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Amundsen nyomtalanul eltűnt. 
Budapest, májú? 25. Áldozócttí örtök 

óta, amikor Amundsen két repülőgépen 
startolt a Spilzbergákról, ez utalsó 
érdktg mig semmi életjelt nem adtak 
magukról a bátor északsarki repü!ök. 
A drótnélküli távíró és a rádió kor-
szakában, amikor a föld kerekségének 
legtávolabbi pontjairól káprázatos gyor-
sasággal érkeznek a hírek, az egész 
müveit világ feszült érdeklődéssel 
várja a híreket Amundsen sorsáról. 
Nem tudják megmagyarázni, mi tör-
ténhetett az emberisig bátor hősével, 
akt elszállt szemünk elől a titkok vilá-
gába. A nyugtalanság és aggodalom 
remegése fut át az egész világ távíró-
drótjain és a rádió hullámain: talán 
még él Amundsen, vagy hősi küzdelme 
örök titok marad. Amerikában már 
segélyexp.'diciókat szerveznek. 

Mai távirataink a következők: 
A Framról érkezett szikratávíró sze-

rint a Hobby tegnap éjszaka 11 órakor 
visszatért, miután a Spitzbsrgák északi 
parljiin Biscayes Hockig cirkált. A 
sarM utasokról semmi hitf nem hozott. 
A meteorológusok jóslásával összhang-
ban az idő tegnap es:e óta javult. 
A hóvihar csökkent és a szél e'üzte a 
felhőket. 

Newyorkbói jelenlik: Az a körül-
mény, hogy Huutidsen sorsáról még 
mindig rem érkezett hir, mindenieíé 
ifen nigy nyugtalanságot kelt. Hsakon 

Hemer, Amundien barátja tervezetet 
dolgozott kf, amely szerint Los Ange-
lesből repülőgépen Amundsen keresé-
sére indul. Az ajánlatról eddig még 
nem döntöttek, de komolyan mérlegelik. 

Newyork, május 25. A Fram-t6\ 
legújabban azt a verziót jelentik, hogy 
Amundsen a várakozó hajók felé vissza-
repülve leszállásra kényszerűit és vagy 
ujabb felszáliás lehetőségét várja, vagy 
pedig gyalog indult el. Erre az a kö-
rülmény indíthatta, hogy Kinghay hoiz-
szabb ideig lürü ködben volt, majd 
közelében hóesés álfctt b*. 

Osló, május 25. Mi reggel két óráig 
még nein érkezett hir Amundsenről. 
Hobby visszatért a Weltmans öbölbe 
és keletre ís északra a dánszigetek 
körül tájékozódó utat tett. Az expedi-
c'ó hátramaradt tagjai közt Amundsen 
elmaradása miatt lehangoltság uralko-
dik. Ha Amundsen gép:it baleset érts, 
akkor az expedíció hátramaradt tagjai 
hosszú és veszélyes utat lesznek kény-
telenek (enni a jégen. Az idő felhős és 
zord, a hőmérséklet valamivel fagypont 
alatt van. 

Osló, rrájus 25. Ntwyorkből jelen-
tik : Ha Amundsen rövideden nem hal-
lat mrgáról, akkor a Mac Mil'an expe-
díció, tmely az ismeretlen sarkvidéket 
néhány nagy tengeri repülőgéppel 
óhij ' j i feUutatni, azonnal Amuiidsen-
nek és kísérőinek felkutatására indu'. 

Megkezdődött a nyomozás 
Andor Zsigmond följelentése ügyében, amelyet 

a Belvárosi Bank ellen tett. 
Feltűnést kellett az egész nyilvános-

ság előtt a Délmagyarország vasáínapi 
számának az a cikke, amely beszámolt 
az érdekes följelenésről, amelyet Andor 
Zsigmond színigazgató tett meg a Bel-
városi Bank ellen. A színigazgató 
ugyanis még a szezon elején szonrt 
helyzetében 25 millió korona kölcsönt 
vett föl a nemrégiben összeomlott Bel-
városi Banktól. A bank nem akarta 
nagyon megterhelni a tzinigazgatót és 
ezért a kamatok helyett abban ál apod-
tak meg, hogy Andor egy páholyt bo-
csát rendelkezésére a banknak. A szin-
igazga'ó most, nyolc hónap után, sza-
bálytalanságot látott ebb:n az ügylet-
ben és bűnvádi útra terelte az ügyet. 

