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A tQnteléi tebit elmarad. Mi ugy gondoljuk,
bogy ennek u elasaradt tüntetésnek legjobban
Bsthlen kivin gróf örül, Magyarország miniszterelnöke, a lovat, aki után 01 a sötét kétség.
Mert hiszen most rair ö maga is vallja, bs
laég nem is hirdeti hangosan, bogy a magyarok istene óvja meg fit barátaitél, az ellenségeivel tatán csak elintézi valahogy a dolgát.
Bizony igen nsgyon rossz szolgálatot leitek
neki némely barátai és bivei, Mik mistt most
egy ország koldul kárvsliottan. Hsrczeg Ferenctől is megtanulhatta Bethlen Isiván, aki nsgy
tisztelője A hld szerzőjének, hogy az igaisdg
nem az accdn iránti. De hiszen megtanulhatta
est az uiébbi esztendők véres és gyászos tapasztalataiból is, azokból az időkből, amikor Somogyit és Bacsót a hazafias felbuzdulás autójára Áttették és a jeges Dunába kaidötték bizonyos felelőtlen elemek, amikor Soltrát, a rend
őrét revolverrel némitották el szabadon járó
gyilkosok és amikor boldogot-boldogtalant igazoltattak a bűnös Budapest é]»akáin, ó nem a
rend Orsi, hanem a felfordulás kedvelői. Az
igazság nem az uccán trónol és az ucca ne a
az a fórum, ahol a nemzet becsületét kell megvédeni.
A tüntetés léhát etaarad és ennek minden
igaz nwgyar örülhet ezekben a szomorú napokban, amikor a demagógia uccai hangja éppen
eleget süvöltöz és rikoltoz tisztes és komoly
csarnokok falai között is, a gyűlölet, az uszítás,
a gonoszság és ostobaság jelszavait kiabálva.
A pórullárt tüntetők most az ismert és bevált
módszerhez folyamodtak, a róka metódusához,
akinek hirtelen savanyu lett a siőlő.
A tájvédelemhez címzett sörházi asztaltársaság vacsoráján Eckbardt Tibor, az ébredfik
Tallejrandja (ha Gömbös Gynla a Napóleonjuk, miért ne lehetne a dorozsmai ezermester
az 0 Talleyrandluk) önérzetesen és határozottan
kijelenti, bogy Ok most már csak azért se tüntetnének Bethlen litván mellett, raett már szin'e
látják lelki szeneikkel az időt, amely eljövendő,
mikor Bethlen István a keblére öleli Vázsonyi
Vilmost és egy plattlormon esiik vele politikai
cseresznyéi. Maiunk kőzött maradjon, mi még
mindig nem táljuk ennyire aggasztónak a miniszterelnök ur progresszióját a liberalizmus és
demokrácia irányában, sokkal aggasztóbb jelenség (legalább is Eckhardl Tibor és asztaltársai szemében) például az, bogy Csernoch
János, Magyarország hercegérseke egyórás kihallgatáson fogadta budai palotájábin Vázsonyi
Vilmost, akit a levitézlett Vannsy László és as
amnesztiái Molnár Fenne minden magyar bí j
kútfejének tekintenek.
Eckhardl mester a tüntetést a keresztény és
nemzeti gondolat érdekében kontemplálja utóligoian. Mi azonbsn ugy véljük, hogy a keresztény és nemzeti gondolatot (alán mégis
csak perfidia lenne vonatkozásba hozni a
frankhamisítással, a keresztény és nemzeti gondolatot talán nségis csak más és kblö t b inkarnáció illeti meg, bármilyen Ülkos rokonszenvvel és aggodalommal szemlélik is némely fajvédő lovagok és orgánumok az érdemes Windiscbgrsetz, a jeles Nádosy és a zártkörű társaság többi tagjának sorsát.
A mi fantáziánk el tud képzelni egy igen
impozáns, egy nagyon grandiózus tüntető foivonulást. Ebben a végeláthatatlan menetben
helyeifoglalnának a magyar dolgozók és adózók milliói, a magyar munka és alkotás minden hősei, a magyar becsület és ipatkodás
Összes számottevői, nevesek és névtelenek, akik
mind kárvallottai és áldozatai arnak, hogy illetékei tényezők részint frankot hamisítottak, részint nem voltak eléggé éberek és határozottak,
elég gyors és erős kesüek a katasztrófa még
előzésében és elhárításában. Ti áni menet ienns
ez, gigászi tüntet, egy megpróbált és meg
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gyalázott nemzet fölháborodása és tiltakozása
dübörögne benne ország-vi ág szine elfitt. Ezt
a tüntetést gondoljuk és érezzük mi egyedül

méltónak és egyedül igaznak. De persze, ez
nem volna se hasznos, se kellemes a dánéri
faj édelem számárai

A frankvita szombati első szónoka
F a r k a s I s t v á n , vagy Apponyi lesz.
Windischgraetz állítólag beismerő vallomásra készül. — Ismét
ujabb momentumok merültek fel a frankügyben.
Elfogadják-e Farkas Tibor indítványát ?
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Hegy
megi-Ktss Pál pénteki felszóla ásával megindult
a frankügy vitája. A felszólalás éles szavakkal
bélyegezte meg a kormány
mulasztásait és
állapította meg politikai felet ősségét. HegymegiKiss Pál beszédéi erCsen támogatta az ellen-

mindazt

az anyagot

zéki front, attely az egységes pártnak fel-felzúduló ellentmondásait hatalmas lendülettel
verte vissza. A vi'a holnapi első szónoka valószínűleg a szociá'demokrata Farkas István lesz,
aki szintén igen erős beszédre készül és
annak során felhasznája

is, amelyet a szociáldemokrata
hozott
nyilvánosságra.

Nem lehetetlen azonban, bogy az első felszólaló holnap Apponyi Albert grtf lssz, aki
ma igen élénken érdeklődött a vita állásáról.
Ebben az esetben Farkas ctak Apponyi után
szólalna fel. Éltesülésünk szerűt Apponyi a
külpolitikai helyie re való tekintettel nem akar

még sem fogja

Politikai körökben érthető érdeklődés előzi
mrg az ősz államférfi felszólalását és főleg
állásfoglalását.
A frankvita sorsára döntő befolyással lehetnek azok a kihallgatások, pmejyeket ma a főkapitányságon foganatosítottak, ahol kihallgatták
Erney Károlyi, a Pesti Hazai Első Takarék-

az előadó

javaslatát.

pénztár vezériga?g«tóját, Károlyi lenre és Teleki
Pál grófok it. Polliikat körökben elterjedt hirek
szerint ezeknek a kihallgatásoknak és a nak a
valószínűsége, bogy a teljesen megtört Windischgraetz tudatára ébred anftak, bogy maktcs hallgatása csak saját helyzetéi súlyosbítja és

beismerő

fennáll a lehetősége annak, hogy olyan uj
momentumok merülnek fel, amelyek teljes egészében uj helyzet elé állíthatják
a nemzetgyűlést, illetve a frank bizottságot. Hogy ennek
az eshetősége nem túlságosan messze lehet,
következtethető abból, hogy az ellenzék vezetői

a frankbizottság

eddig nem

a kormánynak súlyos nehézségeket okozni, viszont miután felfogása kétségtelenül a kisebbségi vélem ér y ht z ált közelebb, mint az előadó
előterjesztéséhez, megvan annak a valóstUüsége hogy Apponyi, ha nem it fogja erős szav kkal elítélni a kormány eljárását,

megszavazni

töredelmes

párt

vallomást

ma este, anélkül, hogy erre előzően előkészültek történtek volna, értekezletre ültek Össze;
hogy negbes>éliek az ellenzik további
taktikáját. Az értekezlet f glalkozott Farkas Tibor
ismeretes indítványával is, amelynek a lényege,
hogy

folytassa

de ruháztassák fel azzal a jogkörrel is, bogy
tanukat idézhessen és eskethessen, továbbá
jogköre is kiszélesítessék.
Felmerült annak a gondolata is, hogy a
frankbizottság mindaddig permanenciában ma*

tesz,

munkáját,

radjon és kihallgatásokat eszközöljön, amíg a
frankhamititáii ogyren első bírói ítélet nincsen,
mert az egyben állandóan ujabb és ujabb momentumok merülnek fel, ameiyek a tényállási
egyik napról a másikra megváltoztathatlak.

Bethlen miniszterelnSk
f r a n k ü g y befejezése után állítólag
rekonstruálja kabinetjét*

(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) A miniszterelnök megbízásából Almássy László, az
egységes párt ügyvezető alelnöke megbeszélést
folytatott Kállay Tibor, Görgey István és több
más egységes párti képviselőkkel, akisről köztudomású, hogy a párt liberális-konzervativ
frakcióiéhoz tartoznak, Almássy hangsúlyozta

Kállai ék *löt», hogy Behlenálja azt az igéretét,
hoey a frankügy befejezése uián rekonstruálja
kablaeijit, Almást yn k eien tárgyalásai « %ű
az elégedetlenséggel vannak összefügg «ben,
amelyet az egységes párt liberális frekciójábm
a napokban tartott egységespáiti vacsor« váltott ki.
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Károlyi I m r e é s Teleki gv*éfy
valamint Erney v e z é r i g s i g a f é kihallgatása
semmiféle ujabb adatokat nem szolgáltatott
a frankügyben.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjstentése.) A
frankügyben ma foganatosított rendőrségi kihallga'átok értesülésünk szerint semmiféle ujabb
adatokat nem szolgáltak. Erney K roly, & Pes í
Hazai Első Takarékpénztár vezérigazgatója arról
adott a rendőrségnek felvilágosítást, hogy a
takarékpénztár miért folyósított a frankügy körülményeiben emlegetett Tűzhelybanknak 350

millió koronát. Erney szerint a Tüzbelybank
»^ár régebben összeköttet*!ben állott a Pesti
Hazaival és ennek a» összegnek folyósítását is
minden közbenjárás réíkül intézték el.
Kérődi Imre gróf kihallgatása során nyíltan
megmondot a, hogy ő Teleki Pál grófra célzott nyüt leveliben, mert különböző jelenségekből nem találta tisztának Teleki Pál gróf
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szerepét. Etlől eltekintve, Károlyi Iare sem
mondott semmiféle olyant, amelyből kOvetkeztetni lehe'ne bárkinek a bűnösségére is.
Teleki Pál gróf kihallgatása alig öt percig
tartott. A rendőrségen töltölt további ideje
beszélgetéssel telt el.
Pénteken este megérkezett Berlinből Schultze

vallomásának másolati, amelyet most tanulmányoznak a rendörségen és 1—2 napon b:lül
eizközlik azt a pótnyomozísf, amely eszei a
vallomással állhat összefüggésben. Ma már
utalnak azonban arra, hogy ebben a vallomásban semmiféle ujabb dolog nincsen.

A holland ügyészség felvilágosítást kér Budapestről.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ma [ Jankovich és társainak bűnügyét márc'us 4-én
Sztrache főügyész expressz evelet kapott Hágá- tárgyalják és ezzel kapcsolatban nébány felből, amelyben a hágai flgyéBzaég közli, bogy | világosítást kér Silrachetől.

S z a b a d l á b r a helyezték
a z elmebeteg Vannay Lászlót is.
Gödöltőn éljenzéssel fogadták.
(Budapesti tudósítónk tele fosJelentése.) A rend- barátai már váriák az állomáson és
őrség Vannay Ldszlót szabadlábra helyezte és fogadták.
miután szülei és fivére garanciát vállaltak az
elmebeteg Vtnnayér', az délben elhagyta a
rendőrség épületét és Gödöllőre utazott, ahol

éljmzéssel

A vádfanács tudvalevően szabadlábra he^lyez e Vannsynak a Vázsonyi ellen elkövetett
merényletben bűntársát, Molnárt is.

