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fl város és az OTI
Újra aktuálissá vált a Társadalombiztosító
Intézet szegedi székházának felépítése s amikor hálával fogadjuk azon buzgólkodását, akik
ezt a kérdést újra aktuálissá tették, arra kérjük
őket s arra kérünk mindenkit, aki szavát, befolyását, súlyát latba tudja vetni a város érdekében, ne engedjék meg, hogy ebből a kérdésből elintézetlen akta legyen s kudarccal
végződjön a városnak ez a kivársága, ami sokkal több, mint kívánság: jogos igénye van a
városnak ahoz. hogy az OTI ui székháza felépüljön.
A város ezt az igényét nemcsak méltányosságra alapithatja. A város nemcsak arra hivatkozhatni, hogy a város közegészségügye követeli az uj székház felépítését, mert ne n tűrhető a betegeknek az a zsúfoltsága, amit a mai
épületben végzett adminisztráció kikerülni nem
tud. A betegek érdekében, a közegészségügy
érdekében, a város egészséges polgárai érdekében véget kell vetni mielőbb annak az állapotnak, hogy a társadalom biztosítása cimén
a társadalom beteggé tételét szolgálja a betegekkel zsúfolt s az egészségeseket betegséggel, a betegeket uj betegséggel fenye^étő mai
épület A város joggal kifogásolhatja természetesen azt is, hogy a város egyik forgalmas
pontján építkezés cimén lebontják a régi épületet s azután nem épitik fel az ujat. A városban lévő közintézmények kötelesei; esztétikai
szempontokkal is törődni s a Társadalombiztosító Intézetnek sem engedheti meg a város,
hogy egyik legszebb terét ragyássá, himlőhelyessé és foghíjassá tegyen ez az egészségügyi intézmény a lebontott épület üres gödrével.
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IX. évfolyam, S.
hogy Dréhr Imre tevékenységével behatóbban
és részletesebben tudjon foglalkozni a budapesti kir. ügyészség vádirata, hanem azért szolgáltatott a város, hogy szolgáltasson
az OTI is.
S amikor azt látjuk, hogy eddig csak a város
szolgáltatott, de az OTI a maga részéről a
teljesítést megtagadja, akkor joggal mutatunk
rá, hogy az OTI részéről nemcsak udvariassági
ténykedésről s nemcsak tetszésére bízott elhatározásról van szó, hanem ennél többről,
jogi kötelezettségről, aminek teljesítése nemcsak az udvariasságnak, vagy illemnek kérdése.
Joggal kifogásolhatnánk, ha az OTI-val kötött
megállapodás nem olyan formában létesült, ami
annak szükség esetén a bíróság előtti érvényesítését is lehetővé tenné. Erre azonban gondolni sem akarunk, — amikor a város kétévi
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járulékot előre fizetett be, bizonyára gondoskodott annak elismertetéséről, hogy ez az előre
való fizetés milyen ellenszolgáltatásért történik. Ha az OTI vállalt kötelezettségének nem
tesz eleget, akkor — vannak még birák
Magyarországon.
A város a bíróság előtt érvényesítse
az OTI-val szemben azt az igényét, ami a várost a megállapodás és a maga részéről történt teljesítés folytán megilleti. A város polgársága nem nézheti tovább azokat az állapotokat, amiket az OTI régi székháza s az OTI
kötelemszegése felidéz. A városnak elsőrangú
kötelessége az, hogy nvunkát adjon
azoknak,
akik egészségesek s egészséghez segítse
azokat,
akik betegek. Elég szomorú, hogy ez utóbbi
kötelezettségét a városnak nem az OTI-vel karöltve, hanem az OTI-val szemben kell teljesítenie.

Roosevelt és Stfmson tanácskozása
a háborús adósságokról
»Az eddigi amerikai politika súlyos tévedés volt«

(Budapesti tndósitónk telefon jelentése.) Newyorkból jelentik: Beavatott politikai körökben
nagy jelentőséget tulajdonítanak Boosevelt és
Stimson tanácskozásának. A hirek szerint az
nj elnök és a külügyi államtitkár véleménye

azonos abban a kérdésben, hogy a nemzetközi
háborús adósságok terén követett eddigi amerikai politika súlyos tévedés volt A kérdés
megoldására rövidesen összehívják az adósságrendező bizottságot

Jlussziriában
felssabadiifúR
a
devizaforgalmai

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécsből
Elsősorban általános devizaamnesztiát tervesMindezeken felül azonban: a város megállajelentik:
Ausztriában
döntő
elhatározások
állnak
nek,
másodsorban szabadon lehessen valutát és depodott a Társadalombiztositóval az uj székküszöbön a devizaforgalom felszabadítása terén. vizát venni és eladni a magánclearingben. Fokozaház felépítése kérdésében, a város kötelezettséA „Neue Freie Presse" szerint a Nemzeti Bank
tosan szabaddá teszik a külföldi követeléseket és
geket vállalt a Társadalombiztosító kötelezett- lényeges könnyítéseket tervez, mivel az uj nemzet- a devizatilalmat is megkönnyítik, majd később, a
ségvállalása ellenében, a város terheket vett kőzi kölcsön folytán a devizakészlet jelentékenyen
tilalom teljes felfüggesztése is bekövetkezik
magára, hogy a Társadalombiztositót az uj gyarapodott
székház felépítésének vállalására birja s a város eleget is tett azoknak a kötelezettségeknek,
amelyek a Társadalombiztosító kötelezettségvállalásának ellenértékei voltak. Most tehát
nemcsak arról van szó, hogy a Társadalombiztosító méltányolja
a város által felhozott
indokok méltánylandó voltát, most nemcsak
arról van szó, hogy a Társadalombiztosító taTízmillió az államháztartás deficitje
núsítson előzékenységet
várossal s a város
Cheron pénzügyminiszter beterjesztette a minisz(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Párispolgárságával szemben, hanem arról, hogy teltertanácsnak szanálási programját Az államházjesítse azt a megállapodást,
amit egyfelől a ból jelentik: A kamara és a szenátus a karácsonyi
tartás deficitje 10.541 millió frankra becsülhető.
szünet után kedden uj ülésszakra ült össze. Az
Társadalombiztosító elnöksége, másfelől a vá- ülést Groussan korelnök nyitotta meg, aki feltű- Cheron szerint a deficitet részben uj adókkal kell
ros polgármestere kötöttek.
nésit keltő beszédében alkotmányreviziót követelt, kiküszöbölni. Az egyensúlyt sürgősen helyre kell
állítani — mondotta —, bármilyen nagy áldozaA város megvette a Társadalombiztositótól a amely lehetővé teszi, hogy az ország kormánytokba kerüljön is.
Püspök-uccai telket, hogy ez által a Társada- zását elnöki tekintélyen alapuló és a pártoktól
lombiztosító számára megszerezhetővé tegye a független kormány vegye át.
Szentháromság-uccai saroktelket, amit az uj
székház részére megfelelőbbnek tartottak. A
város két évre előre kifizette a Társadalombiztositónak járulékait, hogy az épitkezés megkezdéséhez szükséges pénz a TársadalombiztoA temesvári gyors beleszaladt egy személyvonatba
sító rendelkezésére álljon. Telekhez és építési
költséghez jutott a Társadalombiztosító a váBukarest, január 10. A bukaresti északi pá- az utasoknak az ijedtségen kívül nem esett
rostól s telekhez és építési költséghez a város lyaudvar előtt ma reggel súlyos vasúti szenagyobb bajuk. Annál nagyobb volt a puszazért segítette a Társadalombiztosítót, mert enrencsétlenség
történt. A temesvári
gyorsvonat, tulás a krajovai személyvonaton. A romhalmaz
nek ellenében
az intézet vezetői az uj szék- amelynek menetrend szerint reggel 7 óra után alól számos sebesültet húztak ki. A halottak
ház felépítését vállalták. A város polgársága kellett volna befutnia a bukaresti északi pályaszámát az első percekben nem lehetett megsemmi esetre sem azért vette át az OTI meg udvarra, beleütközött
állapítani. A forgalmat egyelőre be kellett szüna Krajova
jelöl
érkező
nem felelő telkét és nem azért fizette ki előre személyvonatba,
tetni a pályaudvaron. Megállapítást nyert, hogy
amelynek
utolsó koes'ait öszkét évre a járulékait, mart ezzel több forgó- szezuzta,
folytán
kiemelte a sin ékről és f elbontotta. a szerencsétlenség hibás váltóállítás
tőkét akart teremteni Dréhr Imre szociálpoli- A gyorsvonat mozdonya csak kevéssé sérült következett be.
tikája számára, a város nem azért fizetett, meg. A gyorsvonat kocsiai a síneken maradtak,
Ujabb jelentés szerint az összetört kocsik1-
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ból 8 halottal és 20 sebesültet emeltek ki.
Több sebesült állapota igen súlyos. A váltóőrt
letartóztatták.
Az esti órákban érkezett tárirat szerint a
rendőrség letartóztatta az északi pályaudvar íőnökét és két vasuti alkalmazottat, akiknek hibájából következett be az összeütközés a temesvári
gyors és a krajovai személyvonat között.

Nagy havazás Romániában
Bukarest, január 10. Két nap óta az ország
egész területén havazik. A Constanzából Bukarest felé haladó gyorsvonat útját a hó betemette. A hó sok helyen meghaladja a 2 métert,
több vasuti vonalon megbénult a forgalom.

Kifulladt az amszterdami
kikötőben a „Puszta"
Amszterdam, Január 10. Az amszterdami kikötőben az elmúlt éjjel az ott álló „Puszta" nevű
magyar gőzös kigyulladt A „Puszta" szirénajelzésére a kikötő tűzoltóhajója azonnal a helyszinre
sietett. A Pusztához sietett csónakokkal a közeilevő hajókról is, de akkor már lángok csaptak ki
az egyik kabinból és a szalon is lángokban állott. A
tüzet sikerült a tűzoltóhajó segítségével megfelelően lokalizálni és eloltani.
Az őrtálló matróz jelentése szerint a tüz Marconi-kajütben keletkezett. A matróz füstszagot érzett és kutatni kezdett. Amikor a marconista kajütjét kinyitotta, nagy gomolyagban füst tódult ki,
ahonnan kimentették a rádiótávirászt, azuitán
megszólaltak a vésztjelző hajókürtök és működésbe hozták a hajó fecskendőjét. A hajó rádiókészüléke, valamint a szalon berendezése elpusztult.

Deszkát, épietf át, t ilzff át, szenet

llAkcvnl
l őM
ni hyo aöszAllitva
s e b ib
n U U S f U l l e g ealftTll,
s e n

STERNBERG

19

ZOLTÁN

épületfa és tüielSanyogkereskeclS
R A k ó c z I t&r, (Mérev és Török u r c a sarok. Telefon 3?—57

Ha

REfCEÜf
vagy MIKiHULT
CERGElV-léle

KAKUKFÜ CUKORKÁT

Mopooatson. - Ize klIUnAI Hatása biztos!

