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Beszterce ostroma

is élnek, ma is ágálnak, ma is üzennek, egye- sági depressziót
nem lehet ráolvasással és
lőre hadat üzennek az európai demokráciá- dekrétumokkal megszüntetni. A fejlődés tankMikszáth KáJmán nyolcvanadik születésnap, nak, ultimátumot küldenék a nyugati libera- ját nem lehet tarackokkal lehengerelni. A
jfán (a nagy palóc, a magyar derű mestere lizmusnak, ágyút szegeznek a karácsonyi üze. haladás repülőgépére hiába nyilaznak ázsiai
a borús 1849-ben látta meg a napvilágot elő- netnek, nekik mindez nem kell, ők széfen
módra. Itt egy u j élet születik^ egy u j világ
fczör) bemutatták a budapesti Vígszínházban és jól megvannak ezek nélkül is, sőt csakis készül, tavasz akar lenni. A tudomány, a
a Beszterce ostromát,
amely a halhatatlan hu- ezek nélkül maradnak meg szépen és jól, tehnika, az indusztria uj, erős várai épültek
morista hasonló című regényéből keletkezett, nekik ne üzenjen se Kossuth, se Rothermere, és hiába próbál mikszáthi, vagy pirandellói
az okos és ügyes Mikszáíh-dramatizáló jó- majd elintézik ők a világ sorát mora
patrio, játékba kezdeni a maradiság, egv cg ász világ
soltából. Maga Mikszáth Kálmán sokkai ké- ahogy eddig tették. Hiszen ha legalább Besz- ellenőrzése és együttérzése mellett bontogatja
byelmesebb ember volt világéletében, hogy- terce ostroma sikerülne ilyen taktikával!
már szeplőtelen és verhetetlen lobogóját a.
sem megforduljon díszsírjában ebből az algondolat,
amely csak szunnyadt, de
Ha legalább Zsolnát be tudnák venni ilyen kossuthi
kalomból. Ő bizony fütyült a színházra, felé
stratégiával 1 De a középkori feudalizmus és nem halt meg ezen a tájon, amelyet ideig-i
6e igen nézett, elég komédiát látott ő a valóaz ujkeletü reakció vértezetében lézengő ritte- óráig elnémíthattak, de meg nem fojthattak,
Ságban huncutul hunyorgó szemével, neki elég
amely az egyedüli lehetőséget mutatja a fölVolt a betűk fekete tengere, hogy egy világot rek csak a romlást tetézik, csak a szerencséttámadásra, amelyet milliók óhajtanak.
lenség
frontját
szélesítik.
A
politikai
és
gazdatükrözzön bennük. De most már nem tiltakozhatík többé az ellen, hogy tudta és beleegyezése nélkül a világot jelentő deszkákra
hurcolják és ott sippal, dobnál harsogják azokat a halk, finom melódiákat, amelyek az Ö
mindig kétlelkű és keltős értelmű irásai mélyén muzsikáltak.

ЛтапиИаЗ
a írón

mindení

elkövet

Az u j Beszterce ostromából kimaradt az a
(Budapesti
tudósitónl:
telefonjelerittee.') lása az indiai angolok körében igen nagy;
fejtvenősző irónia, az a furfangosan mosolygó Londonból jelentik: A késő esti órákban táv- nyugtalanságot keltett. Ugy látszik, hogy a
Szatíra, amely a mikszáthi müveknek valódi
irat érkezett Delhiből, amely szerint Amafelkelést
szitő papság
lassankint
elveszti beemberi értékét, igazi tovténeli jelentőiégét nullah
Kandaharba érkezett, ahol anyja és folyását,
úgyhogy a félvad lázadó törzsek m á r
adta Mert Mikszáth annak a kornak óvatos és felesége várták. Amanullah kijelentette, hogy csak vezérükre, Szaku basára hallgatnak, aki
gyöngéd Tafcitusa és Juvenai ; sa egyben, ami- mindent
el fog követni a trón
visszaszerzése állítólag szabad fos tora á i helyezet
kilátásba
kor egy másik Kálmán volt a mindenható érdekében.
Szerinte híveinek tábora még min- Kabul
elfoglalása
esetén. Szaku basában a
ebben az országban, term ¿szelesen a bécsi dig igen nagy. Az afganisztáni helyzet alaku- lázadó törzsek Mohamed
küldöttjét látják.
Burg kegyelméből. A mrg. ar éietben Tisza
Kálmán uralkodott, de a magyar irodalomban Mikszáth Kálmán ellenjegyezte ezt az
Uralkodást. Amit a mameluk nem mondhatott
el a klubban, a tisztelt Ház folyosóján és
üléstermében, azt a költő tapintatosan, de
Szert az utókor előtt is éríh^Cen, szép hegedűSzóban elpanaszolta az irás üban. A közeledő
A külügyi bizottság ülése
magyar katasztrófa első viharfelhői vonulnak
föl — a kortársak bárányfelhőknek nézték —
Budapest, janaár 17. A képviselőház külügyi bi- viszonyoknak helyreállását, amelyek a régi Maezekben a kisebb-nagyobb remekekben, egy zottsága Pékár Gyula elnökletével ma délelőtt tar- gyarországon belül fennállottak. Új (ormával kell
keresnünk, amelyek kapcsolatot teremtenek a tőeltűnő világ alkonyi derűje az, amelyet Mik- totta január havi ülését
Walfco Lajos külügyminiszter összefoglalta azo. lünk elszakított népekkel.
száth kedélyének kereszte'tsk, a nagy palóc
pipaszó mellett mondja ki egy veszni tért kat a. jelentősebb eseményeket, amelyek az elBethlen
István miniszterelnök egyenesen
múlt évben külpolitikai helyzetünk alakulására
nemzedék ítéletét
szerencsétlennek tartja azt a törekvést, amely
befolyással voltak.
Ma persze ezl mind elhrgyják Mikszáthből,
Gratz Gusztáv szívesen hajlik meg az előtt a már eleve le akarja szögezni a kormányt oly
mert ma még a haloitak érzékenységét is kí- feiíogás előtt, hogy külpolitikai kérdésekben lehe- elhatározások tekintetében, amelyek egyelőre
mélni kell, ma a magyar írónak nem szabad
tőleg egységes álláspontnak kell kialakulnia. Annak még nem időszerűek és amelyek el akarják
szatírát irnia. És a mai magyar színpadi iró a célnak tekintetében, amelyet a magyar köz- mozdítani a kormányt az eszközök és célok
— ez egy külön felekezet — igen jól meg- vélemény felfogása különbség nélkül a magyar megválasztása tekintetében számára feltétlekülpolitika elé tüz, nincs is nézeteltérés. Ez a nül biztosítandó szabad elhatározás alapjáról.
tanulta a mesterségét, an cly abban merül
ki — miután a tehetsége már régebben ki- cél azoknak a viszonyoknak és állapotoknak megLakács György szerint a propaganda terén
merült —, hogy a nagyérdemű közönség egy változtatása, melyeket a trianoni békeszerződés te- többet kell tennünk, mint amennyit eddig tetremtett. A reálpolitikai meggondolások hangoztarészének egészen közönséges vágyát a szóra- tásán kivül fokozottabb mértékben kellene bele- tünk és külföldön létesített szervezetekkel kelkozásra es a mulatósra kieiégitse. Nincsenek vinnünk a köztudatba, hogy az integritási poli- lene ellensúlyoznunk az ellenünk irányuló eltöbbé ibseni problémák, legalább a színpadon
tika nem jelenti szükségkép azoknak a közjogi lenséges megnyilatkozásokat.
nincsenek és nincsen többé kopasz fej, legalább a darabiró szempontjából. Csingilingi
bidermájer, zenélő óra, karosszék, spinét, krinolin, boldog béke, Donauwalzer cs Ferenc
József várják az édes, aranyos publikumot,
amely a politikai és gazdn ági depresszió ezer
súlyától görnyedezve beül a színházba felejteni
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
Berlinből jelentik: Az óriási havazás igen
A Mikszáth bolond gróíja, Pongrácz István Belgrádból jelentik: Tegnap óta egész Jugo- nagy késéseket okoz a közlekedésben. A bécsi
az egész világnak hadat üzent a nedeci vár- szláviában havazik. A hótakaró helyenkint gyors több, mint háromórás
késéssel
futott
ból, ultimátumot küldött a korszellemnek, már az egy métert is meghaladja.
A vasúti be, az Olaszországból
érkező vonatok is 3—í
ágyút szegezeit a haladás ellen, kardot rántott forgalomban súlyos zavarok álltak be. Sok órát késnek. Skandináviával teljesen megszaa középkor védelmére, amely régesrégen ki- vonalon teljesen be kellett szüntetni a köz- kadt a vasúti összeköttetés, mert a Rügen és
pusztult a földről. A mai színpadi szerző lekedést, így a zágráb—spalatói vonalon. U j . Strellefcerg közölt közlekedő gőzkomp meghappg endeí engedélyez ennek a tragikomikus vidék közelében az
újvidék—naggbecskereki
akadt a jégben. Rügen szigetén az ország¡alaknak és ebben mintha csakugyan korunk vonat megakadt a hóban és több hóekét kel- utak teljesen járhatatlanok, az autók és a
lelke szólalna meg. Mert hiszen — m i taga- lett kiküldeni, hogy a vonalat szabaddá tc- szekerek nem bírnak megbirkózni a nagy
dás — a mikszáthi maiíyar donkizsoU Vs ma evék.
hóval. Hasonló a helyzet egész Németország-

„Uj formákat kell keresnünk,
hogy kapcsolatot teremtsünk az elszakított országrészekkel

Nagy havazás és kemény fagyok
Középeurópiban

1329 láttulf
ban. különösen Bajorországban.
Berlinien
íl fok Iiidrg volt,
Bajorországból
18 fokos hideget is jelentettek.
Ezzel szemle ;i a Rajna vidékén egy fok hideg volt. A meteorológiai intézet jelentbe szerint nyugat felöl melegebb légáramlat közeledik, amely kelet felé nyomul, azonban
az enyhébb
id5 csak 2—3 papib fog
tartani, azután pedig az eddiginél
is

szigorúbb

fagy

várható.

Berlinben igen kínossá los-.i a helyzelet,
hegv a szénszállító
munkások
sztrájkba
léptek, amiatt a berlini teherpályaudvarokon
tároló szeneskocsikat nem tudják kirakni és
a nagykereskedelem nem tud szénhez jutni.
Ha a szénmunkások sztrájkja továbbra is
tartana, ugy komoly helyzettel kell számolni,
mert a nagykereskedők készlete csak rövid
ideig lesz elég.