mixminixsxni

Titokzatos bonyodalmak a tanyai vasút körül
Néhány nappal ezelőtt részletesen beszámolt
a Délmagyarország
srről s versenytárgyalásról,
amelyen a tanyai vasút pályaépítési munkálataira beérkezett ajánlatokat bomolták fel és tárgyalták le. Megirtuk azt is, bogy a tanács nébány nap múlva a mérnöki hivatal összehasonlító száatiiásai alapján ugy döntött, hogy a
munkát körülbelül tiz és féimitliárd koronáért
egy alkalmi társulatnak adta ki. Ebben a társulásban résztvesz bírom budapesti mérnök,
Ácsády, Zstgmondy
és Szentgdly,
valamint
Czlegler Arnold szegedi vállalkozó. Az egész
város ugy tadta, hogy a tanács döntésével végleg elintéződött ez az ügy, most azonban ugy
értesülünk, hogy a város tanácsa tovibb alkuszik,
mert — mint a polgármester mondotta szűkszavúan érdeklődésűnkre — ax eredeti vasutterveken bizonyos változtatások történtek.
Az egész ügyet érthetetlen bomály takarja. A
városházán pontos felvilágosítást senki sem ad
róla, pedig nem ártana, ha részletesen tájékoztatnák erről a nsgyon fonos kérdésről a joggal
érdeklődő nyilvánosságot, fgy csak sugdosások
történtek, pedig a sugdosásokből túlzóit rémhírek szoktak születni.
A tanáci első döntése után mir általános
feltűnést keltelt a városban, hogy a munkát
nem a lego'csőbb ajánlatlevő kapta meg, hanem a sorban a második. Az Országos Központi Hitelszövetkezet ajánlata volt a legolcsóbb,
ba jól emlékszünk, nyolcmilliárd korons volt a
végösszege, a Cziegler-féle alkalmi társulás,
amely megkapta a munkát, félmilliárddal drágább ajánlatot tett.
A fantcs döntéséről a polgármester tájékoztatta a nyilvánosságot, még pedig nagyon szűkszavúan. Arra a kérdésünkre, bogy mi volt a
legolcióbb ajánlat mellőzésének oka, kitérő választ kaptunk tőle. Csupán annyit mondott,
bogy a tanács a második ajánlatot találta legelőnyösebbnek, de azért az OKH is réiztvesz
a munkában, még pedig a földmunkákat kapja
meg.
Pénlek délelőtt érdekes beszélgetésnek vol- .
tunk fültanúi. Karácsonyi Guidé lelkész, a sze- I

gedi keresztényszocialista mozgalmak egyik
exponált vezére ifj. ÖJeges Kálmán keresztényszociálista titkár társaságában küldöttséget vezetett a polgármester elé valami levente-ügyben.
A kívánságok előterjesztése és a polgármester
válasza utan a küldöttség eltávozott, a vezetők
azonban ottmaradtak éi Karácsonyi Gtiidő
apprehendáló hangon kérdezte meg a polgármestertől hogy miért mellőzték az OKH égisze
alatt működö, keresztényszociállsta alapon megszervezett földműves-szövetséget a tanyai vasút
épilésérel kapcsolatos földmunkák kiadásánál.
Egyelőre nem közöljük a rendkivül érdekes
párbeszédei, mert reméljük, hogy a polgármester meggondolva a dolgot, mégis esik informálni fogja a nyilvánosságot valamivel részletesebben, mint ahogyan a kereszténysiociálisták
távozása után tette. Amikor ugyanis Karácsonyi
Gnídóík eltávoztak, a polgármester érdeklődésünkre mindössze a következőket mondotta:
— A tanács még nem döntött véglegesen.
Ax alkut folytatjük. Az történt ugyanis, hogy a
munka kiadasa után megváltozott a vasulierv.
Az átrakodó állomást nem a rendező-pályaudvar
mellé, banen a Tisza pályaudvar és a személypályaudvar között épitjük fel. Ez a megoldás
drágább. Nem döntöttük el végleg még azt
sem, hogy a pályaépítésnél milyen kavicsot
használjunk. Az OKH azért nem kapta meg
eredetileg a munkát, meri a számításnál kiderült, hogy drágább. De azért még leiiet, hogy
megkapja, ha az alkudozások eredményre vezetnek. Egyelőre alkudozunk, döntés azonban
még nincs.
A polgármester semmitmondó nyilatkozatából
természetesen nem tudunk meg semmit. Nem
tudjuk meg, hogy mit követett el az OKH,
hogy mi köze az OKH-hoz a keresztényszocialisták szegedi exponenseinek, hogy miféle befolyások akarnak érvényesülni és milyenek érvényesülnek, végül, hogy miért semmisítette meg
a tanács a korábbi döntését?
Ezekre a kérdéaekre várjuk a polgármester
válaszát.

Hz O r s z á g o s Hitelvédő Egylet működése.
Dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár nyilatkozata.
Mint már megiriuk, a Hivatalos Lap szerdai
száma közölte a ciődönkivüli kényszeregyezségi
eljárásról szóló rendeletet, amely az Országos
Hitelvédő Egylet megalakítására vonatkozó intézkedésekel is tartalmazza. Ennek a rendeletnek megjelenését már hetek óta a gazdasági
élet összes tényezői nagy érdeklődéssel várták,
mert ennek alapján kezdődnek meg «z úgynevezett magánegyezségi eljárások. Az Országos Hitelvédő Egylet működésének megkezdéséről és a vidéknek az országos szervezetbe
való bekapcsolásáról dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár a következőképen nyilatkozott :
— A rendelet lényege; mint ismeretes, az, hogy
a jövőben minden kényszeregyezségi eljárást
magánegyezség megkísérlésének kell megelőzni.
Ennek célja egyrészt az, hogy azok a körök, amelyek az egyezséget kérő félnek a viszonyaival
ismerősek, ingerenciát nyerjenek az egyezség le-

bonyolítására, másrészt pedig, hogy a költséges
kényszeregyezségi eljárás elkerülésével a hitelezők
kedvezőbb kielégítését biztosítsák. Mind a két
szempont kétségtelenül olyan, hogy az érdekelt
kereskedők és iparosok teljes elismerését érdemelheii meg. A rendelet kibocsátására az okot a
jelenleg nyomasztó gazdasági viszonyok adták
meg. Magam részéről teljesen biztosnak tartom,
hogy a rendelet a hitelviszonyok egészséges mederbe való terelésére igen jó hatással lesz, bár
teljesen osztanom keli Székács Antalnak, az Országos Hitelvédő Egylet elnökének azt a kijelentését, hogy csodákat sem a rendelettől, sem az
Országos Hitelvédő Egylet működésétől várni nem
lehet.
— A rendelettel tegnap foglalkozott a Szegedi
Kereskedők Szövetsége is. Sajnálom, hogy ugyanakkor a városi közgyűlésen voltam elfoglalva és a
Szövetség tárgyalásaiban nem vehettem részt. Ez
esetben ugyanis bizonyos felvilágosításokat nyújt-

hattam volna a rendeleten kívül az Q. H. E. alapszabályaira és ügyrendjére is, amelyek nélkül természetszerűleg semmiféle határozatot hozni nem
lehet. Az alapszabályok és ügyrend ugyanis a rendelet értelmében szerves részét teszik az eljárási
szabályoknak. Az ügyrendnek pedig ezldőszerint
még C3ak a tervezete van meg, azt péntek délután
fogják Budapesten letárgyalni és az igazságügyminiszter jóváhagyása után lép életbe.
— A szegedi kereskedelmi és iparkamara az
O. H. E. alapító munkáiban kezdettől fogva résztvett és az alakuló közgyűlés Wimmer Fülöp kamarai elnököt választotta meg egyik társelnökévé,
én pedig, mint a szegedi kamara kiküldötte, a
végrehajtó bizottságnak vagyok a tagja. Ennélfogva
tehát a szegedi kereskedelmi és iparkamara kerülete,
mint azt az elnökválasztás alkalmával már a
lapokkal közöltük, az O. H. E-be már az alapítástól kezdve be van kapcsolva. Azt viszont az
alapszabály mondja meg, bogy az O. H. E. az
alapításban résztvevő vidéki kamarákkai együtt a
kamarák székhelyén a kamara mellett kamarakerületi hitelvédő szervet tartozik létesíteni. Ez a
kamarakerületi hitetvédő szerv a szükséghez képest
állithat fel még a kerület székhelyén kivül is
vidéki expoziturákat. Ettől az eljárástól eltérni csak
akkor szabad, ha valamelyik alapító, vagy tagul
belépett kamara a közreműködést többizben indokolatlanul megtagadná.
— Más alakulások beléphetnek ugyan az O. H.
E.-be, de az alapszabály szerint csakis az illetékes
kamara előterjesztése alapján, ha azoknak az igazságügyminiszter a kereskedelemügyi miniszterrel
egyetértöleg a tagsági jogot megadja.
— A jóváhagyandó ügyrend szerint a kamarának lesz a feladata, hogy a kamara mellett felállítandó kamarakerületi szerv mellé végrehajtó
bizottságot létesitsen. Ezt a végrehajtó bizottságot
természetszerűleg a kamara a szegedi, illetve a
kerületében levő többi kereskedelmi és ipari érdekképviseletek bevonásával fogja megszervezni. A
végrehajtó bizottságnak a kerület székhelyén kivül
levő tagjai szükség esetén mint helyi bizottságok
működhetnek. Értesülésem szerint az ügyrendet a
sürgősségre való tekintettel az igazságügyminisztérium a jövő hit első napjaiban már jóvá fogja
hagyni és akkor megtörténhetik a kamarakerületi
szervnek és a végrehajtó bizottságnak a megalakítása. Külön szegedi hitelvédö egyletet tehát
alakítani nem lehet, mert ez ellentétben volna a
kamara közbenjöttével létesült 0. H. E alapszabályaival és ügyrendjével, tehát annak megalakítását az igazságügyminisztérium nem is hagyhatná
jóvá.
Péntek délelőtt a Szegedi Kereskedők Szövetsége képviseletében Vértes Miksi ügyvezető
elnök és dr. Kertész Béla ügyész fentjártak a
Kereskedelmi és Iparkamarában, hogy a Kereskedők Szövetsége csütörtöki határozatához
képest a hitelvédö szervben való együttműködés módozatait megbeszéljék. Ez alkalommal
Wimmer Fülöp elnök és dr. Tonelli Sándor
főtitkár a Szövetség képviselőit tájékoztatták az
alzpszabályok és a már kész, de még jóvá
nem hagyott ügyrend intézkedéseiről és közölték mindazokat a módosításokat, amelyek az
alipszabályokban és az ügyrendben a vidéki
kereskedelem és ipar érdekeinek védelme szempontjából felvétettek. Egyúttal elmondották azt
is, hogy rögtön az ügyrend jóváhagyása után
a kamarakerüleli hitelvídő szerv léesitésére és
a végrehajtó bizottság megszervezésére a szükséges intézkedéseket a kamara meg fo£|a tenni.
A jövő héten írják alá a magyar-

osztrák kereskedelmi szerződést.
(Budapesti tudósítónk teletonjeleatése.) Bécsből jelentik: Hosszú tárgyalisok után ma véget
értek a magyar-osztrák kereskedelmi szerződések megkötésére irányuló tárgyalások. A
szerződéseket a jövő héten irják alá.
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A kisebbségi véleményt a fpankugyben
Hegymegi-Kiss Pál éles t á m a d ó beszédben
terjesztette elő.
Dénes villamosjegye miatt botr
Budapest, február 2§. A nemzetgyűlés pénteki ülése botránnyal kezdődőit, még pedig
Dénes István villamosjegye körűi. Qadl Gaszton tette szóvá, bogy a lapok közlése szerint
egyik képviselőt /egycsaídsí Begyet kapcsalatban aszal vádolfák, hegy a Ház egyik tisztviselőjét becsületszavával
félrevezette,
hamis
igazolvány
kiállítására birta rá, amire a háznagyi hivalal pecsétjét is ráütötték.
Megtévesztésre használta fel a képviselő az igazolványt.
Kéri az elnököt, bo|y az ügyet tegye ál az
ügyészségre.
Scitovszky elnök kijelenti, hogy az eljárás
foljamat'Jan vm.
Most Haszir Károly elnök veszi át az elnökségi.
Rassay Károly személyes kérdésben szólal
fel. Arról volt szó, hogy a bizottság tárgyalta
egy képviselőtársam mentelmi ügyöt. A képviselőiársam kijelentette, bogy az ügyészség
megszüntető határozata nyolc nap óta az elnöki irodában fekszik. A legnagyobb meglepetésemre azt láttam, hogy a megszüntető végzést az elnökség visszatartotta. Ez jogtalan.
Bemernem az elnöki irodába, ott az egyik tisztviselőtől megkérdeztem, érkezett e megszüntető
végzés. — ígen, volt a felelet. Hol a végzés ?
— kérdeztem, mert azonnal a búottsag elé
akartam vinni.
Scttovszkz Béia: Ehhez nincs joga.
Rassay Kár*y: Igaza van az elnök urnák,
nincs jogom, de önnek sincs joga viszzatartani
az ilyen aktát. Lehet, hogy én illetéktelenül
jártam el, az elnök ur azonban méltatlanul.
(Helyeslés a baloldalon.) Hová fogunk jutni,
hu az elnök személyében sem látunk már garanciát ?
Az elnök válaszol Rasaaynak.
Scitovszky Béla elnök: A képviselő úrra ebből a halasztásitól semmi hátrány sem származott volna és egy-kit nap mutfi átkaidtem
volna as afrákst. A bizottság ugy sem tárgyalta volna az ügyet. Ami Rassay Károly képviselő ur eljárását ilieti, erre precedens, mióta az
országgyűlés, illetve nemzetgyűlés fanndll, még
nem volt. Nem volt precedens arra, hogy egy
képviselő az elnöki hivatalban egy tisztviselő
Íróasztaláról egy aktát elvigyen. (Nagy zaj a
Ház minden o dalán.)
Rakovszky István: Az elnök nem tett elegei
kötelességének. (Folytonos zaj)
Scitovszky Béta: Megmagyaráztam már, hogy
azért nem irtam alá az aktát, mert kötelességem volt biv&talbói — ha a képviselő uraknak
nera is tetszik ez —, hogy a lisztviselő reputációiát megvéd|em. Ett meg fogom védeni *
ktpvfcelö urakkal szemben is. Sajnálom, bogy
Rassay képviselő ur illetéktelenül elvitte a tisztviselő asztaláról az aktát.
Rassay Károly: Jogom van.
Rassay és Scitovszky ujabb össseszólalkozása után
Dénes István magyarázza eljárását.
(Az egységespárti képviselők egy része Bethlennel £;lén elhagyja a termet.)
Dénes hosszasan elrooodja, bogy a villamoson 1925-ben figyelmeztette az ellenőr, hogy
mult évi villamosjegyét be kellett volna mar
régen szolgáltatni.
Most Dénes hossiassn beszél arról, hogy ő
nem akart ingyen villamosom., biszen etőző
évi igazolványa alapján uj jegyet kaphatott
volna. Mikor a régi jegy használatáért felelősségre voatáí, igazolni akarta, hogy februárban
és márciusban szándéka volt kiváltani az évi
tiszteletjegyét.
Felkiáltások a Jobboldalon: Februárban, márciusban? Szándéka volt? (Nagy zaj.)
Détes István: Igazoltam, bogy 1925 április
30-án kiadtam a tiszteletjegy értékét. (Állandó
nagy zaf a jobboldalon. Dénes szavai elvesznek a nagy zsjoan.)
Drébr Imre: Ez az ügy fontosabb, mint a
frank ttgy.
Csontos Imre: Hatszázezer koronáért miiyen
könnyű lett volna elintézni a dolgot. Meg kellett volna venni as uj jegyet.
Dénes István: Nem tételezhető fel rólam,
hogy 600.000 koronáért csalnék, amikor száz-

