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Visszhang
Az újév politikai megnyilatkozásai közül
az idén is hiányzott a legfontosabb és legérdekesebb: a hivatalos. Jó ideje hallgat már
a magyar kormány feje újév napján. Igaz, hogy
az ellenzék egyik vezére, vagy inkább az egyik
ellenzék vezére meglehetősen szomorú és keserű igazságokat mondott arról, hogy a konszolidáció megállott az első állomáson, a külső
és belső politika j ó ideje nem megy előre,
de inkább mintha visszafelé haladna, a revízió gondolatát is kívülről támogatják, belülről gáncsolgatják és a gazdasági válság
megoldása tekintetében tanácstalanul tanácskoznak az összes tanácsok.
De azért, ha jól belenézünk az újesztendő
kődébe, valamit derengeni látunk. Az a karácsonyi szózat, amelyet a magyar nép barátja, mint mennyből az angyal küldött a
számunkra, mintha sok, sok esztendő közönyének és fásultságának havát és jegét olvasztaná a szivekről és elmékről. Mintha valami rejtelmes és csodálatos zajlás indulna
meg a magyar közéletben, mintha valami
titokzatos és bámulatos rianás kezdődnék,
amely egy távoli tavasz ígéretével jő.
Megmozdult a magyar föld, mint ahogy
egykor Kossuth Lajos szavára fölfigyelt és
fegyverbe állott. Ma még csak a kezdet kezdetén tart ez a megmozdulás, de látható és
hallható jelei egyre gyülekeznek. Debrecen
függetlenségi pártja a Kossuth lobogóját küldi
hálája és hódolata jeléül Angliába a nemes
lordnak, aki Kossuth Lajos emlékét és szellemét idézte a mai magyarságnak. A tavalyi
fajvédő párt eldobta kopott és foltos gúnyáját és mint revizió párt bontott uj zászlót,
amely alá most már az egész magyar nemzetet
hívogatja. A 2egitimizmus napilapja, néhány
héttel Rothermere lord világraszóló kijelentései
után, amelyeket a" Habsburgok restaurációja
dolgában tett, elbúcsúzik Andrássytól és Pallavicinitől és. kuruc kacagánvát lobogtatja az
uj idők szelében.
A kormány egyelőre csak részleges rekonstrukcióra készül, de, hogy titokban mit gondol és mit érez, nemsokára, ugy lehet, azL is
meg lehessen tudni. A demokrácia egyre
gyakrabban és egyre hangosabban szerepel a
vezető férfiak, a hivatalos tényezők nyilatkozataiban. Egyszerre igen szalonképes szó lett,
minden müveit aktiv és passzív államférfiú
vezércikkeinek kedvenc szólama, ugy hárfázzák és fuvolázzák, mintha esztendőkön keresztül egyebet se gyakoroltak volna üres óráikban. Mintha tiz év óta mindig a liberalizmus és dempkrácia sajtóakadémiájának hallgatói lettek volna.
Mintha egy elközelgő és elkövetkező változás előszelét: éreznék fenn és lenn. Az egész
ország egy nagy várakozás. így tovább már
nem lehet vinni a dolgokat, a gazdasági élet
kétszerkettője cáfol rá minden elméleti jelszóra és gyakorlati elnémításra. Ha a sajtó
hallgatna is, mint a dinnye a fűben, vagy a
nyul a bokorban, a tények beszélnének'" és
az idő cselekednék. Ma már mindenki látja
és maholnap mindenki hirdeti, hogy a rothermerei üzenet szellemében kell munkába állani és az u j uton elindulva lehet csak eljutni a magyar igéret földjére.
Egyetlen reálpolitika: számolni a realitásokkal és leszámolni az illúziókkal! Ez lehet
kényelmetlen és lehet alkalmatlan egye?;ekn?k.

de most egy egász nép sorsáról, életéről és jövőjéről van szó. Az öreg Rákosi Jenő megérti
ezt, talán az ifjú bölcsek is belátják végre.
A karácsonyi üzenet visszhangja erre enged
következtetni. Sajnos, itt hosszú esztendőkön
keresztül olyan halálos ernyedés és dermedés
uralkodott, hogy máről-holnapra mindent nem I

remélhetünk. De egyszer meg kell kérd?ni a
talpraállást és az elindulást.
A magyarok betlehemi csillaga már mutatja a helyes ösvényt, az igaz utat, szép nap
támad, szép jel, szép csillag, csak most már
egy sziwel, egy lélekkel, egy akarattal menjünk előre, utána!

Orosz—lengyel—román tárgyalások
a Kellog-paktum betartásáról
Fordulat az orosz—román viszonyban

(Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.") szerződés aláírásával Oroszország
és LenBukarestből jelentik: Az orosz—román vi- gyelország
kölcsönösen
köteleznék
magukat a
szonyban ugy látszik szenzációs fordulat vár- i Kellogg-paktum
szigorú
betartására.
A lenható. Mironescu
román külügyminiszter ked- gyel kormány azonnal értesítette az orosz
den délben három óra hosszáig tartó kihallga- ajánlatról a román kormányt és állítólag antáson jelent meg a régenstanácsnál. Kiszivár- nak az óhajának adott kifejezést, hogy Rogott hirek szerint a kihallgatás a Lengyel- mánia is vegyen részt ezeken a tárgyalásokon,
országnak tett orosz ajánlattal van összefüg- amire a román kormányban meg is van a
gésben. Az orosz kormány szerződés meg- hajlandóság.
kötését ajánlotta a lengyel kormánynak, amely

Tovább terjed Berlinben a spanyolnátha
(.Budapesti
tudósítónk
telefon jelentése.")
Berlinből jelentik: A spanyolnátha Berlinben
ijesztő mértékben terjed. A berlini
mentőállomás
33 autója reggeltől késő estig szünet
nélkül
szállítja
a betegeket.
Már az összes

kórházak és szanatóriumok tele vannak spanyolbetegekkel és sehol sincs egg üres ágy•
A ködös és nedves időjárás következtében sok
a tüdőgyulladásos és diftériás beteg.

Letartóztatták
a kormánytámogató tót néppárt egyik vezérét
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Pozsonyból jelentik: Tuca Béla tót néppárti
képviselő hazaárulási pőrében csütörtökön
szenzációs fordulat történt. Tucát, aki vezető politikusa volt a kormányttámogató tót
néppártnak és aki hosszú ideig főszerkesztője
volt a párt lapjának, a Slováknak\ ma délben a rendőrség letartóztatta és beszállította a
pozsonyi ügyészség fogházába. Tuca az összeomlás előtt a pozsonyi magyar egyetem tanára
volt, az összeomlás után a csehek nem vették
át állami
szolgálatba,
bár Tuca
kezdettől
fogva tótnak
vallotta
magát.
Hamarosan
Hlinka egyik legbizalmasabb barátja és a
szélső ellenzéki politika irányítója lett.
A mult év elején felállította híres elmé-

letét a »Vacuum iurisc-ról, ami — mint ismeretes — abban áll, hogy a Felvidék Turócszentmártonban csupán tízévi próba időre kötött szerződést a csehekkel és hogy a két állam kőzött 1918 október 28-án minden kapcsolat megszakad és a köztisztviselők
és katonák
is felmentést
nyernek
esküjük
alólVad politikai hajsza indult meg ezután Tuca
ellen, a legkülönbözőbb vádakkal illették, többek között, hogy el akarja szakítani Csehországot a Felvidéktől, tót ifjúsági katonai alakulatokat szervez és a Magyarországgal való
csatlakozást készíti elő. Néhány héttel ezelőtt
hazaárulás
büntette
miatt vádat emeltek ellene, a cseh parlament
viharos jelenetek
után
most kiadta cs erre megtörtént
letartóztatása.

Hidegebb Idők,
kevesebb havai jósol a Meteorológia
A Meteorológiai
Intézet jelentése:
Hazánk- | reggel Magyarországon haladt át. Előoldalán
ban a tegnap reggel megindult havazás az i Budapesten és a Tiszántúlon enyhülés és olegész nap tartott és legtöbb jutott a Dunán- vadás állott be. Mögötte pedig a nyugati hatúlnak. Nagy csapadékot jelentettek Ercsi- tármegyékben erős északnyugati szelek melből 36, Budapest 34, Veszprém 23, Zalaeger- lett hősülyedés. A hóréteg magassága a Duszeg 18, Nagykanizsa 16, Győr és Sopron 15, nántul 20—40 centiméter között van. BudaIzsák cs Kecskemét 14 mm. A Tiszántúlon a pesten délben a hőmérséklet 0 fok Celsius.
csapadék mennyisége 5 mm. körül volt. A Jóslat: Változékony és nyugtalan idő várható
déli depresszióból egv kis r-'.v kiválva ma
kevrsrhh
csapadékkal
és
hősülyrdétsel.
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A szegedi meteorológiai állomás
jelentése

Tiz őrás vonatkésések Franciaországban

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem
földrajzi intézetének meteorológiai állomása
jelenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő
legmagasabb állása 3.3 C, legalacsonyabb 0.2
C. volt. A barométer adata a tengerszinre
redukálva 753 m/m., tehát az előző napokhoz
képest lassan eqielkedő tendenciát mutat. A
levegő relativ páratartalma 92 százalék volt,
tehát aránylag magas. A szél iránya reggel
déli, délben nyugati volt és er.őssége a föld
közelében 2 volt.

Bécs, január 3. Ausztriában a havazás tovább tart. A hófúvás miatt egyes vasutvonalakon nagy késéssel járnak a vonatok és sok
helyen szünetel a vasüti forgalomSalzburg
irányából 2—3 órás a késés. A dermesztő
hideg és a nagy hóvihar Franciaországban
is
tart. Auvergue megyében teljesen szüzietel a
vasúti forgalom. Párisba
8—10 órás
késéssel
érkeznek
a vonalok.
Mcrseillesben
öt év óla
tegnap esett az első hő.

Egy fiatalember fibeBőtSe magát a kapualiában,
mert reményfelenlíl szerelmes volt
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Csütörtökön reggel hat órakor jelentették a rendőrség központi ügyeletére, hogy a Pulcz altábornagy-uccában egy ismeretlen
fiatalember
revolverével
főbelötlc
magát. A rendőrség részéről dr. Moldoványi
László rendőrfogalmaző
szállt ki a helyszínre. Az uccai járókelők
a mentőket is értesítették, de mire a mentők
kiérkeztek, az ismeretlen fiatalember meghalt. Hatlövetű revolverének golyója a homlokán hatolt be.
A fiatalember zsebeiben egy levélen kívül
rnás igazoló irást nem találtak.. Pénz sem
volt nála. A rendőri bizottság megérkezésekor
a Pulcz altábornagy-ucca egyik házának kapuja előtt már nagy tömeg kíváncsiskodó
verődött össze. A kapu alatt feküdt az ön-

gyilkos fiatalember, aki a házmester elmondása szerint kapunyitáskor osont be a házba.
Szétnézett az udvarban, majd
meghúzódott
a kapualjban,
ahol elkövette
teliét.
A zsebében talált levélből kitűnt, hogy az
öngyilkos Hinczig
Ferenc 20 éves kereskedősegéddel azonos. A búcsúlevélben elmondja,
hogy szerelmi
bánatában
követte el az öngyilkosságot.

— Reménytelenül
szerettem egy igazi uriIeányt, akinek szülei hallani sem akartak a
házasságról. Szerelmem nélkül pedig nem élhetek tovább, — voltak utolsó búcsúszavai.
Hinczig Ferenc holttestét a törvényszék
bonctani intézetébe szállították, ahol felboncolják.