A készítőnél: GERGELY gyógyszerésznél kapható
Ko*sat0 Cafoa-sugdrut éa Nagykörút sarok. 12

főispán
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(A Délmagyarország munkatársától.) Bárányi több adót fizetnek évente, mindössze huszonTibor főispán kedden dé'előtt fogadta a városi nyolc van hátralékos, de megállapítottam azt
adóhivatal
és az állami adóhivatal ve- is, hogy ezek között a hátralékosok
között
zetőit,
akiktől
tájékoztató
jelentést kért mindössze kettőnél, vagy háromnál indokolatarról,
hogy
milyenek
Szegeden
a lan a késedelmes fizetés, a többinél, mindn>l
viszonyok az adófizetések terén. A főispánnál indokolt. Az adóhátralék Szegeden, amint az
megjelent dr. Csonka Antal adóügyi tanács- a pénzügyigazgató jelentéséből a közigazgatási
nok helyettesével, dr. Hammer Fidél tb. ta- bizottság legutóbbi ülésén is kiderült, az r'ei
nácsnokkal a városi adóhivatal képviseletében, adókivetés összegének negyvenkét százaléka,
az állami adóhivatalt Lindauer pénzügyigaz- ebben azonban benne vannak már az elmúlt
gatóhelyettes és dr. Kádár István pénzügyi évekről fennmaradt adóhátralékok is.
tanácsos képviselte.
— Ezekből az adatokból azt látom — fejezte
A főispán hosszabban tárgyalt az adóügyi be nyilatkozatát Bárányi főispán —, hogy Szehatóságok képviselőivel, átvette tőlük a ki- ged közönsége még a mai nagyon súlyos qnz.
mutatásokat, majd távozásuk után a következő- dasági és pénzügyi viszonyok között ts jókötelezettség
ket mondotta a Délmanyarország
munkatár- szándékkal törekszik adófizetési
gének teljesítésére.
sának:
A főispán kedden ujabb üdvözlő küldöttré— Azért kérettem magamhoz a pénzügyi hageket fogadott. Fogadta a gyógyszerészek testóságok vezetőit, mert
tületének küldöttségét, amely Temesváry Jó'/sef
táfékozódni kívántam a szegedi
elnök vezetésével jelent meg nála, majd a szeadóvfszonyokröl.
gedi ipartestület küldöttségét, amelynek Kör•
— örömmel láttam jelentésükből, hogy Sze- mendy Mátyás országgyűlési képviselő volt a
ged város adófizető polgársága dicséretes jó- vezetője. A külvárosi párt küldöttségét Petiik
akarattal igyekszik teljesíteni
közteherviselési Antal vezette a főispán elé a Rókusi Mezőgazkötelezettségét. A bemutatott jelentések tanu- dák Körének küldöttségét Nagy Ferenc, a Szesága szerint a kivetett adók nyolcvanöt szá- gedi Kereskedelmi és Iparkamara küldötfsáh ^
zaléka rendesen befolyik, ami annyit jelent, gét Wimmer Fülöp. Látogatást tett a főis- >
hogy Szeged a magyar városok között a har- pánnál dr. Széli Gyula és dr. Pap Róbert,
madik helyen áll az adófizetés
sorrendiében. aki most adta vissza a főispán legutóbbi látoEz elismerésreméltó eredmény.
gatását, végül dr. Baár Jenő, az OTI szegedi
— Megállapítottam azt is, hogy az úgyneve- fiókjának vezetője tisztelgett Bárányi főispánzett nagyadózók köpött, akik ötezer pengőnél nál.

Melegedeszobát rendeznek be az ipartestületben

Tiltakozás az elöljáróság! ülésen Kun Béla előadásának megakadályozása *llen
(A Délmagyarország munkatársától.) Az ipartestület elöljárósága kedden délután ülést tartott, amelyen megjelent dr. Szabó Géza tanácsnok, az elöljáróság! ügyosztály u j vezetője és dr. Katona István, az u j ipartestületi
biztos is. Takács Béla üdvözölte a hatóság
képviselőit. Szabó tanácsnok megköszönte az
üdvözlést és kérte fogadják jóindulattal; minden erővel szolgálni fogja az iparosság érdekeit.
Napirend előtt Schódly Gyula szóvátette,
hogy az elöljáróság határozata ellenére az
ipartestület tanácstermét nem bo: sújtották az
iparosság rendelkezésére, amikor Kun Béla országgyűlési képviselő szándékozott előadást tartani.
Az elnöki előterjesztések során Körmencly
Mátyás válaszolt Schódly felszólalására. Ő volt
az — mondotta —, aki az előljárósági tanácstermet »pártpolitikai célokra« nem engedte felhasználni. Ha a nagytermet kértek volna, azt
átengedte volna, a hivatalos helyrég azokban
»politikai célokra« fel nem használható. Szerinte pártatlanul járt el; a másik pártnak sem
engedte át az üléstermet.
Cserép Sándor felelt ezután Körmendynek
és megállapította, hogy az előljárósági ülés
teremben már tartottak pártülést• Ami egyik
pártnak jár, jár a másiknak is.
Parcsetics Mihály szerint Körmendy nem tud
alibit igazolni a Balogh-féle müfel'ebbezéssel.
ezért Körmendy felszólalását nem veszi tudo
másul.
Schódly Gyula azt a kérdést vetette fel, hogy
miért éppen nekik nem volt szabad az IPOKv
rendeletet
megismerni?
Dr. Gyuris titkár ezután előterjesztette, hogy
a mult ülésen indítványozott melegedőszoba
ügyét vegyék le az elöljáróság
napirendjéről.
Cserép Sándor azt kérdezte, hogy milyen
keressen a testület házában megfelelő melégedőhelyiséget. Ha akarnak, találnak megfelelő
helyiséget.
Az elöljáróság elhatározta, hogy egy helyi-

séget befüttet és melegedőszobának rendezi be.
A vendéglő ügye került ezután napirendre;
Azt a hatái-ozatot ugyanis, amellyel a vendéglőt özvegy Kolozsa Viktornéna! adták ki. az
iparhatósági biztos megsemmisítette és utasi-.
totta az elöljáróságot, hogy hozzon u j határozatot. Az elnökség azt javasolta, hogy u j
pályázat mellőzésével a legelőnyösebb ajánlat alapján hozzon döntést az elöljáróság.
Cserép Sándor azt kérdezte ,hogy mily-fl
vél?ménnyel terjesztették fel Vi-kay János ezügyben beadott fellebbezését. A kontároknak
szabad ipart űzni? Az elöljáróságnak kötelessége az ilyesmit megakadályozni.
Körmendy Mátyás ezután azt indítványozta,
hogyha a kereskedelmi miniszter olyan törvényjavaslatot terjesztene a parlament elé,
hogy a mérnökök ipari képesítés nélkül is
űzhessenek ipart, hívjanak össze rendkívüli
ülést és tiltakozzanak a javaslat ellen. Müller
Antal és Cserép Sándor felszólalása után az
indítványt elfogadták.
Körmendy Mátyás és Berg János indítványt
tett, hogy az adóügyi előadót hivják meg á
testületbe, aki tartson előadást arról: mikápen kell a most lejáró adóalapok felmondását
eszközölni. Az indítványt elfogadták.
Végül Csányi János art javasolta, hogy az
elöljáróság ülé~ek alatt tiltsák el - a dohárvzást. Az elöljáróság elvetette az indítványt és
ezzel az ülés véget ért.

Puk?

Endre

távozása

Budapest, január 10. Puky Endre volt külügyminisztert ma délelőtt Gömbös Gyula mi-;
niszterelnök bucsukihallgatáson fogadta. Pu'.y
szombaton foglalja el hivatalát, a közigazga-*
tási bíróság elnöki székét. Puky Endrének a
közigazgatási biróság elnökévé történt ki ne1 e J
zésével kapcsolatban rövidesen lemond a íorJ
nai kerület mandátumáról. A Nemzeti E yéé
Pártja Surgoth Gyula volt törvényszéki tanácselnököt lépteti fel.

1- 12
Csütörtökön
kezdődik a
nagy

Izgalmas
kihallgatások
és szembesítések
— A férflrufyás
gyilkos csak az egyik akasztásban
érzi magát
bűnösnek
— Dobákné tagadja,
Börcsökné
beismeri
a
telbujtást
Pipás Pista vallomása
kettős
életéről
Szerdán
a tanukat
(hallgatják
ki
(A Délmagyarország munkatársától.) Olyan
saörnyü volt ez az egész Pipás Pista^féle bűnügy,
hogy egészen a főtárgyalásig ugy tümt fel, mint
egy valószinütlenségekben tobzódó rémregény.
De kedden, amikor a szegedi törvényszék főtárgyalásra idézte a vádlottakat, amikor vallottak a
gyilkosságokról; előadták, hogy öltek meg mit
sem sejtő, ártatlan embereket félsonkákért, szálkolbászokért, amikor az izzó atmoszféráju tárgyaláson a feleség a férje, a gyermek az apja meggyilkolását mondta el hidegvérrel, a tanyai rémregény valósággá vált... Ott ültek

a vádlottak
sorjában a padokon: a kegyetlen, hideg, de értelmes Pipás Pista, Rieger Pálné, született Fődy
Viktória, az alattomos Dobák Antalné, az érzékenykedő Börcsök Istvánné, a primitív HorváthBende István, az együgyű Császár József, a hazudozó, félénk Vecsernyés János és végül „az áldott jó fiu" — ahogy az anyja mondta róla — Börcsök Imre.
A nagy esküdtszéki terem minden talpalattnyi
helye megtelt érdeklődőkkel. Megteltek a padok

között elvezető utak is, és még a termen kívül is
rengetegen szorongtak. És mindez a sok ember
Pipás Pistára volt kíváncsi, a férfiruhás hóhérasszonyra.

Pipás Pista
azonban igyekezett elbújni a kutató, kívánosi szemek elől, kendőjét mélyen szemébe húzta, a fotográfusok elől is ugy elrejtőzött, hogy nem lehetett
az arcát látni. Egyszerű szoknyájában, kék kötényében ugy festett, mint bármelyik tanyai asszony.
Csak az arca, villogó szeme, érdes, kemény, hideg hangja jelezte, hogy ő az a Pipás Pista, aki
hidegvérrel gyilkolt. Amit mondott, azt higgadtan
mondta, nem kertelt és főleg, nem érzékenyült el
egyetlen pillanatra sem.
Libasorban vonultak a nagyterem felé a vádlottak. Elöl Pipás Pista haladt, lehajtott fejjel, mögötte ballagtak a többiek. A teremben felgyulladt
a sokágú csillár, az alá ültették valamennyiöket.
A közönség kíváncsian meredt előre, minden szem
Pipás Pistát vizsgálta, de belőle nem láthattak
semmit, mert Pipás Pista fejét mellére eresztve,
üldögélt a pad szélén.