A rendő ségen héifőn kezdtek hozzá 
az ügy tisztázásához, a nyomozás még 
kezdetleges stádiumban van és így 
ebben a percben nem lehet tudni, 
hogy lesz-e a följelentésnek bünügyi 
következménye. 

Dr. Eisner Manó, aki a Belvárosi 
Bank szanálási munkálataiban eljár, 
ebben az ügyben a következőket mon-
dotta a Délmagyarország munkatár-
sának: 

— Andor Zsigmond által beadott 
Jöljeleniés jogilag annyira komolytalan, 
hogy azzal fog'alkozni nem érdemes. 
Alkalmas azonban arra, hogy a bank 
hitelezői előtt, akiknek türelme úgyis 
próbára van téve a hosszadalmas sza-
nálási művelettel, hamis látszatot keltsen 

— Éppen ezért a tényállást a föl-
jelentés tendenciózus adataival szem-
ben mee kell világítani. Tény, hogy 
Andor Zsigmond októberben 25 millió 
kölcsönt kért a banktól és ezt váltó-
kölcsön cimén meg is kapta olymó-
don, hogy a 25 milliót január 31-én 
kezdődő öt havi részletben tartozik 
visszafizetni. Az utolsó részlet május 
f l - é n fizetendő, de hátralékban van 
korábbi részletekkel is. Az öt hivi 
esedékes összegekről váltókat is adott. 

— Nem felel meg a valóságnak az, 
öogy kamatmentesen le t volna a köl-
csön. Ellenkezőleg, Andor Zsiga aján 
latára, ame'yet a bank is elogadot*, 
abban állapodlak meg, hogy a kamat-

terhet egyösszegben állapítják meg, 
azonban nem kés'pénzben, hanem An-
dor Zsiga egy páholy használatát en-
gedi át a banknak. Ennek értékét 20 
millióban határozták meg és a páholy 
használatának átengedésével a bankkal 
szemben Andor Zsiga ilyen címen 20 
millió nyugtatásával ismeri el. 

— A bank a bérletet ugy értékesí-
tene, h gy az in'ézet alkalmazottainak 
és azok család agjainak a páholyt ese-
tenkint megszabott dij lefizetése ellené-
ben átengedte és az ilyen módon be-
folyt összegeket, amelyek jelentékeny 
összeggel meg is haladják az Andor 
Zsigmond számláján mutatkozó kamat-
terhelést, a bank elkönyvelte ugy, hogy 
ez az ügylet a bankra haszonnal jört. 

— Alaptalan a följelentésnek az a 
p' s&zusa is, hogy a bank idegeneknek 
engedte át a páholyt. M;g íehet állapí-
tani egyébként azt is, hogy ez az 
ügylet Andorra is kedvező volt, mert 
csak kevés esetben történt az meg a 
szezon során, hogy páholy üresen nem 
maradt volna. így azután nem kellelt 
r.eki készpénzben fizetni a kamatokat. 

A nyilvánosság figyelme moat a 
nyomozás felé irányú'. Érdekes lesz a 
hatóságok munkája, hogy történt-e 
ebben az esetben szabálytalanság, vagy 
nem és akkor fog kiderülni, hogy 
van-e a följelentésnek valami más 
célja is. 
MMIMMMMMMMMMMMMMMW 

földet, földbérletet, 
üzletet, lakást, pénz-
kölcsönt mindenkor a 
legelőnyösebben közvetít 
országos iroda, Bástya-
utca 19, Kultúrpalotánál. MEZER 

a Japán tengeri h.'derő felvonulása 

a Belvárosi Moziban. 
felefon: 

Irodai 2-58. BELVÁROSI MOZI 
Telefon: 

pénztári 5-82. 
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V/ A C Kedd. Röm. kat és protes• 
/ fcöi túns Ner. Fül. Gör. kat. Gli-

céria. Nap kel 4 óra 12 perckor, nyugszik 7 
óra 43 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, 
d. u. 4—7-ig. vluzetim nyitva d. e. 10—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. 
emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—8 ig. 