A mnnkástoiztositó január elsefe óla
éjjel nappal az öregségi és rokkantsági
biztosítási törvény végrehajtásán dolgozik'
Dr. Baár Jenő igazgató nyilatkozik az összetorlódott munkáról, a mulí évi nagy
forgalomról, az uj könyvelési rendszerről, az Uf székházról és az uf kinevezésekről
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A késő esti órákban a Társadalombiztosító Intézet
Tisza Lajos-kőruti épülete szinte fényárban úszik.
Az összes ablakok ontják a világosságot, mintha
zsúr vagy teaestély vigadói köszöntenék még mindig az ujesztendőt. A hivatalszobában élénk a sürgés-forgás. Fólíáns alakú folyószámlák fölé hajlaaak fáradt, gyűrött arcok; amott kartotékek rengetegében motollaszeruen járnak jz ujjak; egy
másik helyiségben számoszlopokat kontrollálnak,
iró- és számológép kattog egy másikban.
Az öregségi és rokkantsági biztosítás szervezési
premiérje ez. A »Lex Vas«-t hajtják most végre.
Ezért a fényárban uszó épület, amelyben most
— túlzás nélkül lehet állítani — a munka dárilőja folyik.

— Néhány számadattal világosit rá, hogy mit
kell itt most elvégezni, — tér át minden bevezetés
nélkül a tárgyra az igazgató.
— Az uj öregségi és rokkantsági biztcsitás
hihetetlen munkát hántolt az intézetre. Egészen
uj alapokra kell fektetni a könyvelést. Húszezer
kartotéklapot kell kiállítani és 8152 uj folyószámlát kell nyitnunk. Csak az ipari üzemektől négyezer uj bejelentés érkezik, négyezerszáz uj üzemi
munkaadó-nyilvántartást kell elkészíteni. De még
nem vagyunk készen, számfejteni kell a munkásbiztositó illetékeket, a régi számlákat le kell zárni,
ezenkívül pedig még a taglétszámot is le kell
olvasni napibérosztályok szerint!

Életbe lép a Lex Vas

Megkérdezzük, hogy miképen dolgozzák fel ezt
a szédületes mennyiségű anyagot.
— Senkit sem neveztek még ki a társadalombiztositóhoz, — mondja dr. Baár Jenő igazgató.
— A kinevezések január 15-ike előtt nem is történnek meg.

Január elsején életbe lépett az öregségi és
rokkantsági biztosítás. Uj terheket jelent e; sok
iparosnak, kereskedőnek, minden munkaadónak,
de valahogy elismerik, hogy ez mégis csak egy
kis haladást jelent. Az öreg napok kevesebb gondját, ha nem is a teljes gondtalanságot. Valami
egészen uj dolog ez: mindenki nyugdijképes lett
a kis csonka hazában...
A törvény végrehajtása a Társadalombiztosító
Intézet hatáskörébe tartozik. Január elsejétől január tizenötödikéig minden alkalmazottat újból
be kell jelenteni, kivéve a háztartási alkalmazottakat. A beérkezett bejelentési lapok feldolgozása,
az uj adminisztráció felfektetése igen nagy munkát
igényel. Hatvan ember dolgozik éjjel-nappal, hogy
a rettenetes anyagot {eldolgozza. Es ezt szószerint
kell érteni. Naponta öt, hét és kilenc túlórát
dolgozik a kerületi • munkásbiztositó pénztár tisztviselő személyzete.

Még nincs kinevezve senki

Hatvan emberrel dolgozunk éjjel-nappal.
Mindössze az történt, hogy felsőbb utasításra be.
hiviunk a pályázók közül hatot, de ezek a népjóléti minisztérium rendelete szerint csupán havidíjasoknak tekintendők, akiíí lehet, hogy nem is
kerülnek be a kinevezettek közé, téves tehát az
egyik budapesti újságnak az az állítása, hogy a
kinevezések megtörténlek. Mindössze hat kisegítő
munkaerővel dolgozunk.
Szegedre a népjóléti miniszter 17 uj tisztviselőt kontemplált.
A rendelet expressis verbis kimondja, hogy a
kisegítők behívása nem bir kinevezés jellegévei és

í.

Agy £s aszlalacinGeV, r.ől lebérneinUek a l»«finontabh kivitelben, divatos I£rO Ing anyagok.
papiénak <tib. dus válaszok n 1 c » ö árak
PoSS&M. T e s t v é r e d n é l
C s c k o n i u u. és Feketcsa» u . s o r o k
nem is prejudikálhat kinevezésre. Természetesen
a rendes munkaidőben ezt a munkakomplexumot
képtelenek lennénk ellátni. Túlóráznak. Az állam
megfizeti a túlórázást. Az első három túlóráért
két pengőt fizet, a második két túlóráért szintén két pengőt és minden további két túlóráért
két pengőt.

A teljesen alkalmatlan épületben egyre szédületesebb
a forgalom
— Emellett pedig a forgalmunk egyre emelkedik. ötezerrel több ügyünk volt 1928-ban, mint
lS27-ben. Restanciánk azonban november utolsó
napján, mint amikor az összehasonlító statisztikák készültek, össze-vissza 300 darab volt, ami
háromnapi postának felel meg. Az összehasonlítások különben is mindenütt a meredek felfele
haladást mutatják. Négyszázzal emelkedtek a baleset bejelentések. Nagyon ügyeltünk arra, hogy a
legkisebb bajt is azonnal bejelentsék.
— Háromszázhatvanhéttel emelkedett egy év
alatt a kórházi ápoltak száma és százötvennel »
táppénzes betegek száma.
133.469 napra tizettünk táppénzt 368.897
pengő összegben.
27.000 pengővel többet, mint 1927-ben. Gyógykeze.
lésre járt (nem táppénzes) 32.003 betegl 3945-el
több, mint az előző évben.
A beteglétszám c feltűnő emelkedését azzal magyarázza dr. Baár Jenő igazgató,- hogy egyre
nagyobb a munkásbiztositó pénztári orvosok iránti
bizalom.
Csak helyiség nincs. No de nem tart már. soká
és ezzel büszkén a fal felé mutat az igazgató.

Monumentális u) pénztári
palota
A falon hatalmas tervrajzban ott áll Sebestyén
Endre építészmérnök alkotása: az uj társadalombiztosító intézeti palota. A Mérey-ucca sarkán,
a Püspök-bazárral szemben végre felépül az uj
munkásbiztositó, amelynek helyén most évek óta
téglarakások és földhányások merednek.
Dr. Baár Jenő érdeme, hogy
tavasszal már hozzákezdenek a háromemeletes uj intézet építéséhez.
Addig járt a városhoz, hatóságokhoz, államhoz,
amíg végre megszerezte az építéshez szükséges
pénzt.
Az Országos Társadalombiztosító Intézel
ezévl költségvetésébe már fel is vette a
szegcdi székház felépítéséhez szüksége»
összeget
és még csak a népjóléti miniszter jóváhagyása
van hátra, ami azonban feltétlenül meg lesz.
•
Már egészen késő van, de az igazgató még
mindig lelkesen magyaráz, rendeleteket olvas, statisztikát mutat, tervezget.
Még két égető kérdés: a magyar gazdasági élet
súlyos problémái, a kézbesítési dijak é.s a 2 százalék havi késedelmi kamat.
— Be kell hajtani, törvény, — mondja szomorúan dr. Baár Jenő és érezni szaván, hogy jobb
szeretné, ha az a bizonyos kézbesítési illeték és
2 százalék késedelmi kamat kevesebb lenne.
g. a.

Hó- és sárcipiif javifása
szakszerűen, gyorsan és olcsón a

L I N O I E B U B A N ,

K á r á s z ucca

39

6.

Húszezer kartoték és nyolcezer uf folyószámla
A gigantikus munka vezetője dr. Baár Jenő igazgató későn este fogadja a Délmagyarország munkatársát. Az igazgatóra is csőstül hull a munka.
Szobája állandóan tele van referensekkel. Hatalmas aktacsomagokat cipelnek ki cs be a tisztviselők.
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Peidl Gyula vasárnap
Szegedre érkezik és nagyszabású
beszámoiéfi mond
41 szocialista parlamenti frakció több tagja Sieseden

(A Délmagyarország
munkalársátóól.)
Évek
ota szokásos, hogy Pcidl Gyula Szeged országgyűlési képviselője, a szociáldemokrata párt
parlamenti frakciójának vezére minden évben, a politikai szezon megindulásakor lejön
Szegedre és nagyszabású beszámoló beszédében kritikát mond a politikai élet összes kérdéséről választói előtt. Ezeknek a nem mindennapos beszámolóknak országos jelentősége
és visszhangja szokott lenni.
Ebben az évben ez a szegedi beszéd még
nem hangzott el, aminek kizárólagos oka az a
betegség, amelyben
Pcidl Gyula már
hónapok
óta szenved. Peidl e betegség miatt nem mozdulhatott el Budapestről és eddig csak Írásban
szólalhatott meg, a Délmagyarország
hasábjain. Karácsonyi cikke széles körben keltett
feltűnést. Most azután a szociáldemokrata párt
szegedi szervezete ismét érintkezést keresett
a képviselővel, a beszámoló gyűlés megtartása
kérdésében.

Peidl

Gyula természetesen azonnal késznek

nyilatkozott lejönni Szegedre, csupán egészségi állapotától tette függővé. Az utolsó napokban állapota lényegesen javult annyira,
hogy ki lehetett tűzni a gyűlés konkrét dátumát. Ezek szerint

Peidl Gyula vasárnap,
január 6-án
tartja meg beszámoló
beszédét.
Az eddigi értesülések szerint Peidl máiszombaton este megérkezik Szegedre, hogy választóival közvetlenül is érintkezhessen. Vele
utazik valószínűleg Pcycr Károly, aki ugvaucsak részlvesz a vasárnapi gyűlésen. Peidl
és Peyer társaságában
még több
szociáldemokrata
képviselő
is Szegedre érkezik, akik
ugyancsak beszédet mondanak a beszámolón.
Peidl Gyula beszédét nemcsak Szegeden, de
az egész politikai
életben nagy
érdeklődéssel
várják,
mert a parlamenti frakció vezetője
betegsége óta ez alkalommal fogja először
részletes kritikában részesíteni az egész kormányzati rendszert, valamint az összes aktuális politikai és külpolitikai kérdéseket.

Elkészítették a vádiratot
a Zrinyi-uccai raMógyllfeosság tettese ellep.
Pál József éhségsztrájkod rendezett a börtönben
gyalás
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
Zrinyi-uccai rablógyilkosság nyomozati és
vizsgálati iratai már elkerültek a törvényszékre. A vádiratot Pál József ellen dr. Szarvas
János ügyész készítette el. Az ügvészség rablással párosult és előre megfontolt
szándékkal
elkövetett
gyilkossággal
vádolja Pál Józsefet,
aki 1928 szeptemberben özv. Bartosics Józsefnét meggyilkolta. Pál József a gyilkosság el-"
követése után megszökött Szegedről. Dunántúlon szüleinél rejtőzött, de a szegedi rendőrség emberei nyolcnapi nyomozás után elfogták. Pál József már az első kihallgatása
alkalmával bevallotta
a gyilkosság
elkövetését. Később azonban a vizsgálóbíró előtt odamódositotta vallomását, hogy a gyilkosság
gon-

Február közepén lesz a íöíár-

dolatával
előzőleg nem foglalkozott.
A Zrinyi-uccai kis élelmiszerüzlet tulajdonosnöjével összeveszett és haragjában,
hirtelen fojtotta meg.
Pál József azóta az ügyészségi fogház lakója. Viselkedése az utóbbi időben olyan gyanússá vált, hogy a fogházban arra gondoltak,
hogy a kegyetlen rablógyilkos megőrült,
vagy
szimulál.
Éhségsztrájkot
rendezett,
hetekig
egy szót sem szólt, mereven nézett maga elé,
majd állandóan
nevetett. Pál József azonban
később felhagyott ezekkel. Beismerte őrei előtt,
hogy
szimulált.
A törvényszék értesülésünk szerint február
második hetében tárgyalja
Pál József
gyilkossági
bűnügyét.

