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Titkolódzva és önállóan nyomoznak 
a francia detektívek a frankhamisítás ügyében. 
A budapesti rendőrség hivatalos jelentést adott, de egyes kérdésekben elzárkózik 

az informálás elöl. — Eddig még nincs semmi eredmény. 
Budapest, december 29. A frankhamisítás 

Qgyében már második hete folyik a budapesti 
főkapitányságon a rendőri nyomozás, amely még 
mindig nem irt el vigieges eredminyt. Eddig 
ugyanis nem sikerűit megállapítani, hogy Buda-
pesten kisziteitik-e a hamis ezerfrankosokat, 
«agy pedig csak arról van szó, hogy magyar 
emberek belekeveredtek egy nemzetkSzi bűn-
szövetkezetbe, amely a francia frank megrontá-
sára és nagy anyagi haszon eUrésére szö ret-
keseit. 

A budapesti nyomozásnak rendkívül jelentői 
fordulatot adott a Banqae de Francé kiküldöt-
teinek, Jules Emmery<nek, azonkívül a párisi 
detektivie8tűlet két tatjának: André Benoist-
nek és Desiié Doulcet francia detektiveknek az 
ide érkezése, akik rendkívül fontos és minden 
riszletre kiierjedő nyomozási anyaggal fittek 
Budapestre, hogy a budapesti tendörség mun-
káját ilyen módon támogassák. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A pá-
risi detektívek Budapesten teljesen önállóan 
Járnak el, hogy azoknak az adatoknak, ame-
lyeket magukkal hoztak, a legkisebb részletét 
Is megállapítsák. A külföldi detektívek még a 
rendörsig tagjaival sem közölték iriikes meg 
figyeléseiket. Ennek a furcsa nyomozásnak az 
oka az, hogy a francia rendőrsig tagjai előbb 
mindent ki akarnak puhatolni és céljuk az, 
hogy amint a budapesti rendőriig is vigez a 
nyomozással, ezek eredminyit összeegyeztetik. 

Párts, december 29. A Petit Párisién szerint 
a kormány elhatározta, hogy a jrancia frank-
hamisítás ügyiben vizsgálatot indit külföldön. 
Ezzel a feladattal Benőit rendőrdiztost bízták 
meg, aki már elutazott Bicsbe. Benőit később 
Németországot és Hollandiát is fel fogja keresni. 

(iBudapesti tudósítónk tetefonjelentise.) k 
frankhamisítás ügyében több mint egy hete 
tsrtó nyomozás ma sem tudott különösebb 
eredményt felmutatni. A frankhamisítás buda-
pesti szereplőinek kilétét ma is a legteljesebb 
homály fedi, amit főleg annak tulajdonítanak, 
hogy a hatóságok mereven elzárkóznak a köz-
vélemény informálása elől. Ennek az elzárkó-
zásnak volt azután a következménye az is, 
hogy az uj francia követ Budapestre való 
megérkezését is ezzel az üggyel hozták össze-
függésbe, holott, mint azt a francia követségen 
kijelentették, ex nem felel meg a valóságnak, 
mert a követ megérkezése a frankhamisítás 
ügyével semuiléle összefflggézben nincien. 

Teljesen légből kapott az a hir is, mondják 
a francia követségen, hogy a követ hitfőn este 
különböző szerkesztőségekben látogatásokat tett. 

Egyébként a budapesti rendőrség hivatalos 

Jelentést adott ma ki, amelyben megállapíts, 
logy az eddigi nyomozás semmiféle erőd* 
ményre nem vezetett, dacára annak, hogy a 
vizsgálatot a legnigyobb apparátussal és leg-
szélesebb rétegekig kifejtették. 

Hivatalos jelentés — semmi eredmény. 

Budapest, december 29. Az államrendőrség 
főkapitánysága a MOT utján a következőket 
jelenti: 

Jankovich Arisztid és társai ügyében az 
amszterdami ügyészség átiratának megérkezése 
óta a nyomozás minden irányban megindult 
annak megállapítása végett, hogy at Amszter-
damban fogvaiévő egyének hol, kitől szerezték 
a hamispinzt is azokat kik is hol kiszttettik. 
Az amszterdami átirat ez irányban semmi tájé-
koztatást nem tartalmaz és igy a nyomozás 
minden adat nélkül volt kénytelen megkezdeni 
működését. A letartóztatásban levő egyének la-
kásán megtartott házkutatások semmi bizonyíté-

kot nem eredményeztek és az egyéb irányban 
lefolytatott nyomozás sem szolgáltat adatokat 
arra, hogy a letartóztatottak miként jutottak a 
hamis ezerfrankosok birtokába és hogy azok 
Budapesten készültek volna. 

Erőien foglalkoztatja a nyomozást az az első 
bejelentés is, amely ez ügyre vonatkozólag a 
közönség köréböl érkezett. Minden bejelentés, 
minden gyanúba jöhető személy iránt a leg-
alaposabb kutatás folytattatott le, azonban 

ereáminy nélkül. A hamis ezerfrankosról a 
a Magyar Nemzeti Bank pénzjegynyomdája 
megállapította, hogy azok fototechnikai utón 
lemezről, könyvnyomda utján kiszüli Jólslkerill 
hamisítványok, melyek alkalmasak arra, hogy 
a jegykezelésben jártas egyéneket is megté-
vesszék. 

