. sz.
vájjon az csztrák terv milyen fogadtatásra talál terme. Holmp, péntek délután 6 órakor Kiss
a csehszlovák, magyar, jugoszláv, illetőleg Jenő, posta müsz. tan. előadást tart A rádióromán kormányoknál.
ról kísérleti bemutatásokkal. Az előadás helye
a kereskedelmi és iparkamara nagyterme. Belépődíj nincs. Vendégeket szívesen lát az elnökség.
— Halálozás. Özv. füzesi Kiímkó{Edéné szüh
alsőleloci és kismartoni Tarnóczy Ágnes rövid
szenvedés után február 23-án 84 éves korában elhunyt. Temetése csütörtökön délután három órakor
idős tisztviselőtársát megtartják állásában. Pedig lesz a Mérey ucca 6/a. sz. gyászházból. Az ela hivatalában szintén igen érdemes és méltán hunytban dr. Zombory Jenő ügyészségi elnök
tisztelt kartárs nála jóval öregebb és törvény anyűsát gyászolja.
szerint koránál fogva túlesett a tisztviselői szol— A kamerak az anyagbeszerzési központ
gálat határán. A közgyűlés ítéletét nem lehet ellen foglaltak állást már régebben a vidéki
igazságosnak és elfogulatlannak mondani. Mert kereskedők és iparosok kívánságára, A kamaaz igazság az, hogy a tehetséges fiataloknak rák vesetöit ebben a fontos ügyben Valkó kefeltétlenül helyet kell adni, persze a tehetsé- reskedelemügyi miniszter szombaton délben 12
geseknek. De ha az öreg érdemet akarjuk méltányolni, akkor minden öreg érdemet méltá- órakor fogadja.
— A Kálvária-kápolna harangbizottsága felkéri
nyoljunk egyenlően.
mindazokat, akik a Kálvária-kápolna harangjaira
gyűjtőivel kaptak, hogy azt az ivben megjelölt
helyre sürgősen beküldeni szíveskedjenek, mert a
gyűjtési határidő folyó hó 10-én már lejárt.

HireK
I I 19 K
Csütörtök. Róm. kai. Géza vt. f ProI I / f i « l a testans
Géza.
Nap kel 6 ara 49
ptrtkor, ayngnlk
17 óra 38 perckor.
Somogyi'kOnyrtái nyitva a. e. 10—l-ig, d. n. «—7>ig,
Ataxeom nyitva ó. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet)
nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig.
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8
árakor kezdődnek.
Szegeden
a gyógyszertárak közOl szolgálatot tartanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225),
Leinzinger Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldván,
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este
fól 7 órakor.