K belügyminiszter M akarfa szíínteflni
a városi tisztviselők fizetés potléká
a városi pótlék 100 százalékos emelését
(A
Délmagyarország
munkatársától)
A
Délmagyarország
csütörtöki számában számoltunk be arról a lehetőségi-öl, hogy a belügyminiszter valószínűleg beszüntetteti a városi
tisztviselők huszonötszázalékos városi pótlékának további kiutalását, a csütörtöki tanácsülésen ezzel szemben a városi
tisztviselők
ujabb kérelmével
foglalkozott a tanács. A
.Városi Alkalmazottak Egyesülete ebben a kérvényében azt kéri, hogy a tanács terjeszszen javaslatot a közgyűlés elé a városi pótlék kulcsának
felemelése
érdekében.
Szegeden eddig a városi 'isztviselők liuszouótszázalékos városi pótlékot kaptak az állami
tisztviselők számára megállapított fizetéseken
kivül. Ezt a pótlékot még 1925-ben szavazta
meg a közgyűlés, amikor megjelent a 7000.
számú kormányrendelet, amely megállapította az állami alkalmazottak fizetését. Két
évvel később, 1927-ben jelent meg a 9000.
_ számú kormányrendelet, amely ismét rendezte az állami alkalmazottak fizetését és az
egyes kategóriák számára valamivel magasabb
illetményeket állapított meg. A városi tisztviselők már akkor kérték, hogy a huszonötszázalékos városi pótlékot az uj rendeletben

megállapított fizetések alapján utalja ki számukra a közgyűlés, ezt a kérelmet azonban a
törvényhatósági bizottság nem szavazta meg,
mivel a belügyminiszter rendelete és az 1927.
évi törvény a legszigorúbban eltiltott minden
többletjavadalmazást, hacsak nem szerzett jo
gok alapján kapott egyik-másik alkalmazott a
rendeletben megállapított fizetésnél többet. A
városi tisztviselők csak 1925. évi fizetések
huszonöt százalékára szereztek jogot maguknak, ezt a városi pótlékot változatlanul meg
is kapták továbbra is, de a fízetéstöhblct
után már nem kaptak pótlékot.
Beadványukban most azt kérik, hogy a közgyűlés a városi pótlékot
az állami
tisztviselők mindenkori
fizetésének
ötven
százalékában állapítsa
meg és hivatkozik arra, hogy
Debrecen is ezen az alapon javadalmazza alkalmazottait.
A tanács ugy határozott, hogy a beadványt
véleményezés és javaslattétel végett kiadja a
a szervező bizottságnak és a pénzügyi bizottságnak és csak azután terjeszti a közgyűlés
elé. A polgármester a tanácsüléseu kiszámította. hogy a tisztviselők kérelmének teljesítése abban az esetben, ha azt a belügymiuisz-

tabletták
a meghűlés első jeleinél és
reumatíkus fájdalmaknál
m m

ter is jóváhagyná, ami a jelenlegi viszonyok
között teljesen valószínűtlen,
körülbelül hathétszázezer
pengővel
növelné
minden
évben
a város terheit. Ez eddig olyan nagy összeg,
amelyre fedezetet a mostani költségvetés keretében aligha találhat a város.
A tisztviselők kérelme a tanácsban nem
talált kedvező fogadtatásra. A tanács tagjai
teljesen reménytelennek tartják a helyzetet,
mert véleményük szerint gondolni sem lehet
arra, hogy abban az esetben, ha a közgyűlés
meg is szavazná a kért fizetésemelést, a belügyminiszter jóváhagyja a közgyűlés határozatát. A belügyminisztériumban ugyanis az az
elv uralkodik, hogy a közalkalmazottak
egyforma
fizetést
kapjanak
minden
vonalon,
tehát a városiak sem kapjanak
többet az államiaknál.

Három nap múlva
fedezték fel az éhudai iiáromszoros gázmergezésf
Budapest,
január 3. Óbudán háromszoros
halálos gázmérgezés történt özv. Mátéffi Árpádné 54 éves asszonynak a Kolozsvári-tér
4. s zámu házában gallértisztitója van és a mosoda melletti kis szobában lakott a tulajdonosnő fogadott leányával, a 16 éves Balogh
Katalinnal. Az özvegy Szilveszterre meghívta
rokonát, az 56 éves Geszár Máriát, akivel
együtt késő estig szórakoztak. Mivel még ma
sem nyitották ki az üzletet, a szomszédok
szóltak a közelben posztoló rendőrnek, aki
délben felnyitotta az üzletet, ahonnan gázsza^
áradt ki. A szobában
holtan találták
mind a
három nőt. Valószínűleg teafőzés után nyitva
felejtették a gázcsapot és a kiáramló gáz álmukban ölte meg őket.