A színházi előadás este 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 

tartanak: Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 
359), Gergely Jenő ossuth Lajos-sugárut 31 
(telefon 62), dr. Löbl Imre Jizella-tér 5 (te-
lefon 819), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 
846), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

— Az Akadémia összes ülése. 
Budapesti tudósítónk telefonjelentése: 
Az Akadémia ma összes ülést tartott, 
amelyen folyó ügyekkel foglalkoztak. 
Balogh Jenő sérelmezte, hogy Fellner 
f i így est nem választották be a nemzet-
gazdasági bizo.tságba, holott annak 
é/ekig volt előad'ja. Fellner ezt az el-
járást semmivel sem érdemelte meg. 
Ezután egy második számú, bizot ság 
pótülést larlott, korrigálta az első ülés 
határozatát és megváfasztotía Feltnert. 
A bizottság ezt rögtön be is jelentette 
az összUlésnek és kérte ennek tudo 
másul vételét. Ekkor Pauler Ákos éles 
hangon beszélni kezdett és kérte az 
összülést, hogy a határozatot ne vegye 
tudomásul. Pau;ernek ugyancsak éle-
sen Balogh Jenő válaszolt, majd heves 
szócsata fejlődött ki köztük, mire Pau-
ler titkos szavazást kért, a szavazást 
azonban nem lehe'ett megtartani, mert 
az összülés nem volt határozatképes. 

— Jókai-ünnep Szentesen. Szen-
tesen szombaton és vasárnap tartották 
a Jókai-ünnepet, nagy sikerrel. A Sze-
gedi Filharmonikus Egyesület zenekara, 
Relle Gabi operaénekesnő és Zilzer 
Ibolya hegedűmüvésznő rzereptltek 
zajos elismerés mellett. A vasárnapi 
díszközgyűlésen Juhász Gyula szavalta 
el pompás költeményét Jókairól és dr. 
Négyessy László egyetemi tanár mon-
dott szép bestédet. 

— A közalkalmazottak fizetés-
javítási igéqyel. Budapestről jelenlik: 
A közszolgálati alkalmazottak nemzeti 
szövetsége május 24-én a régi kép-
viselőház nagytermében Séiy Antal 
igazságügyi állam itkár elnöklete ala't 
országos ragértekezle'et tartót'. Az érte-
kezle'en sok ezer kfzszolgá'ati alkal-
mazott volt jelen, favornitzky Jenő, a 
KANSz vezértitkára részle'esen beszá-
molt a közszolgálati alkalmazottak hely-
ze érői. Kijelentette, hogy a magyar 
közszolgálati ^kalmazottak csak a fize-
tésükből űnrk, abból akarnik élni és 
a döntésre hivatott téiyezők igazságos 
döntésére várnak. A határozati javaslat 
szerint azt kérilr, hogy a magyar köz-
szolgálati alkalmazottakat, a nyugdija-
sokat, özvegyeket, árvákat és kegy-
dijasokat legalább is olyan helyzetbe 
hozzák, amilyen helyzetben vannak 
ugyancsak a szanálás alatt az osztrák 
közalkalmazottak, akiknél a javadal-
mazás való értéke állag 50 százalék-
nál nagyobb. Az országos tagértekezlet 
osztatlan helyesléssel tamoga'ja a szö-
vetségnek arra irányuló kérelmét, hogy 
a kormány a fizetísjavitás tárgyalásá-
nál a KANSz-nak erre vonatkozó em-
lékiratét kellő figyelemre méltatva az 
alkalmazottak indokolt kívánságainak 
közvetlen megismertetése céljából az 
emlékiratot ugv a népszCveisegi főbiz-
tosnak, valamint a népszövetség pénz-
ügyi bizottsága tárgyalásának az idején 
bocsássák rendelkezőére és a jogos 
kívánság teljesítését ezzel is segítsék 
elő. A tsgér ekezlet a határozati javas-
latot elfogadta, majd az e'nök záró-
szavai uün a tagérteketlet a Himnusz 
eléneklésével véget ért. 

Költözködéseket helyben és vidékre leg-
előnyösebb árban eszközöl *U n g á r Benő 
szállítási vállalat, Orosilán-u. 7. Tel. 34. 157 

— Csergó Károly lett Csongrád-
megye alispánja. Szentesről jelentik: 
Csongrádvármegye törvényhatósági bi-
zottsága májusi rendes közgyűlésén 
töltötte be az alispáni állást, amely 
Nagy Sándor alispánnak főispánná tör-
tént kinevezésével üresedett meg. Túl-
nyomó szótöbbséggel Csergő Károly 
eddigi vármegyei első főjegyzőt válasz-
tották meg. Az uj alispán huszonöt 
éve á l a törvényhatóság szolgálatá-
ban. A megüresedett első főjegyzői 
állást Kövér Imre eddig másodfőjegy-
zővel, a másodfőjegyzői állást pedig 
Panyik Tóth Demeter főlevéltárossal 
töl'ölték be. A törvényhatósági bizott-
ság a Tisza István emlékmű költsé-
geire 15 millió koronát szavazott meg. 