íny előzte meg az előterjesztést.
milliókat áldozok munkás- és fOldmivesolibonok
létesítésére.
Ezután elmondta Dénes, bogy a villamostársaság, a BESzKÁR visszavonta ellene a felj Mentést, mert a társaságot nem érte károsodás.
(Óriási zaj a jobboldalon.)
Dénes István: Nem hagyom a becsületemet.
(Ismét óriási zaj.)
Eiulán Karajfiáth
Jenő bámagy szólal fel:

3
Dénes Istvánnak majd a bíróság előtt leiz
módja tisztázni ezt a kérdést. Kötelessége megvédeni a Ház derék tisztviselőjét, akit megtévesztettek. Dénes István hosszasan kapacitálta
Zámborszky főlerembiztosl, hogy állitson ki részére igazolványt, mely szerint ő április 30-án
kiváltotta «olna a villamos bérletjegyét. Ez a
kérdés különben is nem tartozik a Ház elé,
hanem a bíróság elé tartozik.
Rtischl Richárd felszólította Dénest, bogy
kérje önmaga a mentei isi bizottságtól kiadatását, bogy a bíróság elé állhasson.
Gaál Gssston személyes kérdésben szólal
fel. Majd Kiss Menybért szólalt fel, mire hoszszabb szünet után Scitovszky ismét átvette
az einöklést.

A frankbizottság jelentésének tárgyalása.
Hegymegl Kiss Pá!, a kisebbségi vélemény elő- nemzetgyűlés elnökét, éljen házszabályadta jogával
adója terjeszti elő jelentését:
és tegye lehetővé Peyer Károlynak, mint az ellen— Megállapodtunk, hogy a kisebbségi álláspon- zéki vélemény előadójának az ülésen való megtot Peyer Károly fogja képviselni a nemzetgyűlés jelenését. Végtelen sajnálatunkra az elnök ur meplénuma előtt és hogy a Kisebbségi jelentést Vá- reven elzárkózott
kérésünk
teljesítése elől. Most a
zsonyi Vilmos fogja megszerkeszteni. Ominózus körülmények kényszerítő hatása folytán én ajánlom
véletlenek jöttek közbe. Vázsonyi Vilmos képviselő- elfogadásra
a nemzetgyűlésnek
a kisebbségi vétársunk ellen kötelességteljesítés miatt felelőtlen leményt.
elemek durva inzultust, élete ellen merényletet kö •
— Ez a vélemény erőteljes támadás az fizletesvettek el. (Zaj a jobboldalon.)
feedő hazafiság ellen és a józan, belátó hazafiFelkiáltások a baloldalon: A tettesek szabadon ságra apellál. Nem értem, hogy miután a többségi
vannak I
párt több tagja a bizottságban elismerte a kisebbHegymegi Ktss Pál: A másik ominózus véletlen, ségi vélemény ténymegállapításait és helyesnek
hogy Peyer Károly egy sértő kifejezése miatt a tartotta jogászi következtetéseit, miért nevezik azt
miniszterelnök és Ssöztn felmerült félreértés miatt... gonosznak ?
Hoyos Miksa gróf: Elcsavarás
sértett tulajdonképpen
ebben az ügyben a
Esztergályos
János: A miniszterelnök kezdte a « nyolcmillió magyar. A frankhamisítás
elpaldstolása
sértést 1
és bizonyos
személyekre
való lokalizálása
éppen
Hegymegi Kiss Pál:... Peyer Károlyi harminc olyan gazság, mint maga a frankhamisítás.
(Zajos
napra kitiltották az ülésről. Az ellenzék kérle a helyeslés, a jobboldalon Is.)
Ezztl a kalandorpolitikával végre nyíltan J e kell számolnunk.
— Az ország nem lehet folytonos tűzfészek A őket bele Gerő László az akcióba. (Hosszantartó
frankhamisítással kapcsolatban a politikai fele- zaj.)
lősség szempontjából elsősorban Bethlen Istvánt
— Nem lehet a bizonyítási anyag teljességéről
tesszük felelőssé.
beszélni, amikor nem történhetett meg az akció
Felkiáltások a szocialistáknál: Lemondani! Le- főfinanszirozójának, Baross Gábornak a kihallgatása.
mondani I
Zsirkay János: Maga is nagyon jól íudja,
A Jobboldal éljenzi Bethlent.
bogy
6 nem volt a főfinanszirozó.
Klárik Ferenc: Most menjen Genfbe 1
Felkiáltások a szociáldemokratáknál: Hogy
Hegymegi-Kiss Pál: A parlamenti bizottság ja- tudja ezt a kucséber?
nuár 25 én kezdte meg működését. A bizottság
Hegymegi-Kiss Pál: Meg kell azonban állaeljárását február 19 én fejezte be. A kormány vál- pítani, hogy a bizonyítás igy is a kormány
lalta azt a kötelezettséget, hogy a bizonyításnak
teljes lehetőséget biztosit. Nem kerültek azonban terhére feltétlenül sikerült. A kormány felelősa bizottság elé a Térképészeti Intézet tisztviselői, sége megállapítható, bár a bizottság rendeikeVirág László, Spannring László, Kis Lajos Kornél, zésére az akció céljai felől csak azok a célzaakik mind arról tettek vallomást a nyomozás so- tos beállítások állottak, amelyeket a közvélerán, hogy részben a miniszterelnökre, részben fe- mény előtt feltártak. A bizottság megállapította,
lettes hatóságukra való hivatkozással kapcsolta hogy
az ad hoc alakult titkos társaság végezte a hamisítást.
— A hazafias szempont csak cégére volt a ték, ugy hogy ezáltal a teljes nyomozás lehebűnszövetkezetnek. Kétségtelen az, hogy tőkét tetlenné vált.
akartak gyűjteni pénzhamisítás utján, de a
Kállay Tamás: Nem elé* a szégyen, még
tőke felhasználására r\ézve különböző volt a ki is kell tartogatni az ügyet!
felfogás. Windischgraetz 1922-ben elvesztette a
Rakovszky István a padot verve kiállja Kálpolitikai érvényesülés lehetőségét, mert a válay
felé: Megtenni volt szégyen! (Nagy zaj a
lasztáson megbukott. Az akciót arra akarta felhasználni, hogy a politikai parondra újból ki- Ház minden oldalán.)
léphessen.
Hegymegi-Kiss Pál: Szégyen, hogy ilyent
— Windischgraetz és Nádosy még sokáig sza- elkövestek és sokan még ma sem jelentkeznek.
badon maradhattak és a nyomokat eltüntethet- Arra nézve, hogy
az a l é l ó Albrecht főherceg érdekében indult-e meg,
Windischgraetz tagadóan nyilatkozott. Baross
és Szörtsey, akta a TESs reneszánszát és
Albrecht főhercegfcormányzóelnökségéielősegiteiték, a bizonyítás megakadályozása miatt nem
voltak kihallgathatók.
— A szöveikezethez tartozók a maguk céljaira akarták felhasználni a hamisítást. A kisebb
bűnösöknek 40 százalékos hazafiságáról nem
kell sokat beszélni, mert ezeket jól ismeri az
ellenzék az 1922-iki választásokból, amikor is
mint választást terrorfius szerepeltek.
— A bizottság nem hallgathatta ki Albrecht
főherceg titkárját, Mayer Jánost sem, aki arra
nézve adhatott volaa felvilágosítást, hogy a királykérdésről való beszélgetésükbe milym kapcsolatban került Albrecht főherceg.
Pesthy Pál igazságtJgyminiszier: A bíróság
kihallgatta Msyert. (Nagy zaj a széliőbaloldalon.)
Vázsonyi Vil.ros: De erről nem kérdezték
meg, Sztrache nem kíváncsi ember.
Hegymegi-Kist Pál: Azt megkérdeziéfc a njomozás során a főhercegi titkártól, hogy beszéltek-e a királykérdésről, de bogy mit beszéltek,,
erre nézve nem adtak fel neki kérdési.
Lendvai-Lehner István: Belőtte U. osz-

szonyt...
Rakovszky
István felugrik és magából ki*
kelve kiáltja Lendvai leié: Hallatlan
Ilyent
mondani I Esután Rakomky felugrik a helyéről, izgatottan az elnöki emelvényre siet és
Scitovszky Béla elnöknek magyarázza, hogy
mit mondott Lendvai-Lehner István. Ezalatt a
Méhőbiloldalon egyre kiáltozzák Lendvai felé:
H í Hallani ízléstelenség, már megint részeg I
Hegymegi-Kiss Pál a zaj miatt néhány percig Rzót?*nu> állt, m*jd folytatja beszédét:
Arról beszélt, hogy a kormánynak közömbössége
és mulasztásai érlelték meg a kalandorok vakmerőségét és igy az egész frankügyet. Az igazságfigyminiszíer ur fenhatósága alatt álló főügyészség
eimuiasztoíta a szokolhamisltó Mészáros tanárra
vonatkozó iratok beszerzését.
Szabó Sándor: Ez nem áll, mert megkeresést
intéztek Angorába.
Vázsonyi Vilmos: Igen, a franciák kérésére.
Pesthy Pál igazságügyminiszter: Nem.
Klárik Ferenc: Ha nem jönnek a franciák, elkenik az egészet I
Hegymegi Ktss előhozza, hogy Bethlen, Teleki
é3 Nádosy tárgyaltak a bankügyről, mikor arról a
miniszterelnök értesítést kapott és az ügyet legbizalmasabb emberéhez, Nádosyhoz utasította. A
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miniszterelnök azt az utasítást

adta

Nádosynak,

hogy rajta legyen a szeme.
Klárik F
Ferenc: Mind a két szeme rajta volt.
(Nagy zaj.)

Hegymegi Kiss: Baross Gábor egyik jinanszlrozója volt az akciónak.
Pesthy Pál miniszter: Erre nincs adat!
Malasits Géza: A csongrádi bombamerényletre
sincs adat.
Pesthy Pál miniszter: Ha megpukkadnak, akkor
sincs adat I Pont.
Hegymegi Kiss ezután Gömbösről beszél. Mikor

A kereskedelmi és iparkamara béri,
hogy aratásig halasszák el az adébeha|tásohat»