Hz Eiffel-torony rádióállomása
adta !e a Oazefte s9u Franc iiamis
tőzsdehíreit
Pár is, január 3. A szocialista
Populaire
leleplezést közöl, amely szerint a Gazette du
Franc és az eiffeltoronybeli rádióállomás között összeköttetés állott fenn. Ez a
rádióállomás terjesztette a Gazette du Franc
pénzügyi
közléseit. A lap követeli, hogy a vizsgálóbíró
a két vállalat között fennálló szerződésekre
világosságot derítsen.
Hirek szerint további letartóztatások várhatók a Hanau-üggyel kapcsolatban. Mintegy
harminc névről beszélnek a legközelebbi letartóztatásokkal kapcsolatban. Emiitik a többi
között Rio szenátor, Mauleon
gróf,
Brcleuil
gróf és Bertram
volt képviselő nevét.
ta
minden arcot vonzóvá és széppé tesznek, gyakran már a
pompásan Gd^tS Chlorodoot-fogpaszta egyszeri használata
után. A fogak rövid használat után gyönyörű elefántcsontfényben ragyognak, különösen ha a tisztításhoz a külön
erre a célra hészített fogazatos sSitéju Chlorodont-fogkefét
használjuk. A fogak közé szorult rothadó ételmaradékok,
melyek a kellemetlen szájszagot okozzák, ezzel a fogkefével
alaposan eltávolíthatók. Kísérelje meg egy tubus fogkrémmel, melynek ára 60 fillér, egy nagy tubus ára ? 1 —.
Chlorodoaí-íogkefe (puha vagy kemény sörtéjü), P 130.
Chlcrodont-szájvíz üvegenként P 2-60. Csak kék-zöld színfi
csomagolásban .,'Chlorodont" felirattal valódi. Mindenütt
kapható. — Leo-Wírke A. Gr.', Dresden, magyarországi
vezérképviselete: Molnár -Bertalans ésjTárss^ Bnlajjest.
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— Miben tartották ezt a kokaint?
— Fiolában, ugyanolyanban,
mint az aszpirint.
— Honnan tudta maga azt, hogy az kokain?
— Kérem — legyint a tanu nagy derültség
közben —, én magam is...
— ön is kokainista?
Budapest, jauuár 3. Túlfűtött izgalom van a semmi táplálékot nem vett magához.
— Csak voltam. Két és féléve már nem valevegőben, amikor Schadl elnök megnyitja az
— Az állítólagos veramont mikor kapta Anna?
Erdélyi-tárgyalást. A terem zsúfolva van, min— Ugy tudom éjjel — válaszolta möst már a gyok az.
— Kérem — szól közbe az ügyész —, mondja
denki eljött, aki valamilyen módon jegyhez jut- tanu.
hatott, hogy hallhassa dr. Gáldy Nándor folytaAz ügyész: Miből állapítja meg ön, hogy ellen- meg itt, hogy kik voltak ennek a társaságnak
tólagos kihallgatását.
tétben a vizsgálóbíró előtt tett vallomásával, For- a többi tagjai?
— Kérem, tekintettel kell lennem...
Mielőtt dr. Gáldy Nándor kihallgatásába kez- gács Anna mégis kokaint és morfiumot szedett.
—
Ne legyen tekintettelI — kiáltja erélyesen
dene az elnök, először a védelem három tanu— Nem gondolkodtam én efölött, én egyszerűen
az ügyész.
ját hallgatja ki. Az első dr. Rupncrt Endre orvos. elhittem Annának azt, amit
mondott.
— De kérem... nekem tekintettel kejl lenA vádlottak közül nem ismer senkit, de Forgács
— Szóval Forgács Anna a zsemlyére hivatkozott,
nem... én pincér vagyok..
Annát ismerte.
amikor betegsége okát kérdezték.
A védő feláll helyéről:
Az elnök teszi fel hozzá az első kérdést:
— Igen, ezt mondta Anna.
— Kérem ha erre a kérdésre a tanúnak mégis
— Igaz-e az, hogy az orvos ur rendelt Forgács
— Elébe tárom, hogy nagyon sok tanu vallotta
felelni kell, akkor csak zárt tárgyaláson
teheti
Annának valamilyen kábítószert?
ennek az ellenkezőjét.
— £n nem rendeltem neki semmit, — feleli
— Az uram első gondolata az volt, hogy For- meg.
— Indítványozni tetszik? — kérdezi az elnökdr. Rupnert Endre.
gács Anna öngyilkos lett, ezért kiáltott rá erős
— Kérem — feleli a védő —, most jutottunk— Hát nem áll az, hogy doktor ur kokaint, hangon. Anna védekezésből mondta, hogy nem
éi ahoz a ponthoz, amikor a nyilvánosság kizámorfiumot irt neki? — kérdezi az elnök.
vett be semmit Nála ez a: öngyilkosság sem volt
— Л'cm emlékszem, hogy én irtam volna neki feltűnő. Sokszor lett ö öngyilkos leánykoriban is. rását kell kérnem, már csak azért is, mert az
kábitó szereket.
,
Most Gál Jenő kezd kérdéseket intézni a tanú- ügyész ur idegen személyiségeket akar belekeverni
az ügybe.
Dr. Gál Jenő, Erdélyi védője intéz most kérdé- hoz:
Kipirult arcú fiatal leány lépett most az elnöki
seket az orvoshoz.
— Honnan tudja, hogy Forgács Anna kokaint
emelvény elé. Szűcs Erzsébet, aki az elnök kér— ön nem is adott Forgács Annának injek- szedett?
ciót?
— Többször ebédelt nálunk és akkor
cmlilelte, désére elfogódott hangon elmondja, hogy 18 éves
— tn nem adtam.
Azt mondotta, hogy nagyon jól esik neki, nagyon színésznő.
— Azt tudom, hogy Forgács Anna narkotikus
Dr. Berkedi Gyula orvos a következő tanu. aki szereti a kábítószereket, de a Béla kedvéért mégis
szintén ismerte Forgács Annát.
leszokik róla. Azt is mondta, hogy megvan a szereket szedett. A színházban gyakran mondtuk
Hozzá is ugyaqazzal a kérdéssel fordul az el- módja annak, hogy morfiumhoz jusson. Említett is neki:
— Már megint izgatott vagy, vegyél be valanök, mint az előző orvostanuhoz:
egy orvost, akihez Balla Zsuzsi járt és aki szinmilyen csillapító szert.
— Rendelt Forgács Anna részére doktor ur
tén morfinista volt.
— ö mondta önnek, hogy szed kábítószert?
valami kábitó vagy altatószert?
— Egyszer a Párisién Grillben éjszaka Erdélyi
— Kérem, egyszer összeütközésünk volt Anná— Én nem rendeltem.
átbeszélt egy másik páholyba. Erre Forgács Anna
Erdélyi védője ugrik most fel és a következő- hisztériás görcsöt kapott, a keze
megmerevedett, val, amikor ez véget ért, Anna ezzel rohant el:
—• Megyek és beveszek valamitt
ket mondja:
a körmeit belevágta Erdélyi
húsába.
— Kérem, nagyságos elnök ur, a védelem nem
Dr. Gáldy Nándor lép a bíróság elé
Erdélyi Béla nagyon feltűnően viselkedik ebben
arra vonatkozólag jelentette be az orvos urakat a pillanatban. A fejét, ahogy még sohasem tette, és folytatja szombaton megkezdett vallomását.
tanúnak, hogy ők rendeltek-e valamilyen kábító- valósággal térdére ejti le. Ügy ül, teljesen össze- Gáldy Nándor most is sápadtan áll a bíróság elé
szert Forgács Annának, hanem arra vonatkozólag, görbülve.
és amikor az elnök széket hozat és leülteti, Gáldy
hogy kábítószerek
okozta betegség ellen kezelMég néhány kérdést tesz fel az ügyész, amely- két keze láthatóan reszket. Egyre sápadtabbá faték-e Forgács Annát.
nek során arra az ellentmondásra akar rámutatni, kul az arca és halk hangon« reszkető szóval kezd
— Egy alkalommal — mondja most az orvos amely dr. László Ernőné és dr. László Ernő vallomásába.
— elhivattak engem a színházhoz azzal, hogy vallomása között fenforog, azután dr. Minich Ká— A halál íelledezése után... — kezdi valloaz egyik színésznő, Forgács Anna rosszul van. roly orvosprofesszor kezd kérdezni.
mását, de az első szavak utáfi Schadl elnök már
Én lementem hozzá és adtam neki egy centigram
— Azt tetszett mondani, hogy Forgács Anna kérdezi is:
morfiaminjekciót.
a májusi mérgezéskor a Britannia-szállóbeli la— Ki volt az első orvos, aki a halált konstatálta?
— Ezt a morfiuminjckciót kábítószer okozta kásán azt állította, hogy ő veramont szed. Tudja
— Dr. Relch, ő megvizsgálta Forgács Annát,
betegség ellen adta be orvos ur? •— kérdezi most ön, hogy mi a veramon?
megnézte a pulzusát, a szivét, a száját, a szemét.
az elnök dr. Berkedi Gyulától.
— Fájdalomcsillapító szer. — mondja az asz- Majd ezt mondotta: »én nem mondhatok mást* ö
— Én csak arra emlékszem — feleli az orvos szony.
halott«.
—, hogy egy centigram morfiuminjckciót adtam
— Hogy van az, hogy a férje, akinek orvosi
— A nyakát megnézte?
Forgács Annának. Hogy mi ellen adtam, milyen diplomája van, erről a veramonról egy árva szót
— Nem emlékszem. Annyit tudok csak, hogy
állapotban találtam, mi baja volt ueki, arra már sem tud?
•
kitakarta szegény Annát.
nem
emlékszem.
— Volt borogatás Forgács Anna nyakán, amikor
— Nem tudom, hogy férjem miért nem beszélt
A harmadik orvostanu dr. Gartner Pál. El-J erről a veramonról? Talán elfelejtette. Meg kell észrevette, hogy halott?
mondotta Forgács Anna nejíi, hogy évek óta tér- jegyeznem, hogy én tizenegy hónapja nem be— Nem. Egészen nyugodt arcvonása voltj keze
iszonyban és mélységiszonyban szenved. Megkér- szélek a férjemmel. Nem vagyok ellenséges és is nyugodtan feküdt, a szemei le voltak hunyva
deztem, milyen orvosságot szed, mire Forgács rossz viszonyban vele, de tizenegy hónapja nem Az első pillanatban nem is nagyon tette ráip halott
Anna legyintett kezével: »ah, nem szedek éo beszélünk. Nem tudom, hogy ő mit vallott itt, asszony benyomását.
semmiféle orvosságot, legjobban akkor érzem ma- nem tudom, hogy ő mit tud.
— Az ágy nem volt gyűrött állapotban?
gamat, amikor vivők«. Tanácsoltam neki, hogy
— Nem.
— Minich ügyész ur vallat, — szól közbe a védő,
próbálkozzék meg a pszichoanalitikai kezeléssel. de Minich professzor nem zavartatja magát és
— Feltűnő rendetlenség nyomai nem voltad?
— Kérem — szól közbe Schadl elnök — sze- tovább kérdez.
— Nem.
dett Forgács Anna kokaint vagy más gyógy— Azután mi történt? — teszi fel a következő
Erdélyi védője semmiségi panaszt jelent be,
szert?
kérdést az elnök.
mert Minich professzor nem orvosi
kérdéseket
— Én nem tudok róla. Nekem azt mondotta, tett fel.
Erdélyi Béla oldalt fordulva, rákvörös arccal,
nogy nem kell neki gyógyszer, a vivás a legjobb.
hallgatja Gáldy Nándort. Most nem mosolyog, nem
Márton Vilmos pincér a következő tanu.
Erdélyi áll fel ezután hunyorgatva a vádlottak
— Egyszer csak, ahogy ültem a terem mellett nevet Az a bizonyos, állandó mosoly, amely minpadjáról:
az
ajtóban, szippantást hallottam. Ezek a jel- den bajnál és vidámságnál állítólag egyarant oti
— Kérem tanácselnök ur, — mondja — nelegzetes
szippantások ismerősek voltak előttem. van az arcán, most eltűnikkem megjegyzéseim volnának. Mikor Annáról azt
— Milyen ing volt Forgács Annán?
Benéztem
a terembe és látiam, hogy Forgács
mondták, hogy mérgezése van, felelősségre von— Nem tudom. Pichler feltakarta a holttestet,- de
Anna,
egy
hölgg
és
egy
ur
kokaint
szippantatam dr. László Ernőt, mert ő irta fel az insuén nem akartam megnézni és elfordultam — mondnak
fel.
lint és még sok más gyógyszert, amit itt letagadott
ja Gáldy és közben most is elfordul — azután visz— Kokaint? — ismólli Schadl elnök.
— Ezért rendreutasítom.
— kopogtat erélyesen
szatakarta a holttestet és ott álltunk hárman. Én
— Igen, kokaint.
Schadl elnök.
az ágy lábánál, Erdélyi balra és előttünk Pichler.
—
Mennyi
kokaint
látott
ön?
Dr. László Ernöné kihallgatására kerül most
Kérdeztük, mi a halál oka, mire Pichler azt fe—
Körülbelül
egy
negyedgrajn
vok.
a sor. A tanu mosolyogva mondja a következőket:
lelte* hogy szivbcnulás. Megkérdeztem, mi az oka
—• A második telefonbeszélgetés öt órakor volt.
a sziv bénulásának? Gondoltam, hogy nem lehet
Utáua elmentünk Annához az urammal, Anna sáelőállani azzal, hogy egy fiatalasszonyt egyszerűen
Szegedi kirendeltsége Terelésére keres 131 jj
padtan feküdt az ágyban. Az uram erős hangon
megütött a guta. Megkérdeztem azt is, a lezuhanás
rákiáltott, mert ^anakodolt, hogy Forgács Anna
jnstinirozott
k e r e s k e d ő i ]
következtében beállott esetleges agyrázkódás nem
öngyilkos lett, mire Forgács Anna védekezve azt
okozhatta-e a szivbénulást? Pichler azt hajtogatta,
mondotta: »Tegnap a Műegyetem aulájában vívójCferlsíoSSe & C o . ,
Paris]
hogy ezt nem lehet pontosan tudni. Én tovább
verseny volt, ott egy sonkás zsemlyét ettem és
alpecca és elpacca ezüstgyér magyarországi vezérfaggattam.
attól lettem rosszul. Béla valamit beadott otthon
képviselete és egyedémitója.
— Hogy viselkedett ezalatt Erdélyi?
Ockis
olyan
urak
feledkezzenek,
akik
részlet
nekem« — tetlc hozzá később. Azt is mondotta
—
ő is Idegesen kérdezgetett, hogy nom agyÜzletekben Jól bevezetett ügynökökkel rendelkezAnna, hogy Klár Zoltán járt nála.
rázkódás történt-e, miben halt meg, hogyan?
nek, vagy ilyeneket beszervezni képesek, pénteken j
— Anna magyarázta nekünk, hogy amióta a sonEgyre izgalmasabbá válik most már újra Gáldy
| d. u. 3-4 óra között a Kass szálléban, 33. ajtó.'
tcás zsemlyét a Műegyetem aulájában megette,
Nándor vallomása. Erdélyi Béla kimeresztett szc-

Géldy

az Erdólyl-pörben

DELMAíilAKOMSZAÜ

1929 január 4.
»'tiBüttmBgaMais^itiigg^
retekkel, feszülten figyeli Gáldyt, aki halkan, szaggatottan, de most már nyugodtabban beszélt mint
a mult tárgyaláson.
— Ott maradtam tehát. Erdélyi most m'r látta,
hogy most már két orvos is megállapitotla a halált« most már elveszitette régi apátiáját, felugrott
és elkezdett kiáltozni:
— Ezt nem birom elviselni! Ez kétségbeejtő!
Hathónapi házasság után elveszíteni Annát.
— En ismertem Erdélyit — folytatja Gáldy —,
tudtam, hogy szangvinikus rabiátus ember és attól
féltem, hogy ez az ember valami kárt tesz magában.
Gáldynak most egy pillanatra megcsuklik a
hangja. Egy pillanatnyi szünetet tart.. Erdélyi
előre hajol.
— Most meglátta Erdélyi a rózsacsokrot, kivette a vázából...
— Felemelte a rózsaszálakat... — Gáldy ujr3
szünetet tart. Erdélyi Béla pedig meggörnyedten,
egyre előrébb hajol. Mindenki őt figyeli.
— Azután felemelte Anna felé és felfelé tartotta
d rózsákat és akkor azt mondta:
— Egy rózsaszál szebben beszél...
Gáldynak most ismét megcsuklik a hangja, emberfeletti erővel kényszeríti ki magából a szavakat:
— ... és nem tud irni és nem tud írni . . . —
— ismétli — aki küldte.
Pillanatokra megáll Gáldy vallomása, minden
szem Erdélyi Bélát figyeli.
És most olyasmi történik, amire még nem volt
példa a tárgyaláson.
Erdélyi Béla lassan felemeli két kezét, arcához emeli, arca pedig lassan összehúzódik. Furcsa grimaszt vág. Szemeit lehunyja, azután egészen eltorzul az arca, fejét
lehajtja és — sirnl kezd.
Schadl elnök: Ki sürgönyzött a láviró-hivatalból?
— Ketten mentünk a hivatalba. Olt azt mondottam Erdélyinek, hogy nem lehet egyszerűen
azt válaszolni a szülőknek, hogy Anna meghalt.
Ez borzasztó volna. A sürgönyöket tehát a szülök
számára én szövegeztem meg.
— Nem Erdélyi forszírozta az agyrázkódás kitételt? Gondolkozzék csak!
— Erre nem emlékszem, — hangzik a lassú kimért válasz. — Az én gondolatom volt az, hogy
támpontot kell adni a szülőknek.
Az elnök most újból egy gyors kérdést intéz
Gáldyhoz:
— Tudott a hamis váltóról?
— Fogalmam sem volt róluk.
— Tudott Erdélyi Béla életbiztosításáról?
— Fogalmam sem volt róla.
— Tudta, hogy a távírat összefüggésben van a
hamis váltókkal?
— A legtávolabbi sejtelmem sem volt róla.
— Arról tud, hogy Erdélyi másik szobát kért a
maga számára?
— Igen.
— Csütörtökön reggel a halottasházba, azután a
Lindenhof udvarára mentünk, ahol csendőrök várták Erdélyit, hogy kivigyék a baleset színhelyére.
A csendörök spárgával mérték a helyet. Hazamenet a velemtartő csendőr megkérdezte tőlem: Hat
die Verstorbene eine Versicherung gehabt? A
csendőr kérdése után előre kiáltottam Erdélyihez,
hogy volt-c biztositása?
— Van egy kicsiség, amit ajándékba kaptunk
az esküvőre.
— Hogy viselkedett Erdélyi a temetés alatt?
— Az anyósát fogta karon és vigasztalgatta.
Lesujtottnak látszott.
— Vasárnap olvastam a lapokban, hogy Erdélyi
Bélát letartóztatták. Elmentem Feucrékhei tudakozódni, hogy mi történt, ekkor tudtam meg,
hogy engem is keres a rendőrség. Rögtön autóba
ültem cs a rendőrségre siettem.
Uj kérdés következik a végzetes zuhanás helyére
vonatkozóan.
— Le lehetett menni arra a helyre, ahol Forgács Anna fennakadt?
— Közvetlenül nem, csak kerülővel.
— Lehetett a zuhanás helyéről látni a levezető
utat?
Gáldy megint elgondolkozik, majd kissé vontatottan jegyzi meg:
— Aki kereste, meg is tudta találni.
— Megkérdezte ön Erdélyi Bélát, hogy miért
nem kereste meg ezt az utat?