— Uj távbeszélő kapcsolatok 
Szegeddel. A kereskedelemügyi mi-
niszer junius 1-ével a következő uj 
lávbeszé'ő viszonylatokat engedé'yezte: 
Szeged—Grác 3 frank 10 centimes, 
Szeged—Linz 3 frank 75 centimes, 
Sieged—Salzburg 4 frank. A linzi és 
a salzburgi viszonylatokban a szoká-
sos időbeli kori Hozások f.nnállanak. 

— A választók figyelmébe. A köz-
ponti választmány, mint ismeretes, köz-
szemlére tette az 1926. évi választás 
idíiglenes nívjegyzékét, amely május 
30 án déli egy óráig marad közszem-
lén és azután már senki sem kérheti 
helyesbítésé'. Felhívjuk a város liberá-
lis polgárságát és munkásságát, hogy 
minden váhsztó tarís \ kötelességének 
a közszemlére tett ideiglenes névjegy-
zék megtekintését, mert csak így győ-
ződhetik meg arról, vájjon neve nem 
nwadt-e ki sbból. A helyesbítés, vagy 
pótlás iránti kérvények május 30-án 
déli egy éráig föltétlenül benyújtandók 
a ráros főjegyzői hivatalában, az I. 
eme'et nyolcas s/ámu ajtónál. 

— Az iperteatület ruházati szak-
osztálya is demokratikusan gondol-
kozó elnökséget választott. A cipé-
szek után vasárnap az ipartestület 
ruházati szakosztálya tartotta meg tiszt-
újító közgyűlését és a ruházati szak-
osztály is, épp ugy, mint. a cip'szek, 
haladó, demokratikusan gondolkozó el-
nökséget vá asztott meg. Gombos István 
elnöki je entése, amely beszámolt töb-
bek kö.ött az iparostanonc és segéd-
munkás kiállításról is, a többi jelenté-
seket olvasták föl, majd némi politikai 
szinezetü vita fejlődött ki. Szóvátet-
ték azt, hogy az Ipartestület ne 
csak szóban, hanem tettekben is tá-
mogassa a kisiparosságot. Schatz 
Izsó védelmére ke't a testület vezető-
ségének, mire a közgyűlésen azt az 
álláspontot szögezték le, hogy a vezé-
rek készségében nem is tenne hiba, csak 
az a nagy baj, azért nem végezhetnek 
tökéletes munkát, mert közel áilanak a 
kormányhoz, ahhoz a kormányhoz, 
amelynél először a kisgazdák jönnek 
és nem egy sorban a többi osztályokkal. 
A vita után egyhangúlag a következő 
elnökséget választották meg: Elnök: 
Gombos István, alelnök: Tulliusz Jó-
zsef, jegyző: Ttinkula József, pénz-
táros : Tilt Frigyes, ellenőrök: Szarka 
Jenő és Német Pál. 

— A hősök emléknapja május 31-én 
lesz Szegeden. Előkés itő ülést május 
26 án, kedden délután öt órakor tartanak 
a városháza közgyűlési termében. Az 
előkészítő bizottság felkéri az érdeklődő 
uri hölgyeket, hogy a rendezés meg-
beszélésére minél nagyobb számban je-
lenjenek meg. 

i iázMtág. Fischer Ilike B»is, Beck 
Mirton Kistelek folyó hó 26-án bá-
uss i f to t kötőitek. (Minden külön érte-
siiéi helyeit) 

Cl mtáblák Jónásnál, PoJgár-u.8. Tel. 17-02. 

Telefon: Irodai 258. Belvárosi Mozi Telefon: Igazg. 582. 

Szerdán, május 27 én 

Dal a szóelemről 7 felvonásban. 

L e w i s s S t o n e . 
Azonkívül: Kvittek vagyunk. Szerelmi ferdülő 6 fefvoaágban. 

Előadások 5, 7, az esti 9 órai előadás kedvező idő esotón a Korzó Mozi 
nyári helyiségében lesz megtartva. 


