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Huszmilliárdos bankbukás 
a fővárosban. 

(A Szeged budapesti tudósítójától.) Följelen-
tés érkezett a fökapi'ányságra a Róth és Társa 
bsnkcég fúetésképteicn^gérói. Róh é társa, 
Kormos And^r nagysti-ü emberek voltak és 
ismerték őket az e esz fővárosban. Nagy lábon 
éltek, saját autójukjnbeus z: -k fél Európát. W en-
ben, Bsriinben, Prágb^n, sőí iVr b; :i is fióko-
kat léLi 'c't.-k. Bu ukn-;k oka kosz tpi 'z üzle-
tekben ksr«endó. Nagyonb tételekben adlak 
ki küí'.tpenzeket, a fedez-,.ül kapott ér'ékpípi-
rokat kicsempészték B-csbe, aíok t o'.t eírd^sfe 
és az így Fzerzett pénze ismét koztba adfák. 
A Róth és társa r.-ankcég társtulajdonosa: 
Kormos Andor iriu án lát;a, hogy a Löv -kez-
ményeket nem kerüln^i el, érintkezésre iépit; 
Bécsben a K piial-bankkal, hogy fuziobi lép-
jenek. Di ezt rnegmuíi'otts a rci.dó ?é.>, miu!á:i 
az első feljelentett ej<y Faragó G*u nevű 
polgár te«e. A rer-dőr, , efrwdelte f bűni g, i 
zárlatot Roth és >arsa mag mv^/yo ra is. 

Medáhapiíottf a r rd í r ' g, hogy Róth Ármin 
és Kormos Andor ni csenes Bud.p>í:n, SŐÍ 
Bécsből ?zt a v i a zt kapták, h=>gy január 
hó 18-án 19-ére irrsdó é.jei s Gr^rrd Hotel-
ból eltávoz ak fs azót . nyomuk ves'etf. V ló-
szinüleg n gyobb péns 'srzigst vittek magukkal. 

A Tanítók Bankjának fizetésképtelensége, 
Bud p sten a Tsní ó' Bmkia rzirstéii fízj.íés-

képselen. A följelentést magu a részvényesek 
íeMélc Paksay Jíno-, a bank aispi-ója és moi-
tará igazgatói< ellen P.- ksay a ré zvénytársa 
ság közgyűlésén 200 millió korona nyereségei 
tün-et fii, azonban a sönyvek átvúsg lásánáí 
megdöbbenve áUspiío'ák me;í, ho; y Pak ry 
félrevezette a részvényeseket és nemhogy 200 
millió nyereség, hanem 300 millió passzíva 
mutatkozik. Paksay eredetileg tani ó volt, majd 
ujfáí.iró, kéíőbb hadiszállító, majd a kommün 
után Csizmadia Sándor á;:al alakifo?í ujíág 
szerkesztője. Később azután megalakította a 
Taniíók B nkját. 

Megint őrizetbe veszik Esküét Lajost? 
Budapestről jslerifík: Ei-k3.it L jcst, n 'y'í.Idi 

Siabó I?ÍV4K volt íhkáráí, kit iudvalcvően a 
a kiviteli ergfdélyrk pan^máj^ ügyéb:n ie^r-
téziaüak és nagyobb k uc'ó ellenében s^ab.d-
iabra helyezlek, szombaton délután előáiíították 
a főkapitányságra. As előállítás Nc-gy Emil 
igazságügy niniszter utasítására történt, aki el-
rendelte, hogy a régebbi bűnügyeket, a többi 
kőit az Esküit-ögye t U f iszzék b;-. Esküit La-
jost dr. Bariba Gyuia rendőrtönácsoshoz veze'.- ; 
ték, aki szombat délután cs^k annyit közöli \ 
vele, hofey az ügyészség rendel tére őrizetbe ! 
veszi. Vasárnap dáie őts - . utín megkezd; ék Es- l 
küit kihallgatását a bűnügyre vonatkozóan. Az : 

erede i akíftk köiöit Eskiitsnck cs k rövid v..l- . 
lomásai vannak, részletes val omást nen tett. ; 
A rendőrségen annak idején azzal tagadta meg : 

a részletes vallomás;, hogy igen magasálláfu : 

férfiakról van sző, akikről val omást tenni nam \ 
akar. Vasárnap délelőtt Esküit iímáí erre az 
álláspontra helyezked-itt a rendőrségen. Kijeim-
tette, ha botrányt ak-rnak, ;. z nieg léez, de 
csakis a főtárgyaláson és nem hajlandó olyan 
adatokat megmondani, amelyeket a tárgyaláson 
védekezésére használhai fel. Bariba tanácsos I 
tegnap a késő délutáni órá&ig fogialkozoU Es- i 
küttel, de £e:nmiképen ?em tudta vallomásra ! 

bírni. A rendőrségen már bizonyosra vették 
Esküit ujabo letsrió^irtását, de az nem föiiét- j 
lenül következik bs. A vádtsnács ugyanis azt ; 
javasolta, hogy az egymillió korona óvadékod \ 
amennyiért Esküit Lsjost szabadlábra helyez-
ték, emeljék föl húszmillió koronára. Végül l 
abban állapndtak meg, hogy tizenötmillió 'le- ! 
gyen az óvadék. Ha ezt nem fizeíi meg Esküit, \ 
akkor letartóztatják. 