— Megkérdeztem. Erdélyi azonban azt válaszolta, hogy hiábavaló lett volna a keresés, mert
azt gondolta, hogy a mélységbe bukott lo Forgács
Anna.
— Ugy! — Jegyzi meg nyomatékosan Schadl
elnök.
— Bűncselekményre nem gondoltam Miltsladtban egészen az utolsó percig. Eszembe sem jutott
ez a gondolat.
— Azt kérdem a főfelügyelő úrtól — fordul az
elnök újból a tanúhoz —, megváltozott-e a meggyőződése?
Megint halálos cscnd támad, Gáldy zavartan
néz az elnökre, végre halkan megszólal.
— Alásan kérem, nem tudom, hogy bűncselekmény történt-e vagy sem.
— Nem erről van szó — folytatja az elnök —,
én nem azt kérdem, tud-e ön bűncselekményről,
hanem, hogy mi a véleménye a dologról?
Gáldy megint kerülő választ ad:
— Erdélyiről változott meg a meggyőződésem.
— Akkor terhelőbb adatokat szolgáltatod volna
Erdélyivel szemben? — kérdezi az ügyész.
— Valószínűleg igen.
— Most milyennek látja tehát az ügyet? — kérdi
ismét Schadl elnök Gá'ldytól.
— Erre nem tudok válaszolni.
— Az sem tünt fel önnek, hogy a csendőrök a
biztosítás felől érdeklödnek?
— Nem tünt fel, mert olyan kis ősszegről volt
szó. hogy én nem is érdeklődtem.
— Nem tünt fel önnek az sem, hogy amikor
ön, idegen léiére így meg van rendülve, akkor
egy férj, még a temetés körül is vagyont akar szerezni magának, még ott is pénzügyi dolgokkal
foglalkozik. Ez nem volt gyanús önnek?
— Azt mondotta Erdélyi Béla akkor, hogy ,cz
egy ujabb sorscsapás.
— Tehát a pénztárca elvesztese még nagyobb
szerencsétlenség volt számára, mint a feleség halála?
— Nem ezt mondta, hanem azt, hogy még ez is
hozzá jött.
Schadl elnök a védő kérdései után váratlanul j
maga elé állitja Erdélyi Bélát.
— Maga említést tétt egyszer itt, hogy feleségének veronált adott be Millstadtban.
— Én nem ismertem be, hogy csak egyetlenegyszer is adtam volna be Annának veronált, tagad izgatottan Erdélyi és hiába tárja elébe Schadl
elnök a jegyzőkönyveket, megmarad állítása mellett.

3
— Hogy állt elő az a jelenet — mondja a védő
—, amelyre hivatkozott, hogy mégis tördelte Erdélyi a kezét. Mi okozhatta ezt Erdélyinél?
— Ennek nem tudhatom az okát — válaszolja
gyorsan.
— Dc a tény igaz — csap le rá a védőügyvéd.
— Erre világosan emlékszem.
— Szóval milyennek látta? Feldultnaür*
— Nem. Kétségbeesettnek látszott.
— Köszönöm, ez sokkal súlyosabb kifejezés.
Erdélyi Béla áll fel ezután noteszével a kezében.
Most újra jó hangulatban van.
— Ugyebár augusztus 16-án tetszett megérkezni?
— Igen.
— Kivel tetszett 17-cn a Kanzclre felmenni?
— I.őw Olgával.
— És 18-án?
— Az egész társasággal, Anna kivételével.
— Mert Anna bridgezett ugyebár?
— Igen.
— A főfelügyelő ur mutatta meg nekünk a
Kanzelhez vezető utat., mert hiszen írji azt nem
is ismertük.
— Erre már uem emlékszem pontosan.
Erdélyi egyre ingerültebben kérdez, Gáldy azonban, higgadtan, nyugodtan felel, végül ajonban
megjegyzi:
— Az én idegeimre nagyon súlyosan hatott, hogy
hamis adatokat kellett adnom a biztosításról a
csendöröknek.
— Tessék csak megmondani — szólt most meglepetten az ügyész —, hogy milyen hamis adatokat adott a csendőröknek?
— Kérem, ezt már megmondotta, — jegyzi
meg Schadl elnök.
»
— Igen — mondotta Gáldy —, lüszen ha tudtam volna, hogy 10.000 dollárról van szó, mindjárt észbekaptam volna.
Erdélvi most már egyre izgatottabb és igy
kiált:
— Én megmondottam a csendőröknek, hogy
tizezer dollárról van szó.
— Dehogy mondta meg — mondja Schadl elnök
—, csak azt mondta, hogy csekélységről van szó,
ezt sem németül, hanem magyarul.
— De utánuk inentem a esendó'röfcne* 0s megmondottam.
Schadl elnök int. Erdélyi Béla visszaül a helyére. Félhárom után c'rt véget Gáldy Nándor
kihallgatása, az elnök ezzel a mai tárgyalást berekesztette és kijelentette, hogy a tárgyalást szombaton reggel folytatják.

VaiíGiiiást akar tenni az Erdélyi-pjSrben M v h bécsi orvos,
aki elsőnek Állapította meg
Bécs, január 3. Dr. Reich Adolf, aki annak !í nem Gál Jenő védő kérte fel erre, aki a kaidején elsőnek állapította racg Forgács Anná- rácsonyi ünnepek alatt Bécsben és Millstadtnál a halál bekövetkezését, a
Mittagszeitung
ban nyomozott s bécsi tartózkodása folyatudósítója előtt megerősítette azt a híresz- mán felkérte őt, hogy jöjjön Budapestre és
telést, hogy mitlstadti
tapasztalatairól
az Ertegyen vallomást a törvényszéken. Megjegyezte
délyi-bünügrj
budapesti tárgyalásán
tanúvallo- Reich aztt is, hogy a mai napig még nem kamást fog tenni. Nem önként jelentkezett, ha- pott idézést.

Súlyos robbanás egy orosházi boltban
Az apa kimentette a lángok közöl kél gyermekéi és összeesett
Orosháza, január 3. Orosházán Pintér Imre |
{ rohamában
elájult.
vas- és füszerkereskedésében robbanás tör- I
A tűzoltósággal együtt kivonult egy orvos
tént. Az üzletben levő petróleumtartályból ki- is, aki megállapította, hogy Pintérnek 3 éves
szivárgó gáz a kályhacső melegétől tüzet fo- fiacskája arcán kisebb égési sebeket szenvegott és felrobbant.
Csakhamar
lángralobbant
dett, mig a másik gyermek sértetlen maradt.
az üzlethelyiségbe
vezető ajtó és attól az egész
Az orvos ezután első segélyben részesítette a
lakás meggyulladt.
A robbanás következtében gyermeket és 6züleit, majd délután tüzvizsgáló
minden
ablak betört és három szoba
ajtaja
bizottság szállott ki az elpusztult lakásba. A
az ajtófélfával
együtt kiesett a falból.
kár körülbelül hatezer pengő, mely biztositás
utján megtérül.
Az üzlethelyiségben tartózkodott
Pintér
Imre 3 éves fiacskája a szomszédék 4 éves
KORZÓ MOZI
kislányával. A kereskedő berohant a már lánianuár 4., 5., 6-án
Péntek, szombat, vasárnap I
gokban álló szobába cs nagy nehezen
kimentette a kél gyermeket.
Ezután a kiállolt izgalmaktól idegrohamot
kapott és összeesett. PinDráma 8 felvonásban. Fösierep!ő Claire Rommer. Aronkivtll
tér felesége a konyhában tartózkodott és amiE Testőr és az ördög.
8 párna titka.
kor látta férje ölében a két kis gyermeket, idegBurleszk 2 felvonásban.
Burleszk 2 (elvonásban.

Párba} az Operabálon. |

I Előadások kezdcle 5, 7, S; vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor.

Káprázatos
OyönyörU
Megráúcó a

F. B .

P A R Y S I A
O l g a

C s e h o v é - v a i
a Belvárosi Moziban

világhírű selyemluiTlsny&k
minden létező divaiszir,b:n,
szavatolt minöíét»
gyári raktár
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Aki friss és egészséges akar lenni és

Péntek. Hóm. kalh. Titusz pk. Protestáns Lcona. Nap kél 7 óra 47 perckor, nyugszik 4 óra 23 perekor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—Íjig, délután 4—7-ig. A inuzpuui nyitva délelőtt fél 10-től
l óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva d. e. 8— l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar.
tanak: Barcsay Károly, Széchenvi tér 12. (Tel.
270.) Franki Antal, Szeut György tér 6. (Tel. 118.)
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel.
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Moldványi Lajos, Újszeged, Vedres u. 1. '(Tel. 846.)
Selmcczy Déla, Somogyi-telep. (Tel. 5.)

— A baktói kertgazdasági bérlök parcellái. Az
Otthon Tisztviselői Egylet Kertgazdasági Szövetkezetének parcellabérlőit felhívják, hogy parcelláik számának pontos megállapítása végett január
6-án, vasárnap délelőtt 9 órakor a városháza
közgyűlési termében okvetlen jelenjenek meg, ahol
Krool Oszvald városi főmérnök az összes kiskerti
bérleteket azonosítani fogja.

a iapán par!@k®n

»Ma harcsás-hal, turóscsusza.«
312
x Telefonon „Kéry-aujóiaxlí" szám nélkül kérjen.
— őskori leletek Szarvason. Szolnokról jelentik: Gróf Bolza Géza földbirtokos halásztelki tanyája alatt a Körös folyó partja mentén földmunkálatot végeztetett az államépitéSzeti hivatal. A
folyó medréből hatalmas mammutagyartöredék került felszínre. A csaknem rőfnyi hosszúságú agyar
körülbelül negyedrésze lehet az egésznek és 7 kiló
sulyu, úgyhogy a két agyar salya legalább is félmázsa lehetett. Ugyancsak az említett helyen a
part oldalából kőkori edények töredékeit ásták
ki a munkások. A vörös színű, feltűnő vastagságú,
durva művű agyagcserepek legalább is másfél
hektoliter űrtartalmú
edény darabjai leheltek és
sajátságos domborműves díszítéssel ellátottak. Egy
oly edénytöredék is akadt, melynek jellegzetes
vésett díszítései megegyeznek a Dnyesztcr-vidéki
őskori edények ékítményeivel. A vörösmázas, hatalmas űrtartalmú edény valószínűleg gabona-,
vagy víztartója lehetett az őskori lakosságnak.
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x A ÍJelvárosi Élteremben Rárz Józsi muzsikák