A nyomasztó közgazdasági viszonyok a szegedi Kereskedelmi és Iparkamarái már több
izben arra indították, hogy az adózók érdekében felszólaljon a különböző pénzügyi hatóságoknál és magánál a pénzügyminiszternél is.
Igy még a mult év végén megkereste a kerüGömbösről kellett volna beszélnie Windischgraetz- letébe tartozó adóhivatalokat, hogy oktassák ki
nek, határozottan megtagadta a választ a kér- végrehajtóikat atekintetben, hogy a kereskedőkdésekre. Majd arról beszél Hegymegi, hogy Urba- nek és Iparosoknak az életfentartásához szüknits Kálmán képviselő vallomása szerint Zadravecz séges szerszámait és berendezéseit a fennálló
püspök lakására frankgyörőket és franktaposókat rendelkezések értelmében ne vonják végrehajkerestek.
tási eljárás alá. Ugyanezen szempontok által
— Beihlen Kozma közlése után levelet irt Pa- indittalvs, kérte a pénzügyminisztertől, bogy a
rényinek, a Nemzeti Szövetség elnökének. A levél felgyülemlett adóhátralékok fizetésére a felekmegvan a miniszterelnök irattárában és Peréoyi nek hilasslás adassék. Ezt a kérelmet a pénzbáró a levél tartalmát a frankbizottság elé is he- ügyminiszter kedvezően is intézte el.
lyezte.
Időközben azonban a gazdasági viszonyok
Beihlen gról miniszterelnök: Ki helyezte el a
állandóan romlottak, ugy hogy a kamara elMatin ben ?
Rakovszky István: Nádosyt kell megbízni, azt nöksége indíttatva érezte magát, bogy valamely
majd kinyomozza!
generális rendelkezés kibocsátását kérje a pénzRassay Károly (Bethlen felé): Mindig csak gya- ügyminisztertől az adózók érdekében. Wimmer
nasitl
Fülöp kamarai elnök kezdeményezésére a kaBethlen grőf miniszterelnök: Ha tudnám, meg- mara felterjesztési intézett a pénzügyminisztermondanám. Azért kérdezem I
hez, amelyben a nyomasztó viszonyokra való
Hegymegi Kiss Pál: A kormány ebben az egész
ügyben csak egyetlenegy dologbau volt követke- hivatkozással kérte az adóbehajtásoknak aratás
zetes, hogy hazaárulással vádolta az ellenzéket, utánig való feljüggesztését, illetőleg ezen idő
amely a teljes igazságot és annak kiderítését kö- alatt a végrehajtások mellőzését. Rámutatott a
veteli. (Nagy zaj. Ugy van! Ugy van I az ellen- kamara, hogy a fennálló rendelkezések érteiKében addig, smig a folyó évi adók megállazéken )
pítva nincsenek, negyedévenkint az előző évPesthy Pál: Ki vádolja ?
Horváth Zoltán: Mi vagyunk a felforgatók!
MMMMMMMMMI^^
Ei kell távolítani a kormányt.
Hegymegi-Kiss Pál: Le kell vonni azt a
végső konkiutiái, hogy el kell távolítani ezt a
kormányt, mert amig ez a helyén marad, addig
a frankügy politikai hátterének teljes kivizsgálása, pártatlanul és szabadon, továbbá az összes
bűnösök összefogása nem lehetséges.
Felkiáltások a szocialistáknál:
Tekintet nélkül a rangra l
Batitz Gyula: Zadtavecz szabadon vanl
Rothenstein Mór: Teleki Pál is!
Hegymegi-Kiss
Pál: Mindaddig, amig a
kormány beléén van, ezt a -nemzetet hurcolják
meg azok miatt a brutális hibák miatt, amelyek
ez agy körűi történlek és amiatt a sáfárkodás
miatt, amelyei ez a kormány követett el. Nem
üthet tovább a helyén az a kormány,
amaly a
frankhamisítás piszkától
maszatos lett. (Zajos
helyeslés a baloldalon.) A konzekvenciákat minden irányban le kell vonni, mert az a meggyőződések, hogy az orazág tisztességének
megmentése elrősorbin fontos és miuden dolog
lényege a morál. Ez az ország csakis szilárd
erkö cn alapon állhat és maradhat meg.
(Zajos helyeslés és taps a baloldalon, A
szónokot számosan üdvözlik.)
Lendval-Lehnert rendreutasítják.
Scitovszky Béta elnök: Lendvai-Lehner képviselő ur az Ülés folyamán egy a parlamenti
Illemet mélyen sérlő kifejezést használt, amit
én megismételni nem is akarok, de amelynek
ttegtéttlét a gyorsírói feljegyzésekből konstatálom, ezért a képviselő urat rendreutasítom.
Lendvai-Lehner: Én állom, amit mondok.
Az elnök ezután megteszi napirendi javaslatát. I ditványozza, h >gy a Ház holnap, szombaton délelőtt 10 órakor tartsa legközelebbi
ülését és azon a frankbizoiíság jelentését tárgyalják.
A Ház az elnök napirendi javaslatát elfogadta.
Beterjesztik a költségvetést.

Ezután Bud Jtnos pénzügyminiszter beterjesztette az 1926-27. évi költségvetést. Bejelentette a miniszter, hogy a költségvetési beszédét Genfből való hazaérkezése után fogjt
elmondani. Bud miniszter ezután válásio lG*ál
Gasztonnak a földadó ügyében szerdán előterjesztett interpellációjára. A rendelet teljesen
törvényes. Em án G«ál Gasztonnak a házadó
fig;ében szerdán előterjesztett interpellációjára
válástól. Az 1924. évi házadó mindössze kétmillió aranykorona voli, de mindenki beláthatja, bojy ez helytelen. Egész Európa a közvetett adóterhek csökkfntéséie törekszik az
egyenesedő kiépítésével. Ő is ezen az uton jár.
Giál Gaszton viizonválaszában szt fejtegeti
hogy a földadórendelet kiadásához nem volt
jog» a pénzügyminiszternek.
Bud János pénzügyminiszter viszonválaszi
ulán ez Olts b&ro.ia óta előtt nébány perccel
véget ért.
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ben megállapított adók megfelelő hányadai
fizetendők b«. Ezzel szemben közludomáitu
hogy az 1925. évben a megelőző évvel
szemben a kereskedelmi viszonyok nagyon
megromlottak és mintbogy az adókat mindig az előző évi kereseti adó alapján vetették ki, nagyon könnyen előfordulhat, hogy
a tavalyi részletek erősea meghaladják azokat az összegeket, amelyeket az odizók az
Idei kivetés alapján kötelesek lesznek űzetni.
A februári adófizetések már nagyrészt megtörténtek. A nagyobb adózók a befizetéseknek
amúgy is eleget fognak tenni. Az államnak
pedig a népszövetségi főbiztos jelentése szerint
amúgy is olyan tekintélyes megtakarítások állnak rendelkezésére, hogy azokból kiadásai! bőségesen tudja fedezni. Éppen ezért a kamara
véleménye szerint egy ilyen halasztó, illetőleg
a végrehajtásokat felfüggesztő rendelkezésnek
a kibocsátása a pénzügyigazgatást egyáltalán
nem befolyásolná károsan, dé viszont igen
sok eksziszienciának a kímélése révén gazdaságilag még hasznot is jelentene az országra
nézve.
A kamarának ez a felterjesztése már tegnapelőtt felment a pénzügyminiszterhez és annak
támogatására a szegedi kamara a többi magyar
kamarákat, valamint az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülést és az Országos Iparegyesületet is felkérte.

A Délmagyarország támogatja a munkásságot,
a munkásság támogassa a Délmagyarországot

A T á b l a felmentette
a r a b l á s s a l vádolt Mayei* Józsefet.
Részletesen beszámolt tegnapi számiban a
Dilmagyarország arról a feltűnést kellő bűnügyről, amelynek középpontjában egy fiatal
borbélylegény állott. Aszal vádolták ugyanis
Mayer Józsefei, hogy a húsvéti öntözködés
ürügyén súlyos bűncselekményt kövelett el. A
*ád ugyanis szt adta elő, hogy „locsolkodássor* Mayer József bicsalla a borbélyboltba
Sotkó Erzsébetet, ott reátámadott és kinyitott
borotvával kényszeritette arra, hogy gyűrűjét
eeki &dj«. A vád ezután még szt is előadta,
hogy ezután ujibb erőszakoskodás következett,
mert Mayer egy másik leányt, Tóth Máriát is
becsábitotta a boltba.
Mayer József azonnal tiltakozott a súlyos
vádak ellen és ártatlanságát hangoztatta. As
ügyécisig azonbin vádiratot adott ki ellene ás
nemsokára meg is tartották a törvényszéken a
főtárgyalást. A törvényszék elfogadta a sértet-

tek vallomását és hatévi fegyházra itélte a rendületlenül ártatlanságát hingostitó fiatal borbélysegédet, aki azonnal felebbezést jelenlett bt
a Táblához.
,
A Tábla, mint jelentettük, tegnap tartotta meg
ebben az ügyben a felebbviteli főtárgyalást és
nem fogadta el a sértetlek vallomását; mivel
pedig más pozitív bizonyíték nem volt, felmentő
Ítéletet hozott. Szükségesnek tartjuk azt itt hangsúlyozottan megállapítani, mert ezzel a Tabla
rehabilitálta a hosszú hónapokon keresztül
súlyos vádak alatt álló Mayer Józsefet. Tegnapi számunkban sajnálatos félreértésből a Tábla
Ítéletét tévesen közöltük és igy most szükségesnek tartjuk lerögzíteni, hogy a Tábla ítélete
felmentő volt, mire azonnal szabadlábra helyezték Miyer Józsefet. Az ítéletben ugy Szenttamási Miklós védő, mint a vádlott megnyugodott.

A fekete Tacsi és a barna Bojszi kutya napja
a törvényszék előtt.
A szegedi törvényszéken pénteken délelőtt a kutyák volna szó. A törvényszék végül is bűnösnek monnapja volt Hosszú órákon keresztül tárgyaltak a dotta ki BIau Ignácot gondatlanságból elkövetett
komoly birák két kis kutyáról: a fekete Tacsiról testisértés vétségében és ezért négymillió korona
és a barna Bojsziról és a végén a kutya harapá- pénzbüntetésre itélte, de az Ítélet végrehajtását felsai miatt elítélték mind a két kutyatulajdonost: függesztette. A biróság szerint ugyanis BIau felBlan Ignác ruhakereskedőt éa Wagner Adolf nyu- tétlenül goadatlanságot követett el akkor, amikor
galmazott Igazgató-tanárt. A tárgyalóterem pad- kutyáját az ebzárlat idején nem tartotta megkötve.
sorait a két kntya bünpöre miatt szorongásig
— Úgyis csak azért folyik ez a pör, mondották
megtöltötte a hallgatóság és néha olyan izgalom ezután az érdekeltek, mert kártérítést is akarnak
nyilvánult meg, amilyen csak igen érdekes és kapni...
nagyarányú bünügyek főtárgyalásanál szokott megAz első kutyaügy véget ért, következett a mányilvánulni. A biróság pedig egészen két óráig sik, a barna Bojszi bünügye. Ez az ügy Szatymakénytelen volt ott tárgyalni a pódiumon, pedig zon történt, ugyancsak az elmúlt nyáron, amikor
máskor a nagyobb ügyeknél is már egy órakor Wagner igazgatőtanár Bojszija megharapta Bálint
be szokták fejezni a tárgyalást.
Sárika négyéves kislányt. Wagner kétségbevonta,
Az első ügy során a fekete Tacsi kutya ügye hogy az ö kutyája harapta volna meg a kislányt.
került a törvényszék elé. Az elmúlt nyáron történt Nagy vita és bizonyitás indult meg ezután, mert
ugyanis, hogy az a kutya, amely BIau Ignác tulaj- azt kellett tisztázni, hogy a Boj3zi ment-e át a
dona volt, megharapta a Kelemen uccai ház folyo- szomszédba Bálintékhoz, ahol ugyancsak volt egy
sóján Fuchs Ervin zongoratanár kis leányát. A kutya, vagy pedig a másik kereste-e fel a Bojszit.
zongoratanár azonnal feljelentést tett BIau ellen,
A szegedi törvényszék ebben az ügyben is bűvalamint polgári pör? is inditott ellene, mert kis nösnek mondotta ki a kutya tulajdonosát, gonleányán ötökké meg fog látszani a fekete Tacsi datlannak mondotta kl, mert nem igyekezett megharapása.
akadályozni, hogy a Bojszi át ne tudjon menni a
Az ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos szomszédba kuiyalátogatóba. Wagner igazgatót
te3tisériés; vádolta meg az idős ruhakereskedőt, ezért hárommillióra itélte a törvényszék.
aki kijelentette, hogy a Tacsi csak ugy haraphatta
Délután kettőkor véget ért a kutyanap a törmeg a kis leányt, hogy az incselkedett vele éppen vényszéken.
akkor, amikor a fekete Tacsi ebédjét fogyasztotta.
Pénteken délelőtt hosszadalmas bizonyítási eljárást
folytattak le, kihallgatták a ház lakóit és természetesen épp oly buzgalommal kérdezték a tanukat,
mintha egy su'yos gyilkossági ügy tisztázásáról

UJ KÖNYV A DÉLMAGYARORSZÁG KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Román,né G, Klárái
írás és egyenlőség.
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Tiz évre ítélték másodszor is
Kotroczó Gézát, aki hatévi fegyház után
folyamodott ujraf el vétel ért.
A ktvsrmtsi fácánvadászet epilógusa a Tábla előtt.

tése javarészét és igy semmi sem indokolná
meg azt, hogy most kérjen ujraíeivételt, illetve
inost hangoztassa ártatlanságát, ha csak tényleg nem érezné azt. Ezután felsorakoztatta azokat a bizonyítékokat, amelyekből Kotroczó ártaUan*ágára lehet következtetni.
A Tábla hosszú ideig tanácskozott az itélet
fölött, délben tizenkét órakor hirdette ki az
ítéletei, amely helybenhagyta
a törvényszik,