Kezdődik a f£fiárgya!ás
Kilenc óra után néhány perccel vonult be
a GSmöry-tanács. Az elnök a tárgyalás megnyitása után a következő szavakkai fordult a
hallgatósághoz:
— Figyelmeztetem a hallgatóságot, hogy a
főtárgyalás ideje alatt őrizze meg nyugodtságát, tartózkodjék a tetszés, vagy a nemtetszés
nyilvánításától, mert ellenkező esetben a rendelkezésemre álló rendszabályokhoz leszek
kénytelen folyamodni.
Ezután került sor a vádlottak személyi adatainak felvételére. Dobák Antalné 63 éves, 6
gyermek anyja, büntetlen. A következő vádlott: Rieger Pálné.
— Milyen csufneve van? — kérdezi az elnök.
— Pipás Viktornak, Pipás Pistának szoktak
hivnl.
Pipás ezután elmondta, hogy Atokházán született, Tompán lakik, foglalkozása napszámos.
— Férje van?
— Van, igen, de 23 éve nem élek vele együtt.
Egy gyermekem van és egy unokám.
Büntetve még sohse volt. ötven esztendősnek
mondja magát.
A többi vádlott: Horváth-Bende István 37
éves, sövényházai lakos, 6 gyermeke van, napszámos; Császár József 38 éves, halasi lakos,
4 gyermek apja, napszámos; özv. Börcsök Istvánné 50 éves, 5 gyermek anyja, Börcsök Imre
28 éves, lopásért már büntetve volt, anyjával
együtt csorvai lakos, Vecsernyés János 36 éves
halasi napszámos.
Az elnök ezután röviden ismertette a vádiratot: 1919-ben az első, 1922-ben a második gyilkosság: Börcsök István és Dobák Antal az áldozat.
— Ez a vád! — fejezi be az elnök a vádirat ismertetését. Álljanak fel! Mielőtt egyenként kihallgatnám magukat a vádra nézve, volna egy
pár szavam magukhoz. Ha érzik a bűnösségüket, ha belátják, hogy mit tettek, tegyenek töredelmes beismerő vallomást, mert a bűntudat
a legnagyobb terhe a léleknek. Igyekezzenek
magukba szállni, annál is inkább, mert a töredelmes bevallása a bűnüknek a megbánás jele, a megbánás a jó ut felé vezet és ezt a bíróság enyhítő körülményként írja a maguk javára . . .

Az első vádlói!
Az elnök szavaira Dobákné, Börcsökné és
Császár csendesen sírdogál. A vádlottakat ezután özv. Dobák Antalné kivételével kivezetik
a teremből.
— Kérem, annyiból bűnösnek érzem magamat — kezdte vallomását —, hogy ott kellett

nézni, amikor akasztották a fér jemet De a Pipás haragudott a férjemre, azért akasztotta
fel...
Hosszú szóáradatba kezd most Dobákné és az
egészből annyit lehetett érteni, hogy Pipás félt
a vörösöktől,'ezért az ő tanyájukban húzta meg
magát.
— Pipás Pista többszőr mondotta neki: „Nem
tudja megtanítani ezt az embert, no majd én
megtanítom"... Ez ugy igaz, ahogy elmondom, az Isten ugy éltessen, ahogy igazat mondtam.
— Maga egészen máskép vall most — szólt
közbe az elnök —, mint a rendőrség előtt, meg
a vizsgálóbíró előtt. A detektívek előtt például
beismerte, hogy Pipással és Horváthtal tárgyalt a férje meggyilkolásáról. Maga ajánlott
fel nekik a munkáért horf. biizát, lisztet, pénzt...
Később meg is állapodtak abban, hogy a gyilkosságot végrehajtják.
— Muszáj volt igy vallani — siránkozik Dobákné, — mert Riegernének cigarettát adf?»k
és azután ő mondott mindent. Nekem pedig
ugy kellett vallani, ahogy ő mondta, mert fenyegettek, ütöttek-vertek... Riegerné pedig
csak nevetett...
— Na, ez nem igaz, — jcgvzl meg az elnök,
ezután felolvassa Dobákné vallomásait.
— Hát mi oka volt arra, hogy nem akadályozta meg a gyilkosságot?
— Pipás azt mondotta, hogyha szólunk valakinek, mindegyikünket, az egész családot
felakasztja...
— Mióta ismeri maga Pipást?

Kétórás
boldog békeidői

pompás katonai vígjáték
RODA ROBA világsikert ért
müve a B E L V Á R O S I B A N

— 1916 óta. Szomszédok voltunk, amikor
férjétől elvált, egy évig nálunk lakott Férjemmel 1904-ben esküdtem meg. Nem volt vele
soha semmi bajom, egyikünket sem bántott...
— Nem volt maguk között valami nézeteltérés?
— Hát volt zsörtölődés, mint ilyen szegénv
embereknél szokott l e n n i . . .
— Azért volt zsörtölődés — veti közbe az
elnök —, mert maga könnyelmű volt és nena
tudott a pénzzel bánni, pazarolt!
— Miből pazaroltam volna, hiszen nem volt
semmi, csak amit én napszámmal megkerestem. Inkább takarékoskodtam, gyüjtötteza »
pénzt.
— Nem a vérdi jra gyűjtött maga? Nem azért
adogatott el mindent a háztól? Mindig Panaszkodott a férjére idegeneknek!
— Én bizony nem panaszkodtam sohasem.
Ha jött a Viktor s látta, hogy a férjem dühös,
mindég ő mondta: mi az, az öreg már megint
fel van már pukkadva? Az uram nagyon haragudott rá, ha jött mert már messziről kiabálta:
— J a j de éhes vagyok!
— Nem ajánlkozott nekem a Viktor —»folytatja Dobákné —, hogy elteszi láb alól a férjemet, csak azt mondogatta, hogy én nem tudok
az öreggel bánni, majd elbánik vele ő. Erre én
azt feleltem, hogy neki semmi köze nincs a
dologhoz.
— Hát azon a bizonyos napon aztán miért
jöttek el Pipásék magukhoz?
Az asszony egy percig csöndesen áll. aztán
igy felel:
— Én bizony nem tudom. Engem az uram
áthívott Selymesékhez. Ott voltunk késő estig,
mi nem tudtuk, hogy van-e otthon valaki.
— Dehogynem tudta, hiszen megbeszélték'
a dolgot Maga üzent Pipásért, hogy itt a jó alkalom. végezzenek a férjével.
— Én nem üzentem . . .
— Kik voltak benn a konyhában, amikor
maguk beléptek?
— Nem tudom. Csak' azt tudom, Kogv nz
uramat a konyhában elkapták, aztán cipeltek
be a szobába. Az ablakon keresztül láttam, hogy
mit müveinek odabenn, nagyon sirlam a gyerekekkel együtt... Láttam, hogy az araidat
hnzzák fel a gerendára.
— Miért nem csapott lármát az udvaron?
— Pipás Pista megfenyegetett azzal, hogy
felhúzza az egész társaságot, ha beszélünk...
Én már akkor senki se voltam odahaza, Riegerné gazdálkodott ott. Volt egy kis sonka, azt
ketté vágtam, egyik felét a Pipásnak, másik felét Horváthnak adtam. Pénzt nem adtam nekik, mert nem is volt.
Az elnök hiába szólítja fel ismételten Dobáknét, hogy tegyen töredelmes vallomást, az aszszeny sir, de megmarad tagadása mellett

Pépás PIsta vallomása
— Vezessék be Rieger Pálnét — adja ki most
az elnök az utasítást.
A terem közönségén izgalom vesz erőt. Mindenki előrehajol, ugy várja Pipás Pistát. Az
pedig nyugodtan besétál a terembe, megáll a
birói emelvény előtt és két kezével rátámaszkodik a korlátra. Vallomása alatt a kezével
játszadozik a korláton, köröket rajzol az ujjával, szórakozottan babrál.
— Bűnösnek érzi-e magát?

Pipás Pista felveti a fejét és egyszerűen válaszol:
— A Dobákban nem érzem magamat bűnösnek . . .
Aztán világosan kifejti, hogy szerinte miért
nem bünős a Dobák-féle ügyben.
— Nem vagyok bünős, mert a Dobákné járt
hozzám, szinte kényszeritett, hogy pusztítsuk
el az urát. De én azt mondtam neki, hogy nem
mék bele a dologba. Aztán eljött hozzám a
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Császár és a Beníe, Hogy el van intézve a 'dolog, gyerünk. Mi aztán el is mentünk. A gyermekek benn voltak a szobában, én bementem
hozzájuk, a férfiak künn maradtak a sötét
konyhában. A kötelet Dobákné hozatta és Bende tette Dobák nyakára. Aztán behozták az öreget a szobába. Behozták és feltették a gerendára . . .
Minden felindulás nélkül mondja ezeket a
pillanatokat Pipás Pista.
— Azt mondja meg — kérdezi az elnök —,
hogy ki telte Dobák nyakára a kötelet?
— Bende!
— Maga tette!
— Nem én.
Na, majd megmondják a többiek.
— Nem tehetek róla, h a megmondják —,
válaszolja nyugodtan. Nekem csak
ennyit
mondott Dobákné, hogy vegyem ki a férje zsebéből a bukszát. Azt válaszoltam, hogy jól tudod, hogy halotthoz nem nyúlok hozzá. Kis
idő múlva Dobákné azt javasolta, hogy vegyék
le a holttestet a gerendáról és vigyék a kamrába, ott újból akasszák fel. A szakalytót is,
amit a lába alá tettek, Dobákné adta. Ezután
poharaztunk, m a j d hazamentünk.
Dobákné
mondta, hogy ád hust, csirkét, bort, búzát.
Nem néz a biró szemébe, amikor ezeket
mondja. Hüvelykujjával a korlátot
nyomkodja.

Szembesítés
Pipás Pista és Dobákné izgalmas szembesítése következik.
— <3 dobta a kötelet —, mutat rá Dobákné
Pipásra. Én nem bujtogattam. 6 mondta
mindég, hogy megtanítja a fér j e m e t . . .
— Nem voltam haragban á Dobákkal —
jegyzi meg Pipás —, sőt nagyon is jó emberem
volt. Dobákné kérlelt m i n d i g . . .
Ne rágalmazzon engem! — kiáltja Dobákné —, ugy mondja, ahogy volt! Te haragudtál az uramra. Még ma is, hogy zár alatt
vagy, azt mondod, hogyha kiszabadulsz és
családom lesz az első, akikkel végzel...
Pipás Pista villantja szemét Dobáknéra, aztán csendesen mondja:
— Egyebet nem tudok mondani, minthogy
nagyon is jó ember volt Dobák.
Ezzel Pipás Pista kihallgatása a Dobák-űgyben befejeződött.