Károlyi Mihály elkobzott vagyonából
nem kapnak a hadirokkantak
Az országgyűlés viharos üíésen szavazta meg a törvényjavaslatot
Budapest, január 1?. A képviselőház csütörtöki
ttlését fél 11 órakor nyitotta meg Zsilvay Tibor
•Inök.
Miután harmadik olvasásban elfogadták a bírói
végrehajtásokra vonatkozó módosításokról szóló
törvényjavaslatot, áttértek n mezőgazdasági rádióJelentések közhírré lételére vonatkozó tőrvényjavaslat tárgyalására.
Marscha'I Ferenc előadó ismertette a javaslatot.
Sándor Pál felhívja a figyelmet arra, hogy a
rádió utján megtévesztő előadásokat is lehet tartani. Helyes, hogy a meteorologiai jelentéseket és
más mezőgazdasági jelentéseket tárgyilagosan közöljenek, dc hogy szitkozódjanak és társadalmi
osztályokat egymás ellen uszítsanak, ennek nem
szabad megtörténni. Félő, hogy a rádiót a választások alkalmával politi'cal célokra fogják felhasználni. A javaslatot elfogadja.
Mayer János földmivelésügvi miniszter szólal
fel ezután. Ami a szövetkezetek propagálásáról
szóló rádióelőadást illeti, megtette az intézkedéseket, hogy a jövőben hasonló előadást ne tartsanak, mert a kereskedőket támadni nem közérdek és senki részéről sem jogosult a támadás.
(Helyeslés.)
Ezután a Ház általánosságban,, majd részleteiben
elfogadta a javaslatot.
Meday Gyula a pénztári bizottság jelentését terjeszti bc ezután, majd Vas3dy Balogh György,
a nemzeti közművelődési alapítványról szóló törvényjavaslat előadója tartja meg beszédét.
— Károlyi Mihály magánvagyonának és a Károlyi György által alapított hitbizománynak 60
százaléka a Kúria döntése alapján a magyar fiiamnak Ítéltetett meg. Az állam a fenmaradó 40 százalékot 10.5 millió pengőért megváltotta. Miután
ez is lebonyolítást nyert, elérkezett az ideje, hogy
a Károlyi-vagyon felett az állam rendelkezzék és
ugy történt a elöntés, hogy az egész Károlyi-vagyonbói egy nemzeti közművelődési alapítványi
létesítsenek. Erről az alapítványról intézkedik a
törvényjavaslat, amelynek elfogadását kéri.
A javaslathoz elsőnek
Rassay Károly
szólal fel, aki azt fejtegeti, hogy a bűnös személy
g)érmékéit nem lehet büntetni. A törvény tulment
egy bizonyos határon. Egyáltalában nem akarja
védeni Károlyi Mihályt, de ma, amikor c. háborús memoároknak már egész sorozata jelent meg,
egészen más szempontból lőhet megítélni Károlyi
Mihály eljárását és szereplését, mint közvetlenül
az események után. Megállapítható azonban, hogy
mindazok a bajok, ameiyekct Károlyi Mihálynak
tulajdonítanak, tulajdonképen
rajtunk liivül álló körülmények következtében következtek be.
A legnagyobb bűnös ebben az ügyben a régi nemzedék hibás politikai irányzata. (Nagy mozgás és
zaj ii jobboldalon.") Ezek ma már mind történeti
eseményként jönnek számba, nyugodtan beszélhetünk róla. Akármilyen a felelőssége Károlyi Mihálynak, politikai hibát u XX- században lehetetlen vagyonelkobzássá] büntetni. A magántulajdon:
a társadalmi bébe alapja. A msgánlufatdon gondolatát a Icgkcgyctlcnefobtil töri át most ez a törvény. Ne felejtsük cl, hogy ina nekem, holnap
neked. \ hazaárulás fogalmát mindig a hatalom
dönti cl.
Farkas István: A Habsburgok kivették el «
hazaárulást! (Zajos felkiáltások a szélsőbaloldalon.)
Froppcr Sándor: Ha még 59 évig élne, tanuja
lehetne a rehabilitálásnak.
Kassay Károly; Ártatlan gyermekeket nem lehet
az apa vétkéért büntetni. Különben ennél pongyolább törvényjavaslatot még nem láttam. Szó
van benne bizonyos egyősségekről, amelyeket az
állam a Károlyi-vagyon várományosaival, illetőleg
birtoklóival kötött. Ezek azonban a törvényjavaslatban a Icgpongyolább módon vannak megszerkesztve és feltüntetve,

- Kifogásolja azt is, hogy ellenőrizhetetlen kezelésű alapítványt létesítettek, ahelyett, hogy az állami számvevőszék kezelné a vagyont.
— Az alapítvány célját illetőleg megállapítandó,
hegy a törvényhozás annakidején ilyen hitbizományi jellegű vagyonnak elvételéhez azzal járult
hozzá, hogy
elsősorban hadirokkantak számára használják fel ezt a vagyont.
Az 1921. évi. 43. tc. a hitbizományi birtokok
hovaforditására nézve kimondja, hogy azokat főldbirtokpolítikai célókra, elsősorban pedig hadirokkantak céljaira kell fordítani. Erről a birtokról
nem lett. volna szabad lemondania azoknak, akiknek ügykörébe a hadirokkantkérdés tartozik. Szükséges, hQgy ezekről a szerencsétlen emberekről
is gondoskodjunk s ezért kéri a kultuszminisztert,
vonja vissza ezt a javaslatot. Ez kötelesség a törvénnyel, kötelesség a hadiárvákkal és kötelesség
saját magunkkal szemben is. Egy idegen vagyon
felett rendelkezünk, fokozott kötelesség tehát a
legnagyobb óvatossággal eljárni. (Zajos helyeslés
a baloldalon.)
Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter emelkedett ezután szólásra. Elismeri — móndja —, hogy Rassay a legteljesebb
tárgyilagossággal beszélt. Az egész törvényjavaslat
egy kúriai ítélet alapján épül fel és rendelkezik,
nem szükséges tehát megismételni mindazt, ami
abban a kúriai ítéletben kimondatott. Egy ilyen
alapítvány végtelen rendeltetésű és provideál a
jövőre nézve. A rokkantakra nézve meg kell jegyeznem, hogy azok — adja az Isten, hogy minél
későbben, de egyszer mégis csak meg fognak halni.
Nagy mozgás a baloldalon, elénk ellentmondások.
Bródv Ernő: E pillanatban még élnek!
Klebelsberg miniszter: Rassay felvetette azt a
kérdést, högy miért tűzték ki ilyen általánosságban
a kérdést. Kénytelenek voltunk ezzel, mert itt
van a példája az akadémiai pályázatoknak, amoylck nagyrésze teljesen idejét multa. A törvény
csak a főcélt mondja ki & igy jntottunk arra a
gondolatra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
igazgatósági tanácsa jelölje ki esetről-csetre, hogy
milyen célra kívánja fordítani majd az alapítvány
hozadékát.
Csontos Imre a fejét csóválja: Azért csak raégis
gyenge volt a honvédelmi miniszter!
Várna! Dániel
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demekrala párt a jcvaslafot polHücaf bossruáltSa
eredményének tekinti. Október nagy és nemes
vezérének és önzetlen harcosának
vagyonával
szemben járnak itt cl a politikai boss2udUás fegyverivel. Csak a történelem hivatott arra, hogy
Ítéletet mondjon 1Ö18 októberőre és az utána következő évek eseményéi felett. Politikai, nem pedig
kulturális javaslat ez és éppen ezért a szociáldemokrata párt a legmerovebben visszautasítja.
Az elnök: A deklarációt ugy tekintem, mint a
képviselő ur beszédének folytatását és Károlyi
Mihály gróf és társainak a nemzetet sértő glorifikálásáért rendreutasítom a képviselő urat.
RotheasJeín Mór: Akkor utasítsa rendre az egese
szociáldemokrata pártot.
Bródy Ernő csodálkozik azon, hogy
mikor agrárérdekekről és rokkantérdekekről van szú, az agrárbépviselök nem állnak fel, hanem a városi képviselőinek kell
szarudat (elemein!.
Felszólítja a minisztert, hogy ezt a zagyva és a
törvénynek is ellentmondó Javaslatot vonja vissza,
de ha nem teszi, a következő határozati javaslatot terjeszti elő: mondja kl a Ház, s ogy az alapltvány jövedelmet a hadirokkantak viszonyainak
megjavítására fordítják.
Az elnök ezután a vitát lezárjí.
Klebelsberg Kunó gróf áll fel szólásra. Kijelenti*
hogy nem tér el az eredeti javaslattól.
A Ház ezután áJfaJánosságban a Javaílatot elfogadta.
A részlete:; tárgyalás során a második szakasznál Rassay Károly kéri a minisztert, hogy a közművelődési célokat illetőleg az alapítvány jövedelmének 58 százalékát minden évben a legkiválóbb eredményeket elért nénlanitáSt megjutalmazására fordítsák.
fhroyady Ferenc gróf szólalt fel most Az alapítvány teljes jövedelmét a hadirokkantak segélyezésérc kellett volna fordítani.
Bródy Ernő kiegészíti Rassay indítványát azzal,
hogy az alapítvány jövedelmének cgyrészét a numerus elausus miatt külföldre kényszerült mairar
ifjúság segélyezésére fordítsák.
Farka» István és Hegymegl-Kíss Pál felszólalása
után Klebelsberg Kunó gróf szólalt fel és a javaslat változatlan elfogadását kéri.
Az elnök ezután szavazásra teszi fel a szakaszt,
A Ház izgalmas szavazás közben 28 szóval
22 ellenében változatlanul fogadja cl a szakaszt.
Az elnök ezután i-apírendi javaslatot lesz. Java.
solja, hogy a Ház holnap délelőtt 10 órakor
tartsa legközelebbi ülését, napirendjén a ma letárgyalt javaslat harmadszori olvasásával és a
mentelmi bizottság jelentésével.
Györk! Imre indítványt tesz, indítványozza, hogy
a Ház holnapi ülésének napirendjére tűzzék kl
Bethlen minfsztcreínöímeb az egységes párt vacsoráján tartott beszédét, amelyben bel- és külpolitikai kijelentéseket tett.
Bethlen István grói miniszterelnök: Ahoz, hogy
én saját párthiveim előtt hogyan és mit beszélek,
— senkinek semmi köze sincsen. (Nagy zaj.)
Rothenstein Mór: M'nt miniszterelnök beszélt.
Bethlen miniszterelnök-. Méltóztassék előbb az
elemi közjogi fogalmakkal tisztába jönni. Hajlandó
vagyok mindamellett itt is beszélni és elmondani
észrevételeimet. Csodálkozom...
Rothenstein Mór: Ahoz joga van.. (Derültség az
egész Házban.)
Bethlen miniszterelnök: A kormány nem tervezi
azt, hogy ezen az ülésszakon a választójoggal
foglalkozzék. Ami a kivételes hatalmat illeti, az
a tervem, hogy

szociáldemokrata fejtegette ezután, hogy oktalan
és esztelen bosszúállás folyamatának a befejezése
ez a törvényjavaslat Megállapítható, hogy hazug
és hitvány mese mindaz, amit a frontok erőszakos
felbontásáról Teltártab. Október férflai és tényei
sokkal magasabban állanak, semhogy ilyen meséka kivételes intézkedések külön törvényekkel szemben védelemre szoruljanak. Amikor minIrel heüyettesítteseneJi.
den recsegett és ropogott, Károlyi Mihály és munProppcr
Sándor;
Szóval még minőig tart a
katársai odatartották a vállukat az állam lehulló
háború.
gerendái alá.
Bethlen miniszterelnök kéri a napirendi indítAz elnök figyelmezteti Várnait, hogy ne térjen
vány elfogadását.
el a tárgytól.
A Ház az elnök napirendi indítványát fogadja el.
Várnai Dániel: Amikor olyan könnyelműen kiAz ülés vége 2 óra 5 perckor.
csúszik a szájakon a hazaárulás sző, szembeszegezem velük, hogy Károlyi Mihály gróf nemzeté- '
nek, hazájának akart szolgálatot tenni.
Az elnök: Károlyi Mihály szerepét ugy tüntet!
fel a képviselő ur, tínntha az áldásos lett volna és !
ezzel szembehelyezkedik a nemzet véleményével.
Felkiállások a szociáldemokrata párton: Az egyCDadapesti tudósítónk
telefonjclentéscCsütörtöséges párt véleményével.
Várnai Dániel: Károlyi Mihály gróf a vagyonát kön délután kezdték meg a ping-pong világbajnoknemes célra akarta felhasználni. Ez a javaslat ság női egyes versenyeit Gál Magda, a szegedi
nem kulturális javaslat, hanem politikai célokai bajnoknő, aki az első fordulóban erővesztő volt,
szolgál. Ha jogos is volna a bosszúállás, megt< rlás, a második fordulóban
nem volna szabad ártatlan gyermekeket sújtani.
a jugoszláviai
Langcslcinnét
fölénycsen
Ezután deklarációt terjeszt elő a maga és a
nártia nevében, amelv l;imondia. iioav a szociál21:12, 21:6. 21:12 aránuban
lewjőztc.