Miért nem vesznek részt
a magyar ujságiró szervezetek az országok
sajtószakértöi bizottságának alakításában ?
Budapest, február 24. A külügyminisztérium
sajtóosztálya az elmúlt napokban átiratot intézett ujságiró szervezeteinknez ét ismertette a
Nemzetek Szövetségének azt a javaslatát, amely
a különböző országok sajtójának képviselőiből
szakértő bizottság alakítását célozza. A Nemzetek Szövetségének kívánságára a külügyminisztérium véleményt kért arra, vájjon megokolt volna-e olyan bizottság alakítása, amelynek feladata a béke étdekeinek propagálása és
a nemzetek közötti félreértések elhárításának
megvitatása volna. Az ujságiró szervezetek most
együttesen válaszoltak és atra kériék a külügyminisztériumot, hogy az alábbi nyilatkozatokat
terjessze a Nemzetek Szövetsége elé:
Nincs nemzet, mely Európa békéjéért több áldozatot hozott volna, mint a mienk. Őseink évszázadokon át állottak őrt kelet felől, hogy a nyugat a mongol és töiök hódítók pusztításaivá I
szemben élvezhesse a béke áldásait. Az örök béle
gondolata magasztos érzésekkel tölti el a mi szivünket is, akiK a magyar irók egyetemének kép
viselői vagyunk. De a nfi ideálunk nem a mostani
béke. A Napszövetség pedig ezt a békét akarja
állandóvá és tehetöleg örökkévalóvá tenni. Ez a
béke darabokra tépte szét a mi szép ezeréves országunkat, melynek határait a természet jelölte ki.
Ez a béke, melyet erőszakkal kényszeritettek ránk,
honpolgárainknak több mint felétől fosztotta meu:
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- A népjóléti miniszter a kórhál falszerelésére ígért pfiaztől a hátralékot is kiutalta. Ismeretes, hogy Vass József népjóléti
miniszter legutóbbi szecedi tartózkodása alkalmával megígérte, hogy 340 millió koronát kiutal
a szegedi közkórház felszerelésének kiegészítésére. Ebből az összegből 100 millió korona
már hetekkel ezelőtt leérkezett Szegedre. Szera nemzetet. Sem gondolattal,
sem szóval, sem dán tisztelgett a népjóléti minisiternél dr. Debre
tanáccsal
e béke fentartásának
munkájában
mi
Péter igazgató főorvos Várhelyi József pápai
résztvenni
hajlandók
nem
vagyunk.
prelátussal. A miniszter a 340 millióból még
Ez az oka, amiért megtisztelő felhívásukra, a hátralékos 240 millió koronái ez alkalommai
Hyman
belga szenátor ur javaslatát illetőleg elegei kiutalta és a pinz március elején meg ts érkezik
nem teszünk.
Áldja meg Önöket a Mindenható a Szegedre. Az összeget a népjóléti miniszter
jobb belátásnak világosságával. Állítsák vissza azzal a kifejezett rendeltetéssel bocsátotta a
határainkat. Adják vissza elszakított véreinket es
mi lsszünk Európa legbékeszeretőbb nemzete. kórház rendelkezésére, hogy abbói is a felAddig pedig ne várja tőlünk senki, aki hazáját szerelést kell kiegészíteni.
maga is őszintén szereti, hogy a béke állandósítása — Glattfelder püspök édesanyjának tame
nak munkájában résztvegyünk.
téir. Budapestről jelentik: Szerdán délután 4
órakor nsgy részvét mellett temették el a Kere— Dr. Gail Eadie — nyugalomban. Szer- pesi temető halottasházából özvegy Moórí Glattdán Szeged város törvényhatósági bizottsága felder Jakabnét, Glattfelder G/ula csanádi menyugdíjba küldte a város egyik érdemes tiszt- gyéspüspök édcssnyját. A texetési szertartást
viselőjét, dr. Gaál Endre kulturazenátort, a k i t Miszáros Jinos prclá'us-kanonok, budapesti
pedig a múltkori főjegyző-választásnál ne; a érteki helytartó végezte. A szertartás alatt s
éppen igazságosan mellőzték. Az Ítéletet a peiti Szent Imre kollégium énekkara adott elő
hangulat diktálta. Gaál Endre személye, ugy gyászénekekef. A rokonság tagjain kivül meglátszik, nem szimpatikus a többség előtt, ialau jelent Kószó litván áüamiikár és még igen
azért sem, meri nem komázik, nem kilincset, sokan mások. Nagy küldöttség jött Szegedről,
nem korteskedik ma pro domo, hanem valami amelyben résztvett Várhelyi József preiáue,
elavult idealizmussal bízik az igazságosságba a Bezdin János püspöki belynök es Breisuh Bé'a
éa a méltányosságban. Megérdemelte volna kanonok. Küldöttségileg képviseltette magát «
inkább, hogy előlépjen, semhogy njugdijba Szent Imre Kör, a Fedcralio Emericana és az
küldjék, akkor, amikor egy szintén érdemes Erzsébet nőiskola.

x A családi béke jól berendezett lakásban
érhető el, amit az Asztalosmesterek Bútorcsarnokából olcsón beszerezhet.
d
— Szabadegyetemi előadások. Ma (csütörtökön) délután 6 órakor dr. lssekutz Béla egyetemi
nyilv. r. tanár folytatja előadását Az alkoholról,
az egyetemi könyvtár előadótermében. (Központi
egyetem, I. em.) Belépőjegy 5000 korona, tanulójegy 2000 korona.
x Eredeti piriai és bical modell kalapújdonságokkal megérkeztem. Goldgruber Irén,
Somogyi ucca 23.
x Fftazerkereakedők figyelmébe 1 Az uj
miniszteri rendelet értelmében zs<rtzóda kiszolgálásánál a csomagoláson előirt szövegű nyomtatvány ka piti tó a Dilmagyarország Hírlap- és
Nyomdaváualat R.-T.-nál, Sreged, Petőfi Sándor sugárut 1. Telefon 16—34.
— Lázítás miatt tizenegynapi államfogház.
A hosszú sorban ma délelőtt S. Nagy István állotí
lázitással terhelten a szegedi törvényszék Vildtanácsa elé, ez az ügy is a leventeoktatásokkal
áll kapcsolatban, ami. miatt igen sok bünügy kerül mostanában a birőságok elé. A vádirat szerint
S. Nagy István Apátfalván az elmúlt év őszén hevesen kikelt a leventeoktatás ellen, amikor az 6
fiát is elvitték a leventék közé. A szemtanuk szerint ekkor a következőket mondotta: „Leventetörvényt nem ismerek I" A tanitó passziója az
egész, elvonják a gyerekeket a munkától 1 Azon
nal megindult ellene az eljárás és ma délelőtt mái
meg is tartották a főtárgyalást. S. Nagy István
nem emlékezett a történtekre, mig a tanuk hal
lották a kijelentéseket. Á törvényszék bűnösnek
mondotta ki a gazdát fásítás vétségében és ezért
tizenegynapi áltamfogházra Ítélte.