Jogászi körökben, valamint a nyilvánosság
széles rétegeiben is feltűnést kellett az a szomorú végd fácánvadászat, amely még az
1918 as forradalmi időkben játszódott le Kevermes község határában. Ez a bünügy különböző bíróságok elé került már és a szenvedő
szereplő Kotroczó Qéza hat ivet töltött már a
Csillag börtönben, amikor büntetése végén újrafelvitelért folyamodott a törvényszékhez. Ennek
a bűnügynek epilógusa került pénteken délelőtt a sregedi Ítélőtábla elé.
Mint ismeretes, 1918 végén Kotrccző Qéza
sógorával, Kiss Károllyal együtt vadászatra
indult. Nem jártak messze az állami vadaskerttől, amikor egy gyönyörű fácán bukkant
fel előttük. A vadászok célba vették, a fácán
lebukott és utolsó zuhanásában behullott széles
ívben az állami
vadaskertbe.
A vadászok
utánna mentek és mivel a fácán még csapkodott a bokrok között, egyet mig rálőttek.
A lövés zajába ekkor sietve előbukkant két
nemzetőr: a Czeglédi fivérek. A nemzetőrök
felelősségre vonták Kotroczóékat, hogy miitt
vadásznak az államkertben,
belőtt ez stigoruan tilos. Szóváltás kezdődött meg erre, majd
a szóváltás dulakodássá fejlődött, vig&l tövisek
hangzottak el is Czeglidl Albert holtan maradt
a földön.
Szándékos emberölés büntette miatt vádolták meg ezután a szerencsétlen vadászokat.
Kotroczó Qézát tizennégy évi fegyházra, sógorát pedig kit ivre Itélte a törvényszék. A Tábla
ezt az Ítéletet megváltoztatta és tiz évre eayisitette Kotroczó büntetését. A Kúria ezt az ítéletet változatlanul
hagyta.
Kiss Károly rövidesen kikerült a börtönből,
míg Kotroczó csendesen, szinte teljes nyugalommal töltötte az egyik évet a másik után a
fegyházban. Közben pedig egyre hangoztatta
rabtársai előtt, hogy ártatlanul
sógora miatt
szenved. Hat év mult el azu án, ugy bogy
már alig volt valami hátra a büntetésből,
hiszen Kotroczó nagyon jól viselie magát a
fegyházban. Ekkor történt azután, hogy váratlanul u|rafelvéleii kérelmet nyújtott be a törvényszékhez és hangsúlyozta, hogy
ártatlanul
szenvedi sulyos büntetését — sógora miatt.
Hosszas tárgyalások ulán az uj bizonyítékok
alapján meg is tartották a főtárgyalást. Kotroczó
Itt arra hivatkozott, hogyha bűnös volna, most
már semmiféle lélektani motívum nem magyarázná meg azt, bogy sulyos büntetése végén
folyamodik ujrafelvételért De a lélek nem
igodott, ártatlannak érzi magát és csak
nyűg
ora miatí hallgatott eddig. A törvényszék
sógo
azonban nem fogadia el az uf bizonyítékokat
is a tiz ivre szótő Ítéletet hatályában fentartotto, Kotroczó a Táblához felebbezett.
A Tábla Csonka Elemér-tanácsa
pénteken
délelőtt tartotta meg a felebbviteli főtárgyalást
Reggel kilenc órakor kezdte meg az iratok
ismertetését Meszlényi
előadó és csak órák
múlva ért vécét a referáda az óriási nagy
anyag miatt. Dr. Eisner Manó védő ezután a
bizonyítás kiegészítésére tett inditványl. Fegyverszákértők kihal gatását kérle arra, hogy
milyen fegyvertől származott a halálos lövés,
mert szerinte az semmiesetre sem származhatott Kotroczó fegyveréből. A Tábla azonban
ezt a kérelmet elutasította.
Dr. Tompa Oyula ügyész mondotta el ezután vádbeszédéi, hangsúlyozva, bogy semmiféle uj bizonyíték nem merült fel arra, amsly
még ciak kétséget is támasztott volna Kotroczó bűnössége ellen. Dr. Elsner védőbeszédében elsŐ80tban a lélektani motívumokra hivatkozott, bogy Kotroczó már kitöltötte bünte-

A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere
a függetlenség és szókimondás,
hátvédje a közönség
támogatása.

19 /OT Szombat. Róm, kat. B. Báthory f Pro- — Ujabb adományok érkeztek az egyetemi
•
testűm Ákos. Nap kel 6 ura 46 meteorológiai obszervatórium céljaira. A DanaItretor, apegnik 17 óra 41 perikor
Ttszaközí Mezőgazdasági Kamara által megindí-

tott gyűjtési akció eredményeképen az alföldi városok közül ujabban a következők küldtek be
adományokat az egyetemi Földrajzi intézet részére: Békés r. t. város 500.000 korona, Kiskunfélegyháza 1,000.000 korona, Hódmezővásárhely
2,000.000 korona. Itt említjük, hogy ugyancsak az
egyetemi Földrajzi Intézettel kapcsolatos földrengésmegfigyelő állomás alapozási munkálatai javában folynak a volt Leszámoló-palota udvarán. Az
ásatási munkálatokat a katonai utászosztag
végsi, jelenleg az öt méter mély gödör készül a
földrengésjelző készülék betontömbje lesülyesztése
céljából. Az ásatás az egykori koicsolyató körülbelül háromméteres feltöltésén keresztül már elérte^az eredeti tófenék agyagrétegeit
— Hatrvbőjti scsntbeszéd. A Szegedi Katholikus Növédő Egyesületben szerdán délután
5 órakor volt az ez évi második nagyböjti szent— Rendelet as átalányösszegben meg- beszéd. Dr. Csaba Jenő piarista tanár, ismert
állapított általános forgalmi adó részletek- hitszónok beszélt. Mély értelmű szavakksl ecseben váló lerovásáról. A pénzügyminiszter leg- telte a gyermeknevelés fontosságát, megvilágítva
újabb rendelefével «ngedelyezte as átalány- annak mikéntjét. A szentséges litánia után
összegben i megállapított általános forgalmi adó Csornák Elemér belvárosi karnagy kíséretével
részleteiben való Irrováfál. A rendelet egy-egy Rapcsányi Sándorné Simon Mária és Simon
határhónaponkint engtdéiyexi a lerovást es Q tta meleg, szivekbe haló pompás hanggal
kö eleii az i&dózót arra, hogy adóját bélyeg- énekelték el a „Nézz golgotára fel" című egyjegyekkel réja le. az adókivetési időszak eltel- házi énefcet. Ugy a szentbeszéd, mint az ének,
tétől számito t 24 óra alatt. Amennyiben pedig a zsúfolásig megtöltött házi kápolna előkelő
az adózd adóját készpénzben köteles befizetni, ájiatoskodói lelkében mély nyomot hagyott
ugy az áfalányös *eg legkésőbb az adókivetési maga u'án.
időszak eltedétől számított 15 nap alatt fizetendő.
z Vecsey március 8., Telmányi március 18.
Ha az adózó as előirt határidőben az átalányés
Lindberg április 8. hangversenyek jegyei
összeg befizetését elmulasztja, ugy a késedelem
minden megkezdett hónapjára a be nem fizetett Harmóniánál.
— Koó* Elemér Jobban van. Koós Elemér,
adó három százalékát adópStlék cimén köteles
a Szeged Csongrádi Takarékpénztár igazgatója
fizetni
néhány napja ágyban fekvő beleg. Az érdemes,
— A vasutasok üzemi részesedés*. Buda- ritka energiájú bankvezér állapotáról nénleken
pssíről jrlentik: Megjelent a vasutasok üzemi riasztó hirek terjedtek el a várcsban. Értesülérészesedért jutalék folyósításának engedélyezé- sünk szerint Koós Elemér betegsége komoly,
séről szóló rendelet. A rendelet szerint az A) de orvosai szerint kedvezően rövid és könnyű
c oportba sorozott tisztviselők az évi fizetésük lefolyású leiz, ugy bogy néhány nap múlva
hat százalékát, a B) csoportba sorozottak évi elhagyhatja betegágyát
fizetésűk ti* százalékát, mig a segédtisztek, alx SzAK—KAC bajnoki mérkőzés Jegyei a
tisztek, havidíjasok és napidijasok as évi fizejegyirodájában kaphatók.
tésűt nyolc százalékát kapják üzemi részese- Déimagyarország
— A kereseti adó bevallásának határideje. A
désük Jutalékaként.
— A bslügyminiszter megszüntette Makó kereset] adó, jövedelem- és vagyonadó bevallások
általában február hó 28 ika. Mivel azonfőfigytizi «itáiat. Makóról jelentik: Ra- határideje
ban m'jst február 28-ika vasárnapra esik, a vallomákovszky Iván belügyminiszter Makó város fő- sok határideje a törvény szerint automatikusan
ügyészi állását rendeletileg megszüntette és uta- egy nappal eltolódik, vagyis március hó 1-én a
sította a várost, bogy a főügyészi állás be- vallomások még minden büntetőjogi következmészüntetése után szervezzen két tiszteletbeli fő- nyek nélkül beadhatók.
ügyészi állást, amelynek betöltését Purghly
x Tavas,! kalapmcdeliek megérkeztek.
Emil, a vármegyei főispánra bízta.
Bokor Antalné. városi bérház. (Károlyi ucca.)

Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban
az ország nyagati felére kiterjedő e3ö esett. A mennyiség számottevő volt és legtöbb helyen 6-10 milliméter
üözőtt váltakozott. A hőmérséklet kissé alacsonyabb
lett. Jóslat: inkább felhős idő, további hősülyedéssel
és esetleg kevés csapadékkal.
fcuBügyi-fiöayvtar nyitva a. e. 10—l-ig, d. n. 4-7-ig.
táunsuiaa nyitva d. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet)
aytíva d. a. 8 — i i g , d. n. 3—7-ig.
A szinházi előadások délután fél 4 és este fél 8
Arakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225),
Leinzinger Oyula Széchenyi tér (telefon 352), Moijános
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391),
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Mddvány
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este
tél 7 órakor.

i irodifiUs. Belvárosi Mozi pénzen 5-82. ;! Telefon
Február 27., 28-án, szombaton és vasárnap

i

11-85.

KorZQ MOZI Telefon

11-85.

S S B L É * - ;

Regény 7 felvonásban. Főszerepben: LES
Egyidejűleg: ( J ^ P ^

;

Széchenyi Mozi

Február 27., 23-án, szombaton és vasárnap

: pf ed Thomson
: Hugó Belfauer
i Legszebb asszony. ; i Bandita'banditája. S S S L !
1

illelvs az alapper tízévi fegyházra szóló ítéletéi.
A Tábla nem találta elfogadhatóknak az uj
bizonyilékokat arra, bogy megváltoztasss az
i'.éle'et.
— Méltóságos elnök Uri — szólott alig
hallható hangon Kotroczó Qéza —, én már hat
évet töltöttem a fegyházban bűntelenül, most
már nem tudok mit szólni...
Végűi semmiségi panaszt jelenlett be védőlévai együtt a Kúriához.
— Miért kértem volna újrafelvételi, amikor
talán egy év múlva már kiengednek, mert jól
viseltem magam — mondta csöndesen Kot; roczó, amikor a fegyveres börtönőr visszavitte
! a Csilíagbörtönbr.

K 8 Z E R E

PIÉS^EI:

T

,tT

Február 28 án, vasárnap

; Kaland az arany mezőkön...
|

Kalatdor dráma 7 felvonásban.

:Fűszerepben:

Azonkívül:
PARRY. i
! hitveaed'aaébébeo és a LeUfÖZOÍt Í O l l i P l l
j | Vígjáték 2 feiv.-ban
Fairengető burlesik 2 fv. - !

1 Előadások keídete 5. 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és b órakor ' | Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor ' 1

George O' Brien.

£avaros

zűrzavar.;

Falrenaető amerikai burleszk 2 felv. |
Rióadások kezdete 3 5, 7 és 9 órakor

i
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DELMAGYARORSZAO

Színházjegyek a Délmagyarország jegyirodájában!
— A munkásdalárdák pünkOsdi dslverseny« Sztgodeo. A Magyarországi Munkásdalárdák Szövetsége — mini ismeretes —pünkösd ünnepén, május 23-án és 24 én
országos dalosversenyt rendez Szegeden. A
város tanácsa hetekkel ezelőtt már örömmel
vette tudomásul a munkásdalárdák tervét és
elhatározta, bogy a dalverseny sikerét minden
lehető eszközzel előmozdítja, mert tisztában
van annak nagy kulturális jelentőségével. A
Munkásdtlárdák Szövetsége a Szegedi Dalárda
tatján most hosszabb beadványt intézett a város tanácsához. A beadványban részletesen
ismerteti a pünkösdi dalosverseny programját.
Elmondja, bogy a dalosok — 2500-3000
ember — 23-an este érkeznek meg Szegedre.
Előreláthatólag 25 dalárda vesz részt az ország
minden részéből. A fáklyás fogadtatás este lesz
a Széchenyi téren. Vasárnap és hétfőn délelőtt
lesz a színházban a dalverseny, vasárnap délután Újszegeden népünnepélyt rendeznek. A
Szövetség a szinház átengedését, az ujszegedi
gyermekjátszótér elzárásának engedélyezését, a
daiárdisták hid«ámmentességét, a résztvevők
elszállásolását kérik a tanácstól. Hírnek ezenkívül egy irodaszobát a városházán a központi
irányító iroda számára. Kérik a tanácsot, hogy
delegáljon valakit a rendező-bizottságba. A
Sanács a munkásdalárdák beadványával hétlőn
foglalkozik és — értesülésünk szerint - örömmel teljesíti minden kérésüket.
— 30 GARASÉRT naponta megveheti BÉCSBEN a rikkancsoknál a „DEL MAGYARORSZÁGu-ot.
— Előadás a japán irodalomról. Az Egyetem Barátainak Egyesülete Bölcsészeti Szakosztályában március 3-án d. e. fél 12 órakor Imaoka Dsuicsiro magyarnyelvű előadást tait a japán irodalomról. Az előadás
a központi egyetem könyvtári előadótermében lesz. (Dugonics tér la, I. emelet). Belépés díjtalan, érdeklődőket szivesen lát az elnökség.

x UJ Daloroae tánctanfolyam.
Kállay
Lilly oki. tánctanárnö, táncmüvésznö, dr. Bárányi János zeneiskolájában Dalcroie tanfolyamot
nyit. 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.
— A leventék tornaünnepélye. A szegedi
leventeegyesületek küldöttsége járt pénteken a polgármesternél Karácsonyi Guidó vezetésével. Bejelentették, hogy a leventeegyesflíetek május 23 án,
pünkösd ünnepén tornaversenyt rendeznek Szegeden. Engedélyt kérnek, hogy a versennyel kapcsolatban rendezendő népünnepély céljaira délelőtt a Széchenyi teret, délután pedig az ujszegedi
gyermekjátszóteret lezárhassák. A polgármester kijelentette, hogy a kérelem fölött a tanács dönt, de
a Széchenyi tér lezárását semmiesetre sem engedélyezi a tanács.