Tokióból
iclcntik:
Szökőár cs dühöngő szél
söpörte végig az északkeleti partokat. A partmenti falvak házai százával dőltek össze, ötvenhat ember meghalt,
retig3legen megsebesültek. A táviró- és telefonösszeköttetés megszakadt. A Toyotoami gőzös elsülyedt. Négy
embert a vizből kimentettek, harminergyen
a
vizbe
fúltak.
— Gáznurkúzis kísérletek egy bécsi kórházban*
Bécsből jelentik: A bécsi Rudolf-kórházban a napokban eredményes kísérleteket végeztek egy újfajta gáznarkózissal, amelynek sok előnye van.
Műtéteknél való használatától jelentős eredményt
várnak.
— ."Meg nem fogták el az újévi betörések letteseit- Beszámoltunk arról, hogy Szilveszter éjszakáján három betörés történt Szegeden. Újévkor
újból két helyen törtek be. A betörések után a
rendőrség ugy szerdán, mint csütörtökön éjszaka
altalános razziát tartott a -^ros területén. Ezek
a razziák azonban kevés eredménnyel jártak. Csupán néhány foglalkozásnélküli egyént fogtak el,
akik azonban tagadták, hogy betöréseket követtek
volna el. A rendőri nyomozást tovább folytatják.
— Felhivás a cipésziparosokhoz. Azok a cipész.párosok, akik
IOKSz-munkákat végeztek, ma
este ha órára elszámolás céljából, azok pedig, akik
>kisrongyos<-munkákra jelentkeztek, fél 8 órára
a Mikszáth
Kálmán-uceai Czinuer-vendéglöben
pontos időben megjelenni sziveskedjenek. A bizottság.
x Bach »Hindenburg« diókoksz az ideális tüzelés.
— Előadás a Munkásotthonban. A Munkásotthonban ma, pénteken este 7 órakor »Vörösmarty«
ummel tartanak előadást.
x Valóban elegáns estélyi és báli cipők közismerten jó minőségben cs olcsón Del-Ká-nál kaphatók. Kárász-ucca 14.
69
• — Tiszti lánceslély. A szegcdi helyőrség tisztiKara január 12-én 22 órai kezdettel, a Tisza-szálló
összes termeiben zártkörű táncestélyt rendez. A
fényes bál iránt nagy az érdeklődés.
A világhírű
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LILIOM

icbiffon és vászon
különlegességek
nagy választékban olcsft Arabon

I®5™ Férfi kalapok
Gvultics, pichler. Itta Slb. gyátmányai

nagy

nem akaria, hogy kemény legyen a széke,
folyton fájjon a feje és bőre tele legyen mindenféle pattanással, az igvék hetenként egyszer-kétszer reggelizés előtt 1 pohár természetes „E"erenc József kcserüvizet. A hadikórházakban vpozett orvosi megfigyelések szerint
a rerenc Jözsef vizet a súlyos betegek is
szívesen használták, merf ez minden kellemetlenség okozása nélkül biztosan hat. Kapható
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben.
B4

választékban,

olcsó
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— Olajipari szaktanfolyam Szegeden. Az egyik
nemzetközi petróleumipari vállalat évről-évre tanfolyamokat szokott rendezni különböző országokban. Ezévben a vállalat igazgatósága ugy határozott, hogy a tanfolyamot a Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Romániában és Jugoszláviában működő kirendeltségeinek vezetői számára
valamelyik magyar városban rendezi meg. Az
igazgatóság összeköttetésbe lépett a szegedi kereskedelmi és iparkamara vezetőségével, hogy a
négy hétig tartó tanfolyamot lehetséges volna-e
S z e g e d e n megrendezni. A kamara elnöksége kiiníulva abból a szempontból, hogy körülbelül
40—50 egyénnek Szegeden való tartózkodása idegenforgalom szempontjából is jelentőséggel bir
és csak hasznosnak lehet tekinteni, ha Szeged várost és intézményeit minél többen megismerik,
január 7-től kezdődőleg négy hétre a kamara nagytermét a tanfolyam rendelkezésére bocsátotta. A
vállalat igazgatósága a mérnöfccgylettel is érintkezésbe lepett és a tanfolyam tartama alatt néhány
nyilvános jellegű előadást is fog rendezni gyári
gépkezelök, autótulajdonosok és soffőrök számára.

Karácsony második napján
„rekord" volí a színházban

Harmónia hangversenyek:
PATAKY KÁLMÁN frenetikus sikerrel vendégszerepel a, pesti Operában- Hétfői, 7-iki hangversenyén gyönyörű műsort énekel. Jegy 2 P-től.

A színházi iroda hirei
Az utolsó Verebéfy lány. Előadássorozatában bámulatos gyorsasággal közeledik Az utolsó Verebéig lány a jubileuma felé. Minden este telt ház,
minden este tomboló lelkesedés és minden este
szűnni nem akarő tapSvihar a fokmérője ennek a
rendkívül mulatságos és fülbemászó uiuzsikáju
operett sikerének. A fősjerepeket a mai és szombat esti előadásokon is Sz. Patkós Irma, Dayka
Margit, Keleti Erzsi, Wlassics Györgyi, Futó Klári,
Páger, Főidényi, Vágó, Szakáts, Herczeg és Veszely játszák.
Szombatou délután ifjúsági előadás: Aida. Szombat délután rendkívül mérsékelt helyárak mellett
kerül szinre Verdi legértékesebb operája, az Aida.
A nagyközönség számára már árusítja a jegyeket a
szinház nappali pénztára.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Szegény leányt nem lehet elvenni. Zágon István végtelenül mulatságos és szellemes vígjátéka vasárnap délután mérsékelt helyárak mellett kerül sziure, főszerepekben Pártos Klári, Kormos Margit,
Kováts, Szilassy, Vágó, Veszély, Nagy György,
Oláh és Rónaival.
Végre egy úriasszony. Ezen a héten még csak
vasárnap este van műsoron cz a franciásan szellemes és rendkívül mulatságos vígjáték a bemutató elsőrendű szereposztásában.
Salome és Parasztbecsület. Hétfőn este ismét
műsorára tűzte a szinház ezt a két nagysikerű
darabot. A jegyeket a színházi pénztár már árusítja.
Dorottya. Jövő hét szerdáján mutatja be a szinház Kacsóh Pongrác posthumus darabját; a
Doroltyif-t.

A

K ő b á n y a i
P o l g á r i
S e r f ő z ő
világhírű
SZENT ISTVÁN

Portersör

A polgármester most is megkapja szabályos idő- B | a í a l a n í l ü z l e t e k b e n á l l a n Pollák Testvérek közönként
a városi színház pénztári jelentését,
d ó a n frissen c s a p o l v a
kelengye üzleteben
kapható :
amelyet mindig nagy gonddal és figyelemmel bönC s c K o n l c s u c c a ö . az.
gész keresztül, hogy azután felállítsa belőle a
«
S
ZEGEDEN:
házikezelés horoszkópját. Azt a jelentést, amely az
Knappé
János
éttermeiben
ünnepnapok színházi forgalmát »s magában fogVár ucci 2.
¡Akinek rádiója v a n t ó B r M lalja, most kapta meg és örömmel állapította meg
Kass-szdlloda
éttermeiben
Szinház tér J.
belőle,
hogy
az
ünnepnapok
jó
üzletet
jelentetne legyen veSe bal,
tek a szinház
számára.
MaKón:
ez vegye meg
Cagosl szálloda
éttermeiben
Karácsony első papján 1750 pengő volt a szinSzéc-enyi tér 17.
HoSnár János;
ház bevétele a bérleteken kivül, a második napon
Hódmezővásárhelyen pedig 2008 pengő, ami rekordot jelent az egész
-FeUetesas" szálloda
éttermeiben
esztendőben. A Szilveszter-esti előadás 1564, az
éjszakai pedig 1770 pengőt hozott. Kilenc nap
Ilódi Pál ucca 1.
Bandula
Sándor
vendéglőiében
alatt a szinház összes bevétele — beleszámítva
Szentesi ut 27.
kflnyríl
az ót délutáni előadást is — 19.000 pengő yolt,
Mapyarorszín elit félje* rSdlMérkfpérel. {
O r o s h á z á n :
tehát egy-egy napra körülbelül kétezer pengő jut.
„Központi"
szálloda
éttermeiben
Ara P 3"6®p
j — Ez" nagyon szép — állapította meg a jelenSzéclienji Miklós tér 3.
Kopható:
tés adatainak átnézése után a polgármester —,
Kiskunfélegyházán s
rle bizony máskor, rendes körülmények között
C i y ő z ő A n d o r könyvkereskedésébenj
„Korona" szálloda
éttermeiben
Budapest, V., VUmos cs4sz4r ui
három-négyszáz pengő körül mozog csak a napi
Városház tér 2.
átlagbevétel. Csak a premiereken van lelt ház, másSzegeden • Délmagvarország m a « ^ » * lai&ban i
kor alig-alig.
tf^yjiaMWMiw'i.vL mi«! Mm m.

Hibakeresés és

késziilékkarbanfartás I

r

ÚÉLM AG Y A Tí OK SZAG

1929 január 4.

Farsangi ufdonságok
csipkék,
gyüngyök,
c s a l t o k , lUIlök »tb. óriási
v»la«rtékban lec >e«ó^b rrákon

A Délmagyarország
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Sport

regénye

PlEYMNIí:

A NYUGATI A D L A K
ANGYALA
66

»Ide a könyvvel!«
»A könyv Fenség...*
A császár sárga nyaka kinyúlik, minf cgv
Bástya—Bocskay meccs lesz az első tavaszi mér- egyiptomi keselyűé:
kőzés Szegeden, de Iehef, hogy húsvétra halaszt»A könyvet! Hol van?...«
ják. Még meglehetős hosszú idő választ el a ta«A könyvet — legalább is e pillanatban nem
vaszi ffltballszezon kezdetétől, de már most kezdenek foglalkozni a meginduló tavaszi kampány- tudom Fenségednek átadni... már csak azért
nyal. Február 17-ére van sorsolva a Bástya első sem, mért nincs nálam. Rossz helyen lett
ligamérkőzése a Bocskayval. Ez a terminus na- volna, egy cseh erdőkben vándorló magányos
gyon korai. Februárban még erős tél lehet és ember zsebében. ;
nem lehetetlen, hogy az idő nem lesz alkalmas
»Hol a könyv?« sziszegi a császár.
ennek a nagyon érdekes mérkőzésnek megtartáGondolkodom, megnyugszom.
sára. A szegedi klub vezetősége erre számit és
»A köny, Fenség, melyet mi magunk sem
szeretne tárgyalásokat kezdeni a Bocskayval, hogy
ezt a mérkőzést húsvétra tolják el, amikor már értünk meg meg teljesen...« A császár csalást
nem kell félni a rossz időtől. A mérkőzés elha- szimatol... Hogy hitessem cl vele az Angyal
lasztásának tervét még nem közölték a Bocskay- segítségét? ... Világos: nem szabad... most még
val, mert ezidőszerint a csapat túrán van, ha azon- nem szabad... Rudolfnak még nem szabad
ban a tura befejezésével hazajönnek, a Bástya kezébe kapni a könyvet, amig... amig nem
megfogja kezdeni a mérkőzésnek húsvétra való kerítjük hatalmunkba a titkot.
elhalasztásának tárgyalásait. Ha azonban a feb»Hol a könyv?- Rudolf sziszegő csörvágása
ruár szép időt hozna, ugy a mérkőzést nem hamásodszor is megszakítja villámgyors gondolasztják el.
Túrázó csapataink eddigi eredménye: húsz győ- lataimat. Keselyüszeméből fenyegetés villámzelem, hét eldöntetlen és kilenc vereség. Gólarány: lik — csapdába estem? Felelek:
»Fenség, a könyv biztos őrizetben van. Csak
134:84. A Hungária 4 mérkőzésből valamennyit
megnyerte, a Ferencváros kettőt nyert, egyet vesz- Kelleyvel egyetemben tudom megoldani a
tett és egy eldöntetlen, Újpest ötből háromat nyert, zárat, amely alatt szent Dunstan drága ajánegy döntetlen, egy vereség.
déka fekszik. Az egyik kulcs nálam van, a
Tisztújítás a bíráknál. A Magyar Futballbirák másik őnála. A két kulcs csak együttcsen
Testületének Délkerületi Alosztálya január 6-án, nyitja meg a vaskazettát. ...De ha Kclley is
délelőtt fél 11 órakor uj hivatalos helyiségében
itt volna s mind a két kulcs kéznél... akkor
tisztújító közgyűlést tart.
is Fenség... m i biztositana arról, hogy...«
Újévi üdvözlés a Bástyában. Újév napján a
»Csavargó! Útonálló! Akasztófáravaló!« sziBástya tagjai nagyszámban keresték fel bástyái
szegi
a császár.
Uolízer Tivadart, az egylet lemondott elnökét.
Méltóságteljesen
felelek:
Vitéz Papp Ferenc ügyvezető-elnök üdvözölte bás»Arra kérem fenségedet, adja vissza a kezétyái Holtzer Tivadart, mint a Bástya megalapítóben lévő piros port. Fenséged számára ez
ját. Bástyái Hóltzer Tivadar hosszabb beszédben
köszönte meg az üdvözlést, az uj esztendőben
nyilván értéktelen kotyvalék, mert hi6zen,
sok sikert remél a Bástyától, amelynek vezetéséhogy kerülhet egv csavargó, útonálló birtoben esetleg újra rész! fog venni. A jelenlévők lel- kába a Lapis transforraatjonis háromszorosan
kesen ünnepelték a volt elnököt, úgyszintén Papp szent titka?
Ferencet, a Bástya ügyvezető-elnökét.
Rudolf meghökken, morog. Tulmcrész szaA bécsi Vienna délamerikai hirára megy. Egyenlőre nyolc mérkőzés van biztosítva az osztrák vaim ugylátszik elérték céljukat. Ujjaival görcsösen átfogja a piros port tartalmazó szelencsapat részére.
A Ferencváros felmondta a Hungáriánál: a pá- cét, habzik, végül kitör:
»Még hányszor ismételjem meg, hogy nem
lyakartelt. Ez röviden annyit jelent, hogy a két
nagy klub összeveszett. Az affér azért nem olyan vagyok tolvaj. Mikor lesz a könyv kezeim
veszélyes, mert csak 1930 január l-re lehet fel- között?«
mondani, addig pedig még sok idő van és egészen
- Időt nyerni! — szólalt meg bennem
bizonyosan az üzleti érdekek újra összehozzák egy benső hang. Aztán hangosan felelek:
a haragosokat. Az affér mögött az áll, hogy a
»Kelley mindkettőnk számára fontos ügyben
Ferencváros már régebben tárgyalásokat folytat
egy délamerikai tura ügyében. Ez köztudomásu ép egy utazás tervével foglalkozott, amikor
volt. A Hungária dacára ennek, egyik bizalmi Fenséged magához rendelt. H a már visszaemberét, Pozsonyi Imrét Braziliába küldte, hogy jött, rá fogom birni, hogy Fenséged számára
elhalászva a Ferencváros elől a túrát, a Hun- hozzáférhetővé tegye szent Dunstan könyvét«
gária részére kösse le. A tura lekötéséről egyen»Mikor jön vissza?«
lőre biztosat csak a Hungária vezetősége tud,
Vaktában felelek.
de nagy a valószínűsége annak, hogy a Hungária
»Egy hét múlva Fenség.«
fog Délamerikában dollárokat keresni és nem a
(A
kocka eldőlt!)
Ferencváros.
»Rendben
van. Mához 10 napra jelentkezzék
Az Attila kapust, jobbszélsőt és teljes balszárfőudvarmesteremnél, Rosenberg hercegnél.
nyat keres a tavaszi szezonra.
Tavasszal Budapesten megkezdik az iskolai További rendelkezéseimet majd az ő utján
uszoda építését. A nagy fedett uszoda ügye is jól fogom közvetiteni. — Ne bízzék további kihalad előre, mert a főváros valószínűleg hozzá- fogások sikerében! Az egyházi átok máris fejárul a régen óhajtott fedett uszoda felépítéséhez. nyegetően függ feje fölött. Malaspina érseknek
Klubbá fog átalakulni a Ferencváros és igy le- kitűnő szeme van. Máglyaszagot érzek a levehetővé fogja tenni, hogy sokezer zöld-fehér druk- gőben, Sir Dee! Csehország határaival véget ér
ker tagnak léphessen be. A terv az, hogy a tagok sajnos az én hatalmam is... lis ezeket a hatátagdijak ellenében állandó jegyet kapnak az Üllői- rokat'Kegyed a hátával fogj;? nézegetni, ha
uti pályára. Ez amit most a Ferencváros meg akar
valósítani, már régi terve a Bástyának is, dc a megállapított határidőn beiül nem juttatja
el hozzám szent Dunstan könyvét és nem
eddig még nem tudták megvalósítani.
tanit meg értelmezésére. — Megértettük egyRomániában sokat várnak az uj kormánytól
a sport fellendítésére. Azt gondolják, hogy a sport- mást? Rendben van!«
adókat mérsékelni fogják, vasúti kedvezményt bizKörülöttem forog a kápolna — ez tehát
tosítanak az utazó sportkluboknak és a stadion
a vég? 10 napon belül vagy birtokomba jut
felépítését. Szép program, dc tekintve Románia szent Dunstan könyvének kulcsa, vagy elhelyzetét, nehéz lesz a megvalósítás.
vesztünk, kiutasittatunk, az inkvizíció máglyáira jutunk. ...Most segits meg, Te, aki egyekötéldül tudsz segíteni rajtam, becsületem, fáragyárosnál
dozásaim, életem megmentője: az Ur Angyala,
Telefon <69.
Aradi ucca 4.
a Nyugati Ablak csodatevője!
Mindennemű
k ü t é l á r u , zsineg, zefek,

SZEGED

p o n y v a , l é t a k a r ó , b o l á l z é s t e n n l s hAló,
g y e r m e k h i n t á k , tornaszerek
4

o y á r l

á r o n

h a p h a t é k .

(Folyt, köv.)

I

Frack Ingek
nyakkendők, kezlyűk
stb teo'ohb kivitelben
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1 ítesef e
Zürichi deviza zárlat: Páris 20.31.5, London
25,19.5, Newyork 519.35, Brüsszel 72.21. Milánó
27.18.5, Madrid 84.72.5, Amsterdam 20S.57.5, Berlin
123.52.5, Bécs 73.10, Szófia 3.75, Prága 15.38. Varsó
58.17.5, Budapest »0.58, Belgrád 9.12.75. Bukarest 3.12.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.75—27.90,
Belga frank 79.55—79.85, Cseh korona 16.92.5—
17.00.5, Dán korona 152.60—153.20, Dinár 10.0010.06, Dollár 570.65-572.65, Francia frank 22.4922.65, Hollandi forint 229.70-230.70, Zloty 64.10—
64.40, Leu 3.41.5-3.47.5, Líra 29.90-30.15, Márka
136.07.5-136.57.5, Norvég korona 152.50—153.10,
Schilling 80.55-80.99, Pezeta 93.25-93.85, Svájci
frank Í10.15—110.55, Svéd korona 153.00-153.60.
irányzat: A mai értéktőzsdén a hangulat kedvetlen volt. A piacról a vásárlási kedv csaknem
teljesen hiányzott és a nagyfokú üzlettelenség
miatt az értékek túlnyomó részében kisebb áresés
következett be. A berlini barátságos tőzsde sem
gyakorolt a piacra kedvező hatást* úgyhogy a kedvetlen hangulat zárlatig érvényben volt.
Budapesti í' ménytőzsde zárlat: Buza 77-cs tiszavidéki 23.75—23.90, felsőtiszavídéki 23.60—23.75,
csyéb 23.35—23.50, 78-as tiszavidéki 24.00—24.15,
felsőtiszavidéki 23.85—24.00, egyéb 23.60—23.75.
79-cs tiszavidéki 24.25—24.35, felsőtiszavidéki 24.05
-24.15, egyéb 23.85—23.95, 80-as tiszavidéki 24.35
—24.45, felsőtiszavidéki 24.15—24.25, egyéb 23.9524.05. Rozs pestvidéki 21.65—21.80, Zab I. 24.30—
24.80, közép 23.75—24.00. Tengeri tiszántúli 26.50—
26.75, egyéb 25.50—25.65. Irányzat zab, rozs, tengeri gyengébb, a forgalom élénk.
Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza csendes.
Márc. 115 egyketted—háromnyolcad, máj. 118 egynegyed— ejzynyolcad, jul. 119 egyketted—háromnyolcad. Tengeri tartott. Márc. 88, máj. 90 hétnyolcad, jul. 92 egyketted. Zab tartott. Márc. 47
háromnegyed, máj. 48 egynyolcad, 46 egyketted.
Rozs csendes. Márc. 102 háromnegyed, máj. 105 ötnyolcad, jul. 104 egynegyed.
SEHBE

Valódi porosz S Z ü I O I l SÜÍŐSZén, j
príma minőségű porosz k o k s z , !

száraz tűzifa

házhoz szállítva a legolcsóbb árban beszerezhető. Győződjék meg tüzelőanyagjaim
kitűnő minőségéről, gyors és pontos kiszolgálásomról. Már 50 kg. vételnél házhoz
szállítok.--Telefon: 146. s z á m .
Ci&mlA
falcercsJcedö
•B®Sfli©
Pártsí-Körzií
35.f

Y Á IL
NAGYSZALLODA
BUDAPEST,
VU., Erzsébet korul 45-47.
10

Szegediek kedvenc
találkozó kelve.
Magyarország l e g n a g y o b b s z á l l o d á j a .
Szobák a íegolesöbbló! luxusszobáklg.

Szegedieknek különös
kedvezmények!

s

^

Szeged

sz.

Uir.

OCLMA^tAHORSZAG

városi

szinfjáz

Péntek esto 3/« 8 órai kezdettel

Bérletszünet!

Az utolsó Verebély-lány.
Operett 3 felvonásban. írták: Drégely—Harmati.
Zenéjét szerzette: Ábrahám Pál. Rendezi: ^Sziklai Jenő.
Személyek:
Dorozsmay István
Halmay Berci —
Wallakeóvy Ármin
Zamárcly Béni —
Gáthy Pál — —
Tamás Tamás —
N'elly
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Szakáts Zoltán
Páger Antal
Vágó Artúr
Hcrczeg Vilmos
Főidényi László
Wcszely Tál
Sz. Patkós Irma
Dayka Margit
Wlassics Györgyi
Futó Klári
Csonka Antal
Kohári Pál
Hajnal Hajnal
Vargha Teréz
N. Németh Giza
Sándor Stefi

1929 január '4.