AZ

ISKOLASGVERMEKNEK
bőséges és erőteljes táplálkozásra
van szüksége. Különösen fontos,
tiogy a reggeli kiadós és tápláló
legyen. Tápláló, Ízletes és iulányos áránál fogva mindenki száinára hozzáférhető az évek óta
bevált M e i n l

maltinkakaó
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— Pénteken tárgyalja a Tábla a í n vermes! gyilkosság bűnügyét Nyolc esztendővel
ezelőtt történt az a gyilkosság, amely Kevermesen játszódott le és amelynek szerencsétlen
szereplője Kotroco Géza. Kotroco ugyanis a
forradalmi időkben sógorával vadászni indult.
A vadászat közben az egyik elejtett fácán beesett az állimi vadaskertbe, Koirocoék bementek ide uiána, mire előjöttek a nemzetörök.
Szóváltás támadt, majd lövések dördültek el, az
egyik nemzetőr holtan maradt a bokrok közölt.
Kotrocot szándékos emberölés bűntettéért állították a biróság eli. A törvényszék tizenegy
évi fegyházra itélte, mig a Tábla ezt a büntetést tiz ivre szállította le. Ezt az ítéletet a Kúria is helybenhagyta. Öi esztendőt töltött ezután
ki büntetéséből Kotroco Géza a Csillagbörtönben, amikor újrafelvételi kérelemmel élt. A
törvényszék Juhász- tanácsa az újrafelvételi
főtárgyaláson helybenhagyta az atappir ingerős
itiletét. Erre azután Kotroco felebbezési jelentett be a Táblához. E mondotta védője, bogy
lélektanilag is nehéz megindokolni, hogy bűnössége tudatában kérne újrafelvételi akkor,
amikor már kitöltötte büntetése
javarészit,
biszen most már csak nihiny esztendő van
még hátra. A tábla most péntek délelőttre tűzte
ki a felebbviteli főtárgyalás! és igy ez az igen
bonyodalmas és érdekes flgy most ötödször
kerül tárgyalásra a biróság elé. Jogászi körökben nagy érdeklődéssel néznek a Tábla ítélete elé.
x Uj Dalcrose tánctanfolyam. Kállay
Lilly oki. tánctanárnő, táne nüvésznö, dr. Bárányi János zeneiskolájában Dalcroie tanfolyamot
nvit. Jelentkezni a zeneiskola irodájában (Szt.
Mihály ucca 7, I) lehet február 28 ig d. u. 4—5
közölt. Külön gyermek (4 éves kortól), felnőtt
és asszony kurzusok.
— Vizraxziák Szegeden. A vizmiitelepen konstatálták az utóbbi időben, hogy feltűnően sok viz fogy el
a víztorony vízkészletéből. A mérnöki hivatal szigorú
vizrazziákat rendelt el. Az első razzia keddről szerdára virradó éjjel volt, amikor hallgató csövekkel
megállapították, hogy a fővezetékek mentén tizenkét
házban nagymennyiségű viz folyik el az éjjeli órákban
is. A vizrazziákat folytatják és a vizpazarlók ellen
megindul az eljárás.