Közismert legolcsóbb rövidárus cég Battancs 
Gizella-tér 3. 995 

Lefizléiesebb mfibutorokai Spiüer mflaaztutos 
kéwiti iegolciőbban Margit atca 12. Teíoíon 7-01. 

EUSrendfl fehéruemnek, kalapok, nyakkendők leg-
olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12. gss 

Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a 
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a 
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33) 
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt hala-
déktalanul intézkedhessünk, 

— A Szegedi Stefánia-Szövetség köz-
gyűlése. A Szegedi Sfefánia-Szöve'ség vasár-
nap délelőtt 11 órakor íariotta rende* évi köz-
gyűléséi Kubinyi Pál egyetemi tanár elnöklete 
alatt Kubinyi tanár nagyhatású emöki meg-
nyitójában kiváló szaktudással foglalkozott az 
okokk3l, amelyek az anya- és csecsemővédel-
met elsőrendű ál-ami érdekké íes ík é<5 minden 
előrelátó, a haza srrsát leikén vhelő honpol-
gárnak kötelességévé teszik a szegénysorsu nő 
anyaságának megkönnyítését, a veszélyeztetett 
csecsemők rendszeres és intézményes védelmét. 
Dr Turcsányi Imre kir. tanácsos, a Stefánia-
Szövet ég 1923. évi jelenlését terjesztette be, 
amely örvendetesen megállapítja azt a tényt, 
hogy az egyeíemi s.ülészeti és gyermekgyógyá-
szati klinikának Szegedre való helyezése, vala-
mint a Szegeden létesített három védőíntézef 
működése óte a csecsemőhalálozás a városban, 
de kü önö3en a véciőínSézeíek á'tal nyilvántar-
tóit csecsemők közö't örvendetesen kevesbedik. 
Biczók Erzsébet pénztáros jelentése :kapcsán 
dr. l.öte József, Oiovay Károly, dr. Becker 
Vendel, dr, Papp Karola, Klug Péter és Wim-
mer Ferencné (Budapestről) részéről több in-
dítvány hangzott el a Sftfánía-Szövdség anyagi 
eszközeinek gy-rapiíáíára vonatkozólag. Ottovay 
Károly inditványozt", hogy a szövetség a tör-
vényhozástól kérjen bizonyos összeget s e célra 
a kormány lépíesse éleibe az agglegények, 
gyermektelen házaspárok, vogy egygyermekesek 
adójúi Másik indítványa az volt, hogy a városi 
jűíékonysígi adókból nagyobb összeget kapjon 
a szövetség. Az elnök ezután bejelentette, hogy 
dr. Kelemen Béla nyugalmazott miniszter a 
Stefánia-Szövetség céljaira 100.000 koronát ado-
mányozott, amely nagylelkű adományért az el-
nök, ég hálás köszönetéi nyilvánította. Az intéző 
b:zo:tságot kiegészítették a következő uj tagok-
kal : Karg Györgyné, Munlyán Istvánné, dr. 
Poor Ferencné, Schili Fülöpné, dr. Szlávik Pé-
ter és dr. Tóth Mihályné. 

— Kossutányi iaitár előadáss a liberaliz-
mus > óh Vasárnap délután dr. Kossutányi Ignác 
egyeíemi tanár taríott előadást a kamara nagy-
termében a liberalizmusról. Ismertette a libera-
lizmus kialakulását és fejlődését. A liberalizmus 
természetes és íogikus eseménye volt a XVII. 
és XVIII. század politikai mozgalmaínak. Nagy 
halad is indult meg akkor, de ez nem sok idő 
múlva meg is akadt. Ezután a liberalizmus hát-
rányairól beszélt. Majd e őadása végén kije-
lenti, hogy ami a liberalizmusban jő, az dia-
dalmaskodhat, mert alapeszméje az emberiség 
öntudatának kiemelése. 

— Petőfi-est s Széchenyi-Szövetségben. A 
Népfőiskolai Széchenyi-Szövetség vasárnap este 
nagyon nivós Petőfi-estet rendezett a tanítóképző 
intézet nagytermében. A nagysikerű kulfurest 
jövedelmét a Széchenyi-Szövetség könyvtárának 
gyarapítására fordítják. 