Gál Magda g^öze!me a pingpong világbajnoki versenyen
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Jedlicska Béla
marad a városi párt elnöke és tiltakozik
a kasztérdekek érvényesülése ellen
A városi párt listái állit a közgyűlés bizottságainak megüresedett tagsági helyeire
(A Délmayjjarország
munkatársától.)
Dr.
Jedlicska
Béla kir. közjegyző, a városi párt
ügyvezető elnöke erről a tisztéről lemondott.
Lemondását Jedlicska a párt elnöki tanácsának azzal az indokolással jelentelte be, hogy
január elsejétől kezdve a közgyűlésből kimaradt cs bár a pártban olyanok is foglalnak
helyet, akik a törvényhatósági bizottságnak
nem tagjai, mégsem tartaná indokoltnak, hogy
az ügyvezető elnöki tisztet olyan egyén viselje, aki nem tagja a közgyűlésnek.
A városi párt több vezető tagja tegnap
felkereste Jedlicska Bélát és felkérte őt szándékának megmásitására. Előadták, hogy a városi párt összetartásában az ő személyének
igen nagy érdemei vannak, a közgyűlésből
való kimaradása pedig amúgy is csak atmemeti jellegű lehet, mert az uj közigazgatási
törvény életbelépte után, hat hónap múlva,
mint a közjegyzői kamara elnöke amúgy is,
mandátumot kap a törvényhatáságban. Erre
az átmeneti időre tehát nem volna célszerű
interregnumot teremteni a városi párt vezetésében.
A Délmaggarország
munkatársa felkereste
Jedlicska Bélát, hogy elhatározásának okairól
és a városi párt esetleges állásfoglalásáról
vele beszélgetést folytasson. A hozzá intézett
kérdésre Jedlicska Béla a következőket mondotta:
— Tényleg bejelentettem lemondásomat a
városi párt elnökségének. Lemondásomnak
azonban csak formai oka volt az, hogij
január
elsejét51 kezdve nem vagyok tagja a közgyűlésnek.
A lemondási szándék azért érlelődölt
meg bennem, mert azt kcl'ett tapasztalnom,
hogy a városi párt működése
nem
találkozik
mindenütt
kellő
megértéssel,
a tagok nem
vesznek részt olyan mértékben munkájában,
mint az kívánatos volna, egyes oldalakról
pedig egyenesen rosszakaratú híreszteléseknek
van. kitéve.
— Egyes oldalakról ugyanis azt a szemrehányást tették nekem, — ezt egészen nyíltan
meg kell mondanom, — hogy a városi párt
zsidók gyülekezete. Mintha én tehetnék arról,
hogy a 125 tagu pártnak az üléseit gvakran a
zsidó bizottsági tagok, akiknek száma 20—25
lehet, erősebbeu látogatták, mint a keresztények. Céloztak arra is, hogy az uj virilis
tagoknak a közgyűlésbe való bevonulása azt
fogja eredményezni, hogy ők akarják elfoglalni az összes fontosabb bizottsági helyeket
Hivatkoztak is arra, hogy a kereskedők blokkja nevében máris egy olyan listát nyújtottak
be a városi tanácshoz, amely
teljesen egyoldalú
jellegénél
fogva nem alkalmas
arra,
hogy a többi csoportok körében
megnyugvást
keltsen.
— En ugyan teljesen távol állct'am ezektől
a dolgoktól, de mikor értesü'tem arról, hogy
az iparosok is külön blokkot akarnak
csinálni,
a külvárosi
részek pedig máris külön
egyesülésbe tömörültek,
nem akartam ütköző pontja
lenni olyan törekvéseknek, amelyek szerény
véleményem szerint nem szolgálhatják a város egyetemes érdekét. Előttem állandóan a
városi párt alapszabályainak második pontja
lebegett, amely kimondja, hogy a párt Szeged
varos közügyeit felekezetek, politikai pártok
és mindenféle érdekcsoportok
befolyásától
menten kívánja szolgálni. Minthogy ezeket
a szempontokat veszélyeztetve láttam, megérlelődött bennem a lemondás szándéka. Magyaráu megmondva, elkedvetlenedtem.
Tudósítónk kérdésére elmondta még Jedlicska Béla, hogy Várhelyi
József p'e'áius és
a párt több tagja felkérte öt elhatározásának
megmászására, főleg azért, mert. a pártnak
a legközelebbi napokban keli foglalkozni a bizottsági tagsági helyek betöltésévé'. Kizáró.

lag ennek a felszólításnak engedve, amenynyiben a párt 24-én tartandó közgyűlése is
hozzájárul, vállalja továbbra is az elnökséget,

abban a reményben, hogy a városi párt tagjai nem fogják a város közügyeit felekezeti
szempontok, territoriális és kasztérdekek szempontjából tekinteni. A városi pártnál a helyek
betöltésénél mást nem szabad nézni, minthogy
az illető törvényhatósági bizottsági tag Szeged
városának becsületes cs tisztességes polgára,
aki képes és hajlandó arra, hogy a város közügyeit felekezetek,
politikai
pártok és mindenféle érdekcsoportok
befolyásától
mentesen,
a
becsület jegyében
szolgálja,

A földmivelésügyi miniszter kedvezményes
rézgálicol ajánl, ami nem Is kedvezményes,
de amiért készfizetési kezességet kellene vállalni — a városnak
(A
Délmagyarország
munkatársától-)
A
földmivelésügyi miniszter leiratában arról értesítette a várost, hogy a szegedi szőlősgazdák
nehéz helyzetén segítendő kedvezményes fizetési feltételek mellett olcsó rézgálicot bocsájt
rendelkezésükre, még pedig mázsánkint hetvenötpengős egységárak ellenében a vasútállomáson átvéve. A vételár 1929 november elsejéig fizetendő ki. Ennek a kedvezményes rézgálicnak azonban súlyos feltétele van a város
szempontjából. A szegedi szőlősgazdák csakis
akkor kaphatnak belőle, ha a város
kézfizetői
kezességet vállal a kormánnyal
szemben
érettül:.
Fodor
Jenő polgármesterhelyettes terjesztette a tanács elé csütörtökön a földmivelésügvi miniszter leiratát és bejelentette, hogy
számításokat végzett, amelyeknek eredményeként kiderül, hogy a felkínált
kedvezmény
—
nem is kedvezmény.
Szegeden körülbelül hatezer hold szőlő vau, amelyhez kilenc vagon
rézgálic szükséges. Ennek az ára — a minisz-

teri kedvezményes , egységárak melleit —
63.900 pengő. Ennyiért kellene tehát a városnak kézfizetői kezességet vállalnia. Ilyen
nagy
összegért
a város nem vállalhat
készfizetői
kezességet. A rézgálic napi ára — miniszteri
kedvezmény nélkül — különben sem sokkal
több, mindössze hetvennyolc pengő, de ebben az összegben benne van már a szállítás
dija, a forgalmi adó és minden egyéb költség.
Végeredményben a gazdák
legfeljebb
néhány
fillért takaríthatnának
meg, ha a
földmivelésügyi
miniszter
rézgálicából
rendelnének,
amelynek egyetlen előnye, a november végéig
szóló hitel. Mivel azonban a bortermelés
rezsiköltségei között a rézgálic elenyészően
csekély százalékot jelent, ennek az előnynek sincs sok jelentősége, annyi semmiesetre
sem, hogy a város közel egymilliárd koronát
kockáztathasson érte.
A tanács Fodor Jenő javaslatára ugy határozott, hogy nem javasolja
a közgyűlésnek
a
készfizetői
kezesség
elvállalását.

Riasztópiszfollyal k í s é r e l i meg
öngyilkosságot egy fiafal szabósegéli
(A Délmagyar ország munkatársától.)
Csütörtökön krt öngvükosságró' adott hirt a rendőrségi krónika. A dorozsma—szegedi határban Ocskó Pál 29 éves szabósegéd öngyilkossági szándékból mcllbelötte
magát. Az öngyilkosságot bazári
riasztópisziollyal
követte cl,
még pedig ugy, hogy a játékszer csövébe egy
úgynevezett »levente töltényt« erősített bele.
A pisztoly a lövés pillanatában széthullott.
A
töltény az életunt szabósegéd mellébe fúródott. Az életveszélyesen sérült öngyilkosjelöl-

tet beszállították a közkórházba, ahol dr.
Deák Ferenc rendőrfogalmazó hallgatta ki.
Ocskó Pál elmondotta, hogy öngyilkosságát
gyógyíthatatlan
betegsége
miatt követte cl.
Egyik fülére megsüketült és attól félt, hogy
teljesen süket lesz.
Csütörtökön délelőtt jelentették a rendőrség,
nek, hogy Vécseg Mária takarítónő Pozsonyi
Ignác-uccai lakos éleluntsági szándékból morfiumot ivott. Súlyos sérüléseivel a kőzkórházba
szállították be. Kihallgatni még nem lehetett.

Az egyetem panaszt emelt
a szegedi mentők ellen, mert kevés betegei
visznek a klinikákra
Váratlan vizsgálatnál mindent rendben találtak a mentőknél és a tűzoltóknál
(A Délmagyarorszúg
munkatársától.)
A csü- | kákra, a kőzkórházba azért szállítanak többet,
törtöki tanácsülésen dr. Pálfg József tanácsnok, mert a betegek nagyobb része igy kivánja. Ha
az előljárösági ügyosztály vezetője részletes jelen- klinika: kezelésre van szükség, akkor függetlenül
tést terjesztett a tanács elé annak a vizsgálatnak
a betegek kívánságára, mindenkit a megfelelő
az eredményéről, amelyet a Vármegyék és Váro- klinikára szállítanak a mentők.
sok Országos Mentőegyesületének szegcdi kirenA vizsgálat alkalmával a mentük viszontpanaszt
deltségénél tartott. Mint ismeretes, mintegy hat
hónappal ezelőtt a város megegyezett ezzel a emellek a klinikák ellen. Elmondották, hogy n
menlöegyesülettel c: a város területén a mentő- klinikák nem előlegezik a betegszállítás költsészolgálat ellátásával ezt az egyesületet bizla meg. geit és igen gyakran megtörténik, hogy a kliniAzóta került ki a mentőszolgálat a tüzoltóparancs- kákra szállított beteg felgyógyul, elhagyja a kliuokság hatásköre alól. A váratlan vizsgálatra dr. nikákát, de a mentők a betegszállítási dijat meg
Viclákovits Kamill egyetemi tanár panaszos bead- mindig nem kapták meg és annak behajtása igy
ványa adott okot. A kultuszminiszterhez intézett már szinte lehetetlenné válik. Az egyesület ebben
beadvány szerint Szegeden a mentők a betegek
az ügyben mar felterjesztést intézett a kultuszés a sérültek legnagyobb részét a
közkórházba
miniszterhez és kérte, hogy a miniszter bocsásszállítják és ezért az egyetem klinikái nem ren- son megfelelő alapot az egyes klinikák rendel
delkeznek a szükséges betegangaggal, ami igen
kezesére, hogy azok ebből előlegezhessék a betegmegnehezíti a tanítást.
szállítási dijakat. Palfy tanácsnok javaslatára elPálfy tanácsnok a vizsgálat alkalmával megálla- határozta a tanács, hogy hasonló tartalmú fel
terjesztést intéz szintén a miniszterhez.
pította, hogy Vitldkovils Kamill panaszának nincsen komoly alapja, mert a mentők felváltva
Elmondotta Pálfy József, hogy a mentöszolgulat
szállitiák a betegeket a kőzkórházba és a klini- terén eavébként a leanaauobb rendet cs feavclmel
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találta. Látogatása alkalmával próbariadót rendelt
el, ami megfelelő módon sikerült is, csupán az
egyik mentőautó motorja mondta fel a szolgálatot a nagy hideg miatt. A vizsgálat napján
ugyanis szokatlanul erős volt a hideg.
Pálfy József a mentőknél tartott vizsgálat után
vizsgálatot tartott a tűzoltóknál is. Itt is próbariadót rendelt cl és a legnagyobb tűzet, gyári

koksx

tűzet jeleztetett, amely az egész készültség cs
szerelvény mozgósítását teszi szükségessé. A riadó
után negyven másodperc múlva indulásra
készen
állott az egész készültség és az egész szerelvény,
valamennyi motorfecskendö,
molorszivattyu,
tolóiéira. A prőbariadó eredménye azt bizonyítja,
hogy a tüzoltóbl-lanuában
a Icateljesebb
rend
uralkodik.
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Az öreg várt, várt, majd imigyen szólt:
— Nagyon hideg van már künn és nekem
most jól lesz a meleg
fogházban...
Az ügyészségen végül elfogadták Katona István jelentkezését, aki boldogan
vette
tudomásul, hogy megkezdheti
fogházbüntetésének
letöltését.
— Mire kiszabadulok, m á r eltűnik a hóiéJobb lesz és melegebb lesz, mint most — és
Indult a fogház felé.