Sport
Kerékpár-pálya lesz Siegeden. Egy évvel ezelőtt alakult meg a SzAK kerékpárosztálya és ez
idő alatt szorgalmasan dolgoztak a tagolc. Tavaly
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárakősszel már rendeztek többször házi versenyt is a
kal: Marika.
Csütörtökön este: Mienk az éjszaka. Bérlet A. 16. SzAK pályán, annak salakos futópályáján. Ez a
Premier.
pálya azonban éles fordulói miatt nem alkalmas
Pénteken: Mienk az éjszaka. Bérlet B. 16.
kerékpárverseny rendezésére és szerencse, hogy a
Szombaton délután ifjúsági előadás: A hid.
versenyeken komolyabb baleset nem történt. Több
Szombaton este: Alexandra. Bérlet B. 17. Premier.
versenyt ezen a pályán nem is rendeznek, hanem
Vasárnap délelőtt 11 órakor: A nőegylet táncrevüje.
egy felépítendő aj versenypályán. A kerékpárszakVasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A madarász.
osztály kedden este tartott ülésén határozták el az
Vasárnap este; Alexandra. Bérlet A. 17.
elnökség hozzájárulásával az uj versenypálya felVasárnaptól kezdve minden este: Alexandra.
építését. Kövér Lajos főmérnök tervei szerint negySzínházjegyét a DÉLMAGYARORSZAG jegy- venmillióba kerülne az építkezés, melyet kölcsönirodájában telefonon is megrendelheti. (Tele- levelek alakjában szeretnének előteremteni. Ki
fonszám 306).
fognak bocsátani 400 darab 100.000 koronás kölcsönlevelet, amelyet a bevételek arányában fizet* A Farsangi lakodalom — operaházi ven- nének vissza. Ezenkívül a Kerékpár Szövetségtől
dégszereplővel. Ugy látsziK, a Közönség meg- kérnek hozzájárulást. A tervek szerint a futópályát
érezte, hogy Poldini immár európai hirü vigoperája is felhasználják, annak egyenes részeihez építik
ma igen keserves előadásban kerül szinre, mert deszkából a másfél méter magas két fordulót,
még félházról is alig lehetett szó, olyan csekély amely szétszedhető lesz. Az építkezést rövidesen
volt az érdeklődés. Pedig kár ezt a gyönyörűséges, megkezdik és az uj pályán májusban országos
szép daljátékot ennyire lejáratni. A zenekar ver- motorkerékpárversenyt tartanak.
gődött, a kórusok szánalmasan hangzottak, a hamis
A SzAK birkózói Kaposvárott. Vasárnap a
hangok özöne korlátlanul tombolt és csak a finá- kaposvári
.Turul" országus birkózóversenyt rendez,
lékban volt egy kis élet, egy kis összmunka. Ilyen melyre a SzAK
három birkózója nevezett be. A
körülmények között üditőleg hatott Nagy Margitszíneit Dobó és Hadraba képviselik a
nak, az Operaház művésznőjének kellemes és SzAK
bájos Zsuzsikája. Hangja, ha r.em is olyan nagy- könnyűsúly ban, a nagyközépsulyban pedig Zemkó.
Véget ért a píng-pong verseny. Tíznapos
terjedelmű, de tisztán cseng, játékában pedig stílusosan adta vissza a régi magyar udvarházak igazi, küzdelem után kead este ért véget a SzAK pingkedves Zsuzsikáját. Megérdemelt, nagy sikert pong-versenye. Lebonyolították a hatos csapat- és
aratott. Az előadás főerős3ége ismét Szász Edit a kezdők versenyét. A csapatversenyben harminc,
volt, aki pompás Nagyasszonyával a darab meg- a kezdők versenyében pedig tiz induló vett részt.
A példásan megrendezett verseny eredménye a
mentése érdekében a legtöbbet fáradozott.
következő: Hatos csapatverseny: 1. Zrinyi, 2.
* Vecsey Feranc, a ma élő legkiválóbb SzAK a), 3. KEAC a), 4 és 5. SzAK b) és KEAC
hegedűművész, kinek egész Eurőpábm óriási b) csapata holtversenyben. Kezdők versenye: 1.
sikerei vinnak, március 8 án az árviikárosultak Frisch (egyleten kivü), 2. Schweiger (SzAK), 3.
felsegélyezésére nagy díszhangversenyt ad a Bel- Kárpáli (SzAK). Meglepetés a Zrinyi első helyezése,
városi Mozi helyiségében. Jegyek Harmóniánál. amelyet azzal ért el, hogy összes jó játékosát egy
csapatban szerepeltette a SzAK és KEAC kai
* Talmányl hegedümüvészefe a legszebb és szemben, amely egyletek két két csapatot állítottak
legbehizelgöbb hang, nemes felfogás, ízléses ki és a jó erők igy szétforgácsolódtak.
előadás. Hangversenye 18 án a Tiszában. (Harmónia V. bérlet.) Kevés jegy Harmónia pénzÚjból
táránál.
* Lindberr* a finn meslerénekes ápr. 8-án
hangversenyez. Jegyek már átvehetők. (Harmónia.)
a
hires
* A Zsidó Nőegylet nagy tánersvttjét
vaiárnap, e hó 28 án délelőtt 11 érakor közkívánatra a városi színházban megismétli: A
tánc fejlődése Ó Egyiptomtól a mai fox-trottig.
Tanulságos, látványos, szórakoztatói Jegyek a
városi szinház pénztáránál délutáni árban válthalók. 40 szereplő, korhű művészi jelmezek!
a régi kiváló cukrászmester kipróbált receptjet

A szinház heti műsora:

MEGJELENT

HEGYESI-FÉLE
HÁZI CUKRÁSZAT

Figiielmezíeíés!
Csak felnőttek nézhetik meg!