, Horváth-Bende kihallgatása
Horváth-Bende János következik.
— Én nem arra a vidékre való vagyok —
mondta. Mikor odakerültem, hallottam, hogy
van egy asszony, aki emberruhában j á r és
pipál. A szomszédok beszélték, hogy milyen
ember is az a Riegerné és én kíváncsi lettem
rá. Kíváncsiságból megismerkedtem vele, beszélgettünk. A beszéd végén azt mondta, hogy
volna egv-két titkos botja, amin jól lehetne
keresni. Egyszer aztán eljött hozzánk és akkor
azt mondta:
— Van egy bót, lehetne egy kevés pénzt keresni . . .
— Milyen bót az? — kérdeztem.
— Egy asszony férjét kellene felakasztani —
cálaszolta Pipás. Én azt mondtam: Szegény
ember vagyok, igen nagy szükségben élek, j ó
\oIna egy kis pénz, de én f é l e k . . . Pipás azzal
nyugtatott meg. hogy a gyerekekkel meg van
beszélve a dolog. Azt is mondta, hogy lisztet,
hort, sonkát és 100 ezer koronát kapunk, ketten a sógorommal. Szerettem volna azzal az
asszonnyal beszélni, aki adja a dolgokat és ezt
mondtam is a Pipásnak, mert tudni akartam,
hogy hát biztos-e a holmi. El is indultunk a
Dobákékhoz. Pipás azt mondta az asszonynak.
— Ez az ember, aki vállalkozik társnak . . .
Azt szeretné tudni, hogy m i jutalmat kap. Dobákné ugyancsak felsorolta a járandóságot.
Dobákné ekkor még azt mondta, hogyha lehet,
nagvon sokára ne hagyjuk, minél élőbb jöjjünk.
— A kőtelet én vittem, azt mondták, hogy
majd megfizetnek érte. É n kaptam el először
Dobákot hátulról. Császár a torkát markolászta.
Pipás istránggal a kezében kijött és az öreg
nyakára tette a kötelet. Hogy melyik búzta
fel a gerendára, nem tudom, én csak fogtam
az öreget. Pipás vette ki az öreg pénztárcáját.
Aztán a holttestet bevittük a kamrába és ott

Minden köhögésnek
Blokmalf a véae!
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ugy helyeztük el, mintha öngyilkosság történt
volna. Dobákné ezalatt párnákkal becsinálta az
ablakot, hogy ne lássanak be. Az egész társaság ott maradt hajnalig és borozott.
— Pipás! — fordul az elnök Riegernéhoz —,
jól beszélt Horváth?
— Van ahol jól, van ahol nem — felelte Pipás Pista. É n nem tudom, hogy k i tette rá a
kötelet, én nem!
Szembesiti őket az elnök.
— Te tetted a nyakára a kötelet — mondja
a szemébe Bende.
— Van még valami mondanivalóm — jelentkezik Horváth-Bende. A Pipás kikötötte, hogy
az öreg pipája az övé legyen...
— Nem is kérte a pipát — vág közbe Dobákné —, egyszerűen zsebre v á g t a . . .

*

A negy edik
Császár Józseftől azt kérdezi az elnök:
— Maga hogy kapcsolódott bele ebbe a részvénytársaságba?
— Tetszett az ajánlat és beleállapodtam. Pipás dobta Dobák nyakába a kötelet, Pipás is
húzta fel a gerendára.
Az elnök szemébe mondatja a vallomást Pipásnak.
Császár József ingadozva, félénken áll Pipás
elé, aztán megembereli magát és elkeseredetten kiáltja:
— Igen is így volt, én megmondom, ha mindjárt fejbelő is a törvényszék!...
Vallomása után csendesen sir.

A második gyilkosság
A Dobák'-féle gyilkosság után a Börcsök-féle
gyilkosság következik.
Első vádlottja az ügynek őzv. Börcsök Istvánné. Azzal kezdi vallomását, hogy bűnösnek érzi m a g á t
— Mi indította erre a dologra?
Bőrcsökné elmondja, hogy férjével 20 évig
élt együtt. Amikor férje hazajött a harctérről,
mindig ivott, dorbézolt, ütötte-verte őt is, családját is. Riegerné akkor vette k i bérbe a kisebbik tanyájukat, amikor el akart válni az
urától.
— Azt mondtam Pipásnak és a fiamnak,
hogy már nem bírom tovább. Pipás azt felelte:
— Ne félj. megszabadítalak!
— Többször esett szó köztünk" a dologról,
egyszer azt mondta Pipás, hogy ugy lesz a dolog, hogy fel fogjuk akasztani. Megirtóztam, de
Riegerné azt mondta,hogy nem tudja meg senki.
Megbeszéltük, hogv a gyilkosság fejében odajöhet lakni, én pedig még a leányát Is kiházasitom. Egy este megüzente, hogy végeznek a
férjemmel. Akkor este mondtam meg a dolgot
a drága j ó fiamnak is, bárcsak ne mondtam
volna!
— Azért kellett neki szólnom, mert ott aludt
a fiu az istállóban és nem akartam, Kogy baja
essék. A fiu tiltakozott — kedves jó fiu ez! —,
hogy jaj, ha megtudják, m i lesz? Riegerné elmondta a haditervet, ugy is történt a dolog, ö
készítette a Vecsernyéssel az egészet, a fiam
biztosan nem segített, mert utána azt mondta
Tipás a fiamnak:
— Egyen meg a fene, nem segítetté!, minflen
erőmet k i a d t a m . . .
— A kötelet a temetéskor a kisebb gyerekekkel elásattam, mert nem bírtam nézni.

Piiiás Pisla másodé vallomása
Pipás Pista tesz ezután vallomást.
— Ebben az ügvben bűnösnek érzem magamat. Börcsök a feleségével, gyermekeivel roszS7ul bánt. Egy napon jött Börcsökné, hogy
jól megfizet, tegyem el láb alól a férjét. Elmondtam a dolgot Vecsernvésnek, aki szegény
ember volt. Kapott az alkalmon és még az este
elmentünk Börcsökékhez.
É n az istállóban
piszkálni kezdtem a lovakat, mire azok zajt
csaptak. Kijött Börcsök, lámpával a kezében.
Vecsernyés leütötte Börcsököt. aztán rávetette
magát. A fia odaadta a kötelet, de azt m á r nem
tudom megmondani, hogy hármunk közül k i
tette a nyakába, ugy meg voltunk zavarodva,
hogy csak csináltuk, c s i n á l t u k . . . Aztán felhúztuk a gerendára, m a j d kivittük a kamrába. A dolgot én jelentettem a rendőrségnek, én
is vittem ki a tanyába a bizottságot kocsival...
A szembesítés során Börcsökné bevallja,
hogy ő kérte a gyilkosságra Pinás Pistát.
Vecsernyés János ijedten á l l a bíróság elé.
Védekezése ez: Pipás azt mondta, hogy meg
kell egy embert ijeszteni. Vele mentem, akkor
azt mondta, hogy aki jön befelé, azt fogjam
meg. Megfogtam' Hogv aztán m i történt, nem
tudom, mert elvesztettem az eszméletemet.

A fiu
Az utolsó vádlott a fiu, Börcsök Imre.
— Nem érzem magam bűnösnek, én nem se-

gédkeztem. Az anyám elmondta nekem a dolgot. Pipás az istállóban leakasztott egy poly-!
vakötelet Én az egész idő alatt a priccsen feküdtem, semmit se láttam, csak hallottam az
apám segélykiáltásait.
— Hát miért nem sietett a segítségére?
— Féltem. Nem tudtam, hogy nányan vann a k . . . A gyilkosság után azt kiáltotta Pipás
az anyámnak:
— Kigyühetsi már, nem ver meg t ö b b e t . . .

A férfi ruha
Az eínök ezután ismét Pipást szólította ma-:
ga elé.
<— Mióta jár maga férfiruhában, Riegerné?
— kérdezi.
18 évvel ezelőtt kezdtem.
«-* Miért?
•— Külön voltam a férjemtől.
De mégis miért?
— Könnyebb volt igy a megélhetés, mert
férfi napszámot kaptam. Mindég férfi munkát
végeztem, abból tartottam el a családomat
Ennél tudtam a kenyeremet megkeresni.
Elmondja még, hogy erről a hatóság is tudott, igy is állították k i részére az erkölcsi bizonyítványt
— De maga pipázott fst
— Arra fiatal leánykoromban szoktam rá a
kórházban. „Sülyöm" volt és az orvosok azt
mondták, hogy pipázzak, mert a füst hasznáL
Aztán nem tudtam e l h a g y n i . . .
— Mondja csak, Pipás, nem érzett maga Hajlamokat a nők iránt? — kérdezte ezután nz
elnök.
Pipás Pista egy darabig áH, aztán egyszerűen, röviden igy válaszon
— Nem. Soha.
"A bíróság ezután az elmeszakértőket akarta
kihallgatni, de dr. Reich Zoltán védő kérelmére ugv határozott, hogy a szakértőket csak a
tanúkihallgatások után hallgatja meg. A keddi tárgyalás ezzel véget é r t
Szerdán a tanuk kihallgatását kezdik meg.
Hzv. Farica« M l h M y n é
Léderer
E m i neje. valamint K I A r l k a leánya, S z a b a d o s M l h & l y n é testvére, L é d e r e r L a »
} o * apósa éa a kiterjedt rokonság m i l y fájdalommal
jelentik, hogy

Farkas Mihály
Uzemvecel6

életénok 28-ik ívében f. hó KVén rBrii asenvedéa oMa
meghalt.
Temetése f. hó 12-én, sMrdftn d. n. M 4 Anhor
leei az evangélikus tömeti ti 51.
Kttlítn rülamosfcoaei d. a 8 órakor tedal a Dogenioa térrCL

Varrógép vásárlók figyelmébe!
Nagy készletein folytán mődombao áll
he eredeti

Griízner, R. & G. ^ Csepel
szekrényes és süllyesztő« varrógépeket
l.észpénrárhan, kedvezményit tlzetésl leitélelek mellett kiszolgálni.
«

Szántó Sándor tiSSSZSESZ—m.
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Megkezdték FQssy László perének
négynapos tárgyalását

fOssy előadása a forradalmi pontokról és az »ideális munkaállamról« — Visszavonta előzetes vallomását és erőszakos vallatásokról beszélt
Szerdán folytatják a vádlottak kihallgatását
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Emberember hátán tolongva, igyekszik bejutni a Vildtanács üléstermébe, ahol a törvényszék kedden
reggel megkezdte a Fiissy-Dinnyés
féle per tár.
gyalását. Az ajtók előtt rendőrök állnak. A közönség pillanatok alatt megtölti a szük tárgyalási termet, a hallgatóság soraiban detektívek
helyezkednek el.
Fegyveres őrök hozzák a három letartóztatásban levő vádlottat: Ftissy Lászlót, Hcgedils
Istvánt és Bánfy Ferencet. Dinnyés Ferenc szabadlábon védekezik. A vádlottakat dr. Burger
Béla, dr. Olasz Béla, dr. Tóth László és dr.
Valentiny
Ágoston védi. A vádat dr. Liszkay
Lóránt képviseli.
Vild tanácselnök a főtárgyalás magnyitása
után először figyelmezteti a hallgatóságot, hogy
minden tetszés, vagy nemtetszés nyilvánítástól tartózkodjon, mert ellenkező esetben a termet kiürítteti. Bejelentette az elnök, hogy

a tárgyalás négy napig tart.
Kedden, szerdán a vádlottakat hallgatja ki,
csütörtökön a tanukat, pénteken perbeszédek
és ítélet.
Az elnöki enunciáció végén az ügyész a tárgyalás egész tartamára a nyilvánosság kizárását
kérte. A bíróság nem rendelte el a zárt tárgyalást.
Személyi adataikról hallgatják ki a vádlottaKat.
Füssy Lászlót kérdezi először az elnök.
— Mi a foglalkozása?
— Könyvkereskedő.
— Milyen végzettége van?
— Nyolc reál, három félévet a gazdasági akadémián, három félévet a jogon, felet a bölcsészeten hallgattam.
— Büntetve volt?
— Izgatásért és lázadásért a győri törvényszék három évi börtönre itélt.
Az elnök ezután