ü belügyminisztérium utasítására Wallisch Kálmán
szegedi szereplésének részleteit kutatja a rendőrség Á nagy Ipartestületek
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A forradalom idején — mint emlékezetes — Szegeden tevékeny szerepet játszott
Wallisch
Kálmán, aki az ellenforradalom uralomra jutásakor eltávozott Szegedről. Wallisch a direktórium tagja volt, de ebben a minőségben
különösebb bűncselekményeket nem követett
cl. Később viszontagságos élet várt rá, aki
ellen a büntető hatóságok köröző levelet adtak ki. Wallisch Bécsbe költözött, majd két
évvel ezelőtt Bruckban
kikiáltotta
a proletárdiktatúrát.
Hatalmát azonban Bruckban nem
tudta megerősíteni. Az osztrák csapatok a
brucki diktatúrát megszüntették, mire Wallisch innen is eltávozott. Rövid idő múlva

azonban ismét visszatért és az osztrák híradások szerint polgármesternek
választották
meg.
A szegedi forradalom sokat emlegetett egyik
főszereplőjéről azóta nem érkeztek hirek. Néhány nappal ezelőtt azonban egy belügyminiszteri leirattal kapcsolatban Wallisch neve
ismét előkerült. A belügyminiszter arra hivta
fel a szegedi rendőrséget, hogy Wallisch
Kálmán szegcdi szerepléséről
és
tevékenységéről
sürgős jelentést tegyen a
belügyminisztériumnak. Hogy miért vált most sürgőssé Wallisch
szegedi múltjának felkutatása, arról semmi
sem szivárgott ki.

Készpénz helyett napi 20 kiló tát és családtagonkint
20 deka kenyeret kapnak péntektől a szegények

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Beszámolt a Délmagyar
ország arról, hogy a polgármester u j rendszert vezetett be a szegények
segélyezése terén, beszüntette a készpénzsegéJyck kiutalását és elrendelte, hogy ezentúl a
legfontosabb közszükségleti cikkekre szóló
utalványt és családtagonkint
20 deka
barna
a szegények között. A segélyezés u j módszerének kidolgozására a polgármester űr. Pálfy
József tanácsnokot kérte fel, aki csütörtökön
ebben az ügyben javaslatot terjesztett a tanács
elé.
Pálfy tanácsnok tervezete szerint a támogatásra szorult szegény családok a téli hidegek idején naponta
húsz kiló fára kaphatnak
uatlványt és családtagonkint
20 deka
barna
kenyérre.
Az utalványokat a kerületi elöljáróságok osztják szét, amelyek az utalványokat
a központtól kapják. Egyelőre ötezer fa- és
tizczcr kenyérutalványt
bocsájt a
polgármcs.

téri gyorssegélyalap
a kerületi
elöljáróságok
rendelkezésére,
amelyek a kiosztott utalványok,
rűl pontos kimutatást tartoznak vezetni. A
szegényeknek igy ezentúl nem kell a polgármesterhez fordulniok segítségért, az utalványokat közvetlenül
a kerületi
elöljáróságoknál
kaphatják
meg.
Bejelentelte Pálfy tanácsnok, hogy megállapodott a szegedi pékekkel és fakereskedőkkel. A pékek huszonnyolc fillérért adják a
városi szegényalapnak a barna kenyér kilóját, a fakereskedők pedig négy pengő tiz fillérért a vágott fa mázsáját. Csak az egyetlen
Somogyi-telepi i'akereskedő kért a fáért n»ísy
pengő nyolcvan fillért és ezt a felárat azzal
indokolja meg, hogy a szállítás költsége számára ennyivel drágítja meg a fát.
A tanács Pálfy József javaslatát elfogadta
és elrendelte annak gyakorlati alkalmazását
is. Az u j rendszer pénteken életbelépő

„Engedjenek !be a fo&házt^a»
mert odakint nagyon hideg van
Katona István önként jelentkezeti az Qgyészségen

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
Az | az Ítéletben. Büntetését azonban nem kezdte
1000-as években történt Kisteleken, hogy Ka- » meg azonnal, hanem várta az ügyészség értesitona István ottani gazdálkodó borzalmas ke- tését.
gyetlenséggel meggyilkolta feleségét. A szeA napokban történt azután, hogy a törgedi törvényszék esküdtbirósága életfogytig- vényszék másodémeleti folyosóján, ahol az
lani fegyházra ítélte. Katona István meg is ügyészségi irodák vannak, a segédhivatalban
kezdte fegyházbüntetését. A fegyházban azon- egy öreg magyar jelentkezett. Illedelmesen
ban olyan kifogástalanul viselkedclt, hogy 17
köszönt, majd amikor hozzászóltak, megeredt
évi raboskodás
után megnyíltak
előtte a fegy. a beszéde:
ház kapui. Katona István 65 éves öreg ember
— H á t künn fagy és hideg v a n . . .
lett. Hátralévő napjait Kisteleken akarta le— Ezt tudjuk öregem, — szólt rá türelmetélni, ahol m á r elfelejtették régi bűnét.
lenkedve az egyik tisztviselő. Mi járatban
A mult év junius havában történt azután, van?
hogy Katona elborozgatott az egyik kisteleki
— H á t abba a kis két hónap ügyében jötvendéglőben. Közben egy garázda legény bört e m . . . Itt a subám is és most már kezdíöntölteléknck
nevezte. Katona István emiatt hetjük,
— szólt Katona István.
annyira megharagudott, hogy a nála
lévő
Az ügyészségen utána is néztek Katona Istbottal ugy fcjbcuáyta
a sértegető legényt,
hogy
ván ügyének. Megállapították, hogy kéthónapi
tz súlyos testi sértést szenvedett.
A szegcdi fogházbüntetést kapott.
törvényszék kéthónapi
fogházra
ítélte az ön— Majd értesítjük,
akkor iöüön
— monÉrzctcs Katona Istvánt, aki mejr is nyugodott dották.

afeézmilvestaisaaraellesi
foglalnak állást

(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 )
Az egész ország iparosságát most a kereskedelemügyi miniszter leirata foglalkoztatja, amely választ
kíván arra a kérdésre, hogy akarja-e az iparosság
az ipartestületek fölé helyezendő központi szerv
felállítását, vagy pedig helyesebbnek tartanák, ha
a meglevő kereskedelmi és iparkamarák keretében
harmadik osztály állíttatnék fel a kézmüvesiparosság számára, amely önállóan hozhatna határozatokat. A miniszternek erre a körlevelére az ipartestületek február 3-ig tartoznak választ adni.
Az ország ipartestületeinek egyrésze már foglalkozott a miniszter leiratával és az eddig beérkezett jelentésekből az tűnik ki, hogy azok at
nagy Ipartestü'eiek, amelyek ismerik a viszonyokat, serra a kézmüveskamar» e'.Ieu foglalnak állást.
Tegnap foglalkozott a miniszter leiratával a budapesti sütőipartestület és az üvegesipartestület és
mindkettő egyhangúlag kimondotta, hogy a kézműveskamara
felállítását
feleslegesnek tartja.
Ugyanilyen a hangulat a budapesti női szabók
ipartestületében is. A vidéki nagy ipartestületek
közül a debreceni leghatározottabban ellenzi a
kézmüveskamarát. A pécsi ipartestület elöljárósága Márovits Andor elnök indítványára szintén elhatározta, hogy ilyen értelmű javaslatot fog közgyűlése elé terjeszteni. Nagyon érdekes a soproni
ipartestület állásfoglalása, amely eddig a kézmüveskamara hívének vallotta magát, Most azonban
Székely Géza ipartestületi elnök egy ujságközleményben, amelyet az összes ipartestületeknek megküldött, bejelenti, hogy testülete a miniszter leirata alapján újólagos megfontolás tárgyává tette
a kérdést és az iparosság uj megterhelése helyeit
a kamarában felállítandó harmadik osztály mellett
foglal állást.
A soproni ipartestületnek ez az állásfoglalása
körülbelül fedi azt, amit Gombos István, a szegedi ipartestület szabóipari szakosztályának elnöke
a Délmagyarország keddi számában irt meg. Ezzel
a cikkel egyidejűleg Gombos István bejelentette
az Ipartestületek Országos Szövetségénél is, hogy
a szövetségnél viselt alelnöki tisztéről lemond,
mert meggyőződött róla, hogy a szövetség vezetői
az ogész mozgalommai tulafdon^épeu csak személyi törekvéseiket takarják. Gombos Istvánnak ez a
cikke, amelyet több vidéki lap is átvett, természetesen igen kellemetlenül érintette a kézműveskamara híveit, mert érzik, hogy ez a szegedi iparosság szavazatát érezhetően fogja befolyásolni.
A szegedi iparosság körében egyébként mindinkább
az a meggyőződés kezd lábrakapnL, hogy az egész
kézmüveskamarai mozgalom talajdonképen politikai célokai szolgál és a célja az, hogy a túlfűtött
ambícióval dolgozó vezérnek a járszalagjára fűzze.
A független gondolkozású iparosok éppen azért a
február 3-iki gyűlésen határozottan ki akarják
mondani, hogy az egész kézmüveskamarai mozgalmat ellenzik és semmiféle ilyen uj alakulásban
résztvenni nem kivannak.
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A Bástya—Ferencváros mérkőzést
végérvényesen a Bástya javára Igazolta
az MLSz országos feíebbvlíelf bizottsága

(Budapesti
tudósítónk
telefon
jelentése.)
A Magyar Labdarugó Szövetség országos felebbviteli bizottsága, amely a futballsportban
á Kúriát jelenti, csütörtökön este tárgyalta a
Bástya—Ferencváros ügyet és határozatával
szankcionálta a II. íoku döntést,

azonban a bizottság elutasította és nyomban
megkezdték a párbeszédeket. Neuweit E m i l
arra hivatkozott, hogy a játéknak 90 percig
kel1 tartania, senki sem hibás abban, hogy ezt
a játékidőt kitölteni nem sikerült, kétségtelen
tehát, hogy a mérkőzést
újra kell
játszani
A Bástya képviseletében Kőszegi Imre ráamennyiben a Ferencváros felemutatott arra, hogy a két alsófoku ítélet inlősségéi megállapítva, a mérkőzést 1:0 arányban a Bástya Ja« dokolása m á r megállapította Ferencváros vétvára igazolta.
kességét az incidensért és mind a k^ttő elvetette
az ujrajátszás lehetőségét.
A bizottság ülésén Tibor
Lajos elnökölt,
tagjai Reiehart,
Pártos, Szűcs és Tarján volA bizottság ezután egyórás tanácskozás
után
tak. Az ülés megnyitása után Ncuwelt
Emil, hozta meg határozatát,
amelyben megállapía Ferencváros képviselője kifogást emelt Tar- totta a Ferencváros felelősségét és a mérkőzést
ján bizottsági tagsága ellen, ezt a kifogást a Bástya javára igazolta.