A

legszebb asszonyi

Hugó Bettauer

* Ma délatán rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Marlka. Zágon István nagysikerű vígjátéka ma délután
Az egyetlen igazi szakember által irt könyv,
rendkivül mérsékelt helyárak mellett a premier szerepmely az egyszerű sütemények csakúgy, mint a
osztásában kerül szinre. Helyárak 3000 koronától I8.O1O
legfinomabb édességek készítésének megbízkoronáig.
ható leírását adja.
* Miénk as éjszaka. A ma este bemutatásra kerülő
** *
színjáték az utóbbi évek legizgalmasabb cselekményü
darabjai közé tartozik. A mesterien felépített szerelmi
történet, amely végighúzódik a színjátékon, Kistemaeckers költői tollának egyik legszebb alkotása. A
Háziasszonyok számára n é l k ü l ö z h e t e t l e n
.Miénk az éjszaka" egészen újszerű csekménye mindvégig lebilincseli a néző figyelmét. Kistemaeckers dráKAPHATÓ 5 0 . 0 0 0 KORONÁS ÁRBAN A
máját, amely még ma is müserdarabja a Magyar Színháznak, ma este mutatja be a szegedi szinház Ladomerszky, Feleky, Gonda, Herczeg, Scarry, Rogoz, Falus
és Bilicsi főszereplésével Harsányi Miklós rendezésében.
K I A D Ó H I V A T A L Á B A N
* Miénk az éjszaka csütörtökön és pénteken van
műsoron.
* Alexandra. Az .Alexandra" szombati bemutatóját
Teljesen uj akiefa
a legnagyobb színházi eseményeket jellemző lázas izgalommal várja a szegedi színház közönsége. Az . Alexandrátargonca és egy uj
nak nemcsak gyönyörű fülbemászó muzsikája és hantizedes mázta 500
gulatos, kedves témája, hanem a hálás feladatokat
klgr. mos sulyokkal
nyújtó szerepek nagyszesüsége biztosítja elsősorban a
tartós sikert. A címszerepben Kolbay Ildikó mint nagyegyütt Zrinyi ucca 4. szá®, fatelep. 479
hercegnő nehéz feladathoz jutott, mert mig egyrészről
a szive az alattvaló tengerészkapitányhoz húzódik,
Vállalat keres óvadékképes
addig kénytelen uralkodási érdekekből jegyességet
vállalni Illíria királyával. A darabban a humort Gábor
Mara, Szentiványi, Herczeg, Bilicsi és Rogoz képviselik,
de igen hálás szerepekhez jutottak Sugár, Gonda és
Falus. Természetesen régi operettszokás szerint a
Megfelelő összeköttetésekkel brö, lehetőleg
végén minden jóra fordul és a szerelmes párok egy„B'-listás vagy nyugdíjas urak teljes refemáséi lesznek. A szezon igazi nagy kasszaslágerének
ígérkező operettujdoaságára teljesen uj diszletek készülrenciával, igényeik és óvadékuk nagyságának
tek, melyek olyan látványosságot Ígérnek, minő a szemegjelölésével küldjék „ Állandó" jeligére e
gedi szinpadon még nem volt.
|
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* Alexandra szombattól kezdődöleg minden este.
* Szombaton délatán ifjúsági előadás: A hid.
B á l i és eskUvöl
Herczeg Ferenc remekmüve szombaton délután az
ifjúság számára kerül szinre. Az országos érdekességü
előadás vezetöszerepeit Kaszab, Baróthy, Gonda, Herczeg, Rogoz, Ladomerszky, Feleki, Scarry, Fenyves és
Bilicsi jatszák.
* Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: „A
Ízléses kivitelben készít a
nadarász".
Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.
* Az Alexandra összes előadásaira már lehet jegyet
Petőfi Sándor sugárut 1.
Telefon 16-34,
előre váltani.
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világsikerű regényét
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A nagyobb leadóállomások
mai műsora.
Február 25, csütörtök.
(A városnév atáai sxáau

Rádiókészülék és alkatrész legolcsóbb
Szöllósnél, Széchenyi tér 8.
Budapest 546. (2 kw.) Délelőtt 9.33 és 1030 örakor:
Hirek, közgazdaság. 11.30 és délután 1.30 órakor:
Zorgorajáték. 2.30 és 3 órakor: Hirek, közgazdaság.
4 órakor; Weigerth Aladár zeneszerző zongoradélutánja,
tésai Foglár Erzsébet szaval. 5 órakor: Szórakoztató
zene. 6.30 órakor: Ifj. Gonda Béla iró előadása. (Régi
gáláns asszonyok, mai dolgozó nők. I. rész) Este 7
órakor: Tánczene. 7.33 órakor: Sárossy Mihály gitárkisérettel énekel. 8.33 órakor: Ária-est. (K. Saboli
Anna operaénekesnö, Gábler Vilmos tanár és Leichtner Endre csellómflvész felléptével). 10—12 óráig:
Tánczene.
Bécs 530 (5.6 kw.) Délelőtt 11 órakor: Hangverseny.
Délután 4.15 órakor: Hangverseny. 9.15 órakor: A XVII.
század török meséi. Este 8.15 órakor: Wagner: .Szigfrid*, opera 3 felvonásban Kar és zenekar a Népopera bóL
Berlin 535. (10 kw.) és 576. (4.5 kw.; Délután 4.306 óráig: Hangverseny. Este 8.30 óráig: Qramatzki rádióregénye: „A katasztrófa* (16. folytatás), 9 - 1 0
óráig: Hangverseny. 10.30—12 óráig: Tánczene.

A Szegedi Mérnökegylet előadásai. Február
25. Buócz Károly városi műszaki tanácsos: Rádiókészülékek működése, kapcsolása. (Audloniól Superhelerodyn-ig.) Kezde'e délulán 5 órakor. Főreáliskola I. em. 16. Február 26 án Kiss Jenő
postaműszaki tanácsos: A rádió. Kezdete 6 órakor. Kereskedelmi és Iparkamara. Március 4-én.
Buócz Károly városi műszaki tanácsos: (Audiontől Superheterodyn-ig.) Kezdete délután 5 órakor.
Főreáliskola I. emelet 16. Március 4 én Babnik
Béla reálgimnázium! tanár: Az elektromoscsövekről. (Kísérleti bemutatásokkal.) Kezdete délután 6
órakor. Kereskedelmi és Iparkamara. Március
12-én. Dr. Hermann Antal egyetemi tanár: Az
épitési áldozat. Kezdete délután 6 órakor. Kereskedelmi és Iparbamara. Belépődíj nincs. Vendégeket szívesen látunk.
MMMMWMíMfMMMMMWMMMVMMIM