— Csak részben az enyémek — mondta Füssy.
— Radványi ideái voltak a forradalmi pontozatok.
Az elnök részletesen ismerteti Füssy feljegyzéseit. Felmutatja azt a skiccet, amelyik a detektivtestület helyiségét ábrázolja.
— Ez a skicc tehát a detektivtestttlet felrobbantásához készfiit?
Füssy: Nem, csak olyan patront akartaik ott
elhelyezni, ami emberéletben nem tenne kárt
A jegyző ezután felolvasta Füssy „tanulmányát" a IV. Internacionáléról. Füssy László szerint nem elég a II. és III. internacionálé, mert
„azok nem tudtak produkálni semmH".
Ideális
„munkaáHornra" van szükség.
— Igaz-e, hogy a budapesti kommunista központtal ismertette a IV. Internacionálé tervét?
— Nem igaz. Különben is azit, amit a
rendőrségen jegyzőkönyvbe mondtam, visszavonom. Nem mondottam art, ami a detefctivjelentésben van.
— Ismertette Hegedűssel, B ámfivalés Dinnyéssel a tervét?
— Nem ismertettem, osak egyes szavak hangzottak el közöttünk. Nem vontam be őket semmibe.
— A detektívek előtt tett vallomásában mindent bevallott.
— Szellemi terror után a detektívet korbácsos
terrorja kőve+kezett és igy születtek meg a vallomásod. — válaszolta Füssy.
— Erről eddig sehol sem beszélt.
Füssy ezután azt mondja, hogy a rendőrségen
borzalmas lelkiállapotban volt. Azt a bombát, amiről azt mondják, hogy robbantani
akartak vele,
először Borbola főtanácsos asztalán látta.
— Saját kezével irta fel a Jegyzeteire „osztentatio bombamerénylet emberélet teltétlen kimélésével" — szól most Vild elnök —, mit szól
ehez?
Füssy azt mondja, hogy az egyes intézmények
ellen tervezett merényleteket csak

presszió alatt

ismerte be a rendőrségen, az ügyészségen pedig
azt vallotta, hogy semmiféle
bombamerényletet
nem tervez. Tagadta, hogy bombát kapott volna
ismertette. Eszerint Füssy László ellen gyilkosPestről. Ismétli, hogy a rendörségen megfélemlíságra való szövetkezés, robbantószer Jogosulatlan tő terrorral vallatták.
beszerzésére irányuló bűntett, az állami és társaTiz perc szünet következett, majd
Vild Kádalmi rend erőszakos felforgatására irányuló bűntett roly tanácselnök folytatta Füssy kihallgatását.
miatt. Dinnyés Ferenc, Hegedűs István és Bánfl
— Arról tudtak-e társai, hogy ön egy másik
Ferenc ellen gyilkosságra való szövetkezés, az rend megteremtésére irányuló mozgalmat szerállami és társadalmi rend erőszakos felforgatásá- vez?
ra irányuló bűntett miatt emelt vádat az ügyész— Tudtak, — válaszolta Füssy —, de nem beség.
széltük meg a dolgokat, nem tárgyaltuk. A témáFüssy László bolsevista mozgalmat szervezett, kat Radványi vetette fel és igy kapcsolódtunk be
— mondja a vádirat indokolása —, a többi ter- valamennyien.
Amit a rendőrségen mondtam:
helttel szövetkezett, hogy az állami rendet meg- nem vállalom, még Isten előtt seml
bontsa. Tanulmányt irt a „IV. Internacionáléról".
— Azt a vallomását sem, amit a rendőrtisztek
Elkészítette a forradalmi mozgalom részletes ter- előtt tett? — kérdi az elnök.
vét és elhatározta, hogy egyes hatóságok és
— Semmi különbség nincs a rendőrség első
intézmények ellen bombamerényletet követ el, ek- emelete és a szuterén között, — válaszolja Füssy
razitbombát szerzett be,
amellyel a rendőrség, remegve.
detektivtestületének helyiségét akarta felrobban— Pesten nem bántották a detektívek?
tani.
A többi vádlott Füssy tervét helyeselte.
— Nem, ott intelligensebb emberek hallgatDinnyés felajánlotta különleges haditalálmányait
tak ki.
Bánfl különleges konstrukciójú pisztolyt készített
— Dinnyés ismerte-e az ön felforgató ideáit?
forradalmi oélokra. Ezutám
megkezdődtek a
— Csak nagyjában, mert csak mint problémákihallgatások. Először
val foglalkoztam az üggyel. Dinnyés lekicsinyelte
az én eszméimet
Füssy Lászlót hallgatták ki.
— Dinnyés azt mondta, hogy a mai rendszert
Nem érzi magát bűnösnek. Tagadja, hogy gyil- csak ugy lehetne megdönteni, ha a szovjetet kakosságra szövetkezett volna. Az elnök felmutatja
tonailag erőssé tennék?
azokat a füzeteket, amelyekben Füssy terveit, gon— Rettenetesen nem igaz ebből egy saó sem,
dolatait jegyezte fel.
— mondta erre a kérdésre Füssy.
— Hát a detektívek ezt az ujjukból szopták?
— A detektívet Radványi fanatizálta, aimak
hisznek most is.
— Presszió alatt tette a vallomását?
— A korbácsot felmutatták, ez «lég presszió
volt Dinnyés találmányát a szovjetnek szánta,
Ma, szerdán utoljára
de félt az értékesítéstől.
Radványi veteitte fel,
hogy „mi van azzal a Dinnyéssel,
a nagyszerű

a vádiratot

[Belvárosi Mozi

Vén gazember

a szovjetnél lehetne a találmányt
értékesíteni
— Radványival
én beszéltem
előzőleg
Dinnyés találmányáról. Radványi az egész ismeretségünk alatt mindig kémnek adta ki magát és
igy féikőzött hozzám.

Mindig
Mindig
Soha

divatos,

sikkes

a legjobb minőség

nem drága

Lusztig lenre
kötött kabátja, harisnyája

Széchenyi-íér Z.
Tisza-szálló mellett.

ít

Füssy ezután részletesen elmondta BAnflval
és Hegedűssel való ismeretségét.
Hangsúlyozta,
hogy ezek sem
csatlakoztak a mozgalomhoz.
Dinnyésre vonatkozólag az elnök még felolvassa
Füssynek a vizsgálóbíró előtt tett vallomását,
amely szerint Füssy Dinnyést nem tartja bolsevistának, „tévelygő ember, baloldali radikális",
de szélsőséges nacionalista érzelmű.

Hegedűs Istvánt
szólította be:
Hegedűs nem érzi magát bűnösnek. Füssvvel
az inségmunkán ismerkedett meg egy szocialista
vita során. Négyszer kereste fel Füssy és egyszer
arra kérte, hogy iratkozzon be hozzá szemináriumra, de ő nem volt erre hajlandó. Füssy politikáról sohasem beszélt és arról sem, hogy valami „uj államot" akar megalakítani. A detektívek
előtt elhangzott vallomását kényszer alatt tette.
— A detektívek elébem tettek egy patrónt —
mondta —, hogy ismerem-e? Én nemmel válaszoltam, mire bevittek egy másik szobába. Gnesba
kötöttek, felakasztottak két karral egy székre és
gummibottal addig ütöttek, amíg talpamból felserkent a vér.
— Amikor Pestre vittek, ott ts guzsbakőtöttek,
de nem vertek meg. Szegeden a verés következte
ben menni sem tudtam, az állomásra is antón vittek ki. A rendőrkapitány nem bántott, de félteni
a következményektől és nem mertem visszavonni
a detektívek előtt tett vallomásomat.
— Mikor verték meg magát Szegeden? — kérdezte az elnök.
— Elíg sokáig vertek a múlt év juniusában.
Az elnök közli, hogy a törvényszéki orvosok
szakvéleménye szerint Horváton külső bántalmazás jeleit nem találták.
Horvát azután azt mondotta, hogy a bombáról
nem tudott
— Hát akkor miért vallotta a detektívet előtt?
— Mert gúzsba voltam kötve és ütöttek-vertek.
Semmihez sem csatlakoztam, összejöveteleken nem
vettem részt, párthíveket nem gyüjtőttm, bombamerényletekről nem tudok.
Horvát kihallgatását a bíróság ezzel befejezte. Az elnök a tárgyalás folytatását szerdán délelőttre halasztotta, amikor megkezdik a többi vádlott kihallgatását
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1.11
Orvosi kérdések
a „Szeges! ötven éve"
kiállításon
A kultura haladásával elvárható az orvosi
tudomány haladása Is, amelynek kézzelfogható
eredménye egyrészt az átlagos emberi életkor emelkedése, de másrészt oly betegségek
és rokkantságok kiküszöbölése, amelyek a munkaképességet befolyásolják.
A kultura haladásával olyan körülményeknek
kell kialakulnia, amelyek a higiénia segélyével
ennek alapfeltételeit megteremtik és ezek szemléletessé tétele csak statisztikai adatok segítségével lehetséges.
A kultura követelményei elsősorban: megfelelően épített lakások, csatornázás, viz, utak,
élelmezés, testápolás. Hogy mi történt ezen
a téren az utolsó 50 évben, azt látjuk a Szegedi Fészek Klub kiállításának anyagában és
mik ezek a tényezők eredményei, azt pár, nagy
gonddal és pontossággal összeállított táblázat
matematikai görbékkel illusztrálva,
mutatja
meg, amelyeket a tiszti főorvosi hivatal állított kii
E szerénynek látszó táblázatok nagyon sokat
mutatnak be, annyival inkább, mert Magyarországon
egyedüliek. Ezirányu kimutatásokban úttörők. Van szomorú jelenség is és ¿kad
vigasztaló adat is.
Jó jel például a gyermekhalandóság
határozott csökkenése
az els 3 öt éves korig, bár
itt sem értük el a nyugati államok
legtöbbjének színvonalát.
Ugyanekkor azonban csökken
nz élveszületések
száma. Torokgyik, skarlát kezelésének tökéletesedése határozott javuló képet nyújt
Szomorú kép mutatkozik azonban azon betegségeknél, hol az orvos itudomány még nem
érte el a fentiek nívóját és a betegségek terjedése és fellépése az általános viszonyoktól
függ; ez a gümőkor és a
hasi hagymáz.
Nem célom a táblázatok részletes lsirása, akit
érdekel, az úgyis szentel ezeknek pár percet.
Akkor pedig szemben találja magát azokkal
a problémákkal, amelyek a közeljövőben megvalósitandók, hogy a jövő ötven
esztendőben
je rossz eredmények
is kiküszöbölhetők
legyehek. Rendkivül fontos lenne a gümns
haláleseíeknél a foglalkozást
statisztika
összeállítása
és a lakásviszonyok
feltűnte!ése.
Egyébként a
táblázatok elkészítése dr. Jnnq Sándor kerületi
ítíszti orvos nevéhez fűződnek.
Dr. Kallós
Károly.
*

A Szegedi Fészek Klub „Szeged 50 éve" kiállításának keretében rendezett előadássorozatában Vámos Ferenc mütörténeti író és dr. Szabó
László egyetemi tanár nagysikerű előadásai
után szombaton este hat órakor az iparostanonciskola elsőemeleti fizikai előadótermében
dr. Lugosl Döme tart előadást „Van-e Szegednek kulturális múltja" címen. Az előadáson kívül a Fészek Klub bemutatja a „Szeged múltja
és jelene" cimü filmet. A filmet ezen a héten
háromszor pergetik le az iparostanonciskola
fizikai előadótermében, szerdán, csütörtökön
és pénteken, hat órai kezdetteL A rendkivül
érdekes filmelőadásra tizfilléres belépőjegyeket ad ki a kiállítás rendezősége, a kiállítás látogatói azonban a kiállítási belépőjegy felmutatása esetén díjtalanul tekinthetik meg a filmet.
A kiállítás iránti érdeklődés állandóan fokozódik. Kedden a faipari szakiskola növendékei
Fekete Dezső szakiskolai tanár vezetésével látogatták meg és nagy érdeklődéssel tekintették
végig a kiállítást. Tegnap délelőtt a zsidó népiskola növendékei nézték meg a kiállítást Székely és Lőwingcr tanítók vezetésével. Szerdán
reggel az alsóvárosi zárdaiskola növendékeinek
látogatását jelentette be Kiss igazgató. A zárda növendékeit a kiállítás termeiben Buday
György, Villányi Ármin, Tóth István Jenő és
Szeless István tájékoztatják szakszerű magyarázatokkal.