Kitűnően sikerült a kisvasul
motorosmozdonyának első prőiiautja
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Csütörtökön délntán tartották meg a kisvasút most érkezett motorosmozdonyának házipróbáját. Az uj
mozdony délután négy óra tiz perckor indult el
a Rudolf-téri végállomásról egy személykocsival,
amelyben a házipróba ellenőrzőbizottsága kapott
helyet. A város hatóságát Fodor Jenő polgármesterhelyettes, Ftack Lipót és dr. Csonka Miklós
tanácsnokok, Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, Mihályffy László műszaki tanácsos és dr.
Taróczy Mihály tiszti főügyész képviselték, a
Magyar Állami Gépgyárat Árpád Gyula főmérnök,
a Ganz Villamossági Részvénytársaságot Balogh
István, a Szegedi Közúti Vaspálya Részvénytársaságot Korányi Jenő igazgató képviselte.
A próbaút négy óra tiz perckor kezdődött. A

a legnemesebb fajiakból
ínyencek é s hozzáértők
számára összeállítóit Illa*
fos keverék.
V« kg. P 3 - 2 0 .
1.6

mozdony harminc perc alatt ért el Kunhalomig,
útközben két állomásnál állt meg. A kísérlet nagyszerűen sikerült és teljes mértékben beváltotta
az ujtipusu mozdonyokhoz fűzött várakozásokat.
A kereskedelmi miniszter felkérésére a város
az egyik uj motorosmozdonyt kiadja a gyárnak,
hogy az kiállítsa a bareelóniai világkiállításon.
Egyelőre még csak a csütörtökön kipróbált mozdony érkezett meg Szegedre, néhány napon belül megérkezik a második és még ebben a hónapban a másik kettőt is leszállítja a gyár.
A hivatalos próba, amelyen a kereskedelmi miniszter szakértője is résztvesz, hogy kiadhassa
a motorosmozdonyok üzemi engedélyét, valószínűleg a jövő héten lesz.

Zsinegelési kísérletek az Erdólyi-pör
tárgyalásán
Budapest, január 17. Az Erdélyi-pör mai tárgyalásán Kenyeres Balázs egyetemi tanár terjesztette elő szakvéleményét. Kenyeres Balázs hangoztatta, hogy véleményét Minich professzorral
együtt alkotta meg, de tekintettel arra, hogy a
kérdések egész tömege állott elő, legalább főbb
vonásokban előadja a maga álláspontját. Az orvosprofesszor eló'adta, hogy a halál okát kutatva,
feltétlenül szükséges a vizsgálat eredményére és
a fényképekre is támaszkodni, figyelembe kell
venni a boncjegyzőkönyveket és a vegyvizsgálata
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jegyzőkönyveket is. Elsőrangú adat a boncolási
adat Meg van állapítva az, hogy a boncolást déltől este S óráig végezték az orvosok, tehát bőséges idő állott rendelkezésre,
hogy a szakértők
mindent alaposan megvizsgáljanak.
Ebből is látszik, hogy az orvosok mennyire tárgyilagosan
jártak cl, hogy véleményükben fulladásos halált
állapítottak meg és ezek ellenére kiemelték, hogy
nincsenek jelen a fulladásos halálra jellemző
jelenségek, noha ez a megállapítás saját maguk
ellen szól. Jellemző tárgyilagosságukra az is, hogy
félretették a nyakbőrt és a megvizsgált belső szerveket azért, hogy esetleg mások is megvizitálhassák a felülvizsgálat során.
Az általuk készített fényképekkel szemben a főtárgyalás során bizonyos aggályok merültek fel,
kiderült azonban, hogy a fényképek és a hulláról
szóló leírás különiböző időben készült. A fénykép sokszor másként tüntet fel egyes tárgyakat,
mint a valóságban, például sokkal jobban kidomborít valamit, ami közelben van, mint a távoliakat. Kijelentette ezután az orvosprofesszor, hogy

KORZÓ MOZI

Yárkenyl Miliáiv és Phüis Haver

Chicagi

főszereplésével

a Belvárosi Moziban.
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Bur cszk ti íeivonisbao.
E. ..Jisok kezd'te 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5. 7, 0 ómkor

Szeged, Klauzál tér 2. s « .
de ezek a betegségek egy 25 éves egyénen a,
halált nem okozhatják anélkül, hogy a boncolási
megfelelő betegség nyomait ki ne mulatná.
Ezután a védelem szakértője, dr. Kelemen An«5
dor kezdte meg véleményének az ismertetését.'!
Forgács Anna brom, morfium és kokainélvezetétj
ismertette. Majd a boncolási jegyzőkönyv hibái-;
nak a taglalására tért át. Szerinte

alaptalan
az a vélemény, mely szerint
Forgács Annát kézzel fojtották volna meg,
hiszen a nyakon talált elváltozások egyáltalán nemi
jellegzetesek zsinegelésre. Megállapította azt is.1
hogy a Forgács Anna nyakán talált sáv egy által áaj
nem tipikus zsinegelési barázda. Az elmondott
takat

a szakértő szemléltetően is bemutatja egy
ott tartózkodó
nőn. A főorvos a spárgát
rátette a nő nyakára, megkötötte a zsineget, két ujját a zsineg és a nyakbőr
közé helyezte és csavarni, kezdte, CL zajneget.
Bemutatta, hogy éppen ellenkező irányban fordulj
a zsineg, mint ahogy Forgács Anna nyakán láH
ható. Szerinte a nyakon talált elváltozások ugyisl
létrejöhettek, hogy a bőrt fedő hám lehorzsoló^
dott. Az orvosszakértő előterjesztését az elnök!
félbeszakította és a tárgyalis folytatását szomj-';
batra halasztotta.

Értesítés.

I

semmiféle komoly aggálg nem merült fel
a jegyzőkönyv hűsége tekintetében.
A ujiicolási jegyzőkönyv egyes részleteit ismertetve azt mondotta, hogy mivel a hulla háromszor 24 óra múlva került csa'^ boncolás alá,
rothadási jelenségek voltak, de nem nagyfoknak
és lényeges változást nem idézlek elő. Az eiryes
szervekben
komolg betegségek feleire egyáltalán nem
lehetett
következtetni.
Ami az idegbetegséget illeti, lehetséges, hogy
Forgács Anna hisztériás, vagy neuraszténiás volt,
immmtwnanamsmm

Január 18., 19., 20-án,
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A Kőbányai Polgári
S e r f ő z ő világhírű
SZENT ISTVÁN

Porfersör

az alanti üzletekben állán- M
dóan frissen csapolva
kapható:

Orosházán:
„Központi*

szálloda

éttermeiben

Széchenyi Miklós tér 3.

Kiskunfélegyházán :

„Korona 44 SZEGEDEN:
szálloda
éttermeiben
Knappé János
éttermeiben
Vár ucca 2.

Kasa-szálloda
éttermeiben
Malcón:
éttermeiben
fér
17.
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h
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Itídi Pál ucca 1.

Kandala

Sándor
vendéglőjében
Szentest ut 27.
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- Róm
Piroska vl. Protcstáns Piroska. Nap kel 7
12
perckor, nyugszik 4 óra 40 perckor.
A Somogy i-könvvtár nyitva délelőtt 10— l-ig, délután 4—7-ig. A uiuzeuni nyitva délelőtt 10—J '¿l-ig,
délután zárva.
Egyetemi könyvtár (központi cgvetem 1 emelet) nyitva d. e. 8-1.ig, d. u 3-7-ig.
Szcgedcu a gyógyszertárak közül szolgálatol tar.
tanuk: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59.
(Tel. 006.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20.
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel 359.)
Moldvány Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1. ÍTeL
816.) Nagy György, Boldogasszony sugárul 31.
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.)
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— Száraz fagy. A Meteorológiai Intézet jelentése:
Hazánkban a viharos északi szeleket kisebb menynyiségü havazások előzték meg. A hőmérséklet
tna éjjel is u legtöbb helyen —10 foknál alacsonyabb volt. Budapesten délben a hőmérséklet
— 8 fok Celsius volt. Jóslat: Egyelőre hideg és
inkább száraz idő várható.
— Csütörtökön kilenc fok tiideg volt SzsgedenA szegedi egyetemi földrajzi intézetnek meteorológiai állomása ielenti, hogy csütörtökön a hőmérő
legmagasabb állása —2.00 fok Celsius, a legalacsonyabb — 9.4 fok Celsius volt. A.barométer adata
a tengerszinre redukálva reggel 746.6 mm., délben
718.8 mm. volt, tehát emelkedett. A levegő relatív
páratartalma reggel 75, délben S4 százalék volt.
A szél iránya reggel északnyugati, délben nyugati
és erőssége 6 volt, tehát igen erős.
— Az alkalmazottak választójogi bejelentése. Az
országgyűlési képviselők választásáról szóló 1925:
XXVI. tcikk (a szövegben T."> 29. §-a 12. bekezdése
szerint minden állami, törvényhatósági, vagy községi hatóság, intézet vagy közüzem, továbbá minden közintézet, közalap, alapiivány és nyilvános
számadásra köte'ezett vállalat vezetője köteles a
veretése alatt álló hatóság, intézet, üzeui, intézmény vagy vállalat állandó alkalmazottairól, valamint a nyilvános, vagy nvílvánossági joggal felruházott tanintézet fentartója az intézetnél alkalmazott tanári személyzet tagjairól és egyéb állandó
alkalmazottairól évenkint pontos jegyzéket készíteni és azt az alkalmazottak lakóhelye szerint
illetékes községi elöljárósághoz (város tanácsához)
január 1—31-ikc közt megküldeni. A szükséges
jegyzékek a főjegyzői hivatalban, Városháza I. cm.
8. szám al^tt adatnak k i
— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc József
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete
által
rendezett ezévi szabadegyetemi előadások uj sorozatának keretében ma, pénteken délután 6 órakor dr. I m r e Sándor egyetemi tanár a m ü v e i t
e m b e r ős az ö n n e v e l é s r ő l fog előadást
tartani az egyetem aulájában (Központi egyetem,
II. emelet)." Beléptidij S0 fillér, tanulóknak 40
fillér.
x Falacelsius gyógysör Dreherbcu csapon. 290

— Lejárt a Társadalombiztosítóba való bejelentés határideje. A szegedi kereskedelmi és iparkamara arról értesült, hogy bár az Országos Társadalombiztosító Intézetnél a bejelentéseket
a
munkaadóknak január 15-ig meg kellett volna ejteni, Szegeden még mindig többszázan vannak,
akik alkalmazottaikat nem jelentették be. Ez a
inu'asztás 100 peu^öig terjedő pénzbüntetést vonhat maga után, miért is a munkaadók saját érdokükben cselekszenek, ha az eddig nem teljesített
bejelentési kötelezettségnek haladéktalanul megfelelnek.
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken délután
félőt órakor.
— A törvényszékről. Ur. R á c z Andor törvényszéki biró hosszabb betegszabadságáról bevonult
és a törvényszék Gőmöry-tanácsában régi beosztását elfoglalta.

x Divatos korcsolyázó szvetferek és
eayéb köíöífóruk dus választékban Lampel és Hegyi cégnél. Gyári árak!
-js

102ÍÍ január IS.

Bágyadt, levert, dolgozni képtelen
egyéneknél a fmnészetes „F-renc József"
keserűvíz szabaddá feszi a vérkeringési és
emeli e gondolkodó és munkaképességet Beható kArh(57? iriwírMek alapián bebizonyult'
hogy a Ferenc József vfz szellemi munkásoknál, neuraszténiá« embereknél és betegeskedő
asszonyoknál rendkívül fólékonv hatású gyo*
mor» ésbélffs7fHó szer. Kapható ayóoyszertárakhnn. f'roci^r'áVhan
fíi«!7ernzl®'<»1{t>f>n. B.4

A vöröskereszt szinházl matinéja
A Vöröskereszt Egyletnek vasárnap délelőtt
11 órakor a városi színházban tartandó díszelőadása iránt rendkívül érdeklődés nyilvánult meg,
P. Gaizler Lola és Oevkoij Kornél legszebb operaáriákkal fogják a közönséget gyönyörködtetni,
Nádor Mária Olga zongoraművésznő szegedi első
bemutatkozását pedig a beavatottak, akik figyelemmel kisérték a bécsi zeneakadémia kiváltságos
tehetségű volt tanítványának fiatalsága ellenére
is hatalmas ívelésű művészi kibontakozását a
zenei élet eseményének tekintik. A színház művészgárdája uagy ambícióval készül Berezeg Ferenc Baba ha cirnü egyfelvonásosára, amelynek
tárgya a megszálló csapatok megjelenése és határkijelölése, komikus formában fogja emlékezetünkbe idézni azokat a fájdalmas emlékű időket, amelyeket városunk is közvetlenül átélt
A szinházi pénztár a jegyek kiadását már megkezdette, ugyanitt vehetik át jegyeiket mindazok,
akik igényüket bárhol előjegyeztették.