A valuta- éa devizaforgalom záróárfolyamal. ** la*
láki Angol font 346580—d«85é0. cseh korona 21102117,5,
dinár
12:2-1258.5, dollár
71225-71(25,
francia frsnk 2622-2642, holland forint 28550—
2£65ü, tusi 303-311, lé** 493-535, tira 28582878 márka 169Ö6 - 17016 osztrák schilling 100.411&0.75, dán korona 18515- 18375, tvájci fraak 1372513780, belga frank
3238—8252,
norvég koron*
15335-15385. svéd korona 19^80—19139. lengysl
zloty 8600-9250.
Oenizák i Amsterdam 28540-28640, Belgrád t2f3
A rádiószakma remeke a „Philips"-csői
258.5. Berlin
16966-17016,
Bukarest
í97 -303
Szeged és környéki vezérképviselet Szöllősnél. SrOuizel
3238-3252,
Kopenüís*
>8513 8575,
Boroszló 418. (1.5 kw.) Délután 5 - 6 óráig: A rá- Osto 15333-15335, London 3*6580-347*80, Milánó
2h62—2874,
Newyork
M265-71465, Páris
diósenekar szerenád-délutánja. Este 8.30-9 óráig:
Prága
2110.5-5118,
Sxéfia 495Orgona- hangverseny. 9.05 órakor: Bölsche felolvas sa- 2608-7624,
535. Stockholm
1SG70-19133, Van/ 86C0—9250,
ját müveiből.
Wien 100.45-tG0.75, Zürich 13720-137(0
Hamburg 392.5. (1.5 és 10 k w ) Délután 4.15 órakor:
Hangverseny (zongora, fagott). 5 órakor: Beethoven
Zürichi tőzsde. Nyitást
Páris 18.81.
Londoii
zongoramüveibö! játszik Erik Schönsee. Este 8 órakor:
3&S6.50 Nawyort 519* „ Srüsxse) 23.6210, Milaac
Suppé: .Boccaccio", operett 3 felv.
80.87.' 0, Amsterdam 2Ü8'/., Serlin 1Í3.65, Wiec
Königsberg 463. (1+1 k w ) Délután 4.15-6 óráig:
S.8073'1,, Szófia 3.70. ftáfe* HJ850, Varsó 64J0,
Hangverseny. Este 7.30 órakor: Kamarazene-est (Mozart,
Budapr.ti 9.0073.75, Bukarsst 2.1910, Belgrád 9.12!A
Beethoven).
Zárlati
Páris 19—., London 2526,75 Kewyoik
Königswusterhausen 1300. (18 kw.) Este 8.30-12
*19.5U, Brüsszel 23.6210, Milano 2f< 8750, Amsterdam
óráig: A berlini műsor közvetítése.
2Q8>/., Bénin 123.70 Wisn 0X073'/.
SxéiU 3.70
Prága 15.3850 Varaé 64.50, Budafu*
0X072.70, BelÁllandó akkumulátortöltés dinamóval
grád 1250. sv Aaítíl «.I95C.
Szöllősnél.
Terménytőzsde. A szerdai terménytőzsde irányzata
Lipcse 452. (1.5 kw.) Délután 4—f.30 óráig: Rádiólanyha, a forgalom határidőre meglehetősen élénk.
zenekar. Este 7.30 órakor: »Fra Diavolo" Auber vig>ü!Vttaloa árfolyamok: 8 m a 76-oa iiua«id**t 2925operája 3 felv.
Münster 41P. (3 kw.) Délután !.'5-2.30 óráig: Rá- 395C, felső tiszai 590J-3925, íontr megyei 38 0- 3873
pestvidéki 3875—3-t 0, egyéb dunántuli 3830-3375,
diózenekar. 4.31-5.30 óráig: Dvorák Antal (Rédió37-8a tisíawtíéki 39?-- 4000, felsötisuu :i95P—i975.
zenekai). 5.45—6.15 óráig: Dehmel—Liliencron dalok
fehérmegye* 3900-3925, pestvidéki 3925-39!0, egyéb
(szoprán). Este 8.30 órakor: Josef Plaut humorista és
dunántuli 39f0-3925 78-as iiszaviüétó 4! (0-4125,
előadóművész vendégfellépte a rádiózenekar közreműÍelsőiítzai 3373 4C0J fehérmegyei 3925-3950, pe*t
ködésével. (Közvetítés Dortmucdból Elberfelden kevidéki 39'0—39'5, egyéb dunintul 3925 - 39.0, 79-««
resztül).
tisxavidéki 4 2S-4U50, feliőtiszal 40 C- 4; 23, fehérStuttgart 446. (1.5 kw.) Délután 4.30 órakor: Hangmegyei 2930 -3975 pestvidéki 3975—4000, egyéb
verseny. Este 9 órakor: Hangverseny.
ducánlnr 39:0- 3975, icas 2275- 2310, iakirmány
Milano 320. (1.5 kw.) Délután 4.30-6 óráig: Hírek,
árpa 2350-2450, sörárpa 3C00-- 3500, **b 2ÍC0-26C0,
hangverseny és előadás. Gyermekmesék, hirek. Este
tengeri 1800—1825, köles 18CC—1900, korpa 1700-1750,
9—11 óráig: Hangverseny, t. Verdi: Fantázia a „Tralucerna 23( 0—25Ü0, lóhere nagyarankamentes 2300—
viatá"-ból (kvintett). 2. Oddone: La Sera Pulcinella