iPriscilla Deans
|

nagy filmje:

|

i „Caffe im Galró" I
| hétfőtől szerdáig a Belvárosiban. |

Havi 5-6 miElié koronái
takarít mee, ha könyvelését, levelezését, mérleg készilését, a felértékelést a
439

Könyvelési éa Adóügyi Vállalati®! végezteti.
Havidíj 1C0XC0 koronától. Vaspálya ir. 5. T e l e f o n 6S9.
rr

rr

ELŐFIZETŐINK

NYOMTATVÁNYRENDELÉSEKNÉL 10 SZÁZALÉK KEDVEZMÉNYBEN R É S Z E S Ü L N E K
Kérjen árajánlatot! Délmagyarország Hírlap- és
Nyomdavállalat rt. Petőfi Sándor s.-ut 1. Tel. 16-34

VARROGEPEK
KERÉKPÁROK
GYERMEKKOCSIK
fihCY

részletfizetésre is
3S7
FHP efPontházában Szeged, Kiss ucca,
U U U Kwsti-paiola. *EUy Imvltumütitij i

— A szinügyi bizottság tagjai Gsál Endre
elnökségééit. Wlmmer Fülöp kezdeményezésére pénteken értekezletet tartottak a szinOgyi
bizottság tagjai. Az értekezleten Back Bernát
és Bokor Pál kivételével mindenki résztvett.
A megjelentek egyhangúlag elhatározták, hogy
felkérik a polgármestert, tegye lehetővé, hogy
dr. Gaál Endre kullurszenátor továbbra is elnöke maradhasson a szinügyi bizottságnak.
Ehhez a határozathoz a két távollevő tag is
csatlakozott. A bizottsági tagok fel is keresték
a polgármestert kérelmükkel, aki kijelentette,
bogy az ügyet a szinügyi bizottság tagjainak
egyhangú kívánsága szerint el fogja intézni.
— Balogh Marsit képkiállitáaa. Balogh Margit,
az isméit szegedi festőmüvésznő kiállítást rendez a
Kézmüvesbank épületében, (Kárász ucca 11., I. em.) A
kiállítás, amely iránt élénk érdeklődés mutatkozik, vasárnap délelőtt nyilik meg.

x Olcsó alma beszerezhető a Központi
Tejcsarnok részvénytársaság fióktejcsarnokaiban.
— A húsiparotok tiltakozása a szurótanoncok egyenjogúsítása ellen. A kereskedelmi miniszter leiratot intézett az összes kereskedelmi és iparkamarákhoz, véleményt kérve,
hogy a szuróiparra kiadott engedélyek birtokosai, illetve azok tanoncai és segédei egyenrangusiíhatók-e a képesített mészárosokkal és
hentesekkel, iiietve azok segédeivel és tanoncaival. A Dunántuli Húsiparotok Szövetsége
tiltakozom az egyenjogúsítás ellen és a miniszter leiratának másolatát — hasonló állásfoglalás
végett — leküldte most a Délmigyarországi
Husinarosok Szövetségének is.
x JőmlnSségfi here, széna
szalma
minden mennyiségben kapható a Damjanich
uccai széoatelepen. Telefon 3—35.
x Varrógép Javításokat gyorsan és olcsón
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged,
Kárász ucca 1. sz.
— V á g ó József előadása. Vágó József, a Pester
Lloyd közgazdasági rovatvezetője, aki a munkabérstatisztika és az életszínvonal alakulása szempontjából
rendkívül fontos indextáblázatairét országszerte ismeretes, szombaton, e hó 27-én este fél 7 órakor a kereskedelmi és iparkamarában „A konjunktura, a gyakorlat
és a statisztika ellentétes megvilágításban" cimmel előadást tart. Az előadásra, amely visszapillantást nyújt
az elmúlt évek gazdasági eseményeire és egyúttal a
jövő kereskedelmi és ipari kilátásokat is vázolja, az
érdeklődőket ezúton is meghívja a szegedi kereskedelmi
és iparkamara elnöksége.

X Iparművészeti Kézlmunka-Kiá Iltást
rendez saját tervesésfl munkáiból Simon Blanka
budapesii ipatmüvésznő (IV,, Váci ucca 11/b.),
aki munkáival nemcsak a budapesti nemzetközi
vásárokon és az Országos Kézmüvészipari Tárlaton, hol a jury a tárlati aranyéremmel tüntette
ki, hanem a lipcsei és bécsi vásárokon is
elismerést szerzett a magyar kézimunkaiparcak.
A kiállítás és elárusilás folyó hó 28-ikán kezdődik a Kass-szálioda halljában; egész napon
át nyitva van. Belépti dij nincs.
— Uj r o m á n tolmács. Az igazságügyminiszter Kardos
István tanfelügyelőaéghez beosztott igazgató-tanítót a
szegedi törvényszék területére hites törvényszéki tolmáccsá nevezte ki.

x Eredeti piriai és bécal modell kalapujdonságokkaí megérkeztem. Goldgruber Irén,
Somogyi ucca 23.
x Fehér éa ajour hímzésre a varrógépen
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász ucca 1.
— Átszökött a határon, mert megverte a
barátját. Pénteken reggel' elfogták a vámőrök
Németh Pált jogtalan határátlépés miatt. A rendőrségen elmondotta, hogy azért szökött át a határon megszállott területre, mert Verik Józsefet súlyosan megverte és azután elmenekült. Most már
azonban vissza akar térni Alsótanyára. A rendőrségtől átkísérték az ügyészségre, hogy ügyét tisztázzák.

— Nyomor elől a halálba. Farkas

Lajosné

Margit uccai lakos elviselhetetlennek talált nyomora miatt pénteken délelőtt'zsirszódát ivott. A
mentők a köskórházba szállították. Kihallgatása
alkalmával nyomorát és szegénységét hozta fel
öngyilkosságának okául. Állapota válságos.
— Árkedvezmény a Délmagyarország
előfizetőinek. A Hegyesi-fele Házi cukrászat
a regi kiváló cukrászmester kipróbált receptjeit tartalmazza. Az egyetlen enemü könyv,
amelyet szakember irt és amely megbízható
leírását adja ugy az egyszerű sütemények,
mint a legfinomabb édességek elkészítésének.
Ez a köny 50000 koronás boltiáron kapható
a Délmagyarország
kiadóhivatalában, elő-

fizetőink azonban 25 százalékos árkedvezményben részesülnek, tehát 37500 koronáért
kapják a Hegyesi féle Házi cukrászatot.

& szleház heti műsora J
Szombaton délután ifjúsági előadás: A hid.
Szombaton este: Alexandra. Bérlet B. 17. Premiere
Vasárnap délelőtt 11 órakor: A nőegylet táncrevüje.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Annabál.
Vasárnap este; Alexandra. Bériét A. 17.
Hétfőn: Alexandra.
Kedden: Alexandra.
Szerdán: Alexandra.
Csütörtökén délután rendkívül mérsékelt helyárakkal;
A madarász.

Csütörtökön este: Alexandra.
Pénteken: Alexandra.
Szombton délután ifjúsági előadás: A hid.
Szombaton este: Alexandra.
Szombaton éjféli előadás:
Thawara Ray indus csodafakir produkciói.
Vasárnap délután mérsékelt hetyárakkal: Annabál.
Vasárnap este: Alexandra.

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG jegy-

irodájában telefonon is megrendelheti. (Telefonszám 306).

* Vecssy hangverseny jegyek 25 ezer koronátél, Tdmányi hangverseny jegyek 20 ezer
koronától, Lindberg aria- es da estjének jegyei
25 ezer koronától kaphatók a Harmónia pénztáránál.
* A Zsidó Nőegylet nagy táncrevüjét
vasárnap, e hó 28 án délelőtt 11 órakor közkivinatra a városi színházban megismétli: A
tánc fejlődése Ó- Egyiptomtól a mai fox-trottig.
Tanulságos, látványos, szórakoztatói Jegyek a
városi szinház pénztáránál délutáni árban válthatók. 40 szereplő, korhű művészi jelmezek!
* Ma délután ifjúsági előadás: A hid. Herczeg
Ferenc remekmüvének ma délutáni előadására már
minden jegy elkelt. Az előadás előtt Dr. Csaba Jenő
piarista tanár fog konferálni.
* Alexandra. Ma délelőtt tartja a szinház az
„Alexandra" díszletes és jelmezes házi főpróbáját és
ma este csendülnek fel a színpadon Szirmay Albert
gyönyörű melódiái. A mai premier közönségének a
nagyszerű előadáson kívül meglepetésül hozza a szín*
ház vezetősége Szirmay Albertet, a világhírű magyar
komponistái, aki Lázár Ödön, a Király Szinház igazgatójának társaságában a premier megtekintésére ma
délután érkezik Szegedre. Ma tehát minden tekintetben nagy napja lesz a színháznak, de hihetőleg az
Alexandra sikere hosszú időre elveti mindea gondját.
Kolbay Ildikó, Gábor Mara, Fenyves, Szentiványi, Herczeg, Sugár, Bilicsi, Faius és Ro»oz állanak a nagyszerű együttes élén.

* Az Alexandra szombattól kezdődőleg megszakítás
nélkül minden este műsoron van.
* Vasárnap délután mérsékelt helyárakhal: Annabál. Trillap Ilonka váratlan megbetegedése következtében vasárnap délután „A madarász' előadása helyeit
az .Annabál" kerül szinre a vezetőszerepekben Kolbay
Ildikó, Gábor Mara, Fenyves, Szentiványi, Bilicsi, Herczegné és Sugárral. Helyárak mérsékeltek.
* Jövő héten minden este: .Alexandra*.
* Jövő szombaton este 11 órai kezdettel: Thawara Ray indus fakir produkciói. Thawara Ray, az
indiai csodafakir, aki hetek óta lázban tartja csodálatos produkcióival az egész országot, a ludományos
köröket legelsősorban, szombaton este éjféli előadás
keretében Szegeden mutatja be műsorát, amelynek legcsodálatosabb száma az élvs eltemetés. Thawara Ray
Budapesten orvosi bizottság jelenlétében Zuglóban mutatta be először hihetetlennek tetsző mutatványát, amikor is jókedvűen cigarettázva .halt" meg. A roppant
érdekes előadásra már lehet jegyeket előre váltani
mérsékelten felemelt helyárak mellett.

Minden

vasárnap

délelőtt 11-fél 2-ig

APOSTOLOK

az
-ban
az első szegedi szimfonikus zenekar hangversenye
Stingl Walfred kas mester vezetése aiatt.
Szabad bemenet 1
4 4
Szokott rendes árak I

Legújabb kalapmodellekkel
megérkeztem. 433
POiíRK IiONH, Báró Jósika ucca 43.

Gyümölcsfák
minden fajban, magas-, kúszó- és bokor rózsák,
orgonák több szinben, díszfák és cserjék, buxus
stb. legelőnyösebben beszerezhetők

DEMETER FEREN6 %?A2.ÍUiS£? l a
U J R Z C Q C D , Országút 106. szám. 486
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Sport
Szombaton reggel kezdődik a nimutköil viváverssny. fftínl már JelenlellOk, nagy
energiával készültek a szegedi vivók a SzVE
nagyméretű nemzetközi versenyére, amelyei
figyelemmel kisér az egész magyar sporttársadalom. A nevezések nagy eredménnyel zárultak és szombaton reggel megkezdődik a verseny. Pénteken már olyan tömegesen érkeztek
a versenyzők Szegedre a legkülönbözőbb városokból, bogy az indulók száma minden reményt felülmúl. Egyébként szombaton reggel
a Tisza termeiben a meghívásos
kardverseny
mérkőzéseivel kezdik a versenyt. Délután fél
3 kor megkezdik a nemzetközi
kardversenyt,
mig hat órakor már sor kerül a meghívásos
verseny döntőjére. A vasárnapi program a következő : Reggel kilenckor tőrverseny és a nemzetközi kard középmérkőzései, — délután ötkor a nemzetközi kard döntője.
Igy olyan
ügyesen osztották be a nagy programot, bogy
mind a két versenynap úgyszólván minden
órájára érdekei küzdelmek kerültek. A szegedi
vivók élénken készQlnek az összecsapásra és
általában az egész nyilvánosságban nagy érdeklődés nyilvánult meg a verseny iránt.
Küzdelem a Magyar Kupáért Vasárnap Debrecenben, Miskolcon és Szombathelyen kezdődnek a Magyar Kupa elődöntői. Debrecenben a
DVSC és a Kisvárdai SE, Miskolcon a Miskolci
VSC és a Soroksári AC, Szombathelyen pedig a
Szombathelyi SE és a Tatabányai SC kerülnek
egymással szembe. Dílről a SzAK nevezett be a
klasszikus dijért való küzdelembe és ellenfele az
MTK lett volna. A tilalmi idő miatt azonban anynyira megrövidült a tavaszi szezon, hogy a legtöbb lővárosi csapat, igy a MTK is visszavonta
nevezését. A SzAK ezért azonnal a középdöntőbe
kerül. A középdöntő március 25 én lesz, amikor
a nyugati győztes ellenfele az ETC, a keleti grőztes ellenfele a KAC, vagy a Törekvés, a M V S C SAC mérkőzés győztese pedig a „33" FC lesz, a
SzAK pedig Szegeden játszik a BEAC-al.
Mozgalom a futballtllalom megszüntetése
érdekében. Az MLSz északi és nyugati kerületeinek közgyűlése után most a MASz északnyugati
kerületének közgyűlése is foglalkozott a két és fél
hónapos futballtilatommal. Indítványt fogadtak ei
és kérték a MASz közbenjárását az OTT nál a
tilalom hatályon kivül helyezése érdekében. Ideje
lenne, hogy végre nálunk is kezdjenek hasonló
akciót, mert épp ugy megrendítheti délen is min
den sportág alapját a futballtllalom, mint az ország többi kerületében.
A szövetségi dij és ifjúsági bajnokság sorsolása. Az MLSz intézőbizottsága a szövetségi dij
és az iijusági bajnokság sorsolását a tavaszi fordulóra megejtette. A szövetségi dijért március
25 én, az ifjúsági bajnokságért április 25-én kez
dődnek a mérkőzések. A szövetségi dijra az öszszes szegeái I. osztályú egyesület benevezett, mig
az ifjúsági bajnokságért csak a SzAK, SzTK,
Vasutas és KAC játszanak. A szövetségi dij sorsolása, március 25: S<AK—KEAC, Zrinyi—UTC,
KAC—SzTK, március 28: UTC-SzVSE, Zrinyi—
SzTK, április 11: SiVSE-Zdnyi. KEAC—KAC.
április 18: UTC-KEAC, KAC-SíAK, áprillS25:
Ztinvi—SzAK, KEAC-SzVSE, május 2: Zrinyi—
KAC UTC-SzAK, május 9: KEAC—Zrinyi,
S»VSE—SzTK, május 13: KEAC—SzTK, május
16: KAC—SzVSE, StTK-UTC S?AK-SzVSE,
máius 30: UTC-KAC, SzAK-SzTK Az ifjúsági
bajnokság sorsolása, április 25: S / A K — S Ü V S E ,
május 2: SzVSE—SíTK, május 9: K^C-SzTK,
májas 13: SzAK-SzTK, május 16: K A C — S Í V S E ,
május 30: KAC—SzAK. Kisorsolták még a szegedi és csabai II. osztályú bajnokság mérkőzéseit is.