— A primadonna sajlúpöro. A szegedi törvényszék Vild-tanácsa pénteken reggel tárgyalta a
szegedi kurzuslap sajtöpörét, amelyet ellene Zöldh e l y i Anna, a szegedi színház volt primadonnája indított A pör megindítására az adolt okot
— mint ismeretes —, hogy az emlékezetes Zöldhelyi—Jávor-féle affér alkalmával a kurzuslap tudósítást közölt, amelynek több kitételét Zöldhelyi
Anna magrra nézve sértőnek találta.
x Gondo'jon rá. Olvasóink emlékezetébe szeretnénk idézni, hogy semilyen meghűlést, bármily Dr. Banner János előadása
ártatlan látszata is volna, figyelmen kivül hagy- a szegedi pénzverdéről
junk. Amint az első tünetek mutatkoznak, szedAz Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti
jünk néhány A s p i r i n - t a b l e t t á t és ismételjük ezt minden 3—4 órában. Minden gyógyszer- szakosztálya csütöriökön este tartotta ebben az
tárban eredeti »Bayer« csomagolásban zöld szalag- évben első felolvasó ülését. Az ülésen dr. Buday
Árpád egyetemi tanár elnökölt Dr. Banner János
gal kaphatók.
egyetemi magántanár a »Szegedi pénzverdo kérx Bach — fa, szén, koksz — a régi szolid cég.
dése« címen tartott előadást Elöljáróban meg- Fölmentették az elmebeteg feh séggyiftosí. állapította, hogy az eddigi irodalmi adatok csak
Debrecenből jelentik: U r b á n Antal hajdudorogi feltételesen beszélnek a szegedi pénzverde léteföldmives 1927. decemberében konyhakéssel meg- zéséről és egyebet eddig nem sikerült megállapíölte feleségét, megsebesítette a náluk tartózkodó tani, minthogy valószínűleg volt pénzverde. E
Brán Imrcnét, majd a mestergerendára felakasz- megállapításnak közös a forrása minden e kérdéstotta magát, de idejében levágták. A debreceni tör- sel foglalkozó történésznél: a pápai tized lajstrovényszék Urbánt, aki az orvosszakértők véleménye j moknak a XIV. századra vonatkozó három adata.
szerint elmebetegséget szimulált, 15 évi fegyház- i Ez sem beszél szegedi pénzverőről, csak sz-grdl
büntetéssel sújtotta. A debreceni ítélőtábla el- ' snlyokról és szegedi pénzekről.
Megállapította,
rendelte Urbán Antalnak az igazságügyi orvosi hogy ha a XIV. század sovány adatai csak feltanács által való felülvizsgálását. A tanács véle- tételes megállapításokra vezetlek, annál kevésbé
ménye szerint Urbán súlyos ön- és közveszélyes bizonyítható, hogy már az Árpád-korban lelt volna
elmebetegségben szenved. A tábla a megállapítások
pénzverde. Ezt a kérdést egy 1221. évi oklevél
alapján Urbán Antalt felmentette azzal az indo- vetette fel, amelyben a csanádi egyházmegye tekolással, hogy a vádlott már a gyilkosság elköve- rületen működő pénzverőről van szó, amelynek
tése idején is súlyos elmebetegségben szenvedett
közelebbi helye azonban nincs megjelölve. Ebből
Urbánt elmegyógyintézetben helyezik el.
az adatból következtettek arra, bogv ez csak Szex Valóban elegáns estélyi és báli cipők közis- geden lehetett s innen későbben Lippára helyezmerten jó minőségben és olcsón Del-Eá-nál kap- ték át. Ennek a gondolatnak azonban ellentmond
hatók. Kárász-ucca 14.
69 a pápai tized lajstrom ama feljegyzése, amely
x A Belvárosi f.ttcremben Rácz Józsi muzsikál, szerint Szeged ebben az időben (Ortvay megállapí| »Ma harcsás-kel, turóscsusza «
55 tása szerint 1514-ig) a kalocsai egyházmegyéhez
tartozott.
Behatóan foglalkozott ezután dr. Lugosi Dömének a Dugonics monográfiájában közölt vonatkozó
adataival Előadását azzal fejezte be, hogy a kérdést tehát még korántsem lehet eldöntöttnek tekinteni.
Dr. Banner Jánost előadása végén a hallgatóság
megtapsolta.
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— Az adóhivatal tájékoztatója. Ha valamely köztartozásért több személy egyetemlegesen felel, a
kirótt egész köztartozás azok bármelyikétől beszedhető, az egyik által teljesített fizetéssel azonban a kötelezettség alól valamennyien szabadulnak. A hagyatékot terhelő köztartozásokért az
örökősök örökrészük ereiéig felelnek.

x Saját köföffártiayárunk gyönyörű
korcsolyagarnitura modeltdarabjait gyári
áron árusiljuk. Lampel és Hegyi.
203
— Tüz az aj bonvéd aktanyában. Csütörtökön
délben az uj honvédlaktanyában kéménytüz következtében az első emelet menyezete meggyulladt
A tüzet a kivonult tűzoltóság a laktanyaőrség segítségével meg idejében lokalizálta.
x Telefonon „Kéry-autólaxif srám nélkül kérjen. 47
— Nyi'atkozat. Nagys. Joachim Ferenc festőművész urnák, Szeged. Az Alföldi Művészek Egyesületének 1928. évi junius hóban tcrlott első tárlatán sajnálatos félreértések folytán keletkezett
kellemetlenségeket uagyon sajnálom, hogy megtörténtek és azokért midőn bocsánatot kérek, kérem, hogy az ügyet meg nem történtnek tekinteni
szíveskedjék. Tisztelettel Hadadi Emma.
281
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1929 j a n u á r 18.
— A tábla Is felmentette Bcrceíl Anzelm Károlyt
a szeméremsértés vádja alól. A szegedi Ítélőtábla
Skultétg-tanácsa csütörtökön tárgyalta Bcrceli Anzelm Károly, az ismert fiatal költő nyomtatvány
utján elkövetett
szeméremsértést
bünpörét. Az
ügyészség a vádlottnak *Mita cimü könyvéből
nyolc
vmct
inkriminált,
amelyek
tartalma, a vád szerint, sértik a szemércmérzéket.
A szegedi törvényszék kihallgatta dr. Zolnai Béla
egyetemi tanárt, akinek véleménye szerint űz inkriminált
versek annyira
művésziek,
hogy a kőlt6
lirai csapongása
semmiesetre
sem sóftő
A törvényszék Berceii Anzelm Károlyt a vád alól a
szakértői vélemény alapján felmentette. Az ítélet
ellen azonban a vád felebbezést jelentett be és
az ügy Így került a tábla elő. A vádat dr. Boross
Dezső főügyész, a védelmet dr. Szélt János képviselte. A tábla csütörtöki tárgyalásán a törvényszék felmentő
ítéletét, annak
indokaival
együtt
helybenhagyta.
A felmentő ítélet ellen a vád
semmiségi panaszt jelentett be és igy az ügy aktái
végső fokon a Kúria elé kerülnek.
x A tea szú enyhe, édes illatot, tarka lámpák
bágyadt fényét, ismeretlen hangszerek muzsikáját
varázsolja elénk. A zümmögő teaüst mellett szinte
élvezzük azt a hangulatot keltő erőt, amelyet a
tea magában rejt. A Queen sblend, a Meinl-cég
tcakeverék-kü'önl"gcsségo a legjobb!
— Megfojtottak egy lyoni szépasszonyt és bele9obfák a folyóba. Lyonból jelentik: Lyon egyiklegszebb asszonyának a holttestét néhány nappal
Ezelőtt a Rhone vizéből fogták ki. A vizsgálat
megállapította, hogy az asszonyt előbb zsinórral
megfojtották, majd később lökték a vizbe. Valószínű, hogy a gyilkosságot az asszony egyik udvarlója követte el, aki, mint megállapították, az
asszonyt lakásáról elcsalta és erőszakos fenyegetésekkel akarta rávenni, hogy csalja meg az urát.
A nő ugylátszik ellenkezett, mire az udvarló meg5Ke.
, x Révész-tánciskolában egyetemi hallgatók részére uj tánctanfolyam kezdődik. Jelentkezni lehet naponta este 8 órától. Az uj esti tanfolyam
kedd, péntek és vasárnap fél 9 órakor tartja
íőráit. Magánórák egész nap.
x Rádió, villany. Deutsch Karász-u. Tel 8-71.
.'»iniMmjJMimmuun«
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műsora
Budapest. 9.15: A Temesváry—Kerpely—Polgártrió hangversenye. 12: Déli harangszó az egyetemi
templomból, időjárásjelentés, hirek. 12.20: Gramofonhangverseny. 16: Józsa Rezső mesedélutánja.
17.10: A Magyar Rádió Újság félórája. 17.35: Bura
Sándor és cigányzenekarának hangversenye. 18.50:
Francia nyelvlecke (dr. Garzó Miklós). 19.30: A
tn. kir. Operaház »Hoffmann meséi« előadása. 22
óra 35 perc: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek és az asztali tennisz világbajnokság ötödik
napi eredményei. 22.50: Az Emke-kávéházból Rigó Jancsi és cigányzenekarának hangversenye. —
Bécs. 16: Hangverseny. 19.30: A. Schönber Gurzelieder« dalmüvének előadása. 21.30: Hangverseny. — Berlin. 16.30: Gordonka- és zongoraliangverseny. 20.30: Szimfonikus hangverseny. — Bordeaux. 19.30: Szemelvények Masscnet »Manón« c.
operájából. 20: Zongorahangverseny Debussy és
Chopin müveiből. 22.30: Tánczene. — Daventry.
Experimentei. 15: Orgonahangverseny. 18.30: Kfinynyü zene. 20: Augus Michie (bariton) hangversenye. 20.30: Népdalok. 21: A házizenekar hangversenye. 22.15: Tánczene. — Hilversum. 19.41: Kamarazene. 21.35: Kamarazene. 21.55: A há-.izenekar hangversenye. — Lelpzig. 15: Szórakoz'ató zene. 20: A szimfőnikus zenekar hangversenye —
London. Daventry. 1230: Orgonahangverseny. 13:
Hangverseny. 16.30: Zenekari hangverseny. 20: B.
B. C. Szimfőnikus hangverseny. 21.15: A ^¡mfónikus hangverseny folytatása. 2?: Tánczen®.
—
Milanóő. 12.30: Hangverseny. 18.30: Jelzés, jazzband. 20.30: Szimfőnikus hangverseny. — München. 16.30: Zene. 20.15: A házizenekar hangversenye. — Prága. 16.30: Hang-^rseny. 19: Foerster
»Jessika« c. operájának közvetítése. — Róma. 20
óra 45 perc; Részletek Kálmán Imre Brjsd£r<
cimü operettjéből. — Toulousc. 12.45: Zongorahangverseny. 13: Schubert zene. 20.30: Arg^'.inai
dalok gitárkisérettel. 21: Nagy zenekari hangverseny. Í— Varsó. 17.55: Hangverseny. 20.tr: Füharmonikus zenekari hangverseny. — Zürich. 13: A
házizenekar hangversenye. 16: Tánczene 'közvetítése a Carlton-Hotclböl. 17.15: Gramoíonzcne.
Wt-M-MIMMIW'iJniiiM.BJJIUJIUUlJilupmiMllJJIU.IUJ.imif^lM.. Ml . i""—" •