2.00, lóhere nagyarankás 1900—2200.
Colombinánál (szoprán). 3. Leonard Katonai fantázia
Irányzat. A szerdai értéktőzsde irányzata kedvezőbb
(hegedű), 4. Mascagni: Un di, ero piccina, az „Iris"volt, jó nyitás után a tőzsdeidö későobi folyamán a
böl (szoprán). 5. Pedrotti: Mindenki álarcban, szimfóspekuláció vásárlása következtében az értékek legnia (kvintett)- L'equilibrista, Contrasti. 6. Sgambatti:
nagyobb részében további javulás állott be, a forgaSulla porta Povero Pieruccio tszoprán). 7. Rubinstein—
lom azonban mindvégig csekély maradt. Kulisszban
Wieniawski: Románc Es-dúrban, Papi ni: saliarello,
főleg a Georgia volt szilárd, ímely ktddi árveszteségéPaganini: Velencei karnevál (hegedű). 8. Pio Niddi:
ből il.Owu koronát nyert vissza. Sa'gó és Nova 50J J
Vig monológ 9. Pietri: Addio Gionnezza, fantázia
koronával javult. A Magyar Hitel szerdán sem tudott
(kvintett). 10. Puccini: O, mio babbino caro, a „Gianni
megszilárdulni. A bányapiacon eiős emelkedés mellett
Schicchi'-ből, Charpentier: Da quel giorno, a „Luiea*az irányzat rendkívül szilárd vo:L A Bauxit t , Kőszén
ból. 11. Pettinato: Alba triste, Margutti: Spanyol sze3, az Uiikányi 2.5 százalékkal drágultak. A bankok és
renád, Marti: Oázisban, Burgmein-. Mandolinok és
takarékok piacán nem volt emli ésre méltó változás.
gitárok (zenekar).
Szintén változatlan volt a malompiac, mig az ipari
Róma 425. (7.5 kw.) Délután 2—3 óráig: Hangver.
értékek barátságosabban tendáljak. Szilárd volt a Maseny. Í.1C órakor: Hangverseny. 6—6.3 i óráig: Jazzgyar cukor és Nasici. Stummer igen jelentősen 9 száband. Este 8.40 órakor: Lombardo: Válogatott részek
zalék árnyereségre tett szert. A lixkamatozásu papirok
a .La Duchessa del Bal Tabarin" operettbői. Utána
iiányzala barátságos volt, a cimleíek 0.0 T tői IUU'XJO
hirek, majd hangverseny.
koronáig javították árfolyamukat. A valuta- és a devizaAntennaszerelés szakszerűen, olcsón Szöllősnél forgalom élénk volt, az északi papirok elgyengültek,
a zloty lanyhán tendált és 50 pontos árveszteséget
Bern 435. ( i kw.) Délután 1—1.45 óráig: Hirek, graszemedett. Barátságos volt a francia frank, 43 ponttal
mofon. 4-5.30 óráig: Zenekar. Este 8—10.30 óráig:
emelkedett.
Operett- est
c w » í . « » j r a u r t t s v i s á r . Felhajtás 149R, eladás
Zürich 515. (US kw.) Délután 3 órakor: Hangver2*0. Árak: Könnyű 16— 7, nehéz 19-13.':. Zártvásári
seny. 4 órakor: Jazz-band. Este 8.30 órakor: Dalok
felhajtás 191, eladas 5 i a fenti árakon.
lantkisérettei és zenekar.
i S K M K S M K K M N M N i S M a í I K M N i M
Toulouse 443. (2 kw.) Délután 1.30 órakor: Hangverseny. 2.15 órakor: Házizenekar. Este 9.55 órakor:
Brsisiis ízerkasiíö i FRANK J Ó Z S E F .
Tánczene.
Hycmaiott a fcia. éiulajdonoa Déimagyarcmág Hírlap
Brünn 750. (0.5 kw.) 521. (2.4 kw) Este 7 - 8 óráig:
és Nvomd«váíla)at Rt. könyvnyomdájában. Szeged
A városi konzervatórium zenekarának hangversenye.
8-8.10 óráig: Hirek, tőzsde. 8.10—9 óráig: Az orosz
I S M É T
K f l P t i n i Ó
litereakint kitünö
bala'ajka zenekar és a moszkvai művészcsoport kórusának hangversenye.
Daventry 16'1>. (2.5 kw.) Délután 2 és 4.15 órakor:
zárt palackokban 9oCO kor.-ért, 10 liter vételnél 8500 kor.
A londoni műsor. Este 9 órakor: Cardiffi közvetítés.
11.3 órakor: Londoni közvetítés. 12—2 óráig: RádiáK R O Ó , Berlini körút 10. szám 478
kvartett.
London 565. (2.* kw.) Délután 2 órakor: Gramofon.
4.IS órakor: Rádióiskola. 5.15 órakor: Trocadero-lealene. Este 9 órakor: Szerelmi duettek. 11.30 órakor:
Tánczene.