Napsugár

étterem,
bor- ós sörcsarnok

Vár n c c i 1, Kultúrpalotával

esemben.

Gyönyörűen berendezett elegáns termek I
Fényes baárszerű kivilágítás I
A szegedi színészek karrikaturáival ékesített bohém
terem I
Elsőrangú bohém zenekar I
Minden vasárnap és ünnepnap délelőtt II órától
délután 3 Óráig nagy művész hangverseny ! Színházi vacsorák I
Ómérgesi borok I
Magyar-francia konyhai
Porgári Serfőzde összes k ü l ö n l e g e s s ö r e i !
Tisztelettel meghívja a n. é. közönséget
S u t g á r G y u l a színművé z,
az étterem igazgatója.
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Zománcedányak

aMrs8aB.ill88

minden színben, öntött vasedények, konyhafe^szfreftí k n a g y

edényüzlete, Tisza Lajos körút 55. szám. Mihályi fűszeres mellett.

7

A Délmagyarország Szegeden és környékén
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és
ereje a független polgárok és munkások támogatása.
M n M W M m M n M M W M M M M P i M H M M M I M M M M M M M M M M N N M M

Kereskedelmi és ipari hirek.
Szegedi piaci árak.
Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt.-cég jelentése.)
Buza 37o —38o, rozs i9o— 2oo, árpa 21o~2zo, zab
2oo- 21o, tengeri 175—18o, buzakorpa 175—175.
őrlemények. (Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.)
Dara 7o5o, 0 liszt dupla g 69oo, 0 liszt szimpla g
6?oo, 2-e8 63oo, 4-es 6ooo, 5-ös íSoo, 6-os 4*oo,
7-e8 34oo, 7a/«-es 26oo, takarmány liszt 21oo, 65*/0-O8
egységes rozsliszt 39oo, korpa 185o.
Különleges édes paprika
kg.-ja 54.ooo, édesnemes
46.oco, félédes 4o.ooo, I. rendű rózsa 3l.ooo, II.
rendű 17.ooo, III. rendű ll.ooo, hüvelyes paprika füzérje 8o—85.ooo korona.
Takarmányfélék.
(Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna
préselt I. I50, széna laza 13o, alomszalma 5o—6o,
takarmány szalma 7o—8o, here 18o-2oo.
Cement, beton. (Schachütz József-cég jelentése.) Fedélcserép szürke, darabja 13oo, színes darabja 14oo, gerinccserép szürke, darabja 5ooo, színes 6ooo, egyszínű
cementlap m-e 52ooo, többszínű vagy mintás 58—62ooo,
asbest müpala 44oo.
(Landesberg-cég jelentése.) Cementlap 5o -65.ooo-ig,
mozaik lap m.-kint 75—loo.ooo-ig, cementcserép 13oo.
Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése.) Rudvas
t kg. alapára 52oo, abroncsvas 1 kg. alapára 65oo,
finom vaslemez 1 kg. alapára 72oo, horgonyozott vaslemez 1 kg. alapára ll.ooo, szekértengely 1 kg. alapára 13ooo korona.
A Scheinberger
és Popper-cég Jelentése az Orionbőrgyár áruiról.
Fekete box kvadrátonkint 23.3oo—
32.2oo, színes box 27.2oo—38.9oo, fekete kipsz box
!6.'oo-22.2oo,
fekete kecskezerge tl.loo—16.1oo,
színes zerge 17.8oo—23.3oo, fekete sevrett 6'00—
l4.4oo, cseres szattyán kilogramonként 84.ooo—15o.ooo,
fekete tehénbőr barkás vagy sima lo5.5oo — I4Moo,
vixos tehénbSr
1 ll.ooo 155.4oo,
kips talpbélés
66.7oo—73.ooo, fekete huzóbőr 9í.7oo, natúr huzóbőr t38.8oo, fekete blank extra «7.7oo, natúr blank
I22.1oo, fekete blank has. 64.4oo, natúr blank has.
83.3oo, vache croupon 7«.9oo—87.7oo, chrom crupon
19o.ooo, vache nyak 3 2.000—58 800, vache has 3o.ooo—
45.ooo.

Kőszén volt barátságosabb, 1.5 százalékot, a Beocsini
2 - 3 százalékot vesztett árfolyamából, Urikányi 15 százalékkal esett vissza. A vaspiac szintén gyengén tendált. A Ganz Danubius és Fegyver mintegy 3 százalékkal csökkent. A vezető ipari értékek közül a Nasici 10,
Magyar cukor 20 százalékot vesztett árfolyamából. Az
Izzó szintén gyenge voli, Stummer 10 százalékkal olcsóbbodott. Viktória-malom jól tartotta magát, egyéb
változás nem fordult elő a maiompiacon. A fixkamatozásu papirok irányzata élénk forgalom mellett sziláid
voU és az egyes címletek ISO—2 iu koronával emelkedtek. A i7 ei pénztárjegy gyenge volt, 25 < koronát
vesztett árfolyanuból. A valuta- és devizapiac irányzata közepes volt. Angol font és London továbbra is
lanyhán tendál, 45 ponttal olcsóbbodtak. Dollár 25
ponttal esett vissta, szilárd volt a zloty, amely 50 ponttal, norvégia é* Osló 90 ponttal emelkedett.

Keresek
egyetemi polgárt,
aki az egész délutánt leét középiskolás fiammal
töltené, részint tanulva, réizint sétálja é3 társalogva. Fontos lenne német nyelvtudás. — Cim
a kiadóhivatalban.

Kérjen

Messmer feáf

A valnta- és devizaforgalom záróárfolyam*!, talta legfinomabb keverék, zamatos és hasznáIáét Angol font 34643J—3»843J. cseh korona 2110
2118,
dinár
1252—12S8,
dollár
J120J—71X0,
latban rendkivüi kiadós l
franci* írant 26.0 -2520. hol-and forint 2£S40~ !
«63:» lei 305—3i5, láva 495-533, lira 2867
2877, márka 16968 57018, osztrák schilling 190.40Síiü.74 dac sorona 18505 8565, "tvájci frank 13725Bt 33 BUDAPEST. V., Erisébet tér 8. szám.
í3775, öe'ja frank
3236-3250,
norvég teoroas
15500-155:0, svéd korona 19100—19160, Isngyd
Teljesen uj akácfa
íloty 885U—9450,
targonca és egy aj
Dtmák i Amstordam 26530—3863), Belgrád 1253 ÜzedeB mfizna 500
258
Berlin
Í6963—17U18,
Bukarest
293-304
íirüssisel
32H6--3250,
Kopenbisja E85G5 -18563,
klgr.-mos sulyokkal
Oel'i 55500-555=50, London MG431-347430, Miegyütt.
Zrinyi
ucca
4
szám,
fatelep.
479
!an£
286i—?863
NowyerK
11270 -7.470, Páru
2*87-2603,
Prága
2111-1118,
SxWia
415Vállalat keres óvadőfekCpee
535, Stockholsa
13103-1916), Vara* 8850-845?,
Wien íCö.44—100,74, Zürich 13715-13756,
Zürichi tőzsde. Nyitást
Párta 18.91, London
2?26.50 Newyork 519,75, Brüssssei 2i« „ Milano
SLVi
Amsterdam 208'/,,
ierlis
123.75, Wien
Megfelelő összeköttetésekkel brő, lehetőleg
," /3.25, Siéíia 3.75 Fraga 1S.S950, Vsreó C4 50,
„B"-listás vagy nyugdijas urak teljes refeíndapsit
SM72.80. iukarest 2.1930, Belgrád 9.12:0,
renciával,
igényeik és óvadékuk nagyságának
Zárlat:
Páris 13 8750, London 2526.75, Hewyoik
megjelölésével küldjék »Állandó" jeligére e
81&V,, Brfsisel
23»|„ Müano 2, »j„ Amsterdam
208'IJ. Berlin 123.70, Wien IJ.CQ73.2D, grófi* 2.75
lap kiadóhivatalába ajánlataikat
465
Prága 15.3950, Vstté 6I."!G Bttáapui
0.0072 83, Belgrau 9.1250, Kasare-si .í.1950.
Terménytőzsde. A pénteki terménytőzsde irányzata
kissé lanyhább, a forgalom meglehetősen élénk.
Hivatalos áiiolyansoü: s Busa 76-os ttmvidító 38503875, felaőíisxai 3525—3850, Jtübéiraíffisí 3775-3800,
pestvidéki 38 0—382 , egyéb dunántuli 37?5~3iU0,
17-SB tiaí? vidéki 3900-3925, felső itsiíi 3875-39:0,
fgöémiegyei 31125—3S51, pestvidéki 3350-387 , egyéb
dunántuli 3525-3850. ?8-S3 ilsxasidékl 3^25-3950,
fcis&tea: 3950 3925, fehérmeáiytií 3853-387j, pest
vidék* 3875-3900, egyéS üuníníttó 3850 -3875 79-ea
fezavldéíii 3950-3975, felsőíiaiai 392,-39:0. fehérrasgyeí 387f»—3900
pestvidéki 3900-3925, ggyéb
di»náűíaV 3875 3900. rost 2250—2275, taaarntóny.
fcpi 2323-2400, sörárpa 3C00-34C0, »ab 2500 -2600.
tengeri 1800-1825, köles 1800—1900, sojps 1700-17Í0,
lucerna 2300—25 0, lóhere nagyarankamentes 23d0—
2 00, lóhere nagye.d>ikái> 1900—2200.
Írásosat. Az irányzat a rendezési nap következtében
ltnyh&u alakult, a kulisszértékek már nyitáskor a tegK á r á s z u c c a 1.
napi nívónál alacsonyabb árfolyamokon indultak és a
kedvetlenség a többi piacra is átterjedt. A spekuláció
nagyfokú tartózkodást tanúsított és a Bécsből érkező
kedvetlen hirek lanyha irányzatát erősen növelték.
KulisBzban a Salgó es a Magyar Hite! 2.i százalékkal
és még többit ksresaetnek hölgyek és urak szakértelem
estek vissza. Nova és Államvasút 2 százalékkal olcsóbnéfkűl reális alapon. Lakhely melléfces. Felvilágosítás
badott. 4 barkók piacán nagy változás nem fordult
díjtalan. E'dsslOdéaele „Rodolin 85. F. T. R. 9ol* Jelelő. Kereskedelmi Bank 5ÜUQ koronával esett, sz
igére R U D O L F M 0 5 S E hirdeiőirodába, Budapest.
Ingatlanbank 7038 koronával javult. A bányapiacon a
Podmaniczky ucca 4y, küldendők.
M16
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ltadéállom*»ok

mai műsora.
Február 27, szombat.

APRÓHIRDETÉSEK
Ukis

Uzletheliflsőg

Batofosolt szobát ha ki.
ídni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 1Q szóig 6üt0
kornnx.

Üaletaladie legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — lo szóig
6ono korona.