S&fmiifáse é s

hiüvéssztít*

Szesiigyőrgyi L á s z l ó hegedüesíje
Nem a csodagyerek Szentgyörgyi László állt
csütörtök este hallgatói előtt, haaem a bontakozó
férfierőktől duzzadó ifjúi tehetség, akiben az életkor tavaszából ki-kirobbanó változások forradalma dul. Megható és egyben lenyűgöző szenzáció
volt hegedüjátéka. Csupa hév, csupa nemes szenvedély, őszinte, hivő áhítat, amelyből néha szinte
féktelenül tört elő a művészt erjesztő, feszítő
energia. Veszedelmes korban van most Szent
györgyi László, minden mázsás súllyal fekszik
lelkén, a tizennyoleévesék csillagos ábrándjai, hódító vágyai és a gyermekekben túlzottan megnagyobbodott öntudatosáig, fogékonyság, érzékenység. Gyengébb fából faragott miivészegyéniségek
ebben a korban nemcsak hangjukban, de művészi
kifejezésükben is Imitálnak, szeszélyesek, mindez
azonban Szentgyörgyiben rendkívüli színekből öszszerakott mozaikképet ad és a zsenialitás hatalmas vonzásával horgonyozza le a közönséget Kivételes művész a fiatal Szentgyörgyi. Tónusának
sötéttüzü bársonyos felülete, technikájának szinte
ördöngös ügyessége a nagy technikus virtuózok
útját mutatná, ha nem lakozna az lfju művészben
elérzékenyedő, költői kedély, forrón lüktető emberi sziv. Szentgyörgyiben így minden kellék meg
van ahoz, hogy karrierjének gyors forgásában
a művészetnek olyan reprezentánsa alakuljon k!,
aki mindenben födi a művész szó alatt értendő
tökéletességet
Ma az ifjúság aranyozza be zabolátlan temperamentumát, holnap már a küzkö'lő ember vajúdó
érzései viharozhatnak benne. Sreaígyörgyit a Sturm
und Drahgban azonban nem kell félteni, Szentgyörgyi a csodagyerek nem fogja elnyomni az érett
müvészegyéniséget.
Műsorának kiemelkedő pontja Paganini:
D-dur
Hegedűversenye volt Nem ismert nehézségeket,
mint a gyerekjátékon száguldott i t boszorkányos
futamokon. Corelli La Fóliában viszont valósággal
megrendítő mélységeit tárta fel az érzéseknek.
Hubay, Elgar, Kreisler, Sarasaié egy-egy apróságával mindég növekvő tetszést váltott ki.
A hallgatóság, amely ezúttal nem túlságosan
pártolta a magyar művészetnek ezen emelkedő
csillagát és még félig sem töltötte meg a Tisza
nagytermét, alig tudott betelni az ifjú hegedűs
játékáva!, tapsolt ünnepelt, rég láto'.t lelkesedéssel.
Szenígyőrgyi Lászlót uővére, Szentgyörgyi Erzsébet kisérte zongorán finom muzikalitással.

Szegedi Leányegyleí
23-iki, szerdai nagy müvészestje nemcsak Szegeden, hanem a közeli városokban a szenzáció erejével hatott, úgyhogy tömegesen jegyzik a jegyeket.
Ascher, Karinthy, Kollár, Rosti Magda minden
száma magas művészi produkció.

A színházi iroda iiirei
Dorottya. Ezen ->. héten még csak ma este szerepel a színház műsorán
Kacsóh Pongrácnak
posthumus vigjá'éka, mely az egész ország érdeklődését felkeltette. A főszerepeket továbbra is A.
Harnmth Hilda, Sz. Patkós Irma, Hont Erzsébet,
mint vendég, Szórád, Bihari, Szakáts. Arany, SziIassv és Veszely játszák.
Bölcsődal. Fodor László vigjátekujdonságának
szombat esti bemutató előadása iránt a világhírű
vígjátékiról megiCstő páratlan érdeklődés mutatkoz'V A rendkívül mulatságos és szellemes vigjátéhíjdonság főszerepeit Pártos Klári, Bojár Lili,
Wlassics Györgyi, Főidényi, Vágó, Nagy György.
Kováts, Herczeg, Veszély és Rónai játszák.
Szombaton délután rendkívül mérsékelt hely.
árakkal: Három a kislány.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Végre
egy úriasszony.
Diszmaliné vasárnap délelőtt a városi szinbázhun. Albrecht királyi herceg fővédnöksége alatt
vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel a Magyar Vöröskereszt Egylet szeged-városi választmánya fényes
külsőségek között diszmatinét rendez. Az értékes
műsort Herczeg F°.r?nc Baba hu cimü egyfelvonásos irredenta komédiája fejezi be, melynek foszt rcpqit' a társulat legjelesebb erői játszák.
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A Vasas birkózók Szegeden
A budapesti Vasasok kiváló birkózóinak vasárnapi szereplése az előjelekből Ítélve, nagy érdekességnek Ígérkezik. Ugyanis a rendező SzMTE
birkózó gárdájának, illetve vezetőségének a vendégcsapat vezetőségével sikerült olyan megállapodást létesíteni, hogy a legjobb csapatukkal, illetve
a válogatott
keretben
lévő
tagokkal
együtt jöjjenek Szegedri. így minden tekintatben
nívós, izgalmas sportesemény lesz a vasárnapi
verseny.
SchTrartz az Aradon töltött szabadságát nem
töltötte teljes pihenéssel. Tréningekre az AMTEpályára Járt, sőt egy barátságos mérkőzésen is
résztvett az AMTE színeiben. Az Egyetértés, a legújabb I. oszt. csapat volt az ejlenfele, amelyet
7:l-re győztek le.
Uj aradi futballistát fog a Ferencváros szerződtetni. K o l u m b á n r ó l , az AAC bekkjcről van
sző, aki eddig katonáskodott és most leszerelt.
A Bástya tornatermi tréningjét a zsidó iskola
tornatermében kezdi meg.
Hadraba Béla meghalt. Hadraba Béla, a SzATC
ismert nagytehetségű birkózója hosszas szenvedés
után 23 éves korában meghalt. Temetésén, amely
csütörtökön ment végbe, a Magyar Birkózó Szövetség déli kerülete és a SzAK nevében Villányi
Armand mondott bűcsubcszédet.

Tífesdfe
Zürichi deviza zárlat: Párís 20.32, London
23.21.75, Newyork 520.00, Brüsszel 72.2S. Milánó
27.20.5, Madrid 84.90, Amsterdam 208.45, Berlin
123.60, Bécs 73.07.5, Szófia 3.73.5, Prága 13.38.5,
Varsó 58.20, Budapest 90.68.5, Belgrád 9.12.75, Bakarest 3.12.5.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.70—27.85,
Belga frank 7950—79.80, Cseh korona 16.91.5—
16.995, Dán korona 132.55—153.15, Dinár 9.97—
10.03, Dollár 570.65-572.65, Francia frank 22.4522.65, Hollandi forint 229.20-230.20, Lengyel Zloty
64.10-64.40, Leu 3.40.5-3.46.5, Lira 29.90-30.15,
Német márka 135.97.5—130.47.5, Norvég korona
152.45-153.05,
Osztrák schilling S0.37.5-80.72Ü,
Spanyol pezeta 93.30—93.90, Svájci frank 110.20—
110.60, Svéd korona 152.90-153.50.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es tiszavidéki 24.75-24.95, felsőtiszavidéki 24.60-24.80,
egyéb 24.30—24.50, 78-as tiszavidéki 25.00—25.20,
felső tiszavidéki 24.85-25.05j egyéb 2455-24.75,
79-es tiszavidéki 25.25—25.40, felsőtiszavidéki 23.05
-25.20, egyéb 24.30-25.00, SO-as tiszavidéki 25.35
-23.50, felsőtiszavidéki 25.15-25.30, egyéb 24.90
—25.10 Rozs pestvidéki és egyéb 22.40—22.55. Zab
L 24.75-25.00, közép 24.50-24.75. Tengeri tiszántúli 27.20-27.40, egyéb 26.45—26.65. Buzakorpa 19.C0
—19.50. Irányzat szilárd, a forgalom csekély.
Irányzat: A külföldi piacok ősztönző hatása a
tőzsdére nem volt befolyással. Nyitástól kezdve
rendkívül csendes és üzlettelen volt a forgalom.
Kezdetben inkább kisebb áresések voltak túlsúlyban, később némi javulás mutatkozott. Kivételes
áremelkedés csak Bauxitnál mutatkozott, melyet
külföldi számlára vásároltak. Kisebb arányú áresés csak Feltennél fordult elő, egyébként pedig
piac csak lényegtelen változásokat mutat fel. Zárlatkor az irányzat egyenetlen, üzlettelen, a fixpiac
tartott, a valutapiacon csak lényegtelen változásokvoltak.
Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza tartott.
Márc. 120, máj. 123 egyketted, juL 125 cgynyolcad
—egynegyed. Tengeri szilárd. Márc. 97 egyketted,
máj. 100 háromnyolcad, jul. 102. Zab szilárd. Márc.
51, máj. 51 egynegyed, juL 48 egyketted. Rozs
alig tartott. Mára 105 hétnyolcad, máj. 108x jul.
106 egyketted.

Rúd lik
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az ékszer? Kovácscsónakkészllőné!
ha a készítőnél vesszJk. rendeljük, vagy javíttatjuk,
ott első kézből kapjuk 6s csak munkadijat kell
Hó- és
sároipik javításaS9 racrt
és Varga Dezső vasXereskedftnél
fizetni. F . M o l n á r B é l J & ö é aranyműves Kölcsey
szakszerűen, gyorsan és olcsón a
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f^rász

acea

6.

. Jkor

^JílCIjrJÍ

ucca 1. -" Brilliánao!,- át/ojrlalása megvárható. Ezüsttfzős. a: ari.yo/4:1 Hetik ijlök szakszerű javítása.
23p
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1920 január 15.

Szened

sz. Ыг. városi

BÍTlctsziinef.

8 órai kérdette'.

Fóntefc rsfo

szirt fiáz

Doroiíya
Öaluiü 3 felvonásban. Szöveget irta és zenéjét
szerzette: Kacsóh Pongrácz. Rendezi: Sziklai Jenő.
Vezényli: Beck Miklós.
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Apróhirdetések
BÚTOROK

szoba 3

6-76

ielefon hívásra minden
mennyiségben azonnal
stíiüiW.

1БШШ1

Deuíscli és Klein cég

Három szobás modern lakás

Orany

P norr Utóda 2a
János arca I X

azonnal kiadandó 'elfpcs né'kfl!.
Bemutatás ez mívesen. K ein Márványlapos hálószobába,
Jontt, Dugón cs tér li. l el. 15-Я tor minden elfogadható ár.
ban eladá. Horváth Mihály
ttfj
5.

Két ágyas, féregmentes
nagy uceai szoba, esetleg
VonyhahasznáJatta] olcsón
kiadó. Felsotiszapart Ütsz.
ej tó t

Grete jeligére levél van,
szobiba ra választ kérnék.

szép szobás jobb házaspárnak febr. l-re kiadá
Alföldi u. 57. Cgyaio'.ltSO
kgr. zsirdisznó eladó.

Bélai Levelét késón kap.
tam, pénteken 4-kor Zászló cs Zergo o. sarkán vár.
jon »Fehér szekfü«.

I-gy szoba-konyhás lakást
keres febr. 1-rc gyermektelen tisztviselő-csatád. —
Ajánla'ok i.Tisztvi-elü« jeligére a kiadóba.