Általános
véres lünieiések
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Madridból jelenik: Sevillában a szakszervezetek
kedden általános sztrájkot proklamáltak. Az

ssziráfU,
Sevillában
egyetem előtt véres összeütközések voltak tüntetők és rendőrök között. Két rendőr súlyosan
megsebesült számos tüntetőt letartóztattak.

Klebelsberg~lelep a gyalogjárdákért
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Klebelsberg-telep lakossága mindent elkövet, hogy
mirél takarosabb külseje legyen az uj településnek, szinte versenyeznek a többi telepekkel ezen a téren és büszkék arra, hogy a legbarátságosabb telep az övék. Néhány hónappal ezelőtt mozgalom indult meg a Klebelsbergtelepen a gyalogjárdákért. Más megoldást nem
talaltak,
mint
azt,
hogy
a
várostól
kérik
a
járdaépítés
költségeinek előlelegezését, illetve a várostól kérnek
biztosi! ékot a vállalkozó számára, hogy az egyegy telepesre eső költséget meghatározott részletekben megfizetik. A telep küldöttsége addig
érvelt, addig bizonykodott a polgármester előtt,
mig a polgármester hajlandónak mutatkozott
a kérelem teljesítésére és felszólította a telep
lakosságát, hogy az érdekelt háztulajdonosolf
írják alá azt a nyilatkozatot, amelyben egyetemlegesen felelősséget vállalnak a járdaépítés
költségeiért.
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Kedden délelőtt ismét jelentkezett a városházán a telep küldöttsége dr. Pálfy
József
polgármesterhelyettesnél Juhász János törvényhatósági bizottsági tag vezetésével. A küldöttség vezetője elmondotta, hogy a telepesek 75
százaléka aláirta az egyetemes felelősség vállalását jelentő nyilatkozatot, a többi azonban
vagy megtagadta a nyilatkozat aláírását, vagy
pedig még habozik. Mivel a járda már nagyon kellene, a telep arra kéri a várost, hogy
fogadja el az eddigi aláirók egyetemleges felelősségét, rendelje el a járdák elkészítését, de
csak azoknak a háza előtt, akik aláírták a nyilatkozatot. A többit egyelőre hagyják ki. Az
aláirók meg vannak győződve, hogy a vonakodók pótlólag aláírják majd az ivet.
A polgármesterhelyettes kijelentette, hogy a
kérdést megtárgyalja a szakhivatalokkal és ha
lehet, sürgősen elintézi Klebelsl>erg-telep kérelmét
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Telefon 11-28
Szt. István-tér,
Párisi-körűt 35

Híreit
zerda
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- RAó mnap
- kath
- H7i sóra
Pk46
- v tDerekor,
kel
nyugszik 4 óra 29 perckor.
»'--r'-'-Tni könyvtár (központi egyetem, T. emelet) nyitva vasárnnpók kivételével mindennap.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum mindennap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön,
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Vedres-ucca 1. (telefon 18-46), Nyila ssy Ágoston Római-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugonics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valéria-tér 1. (telefon. 16-95).

t

— »A Winkler-Testvérek cég tiszaparti háza é»
a város" címmel vasárnap megjelent tudósításra
vonatkozóan dr. Lőbl Sándor ügyvéd az alábbiak
közlésére kérte fel a Délmagyarország-ot: Dr. Lőbl
Sándor ügyvéd dr. Pálfy József polgármesterhelyettes előtt a volt Wodianer-féle palotának kulturház céljaim való megvételének fedezetéül nem
a gázgyári köt. _>at jelölte meg Dr. Lőbl által felvetett terv az, hogy a vételárat a város fedezheti
ideiglenesen a gázgyári pénzből, de végleges fedezet az volna, ha a város eladná egyik régebbi
bérházát, például a Gyertyámos-uccait, amelynek
eladási ára megközelítően fedezné, a Winkler-palota vételárát.

Az

idö

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium Jeleníti: Időjárási helyzet: A barometrikus maximu— Megkezdték a Boldogasszony-sngárut pla- mok kevés eltolódást szenvedtek. Franciaországon
tánjainak kiváífAsát. A közkerti bizottság, mint is- az óceánon és Oroszországon 775 mm-nél magasabb a légnyomás. Az északi Jeges tengeren tarmeretes, elhatározta, hogy a Boldogasszony-sugárrat kivénült platánjainak kiirtására tesz javaslatot tózkodó barometrikus minimum továbbra is 745
és azt ajánlja, hogy a platánok helyett hársfákat mm alatt van. Szicília körül egy ujabb minimum
ültessenek a sugárutra. A polgármester a javasla- alakult ki 760 mm-es maggal. A csapadékos zóna
valamiennyivei kelet felé húzódott és keskenyebb
tot elfogadta és a határozat végrehajtásával a
városi főkertészt biata meg. A halálra itélt öreg lett. Ezen a területen a csapadék alakja túlnyomórészt hő. A déli ciklon körül esik az eső. A hőplatánok kivágását most kezdték meg. Egyelőre
mérsékleti viszonyok hasonlóak, mint tegnap, de az
csak a sugárut belseje felé eső fasort vágják ki és
ültetik el az öreg fák helyébe a hárscsemetéket. Né- egész kontinensen 1—2 fokkal alacsonyabb értékehány év múlva, ha majd a fiatal hársak meglom- ket észleltek.
bosodnak, kivágják a második platánsort is.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —0.8
— TTj postaügynökség Dorozsma-Forráskuion. C, a legalacsonyabb —3.0 C. A barometer adata
Kiskundorozsma-forráskuti dűlő elnevezésű külte- nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 766.1
rületén uj postaügynökség nyílt meg. Az uf posta- mm, este 766.6 mm. A levegő páratartalma reggel
ügynökség kézbesítési köre forráskút! dfilő, Gyap- 95, délben 95 százalék. A szél iránya északkeleti,
illetve északi, erőssége 2—3. A lehullott csapadék
jas dülő egész területére és Átokháza dülfl és7aki
részére terjed ki. Az uj postaügynökség leszámo- nyomban.
lás, ellenőrzés és felügyelet tekintetében a kisIdőjóslat a Délvidékre: Nagyjában változatlan
kundorozsmai postahivatalhoz tartozik, mely hi- az időjárási helyzet. Havazás várható.
vatallal naponként gyalogküldöncpostajárat utján
A Meteorologiai Intézet jeleníti este 10 órakor:
egyesitett rovatolást tart fenn. A post a ügy n ök ség Jobbára felhős idő, helyenként kisebb havazások,
dijnégyszögszáma: 763.
lényegtelen hőváltozás.

SZEGED ÖTVEN EVE

a Szegedi Fészek Klub nagyszabású
I f i é l ü f á ^ é n
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Iparosianonclslcola,
df.
lO-l-Ig, a. u. 3-7-lg.
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Szenvedő n ő k n é l a természetes
»Ferenc József* keserliv'z könnyű, erőlködés
nélkül való bélkldrfllést Idéz elö és ezáltal
sok esetben rendkívül Jótékony hatással van a
beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó
udományos irodalom több megalkotója írja,
hogy a Ferenc József víz kitűnő hatásáról a
saját kísérletei alapján is alkalma volt meggyőződést szerezni. A Ferenc József keserűvíz
gyógyszertárakban, drogériákban és fflszerflzletekben kapható.
B.I
— Orvost hir. Dr. Sch. Weinmann Mária belgyógyász v. belklinikái orvos, rendelőjét (Zrinyiu. 5., I. emelet) megnyitotta. Rendel naponta d.n.
fél 5—6 óráig. Telefon 24-85.
— A* üjszegedi Polgári Kör január 15-én délután 4 órakor a Zsembery-féle vendéglőben tartja
meg évi közgyűlését.
Czletáthelyezés
miatt
F R E I M

képekben és keretekben

rendkívül olcsó vásárfc rendezek.
A N N M I K S A ,
Takaréktár ncca 8. uftm.

A zákányi borkiállítás
A zákányi borkiállításon Szeged város oklevelét, a vegykisérletí állomás díjmentes szesztartalom meghatározására szolgáló utalványait és egyegy könyvjutalmat nyertek: ördög Péter, özv.
Vass Ferencné, Magyar Károly, örödgh Vinoe,
Huszta József, Magyar András, Huszta János, Vér
János, Papp Vinoe, Jójárt Sándor, Tanács Mihály
csorvai, Tanács Mihály zákányi, özv. Kispál Ferencné, Bohn József, Király Vince, Dicső János,
Tombácz József, Jójárt János és ördögh Illés.
A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara, a
Gazdaszövetség és a Kiviteli Intézet okleveleit
nyerték: Jójárt Vineéné, ördög András, Cimber
Pál, Krisztin Antal, Papp János, Lázár András,
Ónozó András, Makra Péter, Selymes Lajos, Börcsök ülés, Hódi Mátyás, Balogh Ferenc, Mig Imre, Simon Elek, Papp Antal, Szélpál Benő, Komár
(József.
A Szegedi Gazdasági Egyesület és a Zákányi
Független 48-as Olvasókör okleveleit nyerték: dr.
Biacsi Béla, Huszta Sándor, Papp József, Borbás
Szilveszter, özv. Papp Sándorné, Babarcl Illés,
Borbás Mihály, Papp Antal, Bózsó Mihály, Borbás
Antal, Lengyel Béla, Palotás István, Király István, özv. Bite Ferencné, özv. Papp Ferencné, Szekeres József, özv. Tanács Józsefné, Tanács János,
özv. Paplógó Pálné, Makra Mihály, Bodó Ignácz,
Csányi János, Tandari János, Tanács Péter, Babarczi Ferenc, Tandari István, Papp Antal, Kálmán János, Papp Szilveszter, Szűcs István, Juhász
József, Szögi János, Bálint Imre, Nyári Vince,
Tanács Vince, Daka Antal, Ábrahám Vince, Börcsök József, Oltványi István, Jakns Imre, Fodor
Miklós, Dani Mihály, Bodó János, Katona Kálmán,
Papp

József,

FSdl

Imre,

Nótrrádi

József,

Ónozó

Imre, Bezse Antal, Makra György, Tanács Mihály, Rácz István, Ottlik Illés. Maróti Pál. Jójárt
Pál, Babarczi Antal, Tandari Ferenc, Juhász Antal, Vecsernyés Vince. Császár Imre, Börcsök
'János, H. Bite János, Tanács István, .láger Péterné, Papp L Imre és Veszelovszky Mihály.
NE FÉLJEN
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TeBeffunken „Diadal IC
nem«s b a k e l i t h á z b a épített
körzetvevö.

nagy

teljesítményt)

Telefunken „Igecord"
ugyancsak a legdiszefebb baltel
épített
dynatnl'.ius h a n g s z ó r ó v a l müfcödS legtökéletesebb
E u r ó p a vevö.
Kérjen vételkényszernéiknli bemutatást.