Eljegyzés. Ambrus Márta és dr. Kellner 
Dániel orvos jegyesek. (Minden külön értesí-
tés helyeit.) 

Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u.|7. 

— Az egyetemi ifjaaig tiltakozott a drága 
tundij ellen. Budapestről jelentik: Az egyetemi 
ifjúság vasárnap délelőtt nagygyűlést tartott a 
központi egyetem előcsarnokában a drága taa-
dij dolgában, mert a súlyos gazdasági visaonyok 
miatt képtelen majdnem negyedmillió koronát 
fizetni. Tőrök Gáspár műegyetemi ballgató 
határozati javaslatot terjesztett elő. Ebben kéri 
az ifjúság, hogy a szegényaorsu tanulók ugyan-
olyan kedvezményeket kapjanak* mint a köz-
tisztviselők gyermekei; a nagykorú egyetemi 
hallgatók is részesüljenek a tandíjkedvezmény-
ben ; a műegyetem szegényaorsu vegyészmérnök-
hallgatói a laboratóriumi dijnak csak felét fizessék. 
A gyűlés résztvevői csatlakoztak a határozati 
javaslathoz s elhatározták, hogy a határozati 
javaslat alapján memorandumot szerkesztenek 
s azt küldöttség fogja átnyújtani a miniszter-
elnöknek, a kultuszminiszternek, a Tudomány-
egyetem éi a Műegyetem rektorának. Kedden 
este fél 7 órakor ismét gyűlés lesz. 

Sxáutő Tivadar zongoraestje jan. 28. (Eadréoyi.) 
— A városi alkalmazottak téli segélye. A 

közalkalmazottak decemberi fizetésük huszonöt 
százalékát kapják az államtól beszerzési segély 
cimén. (Hogy mit szerezzenek be ezen a 25 
százalékon, disznót-e, avagy az eladó lányuk 
számára stafirungot, azt nem irja elő az erre 
vonatkozó kormányrendelet.) A város tanácsa 
hétfői üléséből utasította a könyvvivői hivatalt, 
hogy álliisa össze a városi alkalmazottak ki-
mutatását , mert a közgyűlés határozata érteimé-
ben számukra is folyósitandó ez a beszerzési 
segély. 

— Még két hétig tart a Forgalmi Bxnk 
ügyleteinek felülviz8gálása. Mintegy tíz napja 
tart már a Forgalmi Bank könyveinek és ügy-
leteinek felülvizsgálása dr. Tótk Imre csőd-
tömeggondnok vezetésével. Még mindig a két 
hónapi restancia munkálatait folytatják a bank 
összes alkalmazottjai. Az a munka még körül-
belül két hétig fog eltartani, amikor már telje-
sen készen lesz az adósok és hitelezők név-
jegyzéke. A budapesti cégek még nem vála-
szoltak, hogy a banknak miiyen angazsmánjai 
voltak a fővárosban. A mérleget természetesen 
csak ezután lehet majd tisztán látni. 

Szántó Tivadar zongoraestje j«n. 28. (Cadrényl.) 
Házasság. Kiss Dávid és Singer Margit 

(Nagykőrös) házasságot kötöttek. (Minden külön 
értesítés helyett.) 2r 

Kereskedők, iparosok és 
vállalatok figyelmébe f f f 

Leltár alatt nagymennyiségű üzleti 
könyvek, forgalmi adó és fényűzési 
raktárkönyvek és mindenféle iroda-
szerek és nyomtatványok kerülnek 
olcsón eladásra l Mielőtt szükségletét 
fedezné, okvetlen kérjen ajánlatot 

Kovács Henrik af i fE 
Kölcsey-utca 4. szám. 949 T e l e f o n 10—48. 

Világattrakció 

A Z EJ B E N 
Vad harcok Tibet hóboritotta fen- P A D I H F 1 / f t C T Soha nem látott bravúrok. Filmen 
síkján 6 felvonásban. Főszereplő: v M n l - U t I . m é g nem látott vadállatok. Kirgi-

zek és mongolok élethalál harca a legvérengzőbb fenevadakkal. 
NEM ÁLLATKERTI FELVÉTELEK l 

Ezt bevezeti: 

A r o s s z c s o n t P e g g y 
Ameákai burleszk 2 felvonásban. Előadások kezdete: fél 5, fél 7, fél 9-kor. 

Eme páratlanul 

érdekes filmet Budapestet megelőzően, fantasztikus dollár kölcsöndij árán szerezte meg a 

BEE V Á R O S I MOZI kadden és szerdán, január hó 22. és 23-án. 