Foglal к

Két intelligensebb fiatalember ismeretségét keressük.
Vd gs't »Loyci és Londt
jeligére.

icüm^ia

Budapestre
kis csatádhoz fiatal lányt
keresek, aki a háztartás
vezetéseben segédkezik. —
Pontos cimü levelet í-Pestre megyek* Jeligére a kiadóba kérek.

a

.Períckt gyors- és gépírónő azonnali belépésre állást keres. »Períekti jeligére.

VSRGD MIHÁLY
Aradi ucca 4.

Villatrvés
szerelési

rádió-

'"•zlctayitáshoa társat kerc6ck. kinek 3—5 ezer pengő pénze van, vagy f dezeto. Szaktudás nem rzfiksegcs. Leveleket »Muszakj«
jeligére kérek a kiadóba.
100 pengőt ki adna kölcsön fiatal nőnek. t c v .
»100« jel. kiadóba.

gyárosnál

SZEGED

Telefon 469.

Mlndenncmll kUt£]«n>i zsineg, « л к ,
ponyva, lótakaró, h e t á u és tennt* liöló,
gyermek hintók. ti<rnoszci'ck
1

gyári

áron

kaphatók.
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A NYUGATI ABLAK ANGYALA

Dadogni kezdtem:
»Mit tartott a szobor a jobb Kezében?...
Dorottya
— —
** —
Harmatli HiTda
Hont Erzsébet
Mária, unokabuga —> —• —
Ön tudja... természetes, hogy tudja-, s valóSári
— — — — — —Patkós Irma
ban égek a vágytól, hogy ép öntől tudjam
Helcssy Kálmán — — >— —Szórád Ferenc
meg én is...«
Bihari Sándor
i(í. Fábry Tamás
— —
»Természetes, hogy tudom!« felelte nevelve.
ifj. Fáhry Tnraás — < • — • — Szakáts Zoltán
»Hát annyira érdekli? Megtisztel vele, ha alSomogyi alispán— — — Arany József
Somogyiné alispánná
— Berezegné
kalmat ad, hogy szerény archeológiai képesVarga Teri
Jutka, leányuk
—
ségeimmel
szolgálatára lehessek. Ha teli át
Vőlegénye
— — „ _ _ Hónai Béla
megengedi azonnal belekezdek egy kis priGynta
Pista, paráddikocsis
— —Szllassy
•
Dayka Margit
vát kollégiumba. Mint egy professzor, ügy-e?.K^ti, szobalány —. —•
Öreg béres
— —
— Bercns József
Tehát: professzor vagyok, uémet professzor...«
Fiatal révész
— —
— Veszély Pál
A hercegnő csengőn" felnevelett, majd mint
öreg révész
— — — —Szilágyi Al-^ár
egy keleti urnő halkan, alig hallhatóan összecsattantotta tenyerét. A következő pillanatban az ajtónyílásban m á r ott állt az esyik
néma tatár szolga. Egy kézlegvintés 1 és a
sárga szellem újra eltűnt, mintha eln- cltc
volna a vastag szőnyegekből mindenütt kiáradó meleg alkonyat
Különös volt ennek az alkonyainak a fénye!
Csak most veitera észre, hogy a sátorszobáLTriemberclv. urifiuk szép
nak nem volt ablaka, de semmiféle más megtzobál baptiatnak. esetleg
nogv választékban, cszól- állapítható fényofrrisa sem- Nem volt időm
ellátással. Deák Ferenc a
ijlott árban 27
18. szám.
Wiesner.
*rad' .i. t>. megállapítani, honnan ered a szelid, a
lenyugvó nap fényéhez hasonlító meleg arany
ATkaiml
vét~11
Tiszta kii'KnbHfiratn
világossága,
mely egyforma erővel áradt szét
Biztos vagyonszerzés!
a szobában. Futólag arra gondoltam, Iv-gv
Jásznaarykunszolnok mef-2 szem "v rr»* e telles et'á- fryo eeyík rendezett faná- talán kék, nappali fényt adó villanylámpa
íís«al finé kül *znnm>tra csn városában piactérnél
t:"ad\ I öw UPÓ' ". 15. em.
van valahol elrejtve a függönyök mögölt s
répt, főmenHel" »z6Iloda, vendéglő, kávéhoz hogy ugvancsak elrejtett, vörös és sá^gaszinü
KUlÖnbcfúratu
.iofirfolvtonossáírgal,
épüle- izzólámpák enyhítik erejét s festik át meleg
Hagy bútorozott szoba viltekkel. 63 méter beépített
alkonyati fénnyé, — de nem tudtam megállalannyal 1—2 személy rcszcuccafronttal, nasry bojr>intV
esetleg háro^odmak
pítani a lámpák helyét. Idővel azt is észrecével, remek nvári kerttel,
Február 1-ére kindő. Fo1929 február f-Ip 45.000 vettem, hogy a fény állandóan változik, a
tior a 5.. 1. ajtó.
pengőért eladó. Vőtelhea vörhenyes fény lassanként zö.des árnyalatokat
18.000 P sziiksésres, tóKbi
kapott; néha szinte azt hihette volna az em; Küfönbejáratu bntorozolt
évekig lör'eszlhefö. R5- ber, hogy hangulatainkhoz idomul, melyek
tzoba egy vnjy két urlemvebbot btéxer
irodáóemek
azonnal
kiadó,
lassú váltakozással fejlődtek ki a váltakozó
ban.
Hortbv M. ucca 2.
f.eohner tér 7, em.
beszélgetés nyomán. — De ez bizonyára csak
(Kultúrpalotánál.) 226
képzelödés volt:
Ktilönbojáratn csinosan bn-

l-a n o r o s z sza'ón
s z é n és ittöfeoKsz

s

MURINK:

Személye!::

forozott, világos szobát keres a Belvárosban gyógyszerész.
„Március l-t61
tilaadú lakó* jeligérc.

s

A fekete íivrés inas, makuláfVm lakkcsizmáiban s a belőlük kibugyogő «rdnadrággal
csakhamar újra megjelent Fzüst tálat tartott
kezében, feketén zománcozott ezüstcsészékkel:
— perzsa mutiká!. — állapito'tam meg azonnal. A csészék színültig telve édességekkel.
A következő pillanatban a tatárt mintha
megint a föld nyelte volna el; közöttem s a
hercegnő között alacsony psztalkán álltak a
csészék — a hercegnő kinaló kézmozdulattal
mutatott feléjük!
Nem vagyok az édességek barátja s ba
már nem lehetett elkerülni a vendéglátási
jelenetet, szívesebben vettem volna egy cigarettát. Kissé kedvetlenül nyaltam a ragadós
keleti holmi után s gyorsan Ienye'tem egv
agyonkandirozott cukorkát... vagy gyümölcs
volt?... mialaft a hercegnő habozás nélkül
rátért a tárgyra:
»Szóval komolyan azt kívánja, hogy megtartsam az előadásomat, tisztelt barátom ?
Hogy elmondjam Önnek a pontikus Isais történetét? Tudnia kell ugyanis, hogy azon a
vidéken Isais-nak_ ts nem Isisnek hívják az
istennőt.. Hogyan, hát ezt ön nem tudta?...«
»Ijais tört ki belőlem a h?.ng; fe'ugrcttarn
s a hercegnőre meredtem. De ő szelíden derekamra ¡ette a kezét s virs^ahuzott az ülésre.
'•Nos, ez semmi egyéb, mint egy újgörög
változata az Isis névnék s igazán nem világrenciitö tudományos felfedezés!« mondta mosolyogva. --Az istennő, ahogy kultuszának helyei s imádói változtak, kénytelen volt nevének több metamorfózisába is belenyugodni.
A fekete Isais például, akit ott Iát-..«
A hercegnő a szoborra mutatott Némán
bólintottam fejemmel. De ügyefogyottnák tünt
hallgatásom s hogy valamit mondjak, egy
dicsérő jelzőt morogtam. A hercegnő nyilván
előadására vouatkoztatta dicséretemet, holott
én az imént elfogyasztott cukorkára gondoltam. melynek kesernyés cdesséjze megfelelőbb

egy férfi inyjének, mint a szokásos- émelyítő
cukorkaizek. Anélkül, hogy ujabb felszólításra,
vártam volna, egy ujabb darab: 1 vettem ki s
olvasztoltam szét nyelvemen.
A hercegnő közben tovább 1.eszelt »Igaz, hogy a fekete Isaisnak más.» mondjuk, vallási jelentősége van, mint az egyiptomiak Isisének. A Földközi-tenger környékén Isis Vénusszá változott, a gyerekkedvelő,
életetigenlő népek védelmezőjévé, anyaistennőjévé. Ez közismert tény. Ez u mi pontikus
Isaisunk, viszont ugy jelenik meg barátainak.-«
Félbe kellett szakítanom, oly eleven erővel
csapott meg hirtelen a feltörő enlckck ereje.
&Hajek doktor pincéjében jelent meg nekem
Prágában, amikor Kelleyvel és Jane-val a
Zöld Angyalt idéztük. Ö volt az. aki a megmérhetetlen mélység kútja fölött lebegett,

Ietemnek_c
A hercegnő előrehajolt:
iMilyen érdekes!: — mondta. — -önnek
szóval már megjelent a fekete szerelem istennője? — Nos, akkor annál könnyebben fogja
megérteni, ami mondanivalóm van a fekete
Isaisról: ő a másik Eros birodalmában uralkodik, amelynek hatalmát és nagyságát még
csak nem is ssjü az, akit még ^em avatott
fel a gyűlölet. <;
( ^ o l v t köv.)
Felelő* szert,-*'« > > i .
Nyomatott a feiadó'nlatrtnno* 'Vn-uim
Hírlap- és Nyomdavállatat Rt. könyvnyomdájában.

Felhivom a dolaoró közönség figyelmét, hogy

olcsóbb lett

а kiíünő izü

fehér bilőja 3 0 fillér
félbarna 9f..—'
2 6 fillér
Sajét érdekében legyen próbabevásárlási é s
iztelfe m e g !
259
Knohaló:

Mikszáth Kálmán ncca 5.
Лi3-r.CS. számttua.

Árverési hirdetmény

Alu'ímt KirtsáRi víe*ebaltf ai 18S1 ív) OC. 1 -c. J02 §-a
ér»»tmtben ezcirael körhlr é le«zl, hogv a szeardl Wr 'é^iblrósig
192% tvi TT13—2, sz. viC'^s» knvettceztétíen dr. Kárain A"'JS ügyvéd altit képv srtt Arcis ha 'tott batorevár rt jav ra 160 p'nqö ét
táraiékai e eléig 132a. ívi május hó 3-áa toganatosit.'ii kieie?ité«l
véfi-ehilti« ottán tef T'sti *s 1230 pengórc becsfln kttverterö <n'üsavók, a a. autó, kerékpír, satuk miivános árverésen elartantk.
Mely SrvCTÍsneK a szeded. *ír, ¿rá«fiirí»sá? 1Q2S, evi Hk 30TZ1,
srimn -égzése '"Mán 1ÉO ncngö t«keitővetelés, co-ie« ki ma a' és
eddig Összesen 1518 pengórn-n B'ió'lag m&t megállapított s JelmnüItndó kö t«ígek ereiéig Stusd, Maros ucca 2 sz a. leenl* ••szlttzlésére Í929. év tsnaírhó la napinak Jé eiűtt egyne£>t J 11 órai»
határidőd' kitflzettk és ahn-: venni szándékozók otv oegje vzésael
hivatnak meg, hoey az érintett Ingóságok az 188L LX. t^c. I0Í, 10S.
5-11 érteimében készpénzfizetés melle" a le.rteoae; igérSnek. szüsséc eseté f "wesáron vu' is cl toonak adatni.
S-uet. 192íi
december hó 14
M.u-«r», lei', tiir v*e*efpi'ó.

Lóárverési hirdetmény.
A honv. kincstár tulajdonát képező s
kiselejtitett egy drb. hátasló folyó évi
hó
önkéntes árverésen
a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.

január

19-én

Az árverés színhelye a szegedi Mars
tér, ideje folyó évi január hó 19. délelőtt 10 óra.
2
9
1