DeutscSi Albert

Sreflert, KAiász-ucca 7.

Rádió átalakítás, kerékpár, varrágép * nramefon m*
szakszerűen, lótá'lás mel'e'L

Kérelem

előfiszeiőinltffex!

A Délmag yarország
kiadóhivatala
tisztelettel
kért valamennyi
előfizetőjét,
tehát ugy a havi,
mint a heti előfizetőket,
hogy előfizetést
dijaikat csak nyugta tllenében
fizessék kt. Nyugta
nélkül vagy javított nyugta ellenében
téliesített fizetéseket nem ismerünk el.
— Országzászló Mezőhegyesen. A Mezőhegyes!
Ifjúsági Levente Egyesület országzászlót állított
fel, amelynek felavatási ünnepélyét január 15-én
tartja. Avató beszédet Urmánezy Nándor mond.
— Famunkáeok gyűlése. A szegedi famunkások
csoportja csütörtökön délután fél 6 órakor a Munkásotthonban taggyűlést tart, amelyre ezúton hívja meg a szakmabelieket

Sport
Kedden sem döntöttek a KEAC óvása ügyében.
Kedden tárgyalta immár harmadszor az MLSz intézőbizottsága az ismeretes SzAK—KEAC óvási
ügyet. A keddi ülésen sem tudtak azonban határozatot hozni, mert a KEAC által beidéztetett
Szántó Mihály nem jelent meg, mire ismét elhalasztották az óvási ügy elintézését. A sok huzavona helyett végre már dönteni kellene ebben a
furcsa ügyben.

Frantz hegediiesf ma Tisza 8.
Harmónia 4-ik bérletén a legkiválóbb hegedüművésznő mutatkozik ma bea szegedi közönségoek.
Colette Frantz egész Európát már meghódította
nemes művészetével. Műsorán Saint-Saens és Vivaldi hegedűversenyek és Cézár Franck híres
szonátája dr. Herz Ottóval. Jegy Délmagyar
jegyirodába».

A színházi iroda hlrel
Ma este: Erdélyi kastély. Hunyady Sándor remekmüve, az Erdélyi kastély ma filléres helvácakkal kerül színre.
Csütörtök délután: Manollta. Havassy Mimi és
Tolnay Andor vendégfelléptével, filléres helyárakkal
Csütörtök este: IV. Henrik. Premíerbérlet. Az
eredeti magyar nyelvű Pirandello bemutató elé
igen nagy érdeklődéssel tekintenek a közönség
legszélesebb rétegeiben. A darab Hont Ferenc
rendezésében kerül szinre.
Pénteken: IV. Henrik. A. bérlet.
Szombat délután: János vitéz. Ifjúsági előadás,
filléres helyárakkal. Tolnay Andor vendégfelléptével.
Szombat este: Diadalmas asszony. Tschajkowsky világhírű nagy operettje, Havassy Mimi és
Tolnay Andor vendégfelléptével.
Vasárnap délután fél 4: Diadalmas asszony.
Délutáni bérlet.
Vasárnap délután 6: Jő házból való urileány.
Filléres helyárak.
Vasárnap este 9: Diadalmas asszony.
Hétfőn: Asszony és a rabló. Louis Verneuíl
szenzációs vipjátéka Törzs Jenő és Lázár Mária
vendégfelléptével.

ERDEMES VASAROLNI
B o y - k a b á t ^ Télikabátok

B ő r k a b á t -»• Férfi-,flu-és gyermekrnhákat

LEGOLCSÓBBAN
F Ö L D E S IZSÓ > K L A U Z Á L TÉR

ELSŐRANGÚ

M É R T É K

UTÁNI

SZABÓSÁG

Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai értéktőzsde gyengébb külföldi jelentések hatása alatt nagyfokú tartózkodás és csendes üzletmenet mellett
nyílt meg Az árfolyamok eleinte a tegnapi nívón
mozogtak. A tőzsdeidő későbbi folyamán azonban
a kínálat került túlsúlyba és ennek következtében
kisebb lemorzsolódások történtek. Az irányzat zárlatkor gyenge, üzlettelen volt. A fixkamatozásu
papírok piacán realizációs eladásokra 2—3 százalékos áresések fordultak elő. Magyar Nemzeti Bank
125, Bauxit 31.5, Beocini 126, Magyar Altalános
Kőszén 320, Salgótarjáni 24.3, Urikányi 36, Fegyver 70, Ganz 12.1, Rimomurányi 19.5, Nasici 56,
Nova 151, Tröszt 72, Magyar cukor 72, Egyesült
Izzó 274, Felten 112.5, Ruggyanta 22.5, 1914 évi fővárosi kölcsönkötvény 29.25, százalék, 1932 évi 5.5
százalékos állampénztárjegy 100 százalék.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.27 fél, London
17.39, Newyork 519 ötnyolcad, Brüsszel 72.00, Milánó 26.61, Madrid 42.42 fél, Amszterdam 208.75,
Berlin 123 háromnyolcad, Silling 61.20, Szófia 3.76,
Prága 15.39, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08 fél.

Most hó borítja Közép-Európát

de a francia Riviérán
tavasz és napfény van

Vegyon részt fanuárlól—áprilisig
terjedő társasutazásainkon igen k e d v e z m é n y e s árban,
a francia Riviérára
A társasutazások indáinak: 1 9 3 3 fanutlr
IS.
február
14, március
3, március
20. április
S és
április
20-án.
Ment*merheti az e g é n francia Riviérái, kényelmes
luxusautoearokon és kellemesen tölt el 14 napot elsOrangu
szállókban, tetszés szerint Monle-Carfoban, Nizzában, Mentor:,
Cannes vagy Beaulienben. A szállókban minden komfort,
elsőrangú ellátás. Kívánságra fürdőszobás szobák. Szakképzett magyar vezeLn — Részvétel az eg'sz világon egyedfUállő
Karnevál-ünnepségeken, kasznó-belépői egyek, e n n i » ; . aalo
és gat«imbl0vAvfn;nyek. „Raflle-Automobile" csillairtura
Ugyanezen utazá-ok egyéni otaz&slormábaa ls lekSthetők és
bármikor elkezdhetek, tetszésszerlntl idS'artamra. Az utazás
megszakítható és az utbaeső városok megtekinthetek
Kirándulási lehetőségek Észak-Afrikába: Alqler,
T u n i s . Morocco,
Tanger,
Oran,
Casablanca
és F e a megtekintésével Igen kedvezményes áron.

Szicíliába

társasutazás
Velence, R ő m a . Firenze, Nápoly és Palermo meg'eklnlésevel. —
tartózkodás Taorminában.
Részletes felvilágosítással, prospektussal ssivesen szolgál a

DÉLMAGYARORSZÁQ
utazási Irodája, Aradi ucca és

NEU ERNö

bank- és váltóüzlet utazási irodája. Kígyó ucoa 5.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamJegyzése. Angol font 19.05-19.45, belga 79.16—79.74
cseh korona 16.91—17.01, dán korona 98.50—99.70,
dinár 7.30-7.80, dollár 570.50-573.50, kanadai
dollár 500—506, francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 229.35—230.75, lengyel zloty 63.95—
64.45, leu 3 40-3.44, leva 3.95-4.25, lira 29.9030.20, német márka 135.70—136.60, norvég korona
98.20—99.20, osztrák schilling —.—, svájci frank
110.70-111.40, svéd korona 103.70-104.70.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. Buza tiszai 76 kg-os 13.10—13.50, 77-es 13.30—
13.80, 78-as 13.45—13.90, 79-es 13.60-14.10, 80-as
13.75-14.30, felsőtiszai 76 kg-os 12.55—12.70, 77-es
12 65-12.80, 78-as 12.80—12.90, 79-es 13.00-13.15,
80-as 13.15-13.25, Jászsági 78 kg-os 12.80—12.95,
77-es 12.95—13.05,, 78-as 13.10-13.20, 79-es 13.2013.35, 80-as 13.35—13.50, fejérmegyei, dunántúli,
pestvidéki és bácskai 76 kg-os 12.55—12.70, 77-es
12.70-12.85, 78-as 12.85-12.95, 79-es 13.00-13.15,
80-as 13.15—13.25. Pestvidéki rozs 6.05—6.15, egyéb
605—6.15, takarmányárpa I 8.80—8.90, II. 8.70—
8.80. felvidéki sörárpa 10.25—12.50, egyéb 9.50—
1100, zab I. 9.00-9.25. II. 8.80—8.90, tiszántúli tengeri 6.40—6.50, egyéb 6.40—6.50, korpa 6.10—6.20.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza szilárd.
Májusra 50.5—egynegyed (48—48 egynyolcad), juliusra 49 hétnyolcad—50 (47.75—ötnyolcad), szeptemberre 50 háromnyolcad (48 háromnyolcad),
Tengeri barátságos. Májusra 27.75 (27.25), jullusra
29. egynyolcad (28.5), szeptemberre 30.25 (28 háromnegyed). Zab barátságos. Májusra 18 (17 ötnyolcad). juliusra 18.25 (17 hétnyoload). Rozs barátságos. Májusra 37 (35 ötnyolcad), juliusra 36
hétnyolcad (34.5).
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T Ö R Ö K