Apróhirdetések

Borsi
István
O. F. B. engedélyes

törvényszékileg bejegyzett cég ingatlanközvetítő ál.
tal föld- és házbirtokob vétele és eladása. Földblr.
tokok parcellázását elvállalom. Szegeden, Méreyucca 8. szám. Telelőn 17-03.
Belvárosban elegánsan bútorozott szobát kaphat olDeszki állomáson az ifj. Bodó-felc 47 kat. holcsó árért, ha felad egy
das elsőrendű szántó, őszi vetéssel megvehető. TuS0 filléres apróhirdetést.
lajdonos lakása Kübekháza 288. sz.
Borsi.
Tanulóleányok
felvétetnek
Csongrádon, a Rákóczi Ferenc-u. 27. sz. bérház
azonnalra Frank Piri divatUri családnál
bútorozott
kedvező fizetéssel 13 ezer P.
Borsi.
szalonja. Somogyi ucca 11.
szoba kiadó. Bocskay ucca
II. emelet.
Csengelel állomáson, a Béres-féle 35 magyar hol4., félemelet, bal.
das tanyásbérlet őszi vetéssel 3 ezer P. TulajdoSzépen bútorozott
szoba
nos lakása Kistelek^ Kossuth-u. 30. szám. Borsi
furdöszobahasználattal
ki.
Szöregi kisrétben, a Tóth községi biró-féle 5
átrakásit, javítását, tiszadó. Kárász ucca 14., I. 4.
kat. holdas szántó, őszi vetéssel, kat. holdankint
títását,
1.500 P. Tulajdonos lakása Kübekháza 147. Borsi.
2 személyre bútorozott szoM e / e o r Szőregi határban, a Pamuk-féle 8 kat. holdas
ba kiadó. Megtekinthető:
egész nap Attila u. 7. II.
szántó, őszi vetéssel, kat. holdankint 1.800 P. TuUály&áU
lajdonos lakása Kübekháza, Kossuth-u. 316. szám.
Belvárosi üres garzon szosehamottozását
jutányos
ösz-ucca 51. sz. magánház 5.200 P.
Borsi.
ba, víz, gáz, villannyal, raáron csak nálam csinálCserzy Mihály-ncca 4. és Pozsonyi Ignác-ucca 19
diálorfütéssel kiadó. Közetathatja.
o0
sz. 6 szobás modern sarok magánház, iparteleplebbieket Szcntgyőrgy ucca
pel, kedvező fizetéssel általam megvehető. Borsi.
12. Házfelügyelő"
kályhás
Alsóközponton, a Gazdasági Egyesület székháza
Szentháromság ucca 49.
Különbejáratu bútorozott
mellett a Balogh-féle ház üzlettel,- kedvező fizeszobát keresek. — Jelige:
téssel 9 ezer P.
Borsi.
»Jogász:.
ADÁS-VÉTEL
Szatymazon 177. sz. 11 holdas Bohn-féle tanyásEladó házak kőzött válóbirtokj kedvező fizetéssel 25 ezer P, esetleg 1—2
gatliat tetszés szerint egy
holdas parcellákban is.
Borsi.
apróm. 1.1..V utján.
Mórahalom
691.
sz.
4
holdas
Dobó-féle
tanyásKét-három, szobás
lakást
birtok, kedvező fizetéssel 12 ezer P. Körretlen ai
lelépés nélkül kaphat egy
Elismert száraz
51
BorsL
lflzifő. szalonszén állomás mellett.
30 filléres apróhirdetés utMőra-ucca 7. sz emeletes ház, kedvező fizetésés boksz
jánsel 18 ezer P.
Borsi.
Pollák
táspincében. KMlakások :
hát Nádrr ucea Telefnn 15—4fi.
Felsőtanyai
áilomás
mellett,
ösze^zék
kapitány2-3 szobás össz kumfortosak
azonra'ra, februárra, máimra,
iig 107. sz. Korláth-féle 10 holdas szőlős tanyásnagy válaszokban kaphaió* bu
birtok
kedvező fizetéssel 35 ezer P.
Bors!.,
torozott siobik, ü es szobák,
garzon lakások fu'orrM vagy
Szatymaz állomáson 569. sz. uj ház szállodával
nagy választékban, ¡észéianélkül Kfl» ponti Lakásközvetitó
és vendéglővel, kedvező fizetéssel 10 ezer penlitoll árban
27
i'oda, DuKunicstér 1. — Srflts.
Wiesner,
Aradi u. 6. gővel átvehető.
Telefon 11-63.
130
Borsi.
Kálvária-téren az Anna-lak mellett, Rókusi feSzatymazon az állomáshoz
keteföldek 132. sz. Annabring-féle 3 szobás moHasábos
15 perc 870 négyszögöl sző.
dern villa, kedvező fizetéssel 26 ezer P.
Borsi.
lő, 90 drb gyümölcsfával 2
Timár-ucca 13 sz. bérház felerészben, a Baszobás lakással, mellékhelyj
loghné-féle, kedvező fizetéssel.
Bőrei.
seggel azonnal kiadó. Tudakozódni Mikszáth Kálmán
Szivárvány-ucca 50. sz. ház felerészben, kedvező
csome- C c 7 C telcíonu. 5., ördög-féle depó.
fizetéssel átvehető.
Borsi.
golvals '»"Cm hivásra j
Kisteleken, Kossuth-ucca 29. sz. 4 szobás uri
minden mennyiségben azenna! '
szállítható
2 | magánház, kedvező fizetéssel 28 ezer P.
Borsi.
Foglalkozás
Átofeházán 1013. sz. 15 holdas városi tanyásÍJEUTSCH
és
KLEIN
cég
4 pengő
napikere- Popísru^da Aranv János u. 13. bérlet 2 hold szőlővel, kedvező fizetéssel. Borsi
setéí
Újszegeden, Kállay-liget ut 155b. sz. Kiss-fél? hát
legcsekélyebb tevékenység1000 négyszögöles szőlős gyümölcsöskerttel, halasnél is mindennap felveheti
tóval, kedvező fizetéssel 6 ezer P.
Borsi.
komolyan
»Szép az élet'-nek levél
öttőmösi határban 10 holdas elsőrendű szántófoglalkozó, intelligenciával
rarnt »Szórakoztató part.
föld a Darázs-féle, kedvező fizetéssel 5 ezer P.
és j ó megjelenéssel rendeluer 22--tól, kérem átvenni.
kező ur vagy hölgy. MegÁtokháza 38. sz. Huszta-féle 10 holdas városi
beszélés : földszint 66-os
tanvásbérlet 1 hold szőlővel és takarmánnyal, ked- ,
iroda. Tisza-szálló.
vezö fizetéssel 3500 P.
Borsi.
Sáros
völgyi
kútnál
4
hold
szántó,
négyszögőlenEgységes
gyorsírást
a
legIóravaló
kint 2.80 P. Tulajdonos lakása Szabadsajtó-acca
rövid idő alatt
mindenes leány olcsóbban,
tanit oki. gvorsiió. Árvíz
59. szám.
Borsi.
azonnalra élland"» helyre
u. 4. srim
Domaszékcn 166. sz. Faltin-féle 4 holdas tanyáskerestetik. Somogvi ucca
birtok, kedvező fizetéssel 12 ezer P
Borsi.
7, földszint 1.
Ka kevés pénzért akar
Malom-ueca 5. sz. magánház kedvező fizetésIrodai Ryak'iriattál tyott- és gépelesánsan ruházkodni, sel 12 ezer P.
"
Borsi.
írni tudó
Alsöközponlon
Mórahalom
480.
sz.
Nemes—
keresse
Vei
k t e a s s z o n y i
lehetőleg a t.isiakmshSl itíveWEiftS'RGER uríszaöőt, Nagy-féle ház füszerüzlettel és vendéglővel, kedrz-k. fomlö Mór takerftkrdft.
vező fizetéssel.
Borsi.
Pái'si kflrut. 33.
137
Kelemen ucca 2. i?a
Deszken a 36. sz. Dobó-féle magánház S0p négy»•WJiHiyilWW'i 1JI1J.W iP.W l-IW.H szögöles telekkel, kedvező fizetéssel 4 ezer P.
1.5
Szöregen, Szegedi országút 61. sz. Ambrus-féle
magánház, kedvező fizetéssel 4400 P.
Borsi.
Félegyházi határban. Szauk község mellett 73
a Szegedi Kaszinó helyiségeiből (Vörösmarty-ucca
kat. holdas tanyásbirtok, a Kovács K. Sándor bir5. sz.) leszerelt jó álfapotban lévő fürdőszoba,
tokából a Babenyecz Gézáué-féle rész, nagyon előgázkályha, nagy jégszekrény, bútorok, ablakolc
nyös és kedvező fizetéssel 42 ezer pengőért megés ajtók.
vehető általam, vagy Kiskunhalason, Tábor-ucca
Borsi.
Venni szándékozók az eladandó láryyaliat uieg- S. sz., vagy Szabadkai-ut 5. sz. alatt.
Külső Baktóban 65. sz. Zséli-féle 9 kat. holdus
tekinlhclik a kaszinó helyiségében, ahol az árakra
városi tanyásbérlet őszi vetéssel, kedvező fizenézve felvilágosítást ad az
téssel -t ezer P.
Borsi.
Feketeszél 195. sz. Németh-féle 2 holdas tanyásbirtok, kedvező fizetéssel 12 ezer P. Borsi.
I g a z g a t ó s á g .
Ószentivánon, Kossuth-ucca 37: sz. Tari-féle uj
magánház, kedvező fizetéssel -6 ezer P.
Borsi.
Deszken a 171. sz. Bárkányi-féle magánház kedÁ r v e r é s .
vező fizetéssel, 5 ezer P.
Borsi.
A szegedi repülőkirendeltség 1929. évi Ezek mind általam nagyon előnyös és kedvező
január hó 5-én 11 óra 30 pcrccs kezdettel fizetéssel, esetleg törlesztéssel is megvehetők. Ezeken kivül még 750 darab kisebb-nagyobb ingatcca 10 q gépalkatrészl és vashulladékot nyillanok eladásával vagj'ok megbízva.
vános ériejtés utján a Ieptöbbct ígérőnek elad'
Bánatpénz 80 pengő. Véielár azonnal fizetendő, a vásárol! anyag 48 órán belül elszál- O. F. B. engedélyes ingatlanközvetítő irodája, Szegeden, Mérey-ucca 8. szám, a Rákóczi-téren, az
lítandó. Kedvezőtlen ár estién ez árverés uj adóhivatali' palotában, a
tűzoltó laktanyával
hatéljlalanilhaló. Megtekinthető naponta 9 órászemben. Telefon 17 '.!'>
tól \2
189
BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Füszcrnagykercskedés keres
pénztárkezelésre
biztosan
számoló irodai erőt. Kézírásos ajánlatokat »Pénztáros« ieligére a kiadóba
kérek.

Cserép kályhák

Kovács

A nagyobb
mai

leadóállomások
miisora

BUDAPEST. 9.15: Kurina Simi és cigányzenekarának hangversenye. 9.30: Hirek. 9.45: A'hangverseny folytatása. 12: Déli harangsző az cgyetemtéri templomból, idöjárásjelentés és hirek. 12.20:
A Tcmesváry—Kcrpely—Polgár-trió hangversenye.
13: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés.
14.30: Hirek, élelmiszerárak. 16: Kertész József
novellái: 1. Albatrost fogtunk. 2. A majmok birodalma. 16.45: Pontos időjelzés, időjárás-, vízállásjelentés cs hirek. 17.10: Ádám László: »Négyszemközt hires emberekkel«. Kádár Anna (versek.) 17.10: Szórakoztató zene. 19: Német nyelvoktatás. 19.40: A Magyar Rádió Újság félórája.
20.15: Hangverseny. 21.45: Pontos időjelzés, hirek, időjárásjelentés. 22: Gramofonhangverseny.
23: A Britannia nagyszállóból Pcrtis Jenő és cigányzenekarának hangversenye. — BÉCS. 11: Délelőtti hangverseny. 1U: Hangverseny. 17.30: Akadémia. —• BERLIN. 17: Géczy Barnabás zenekarának hangversenye. 2L30: Zenekari hangverseny. — BERN. 16: Hangverseny. 18.15: Gramofonhangverseny. — BRESLAU. 12.20: Hangverseny. 16.30: Szórakoztató zene. 20.15: Szimfónikus hangverseny. 22.30: Tánczene. — BRÜSZSZEL. 1S.30: A házizenekar hangversenye. — DAVENTRI. EXPERIMENTEE. 15: Orgonahangverseny. 16: Tánczene. 20: Zongora-sextett. 20.47:
Részletek Verdi »Traviata« cimü operájából. —
KOPENHAGA. 15: Szórakoztató zene. 20.45: Egy
harangjáték közvetitése. 21.30: Dán dalok. 21.45:
Zenekari hangverseny. — KÖLN. 13.05: Hangverseny. 17.45: Délutáni hangverseny. 20: Hangverseny. 23: Farkas Miksa zenekarának hangversenye. — KÔNIGSBERG. 16.30: Hangverseny. 20:
Szimfónikus hangverseny. A hangverseny után szórakoztató és tánczene. — LONDON. DAVENTRI.
12: Helen Luard (hegedű) és Jean Hamilton (zonHgora) hangversenye. 12.40: Orgonahangverseny.
13: Déli Zene. 15: Szórakoztató zene. 16.30: Tánczene. 18.45? Beethoven zongora- és hegedüszon á t á k . 20.15: V. Hely Hutchinson

»The

Charcoal

Rurners Son« c. operettjének közvetitése. 21.35:
Szimfónikus haugverseny. 23: Tánczene. — MILANO. 36.30: Jazz-band. 20.30: Szimfonikus haugverseny. — RÓMA. 17.30: Szórakoztató zene. 20.45:
Schubcrt: Három a kislány cimü operettjének
közvetitése. — ZÜRICH. 12.32: A házizenekar
hangversenye. 16: Hangverseny. 20: Zenekari hangverseny. 20.30: Francia opernrészletek. 21.30: Könyn y ü zene.

Felelős szerkesztő: l'ASZTHH lO/.SEK
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