(A vifotnév utáni ssán i feuMrakcfcíU
Budapest 546. (2 kw.) Délelőtt 9.30 és 10.30 érakor:
Hírek, közgazdaság. 11.30 és délután 1.30 órakor:
Zongorajáték. 2.30 és 3 órakor: Hirek, közgazdaság. 4
órakor: Zorgora. 5 órakor: Régi keringők. Este 7 órakor: A m. kir. Operaház: „Pillangó kisasszony* előadása. Utána 12 óráig: Tánczene.
Cim: Kossuth Lajo sugárut
27, I. emelet. I. ajtó. 441
A világhírű „Saba" gyártmányok szegedi

Bécs 530 (5.6 kw.) Délután 4.15 órakor: Hangverseny. Este 8 órakor: „Az utolsó keringő", strauss
Oszkár operettje 3 felv. Utána vig zene.
Berlin 505. (10 kw.) és 576. (4.5 kw) Délután 4.3C
órakor: Hegedűszonáta. 5 - 6 óráig: Vig éra Este 8.30
—10 óráig: Katonazene. K.30—12 óráig: Tánczene.
Boroszló 418. (1.5 kw.) Délután 4 - b óráig: A rádiózenekar operettdélutánja. Este 8 lO órakor: Szimfónikus hangverseny. 10—lt óráig: Tánc?ene.
Hamburg
392.5. (1.5 és 10 kw.) Délután 4.15 órakor:
Népszerű hangverseny. Este 8 érakor: Peter Cornelius:
„A bagdadi borbély", vigopera 2 felv.
Königsberg
463. (1+1 kw) Délután 4.30-6 óráig:
Hangverseny. Este 8.10 órakor; Dal-és ária-est. 10—11
óráig: Szórakoztató- és tánczene.
KOnigswasterhausen
1300. (18 k w ) Este 8.30-1?
óráig: A berlini műsor közvetítése.
, A Philips csövet az egész világ használja!
Szegedi vezérképviselet Szöllősnél.
Lipcse 452. (1.5 kw.) Délután 4—f.30 óráig: Hang.
verseny. Este 7.30 órakor. „Lohengrin", Wagner opejája 3 felv.
MOnster 410. (3 kw.) Délután 1.15-2.30 óráig: Rádiózenetor. Este 8.30 órakor: Beethoven-óra (hegedű
és zongora). 9 Érakor: „Wer hat dich, du schöner
Wald". Erdőidil a postakoc i idejéből, népdalokkal.
Összeállította Wilty Wittig. Utána tánczene.
Stuttgart 446. (1.5 k w ) Délután 2 órakor: Gramoionzene. 4.15 órakor: Tánczene. Este 8 órakor: Kamarazene-est. 9.30 órakor: Rádiószínpad.

A nagyszerűen bevált legújabb tipusu „Y"
Stralgth Lir e Frequency forgó kondenzátorok
Szöllősnél.
Prága :69. (5 kw.) Este 8.02 órakor: Zenekarhangverseny. 915 órskor: Modern tánczene.
Bern 435. ("> kw.) Este 8-10.05 óráig: Hegedű- (Ottó
Keller) és zenekarhangverseny. 10.30—12 óráig: Tánczene, esetleg külföldi állomások közvetítése.
Zürich 515. (1.5 kw.) Este 8.3D órakor: Hangverseny.
Toulouse 4<>. (2 kw.) Este l « - ) 2 óráig: A „La
Dépéche de Toulouse", bargirerseny, ének, zenekarhangverseny, tánczene.
Milano 330. (1.5 kw.) Este 9 - U óráig: Hangverseny.

A budapesti rádiókiállitáson legjobbnak talált
M. W. 99 azonkívül: Pathé, Lumiere, Birg
feld féle parabola, Brown, Egyesült Izzó,
Telefongyári hangszórók Süllősnél.
Róma 425. (?.í lw.) Este 8.40 órakor: Hangverseny
(közben 10 órakor időjelzés harangUtéasel).
London 355 (2.5 kw.) és Daventry
iőUO (25 kw.)
Este 9 órakor: Kabaré. 10 órakor: Leoncavzllo: „Bajazaók", opera (közvetítés a manchesteri Operából).
Barcelona 462. Este 10.05 órakor: Tarka-est. 12
órakor: Hangveiseny, vagv operaközvetítés
Osló 382. (1.5 kw.) Este 8 - 9 óráig: Operett-iene.
(Csárdáskirálynő, Bajadér, Víg özvegy, Cigánybáró). 9
órakor: Tánczene.
Stockholm 428. (1.5 kw.) Este 8 órakor: Katonazece
9.4) órakor: Tánczene.

Budapesti n»gykrreskedői árak, csak a legjobb készülékek és alkatrészek Szöllősnél,
Szeged, Széchenyi tér 8,
Falalái Bztrkesstöi F R A N K j O Z S E F .
jNyoststott a kia fciraiajúoroj DéteaevHeiszág Hírlapét Hyoj»da*éi!aW
*önwnvf mdé sáar. Szeged
I S M É T

K n P H n i Ó

zSld fehér

B O R

Bútorozott szoba, különbejáratu, kiadó. — Cim:
Szentháromság ucca 32,
bal.

Lakiat

bérelhet, kiadhat
vaqy cserithet apróhirdetés
u Jin. lo szóig öooo kor.
korona.
Hm&i,

állli

Állást kaphat apróhirdetés
utján. — l o sxóig 4ooo
korona.

J ó bizonyítványokkal
rendelkező

szakácsnő
Nyakkendőket minden fazonban olcsón készítek.
Pogár ucca 29, födszint
bal.
6
Magyar-német, jó referenciákkal biró, intelligens
urileány háziasszony támaszául vagy nagyobb gyer-t
mekek mellé állást keres.
Tud. Valéria tér f , Halász.

Feltétlen megbízható nemU
kisasszonv gyermekekhez
ajánlkoiik. „Megbízható"
jeligére.
2

s iáilitok kárpitosmunkákat

Vétel

Exportképes,
versenyen
feiülílló ipari vállalkozáshoz tőkeerős társat keresek 3) 43 millióval. „Exportképes" jeligére a Hirdetőbe, Iskola ucca 20. H

Hilóatobit, ebédlőt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6ooo

ebédlő és halószoba

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

bútort jutányos árért vásírolhat

Haaznált ruháit legjobban
értékesíti apróhirdetés ntján. 10 szóig 6ooo korona.
Egy

jókarban levő hatszemélyes

luxus aufó

«M.eef Í J K f f i S

OfcHKi
szakácsnőt I
vagy szobalányt a leg- NevelSngt,
hásitanitót
biztosan talál, ha felad egv
könnyebben kap, ha felad
apróhirdetést, lo szóig 4GCÖ
egy apróhirdetést, lo szóig
korona.
4ooo korona.

Mindeneit,

BUTORg
keményfa és festett ólcsó árban
S i n g e r müasztalos raktárában, Rákóczi tér (Uj adó-palota)

Sehol olcsóbban
varrógép, kerékpír, gramofon, gyermekkocsik,
gumi és szerelék részletre is
Nagy j a v í t ó m ű h e l y t
S x á n t ó S á n d o r (éprabtfre Kiss Dá
-palota, Kiss u.

k a l a p m o d e l l e k .

Nelyemkalapok nagy Jválasztékban, rendkívül olcsó árba»

kaphatók.

Modellek

után

alakításokat

is vállalok.

M e n y h ó r t n e kalapszalonja, Bntlhányi ucca 2.

Mhi41

Autóvezetői tanfolyam
K E R y autég*ragéban. Szent István tér 2.
Telefon IS—14.
Mhi5i
Jelentkezőket még elfogad.
S ö @ i s 8 s » i e s

é

s T é t

reklAmvölIalata

Is
23

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

Legolcsóbban vásárolhat
mindenkor hódmezővásárhelyi lisztéi, mazsolát, diót,
mogyorót, mákot, vajat, sajtot, cukorkát, szalámit,
szardíniát és mindenfele

496

Uvalezég
Levolezéat is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6ooo korona.

Telefon BGE.

Tábor ucca 3. szám. 85

24 személyes kihúzható
kerek asztal eladó. „Virftgház", Széchenyi tér 5.

adó. Megtekinthető-Ú-4ig Bocskay u. 4, II. emelet.
Reiter.

Kossuth Lajos sugárut 6

SPITZERNtD,

sürgősen eladó. 482
Hódmezővásárhely, I. ker.
Szent László ucca 10. sz.

Üzletnek nagyon alkalmas
sarokház eladó. Somogyitelep 20', V. ucca.

BALOG SÁNDOR; 4

kémek

Pénz

Elgdái

Részletfizetésre

Különfélék
Tártat talál, h s apróhi detésben keres, l o szóig
6ooo korona.

felvétetik. S O M L Ó ,
Tisza Lajos kőrút 46,
Gyönyörű, tökéletesen tiszIII emelet. 463 ta, nikkel gyermekágv el-

kitünó édeskés mérgesi és szatymazi faj
b o H t
é
s á s v á n y v i z e t .
rumot, ltkőrt, cognacot, szeszt, törkölypálinkát,

műtrágyát

és rézgálicot,

elsőrendű minőségben Szegeden, Tisza Lajos körút 43.
szám alatt

B O H N

A N T A t

liszt- és füszerkereskedőnél.
Rendeléseket d í j t a l a n u l

Telefon 514.
szállítom
haza!

E r d é l y i fai a l m á k °"8y v',aaz,éS-X01 só
J

• • • • • • • i . ^ M B

Viszonteladóknak

na^y

írk»»ilti».7niíny 1

Özv. Kurucz Ferencné és Társa cégnél ííeL^S körut 514985z:
Menyasszonyi a|ánA & Ir I I I zománcedény és konyU e n U i hafelszerelésí kirakatom kiváló gazdag választékái
uecses figyelmébe ajánlom. —
Szántó Józeef zománcháia, belvárosi huscsarnok mellett
8

iz Mi lepaiyoM
\Mw

9

Kőröal fiéza üvezezési vállalata Mérey n. 8. Tel. 9 57,

Szenzációsan olcsó árban

kaphat I. r. román import tüüsiíáí hasábosan vagy
felvágva. Nagyobb tételeknél árkedvezmény.

SCHACHTITZ JÓZSEF

Petőfi Sándor sugárut 19. szám.

fatelepén
475 Telefon 227.

A Dél magyarország kölcsön könyvtárában

Berlini körút 10. szám.47^

2680—1925 végr szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. év LX. tc. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, h gy a szegedi kir. járásbíróság 1925.
évi 5243—/. számú végzése következtében dr. Schvarcz Jenó ügyvéd
által képviselt Franki és Varga javára l,827.2oo korona és járulékai
erejéig 192S. évi julius hó i3-án foganatosilott kielégítési v grehajtás utján le- és felflloglait és 56,ooo.ooo koronára becsült kővetkező ingóságok, u.ra.:különféle házibutoroS nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi >ir. járásbíróság 1925. évi Pk. 15Ü8—7.
számú végzése folytán 1.827 2oo korona tökekövetelés, ennek 1925.
évi julius hó 28. napjától járó 18 százalék kamatai és eddig öszsze3en
754,130 koronában bíróilag már megállap tott s felmerül ndö költségek erejéig Szegeden, Tisza Lajos uörut 68 és Kígyó ucca l szám
alatt leendő eszközlésére 1926. évi március bó 1. n.ipjának Uéleiötti
háromnegyed l i órájára hatá< időül kitüzetik és ahhez venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 18fl. LX. tc. 107., t0». § a é t t . l m é b e n készpénzfizetés m llett
a legtöbbet ígérőnek szükség esetén a be«sáron alul Is eladatni
"Üelt Szegeden,

Bútorozott szoba kiadó.
Kelemen ucca 4, I. em. 9.
ajtó.
K

Istálló március l-re kiadí.
Tenner, Felsőliszapart 6.

literenkinl kitűnő

zárt palackokban 9oCO kor.-ért, 10 liter vételnél 8500 kor.

K R O Ó t

Belvárosban elegáns uccai
szoba, esetleg ellátással
kiadó. Vidra u. 3, II. 8. H

Könyvvitelt tanitok (egyszerűt, kettőst, ametikait).
Kálmán ucca 2. sz., l.em.
1. ajtó.

Széchenyi téri két részes
üzlet átadó. — Bővebbet
17-07 telefonon.

rozott szoba tiaiü.

vezérképviselete Szöllősnél.

1926 február 24.

. évi ianuár hó 22. napján.
K u h n J á n o s kir. bir. végrehajtó

a következő uj könyvek
Courths -Mahler: Az Igazi szerelem
„
„
Boldog akarok lenni
„
„
Szegény kis Anny
May Károly: Winnetou
„
„
A csendes óceán
„
„
A fekete tállos
„
„
Az ezüsttó kincse
„
„
Karácsony
„
„
A sivatagon keresztül
„
„
Aszkipetárok földjén
WiUíamBon: A levegő asszonya
Luciani Luceoli: Kif tebbi
Burroughs Edgár Rice: A Mars hercegnője
Pásztor Árpád: Végig az uton

HAVI

kaphatók:

Erdős Renée : A njgy sikoly
.,
Borsóhercegcő
Br. Eötvös: A Karthausi
Camilte Pert: A Hs Cady
Drasche Lázár: Tegnap és ma
Tolsztoj M. Alexey: Ae'ita. (Regény a Marsról)
Dobosi Péc i Mária: Művész és király
Hugó Victor: A nyomorultak
Bettauer Hugó: A bánatos ucca
„
,, Nagyváros zsidók nélkül
„
Ass-'onyvásár
Id. Dumas : Husz év mu va
„
,,
A nyakék

DIJ: előfizetőknek 12.000, tisztviselőknek IO.000, mindenki másnak 20.ooo,
munkásoknak hetenként 2ooo. Telefon 306.