S Á N D O R

BANKETT A KEH SZARfASSAN
t E Q I N Y

Apróhirdetések
Bútorozott
szobát

őket és szeme a térképekre siklott azután és
— Hát rendben van fiam, menjen feküdjön üresen és gondolatok r.élkűl futtatta a pillanle. Illetve várják a Szarvasban, izentek a ba- tását a vonalakon, pontosan haladva a fővárátai, mondjam meg, hogy okvetlenül meg- rostól Elberfeldig, le Münsterig, vissza Habervárják.
nen keresztül, Mülhafenig, majd ki, ki az or— Igenis, köszönöm szépen.
szágból Párisig, Londonig, Rómáig, Berlinig
— Hát akkor menjen. Átveszem a szolgálatot. és vissza végig a vonalakon futkározott a szeme
Blelch gyakornok kihúzta magát.
és nem gondolt semmire és a gyomrában most
— A szolgálatot átadom. És, ha megtetszik már olyasmit érzett, mintha éhes volna, enne,
engedni, mégegyszer tiszta szívből gratulálok harapna, falna bele, de a torka tiltakozott
most, amikor... és fogadja főnők ur, legme- még a nyála ellen is. összeszorult és nem
legebb jókívánságaimat.
akarta leen: jdni és a szeme előtt kezdett öszszefolyni a térkép, összegubancolódtak a kusza
— Köszönöm, nagyon szépen köszönöm.
— És gondolom, fáradt is tetszik lenni ugye- piros és fekete vonalak, jelzések, valami nagy
Dár, készségei tartom a szolgálatot reggelig, szürkés, leoedővé és a lepedő kisebb, egyre kisebb lett, forogni kezdett, ketté oszlott, két kis
nem is tudtam mért teszett lejönni.
— Nem, köszönöm, menjen csak — és hir- kör lett belőle és kezdett beleférni a szemébe
telen jött gyanúval a szeme közé nézett — a két kis kör: a Haléziusz Edward két erős
kékes szürke szeme — akkor a kezével hessemiért akar ittmaradni?
gette el — kivilágosodott. Fogta a lámpáját és
— Hát ugyebár... főnök ur fáradt.
— Nem! Miért volnék fáradt? Miért mondja, cammogva az ajtóhoz ment, kinézett, visszajött, a lámpát az asztalra állította, megfordult,
hogy fáradt vagyok?
— Csak gondoltam. Hanem főnők ur ké- az ajtóig ment, körülnézett az üres szobában
rem, a dalárda milyen szépen csinálta, kü- és kfépett. Az ajtót becsapta maga után. Mindjárt le is lépett a perronról, átment a második
lönösen ott, hogy éljen sokááá...
vágány
közé és sietve, szinte futva ment a
— Szép volt.
— Hát én mégyeszer felajánlom ugye, nagyon váltóig.... nem igen használták, nehezen is mozdult, vagy ő ilyen gyönge? A! Két kézzel megszívesen...
— Ó, nem köszönöm szépen — már meg- markolta és egész testével ránehezedett. Háttal
j volt a világosságnak, ami az irodából kiömnyugodott — menjen csak.
lött — a hold a Johannes mögött állott —
— Hát akkor — és Bleich gyakornok szede- most szembefordult s meghökkent a fénytől
lőzködni kezdett — megyek. Tetszett örülni egy pillanatra. Kezét egymáshoz tőrölte s nyuugye, hogy Lujza nagyságos asszony, betop- godtan és gondolatok nélkül elindult vissza.
pant a babával?
— Igen, örültem, hogyne örültem volna —
("Folyt, kőv.)
s minden szóra, minden mozdulatra gyanakodott valami mániákus módon — a fiam is
Felelős wertesztö: PÁSZTOR JÓZSEF
megjött tudja?
Vyomalott • Kiadótulajdonos DéimagrarnrMág
— Gusztáv megjött?
Hírlap- és Nyomda válla lat R| könyvnyomdájában
— Igen, autón jött, a felügyelő ur őméltósága
Felelős fi7omveíel5: Klein Sándor.
autóján.
— Autón jött! Nahát!
. . . — ' 9 6 , 1• , VIO pengő
— Igen, autón jött, mi van ebben olyan külö- Méz
"Borsó,
sárga és zöld — m40
,,
nös, megkérte őméltóságát, hogy hozza maCencse
—'40 „
gával, két napot kapott... egyelőre.
szilva
- V20 „
— Ilyen öröm! Hát akkor főnök ur kérem... Boszniai
— Menjen, menjen — eléje állott és jó mosolyA L B E R T , Paprlxa piac.
Iyal vém'fmérte, de valahogy, mint Gusztávot N 1 G Y
Is az imént, szinte búcsúzva — hány éves fiam?
— Huszonegy.
Saeged épittető közönségéhez!
— Huszonegy! Hát csak ne hanyagolja el maAz Országos Társadalombiztosító Intézet (O.T.I.) Elgát. Be van iratkozva a jogra, ugye? Csak nem
nöksége engedélyezte a munkaadók, munkások, tisztabbahagyni — mondta csendesen — pontosviselő családi és társasházak építéséhez
nyújtandó
nak lenni, hűségesnek lenni — s kezet nyújtott.
kölcsönök folyósítását. A kölcsön nagysága a saját
Bleich gyakornok most látta meg az érmet
telekkel rendelkezőknek 50—60 szára'ék Lakbér lekötöttség esetén is. A kamatláb 5—6 százalék. A kölés utána kapott, mint egy gyerek.
csön tartama 25 év. Érdeklődni lehet és megfelelő
— Jé, ezt tetszett kapni? Szabad megnézni?
díjtalan felvilágosítást nyújt a Kőművesmesterek Or— és megforgatta, elolvasta a felírást — jaj szágos szövetsége szeg di csoportja által kiküldött bibe gyönyörű! Hát jó nunkát főnök ur.
zottság naponként d. e. 10—1-tg az ipartestület kü23
lönhelviségében.
2
Jó m j ^ . a . . .
Bleich gyakornok elment és Bergen Antal 2142—1982. vh. m.
állomásfőnök utána hallgatódzott a lép'einek,
míg elhalt minden nesz.
Elárverezek J a n u á r 1 2 - é n délelőtt 10'/»
Egyedül maradt. Az asztall.oz lépett és találomra belenyitott a blokkokba, szabályzati órakor Szegeden, Feketesas u. 17. ez. a. bíróilag lekönyvekbe, menetrendekbe. De nem ült le. Állt foglalt üzletberendezést, villanylámpákat, csillároaz asztal mellett és lapozgatott. De nem látott kat stb.
8zeged, 1982 december 18.
semmit a betűkből és ábrákból. Valami hallatv l t é x 6 « I . Irir. jblr. vígrehaJM.
lan ürességet érzett a fejében, a gyomrában, a 254
lábában, a kezében, valami súlytalan űrt, valamit, aminek össze kellene húzódni... akkor
jobb lenne. És félig leguggolva, összepréselte
a hasát és visszatartotta a lélegzetét. Megszólalt
a morse. Felriadt. Pillanatig figyelte, elhallSzeged, Dugonics tér I I . I. sin. Telefonszám: 2 6 — 0 2
gattatta. És most Így állott üresen, fásultan
a készülék mellett. Mintha valaki nézné... vaArcápolás. Szépséghibák kezelése. Szőrlaki erősen nézi hátulról a nyakát. Hirtelen megszálak, szemölcsök, végleges elfávolitása.
fordult, de senki, hát persze, hogy is, hehe.
Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. TanítSzembe nézett az elnök képével. Az ott lógott
ványok kiképzése
Arcvizek. Arckrémek.
a mosdó felett. Ravaszkás, kecskeszakállas fej,
Pouderek,
10
apró húsos száj és hunyorgó, kicsit vidám szemek, mellette jobbról-balról a kereskedelem- , Helyi íogv^z'ókurák a legmodernebb
villamos készülékkel.
ügyi miniszter és a vasutigazgató. Sokáig nézte |
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Felitivas

Árverés.

Dr. Reifer Oszkárné
kozmetikai intézete

LAKÁS1
gyorsan és jól kiad,
illetőleg talál, ha fel
ad egy apróhirdetést

Délmanvarorszáaha'

Modern női ruhasiabást
tanulnék.
»Modern módszer« jeligére, teljes címmel.

ADÁS-VÉTEL
•Tókarban lévő félháló é«
egy dunna eladó. Árvíz u.
13. Ugyanott egy
szoba,
konyha, fásszinből álló és
egy egyszobás lakás kiadó.

Belvárosi fa*» szénüzlet
Féregmentes, különbejáratu
uccai bútorozott szoba villannyal kiadó. Polgár u. 14.
Elegánsan bútorozott lépcsőházi bejáratú szoba olcsón kiadó. Klauzál tér 3,
I. 6.
Teljesen különbejáratu elegáns szoba kapuknlccsal 20
P kiadő. Felsőtiszapart 6,
Stefániánál.

Margit a. 1• sz. alatt. Hazai szenek és külföldi Corvin koksz elsőrendű két
éves hasábos, tuskós és aprított tűzifa a legméltányosabb árban, pontosan kizérve. gyujtósfa és faszén*

Irifz Béla

6<

Üzletvezető: Szende

Izsói,

Veszek szép, angol babakocsit Tisza L. körút 20.
cipőüzlet.

Menyasszonyi aján-

dékok filléres árakon

1 alpacka
Egy szoba, konyha, spájz
kiadó, azonnal elfoglalható. Orgona ucca 1.

kévéskész-

let itobozbpn

1 drb réz kávéSrfl

1 „ réz mozsár

8*50

3 88

Üzlethelyiség a város legjobb pontján kiadó. Tud.
Tamássy festéküzletben, Valéria tér sarok.

4'45. 5*45,
6 43
„ réz habüst
i'f8
„ vasaló
488
„ alnmlnlnm lábas 6*88
„ alamlnlum teaszamovár
398
„ konvhamárleg 7'88
Filléres kirakatom maga I s
látványosság. J á t é k a i m
szenzációs árakon I a
Szántó zomAnoAruház, a
központi huscsarnok mellett.

Gépe'ést oldalanként 16 fillérért! Cimet, munkát kérem Korzó Mozi trafikba
leadni.

bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesít a

Előszobai bejárattal két
egymásba nyiló féregmentes
nagy szoba üresen, vagy
bútorozva, vílágltássaí és
takarítással kiadó, esetleg
idősebb nrnak gondozással
Széchenyi tér 9, X. 7.

I • ' • H ' l l — 1 I I l|l|l

HASZNAIT
ingyen

JocKfesiéK

»'»»ponti
M X
31
MagyarorsTÍ g »•»•»'olpíjavitó
tltem egyik legjobb szakmunkása. Nem foltos,
láthatatlan valkanizálással, zlpzár
.iavitAssal Kemény Gyula,
Károlyi neoa 1. Várom bérhAz

Ingyen szerelem
antennáját, ha rádióját
cégemnél vásárolja.
m

D
É
R
Y
gépáruház
Vidéki városba a zenekar
kiegészítésére keresek csinos fiatal közreműködő zenész vagy énekes női tagokat. Ajánlatokat
fényképpel »Jókedvű« jeligere
a kiadóba kérek.

Urf nők

848

ügyeimébe!!
Francia és angol szabászati tanfolyamra jelentkezőket felveszek

Nagy vári János

francia és angol női divatterme
oki. szabász
Kárász ucca 9, Boda fölött.
Iparművészeti

BÚTOROKAT

a legegyszeröbbtöl a legdíszesebb kivitelűig előnyös havi
résiletre is jntányo» Aron készít

Hercoq Samu g

mfiasztaloe, Erzsébet rakpart 16.

ügynök,
esetleg
szerény fix fizetéssel
és jutalékkal fekéte-

tik. Cim a kiadóhivatalban.

Délmagyarország
apróhirdetései utján
Veszek 2 darab vasajtót
t méter széles és 1 és fél
méter magas »Vasajtó« jelige alatt.
Valódi perzsaszőnyeg k i .
sebb-nagvobb
összekötők
¡eladók.
>Perzsaszőnyeg<
jelige.
Fürészpor, nagyobb menynyiséghen is, eladó Csongrádi sugárút 61.
" R É M E K
hálószoba, ebéd!fi és nriszoba

BÚTOR

rendkivfl] olcsó Árban SPITIEB
asztalosnAl, Margit neoa 12. 187
Bőtejü fajtehén üsző fiával eladó, érdeklődni Sándorfalván, gyógyszertárban.

Megbízásból
o'csón eladók:
12 személyes ezüst evősze", 6—6

drb kanál, kés, villa,
ezüst aufsatz, 3 márványszobor,
4CP napi gr járó óra, brilliáns én
gyémánt gyűrök, függök, arany
órák, lánook, srinházi láto«ö
2 táskasrramofon stb. etb.

T ó t h

órásnál.

Jutányosán eladó 3 drb-ból
álló valódi bőrgarnitúra, 3
ajtós
garderobszekrény,
nagy álló óra és egyéb bútorok. Kelemen u. 4. fszt.

350 pengő kölcsönt keresek 1-ére. Ajánlatokat föltételekkel «Kölcsön« jel.

Ax Alföld legnagyobb
táblaüveq r a k t á r a

Körösi Géza

üvegezés! vállalat
Szeged, Mérel ucca S .
Telefon 19-57.
8