zöld fehér B O R

Rádiókészülékek javítása és behangolása
Szöllősnél, Szeged, Széchenyi tér 8.

Vegetárius konyha
nyílik meg március 1-én Oezlrovizky seca 4. szám
alatt. Ebéd-vacsora koszt már most előjegyezhető. 462

APRÓHIRDETÉSEK
Oktatás

lakis

házitanító!
BatorexoH szobát ha ld< NavelSnSt,
adni akar, legbiztosabban
biztosan talál, ha felad i
ér célt, ha ebben a rovatapróhirdetést l o sióig í
ban hirdeti. 10 szóig 6000
korona.
korona.
Intelligens német kieaszKét szép uccai szoba a
szony hosszú bizonyítBelvárosban
bútorozva
vánnyal
gyermekekhez
vagy anélkül kiadó. Cim a
ajánlkozik. „Gyermekszekiadóhivatalban.
2
rető" jeligére.
Kiadó szép
bútorozott
szoba villannyal. Maros
ucca 15, földszint f.

Eladis
Használt ruháit legjobban
értékesiti apróhirdetés utján. 10 szóig 6ooo korona.

Lépcsőházi bejáratú, elegánsan bútorozott szoba
kiadó. Érdeklődni délben
12—3-ig Feketesas ucca
17, II. i.

E g y 2-ea vaiasakrény,
Adlersflügel-gyármány, fó
kaiban eladó. Telefen 574.

Lepcbtlmi beiaratu, csinosan bútorozott diseret
szobát keresek a Bei varosban „Azotnalra" jeligére.

Egy barokk szalonberende<és és egy valódi ázsiai
szmirna szőnyeg eladó.
Tudakozódni 8—11-ig és
4—6-ig Iskola ucca 23. H

LakAat bérelhet, kiadhat
vagy caeréthei apróhirdetés
utján, l o szóig 6ooo kor.
korona.

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

Banka, i l l i s

Etyalezég

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

Levelezést is folytathat
apróhirdetések utján, tisztest éges szándékkal. — 10
szóig 6ooo korona.

Kar eldobni a régi nyakkendőket, mert ujjá alakítom. Maradék selymekből
minden fazont olcsón késeitek. Po gár ucca 29,
földszint bal.

Paksyné-nak levele van a
föpostán Molnártól. Kérem
átvenni.
4

Haztaitasban, főzés-, takarításban segédkezne (esetiéi' vezetné) izraeiita úrinő.
Házikisasszonyi, nevelönői
vagy más bizalmi állást
is vállalna. Jelige: „Személyem garancia'.

TArsat talál, ha apróhirdetésben keres, l o szóig
6ooo korona.

Magyar- német, intelligens
uiileany urnö v. nagyobb
gyermekek mellé állást
keres. Nemzeti Étkezde,
Templom tér 3.
H

Kossuth Lajos sugárut 6.

Különfélék

Részletfizetésre

szállítok kárpitosmunkákat

BALOG S Á N D O R /
Telefon 065.
Remek

sbédlő és hálószoba
bútort jutányos árért vásárolhat

Jó bizonyítványokkal
rendelkező

S R I T Z E R N É G ,

szakácsnő

Menyasszonyi aján-

Tábor ucca 3. szám.

8S

r l ó b i i t zománcedény és konyU 0 H U 1 hafelszerelési kirakatom kiváló gazdag választékát
becses figyelmébe ajánlom. —
Szántó Józeei zotnánchája, belvárosi buscsarnok mellett
S

felvétetik. S O M L Ó ,
Tisza Lajos körút 46,
III emelet. 463
AIIAal kaphat apróhirdetés
utján. — l o szóig 4ooo
korona.

iz A l i i legnagyobb
Ü M n raktára9

Véül

Körösi Géza flvc^ezési vállalata Mérey u. 5. Tel 9-57.

941őnobfit, ebédlöt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6ooo

Sehol olcsóbban
varrógép, kerékpár, gramofon, gyermekkocsik,
gumi es azerelékrészletreis

Üzlethelyiség

•MM^nBMHBMaHBMBBaMHHHBMHBMMa

Csletaladáa legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — l o szóig
6ooo korona.

Nagy javítóműhely » Sí
á n t ó S á n d o r góprak> Kiss L i
-palota, Kiss u.

Hatalmas

tábor

• a Ql)éfmagyarország

ofvasó-

j

S /rözönsége;
vásárlásaiknál és ren- 5
deléseiknél egymást támogassák.

S a s f a ^ i e s é s Téfh
r e k l ű m v á U a l a t a

Hódmezővásárhely,

23

IV., Andrássy a. 25.

Készít vetítő lemezeket, plakát-, reklám-tervezéseket, üzleti és kirakati feliratokat