Prágából jelentik: Lapjelentések a frankhami-
sítással kapcsolatban annak a gyanúinknak 
adnak kifejezést, hogy a hamisítók ttvikenysigo 
összefüggisben van az 1919-ben Csehszlovákiá-
ban elkövetett szokolhamisitásokkal is hogy 
ezeknek a hamisításoknak székhelye annak ide-
jén is Budapesten volt. Állítólag ez az az ügy, 
amelynek a szereplői a Kovács-testvérek voltak 
és amelynek ügyét zárt tárgyaláson tárgyalták 
a budapesti törvényszéken. 
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Negyven autótaxi lehet csak Szegeden. 
Dr. Szendrey Jenő tanácsnok, a város előljáró-

sági ügyosztályának vezetője nem régen elkészítette 
a taxaméterrel felszerelt bérautók forgalmának sza-
bályozását célzó városi szabályrendelet-tervezetet. 
Mielőtt azonban azt a tanács, illetve a közgyűlés 
elé terjesztette volna, szükségesnek tartotta, hogy 
a kérdést egy vegyesbizottság elé terjessze. Éppen 
ezért kedd délelőttre összehívta az érdekeltségeket 
és a tárgyalásra meghívta az államrendőrség, vala-
mint a kereskedelmi és iparkamara képviselőit is. 

A keddi értekezleten a meghívottak közül csak 
dr. Tonelli Sándor iparkamarai főtitkár és dr. 
Bottka Sándor rendöríőtanácsos, az államrendőr-
ség szegedi kapitányságának vezetője jelent meg, 
akikkel Szendrey tanácsnok tüzetesen megtárgyalta 
a szabályrendelet tervezetét. A vegyes bizottság a 
következőket javasolja a tanácsnak: 

A város hatósága negyven autótaxi üzembe-
helyezését engedélyezze a város területén. Ebből 
tartson fel husz rendszámot a szegedi bérkocsi-
tulajdonosok számára, ugy hogy minden beadott 
három bérkocsi rendszám ellenében egy autótaxi 
rendszámot kapjanak a bérkocsiiparosok. A bér-

kocsiiparosoknak e joguk gyakorlására adjon hat-
hónapos terminust a város és mondja ki, hogy 
azokat a rendszámokat, amelyekért a bérkocsisok 
nem jelentkeznek, a három üzemben levő vállalat 
között osztja ki a szabályszerű engedélydij lefize-
tése ellenében. A rendszámok másik feléből nyol-
cat a bizottság a régi bérautótulajdonosok szá-
mára tart fenn, hatot pedig Ujváry Ferencnek és 
hatot Koczor Géza és társa cégnek. Javasolja a 
bizottság, hogy a bérautó engedélyt a város a 
bérkocsiiparosoknak engedély nélkül adja ki, má-
sokkal ellenben ezen a cimen kétszáz aranykoro-
nát fizettessen. A bizottság javaslata szerint a 
viteldij ugy állapítandó meg, hogy a nagykocsi se 
számithasson a négyezerötszáz koronás tarifánál 
többet, ha két atasnál nem több használja egy-
szerre. A város határán belül, valamint Tapé, 
Algyö, Sándorfalva, Dorozsma, Deszk, Szőreg és 
Kistelek között az autótaxik éjjel nappal kötelesek 
legyenek fuvart vállalni, a felsorolt községeken 
tuli útra azonban csak nappal. 

A bizottság javaslatát Szendrey Jenő rövidesen 
a tanács elé terjeszti. 

Telelőn: 
Irodai 2-58. Belvárosi Mozi 

— Kedden délután beomlott egy latáló a 
Szánt GyO'gy ucciban. Kedden dé u'án egy 
órakor telefonáltak a tűzoltóknak, hogy a 
Szent Gjö gy ucca 15. sz. alatt beomlott Ker-
tész Sándor Istálója, amelyben lovak voltak és 
ott aludt Mák József béreslegény is. A házbr 
liek azmnal hozzá akartak fogni a mentéi 
munkálatokhoz, azonban a beomlott vályogfa 
alól nem tud ák kibontani az eltemetettekel 
A helyszinre percek mullán kivonult tűzoltói 
és mentők csak hotstas munka után tudtál 
kiásni a két lovat és az eszméletlen állapota 
került béreslegényt, A vizigálat megállapította 
hogy az istáló beomldsát az esőzések követkei 
tiben beomlott vályogfal okozta. Edekes, hoc 
az i8tálóbeomlás következtében sem Mákjózse 
béresnek, sem a két lónak komolyabb baja nen 
támadt. Mák József kisebb zuzódásokat szen 
védett mellén, ugy bogy sérülései nyolc napot 
belül gyógyulnak. 

— Adományok a kiarongvosoknak. A .kisröngyos"* 
akció javára ujabban a következő adományok folytak 
be a főispáni hivatalba; Kelen Hugó 15o.ooo, Papp 

^
108 és Csabai Mátyás So.ooo, Homor László 100.000, 
kor Adolt és Vajda ! 00.000, Herczeg N. I0.000, dr. 

Basch Ferenc Í0.000, Lloyd Asztaltársaság 2oo.ooo, 
dr. Barta Dezső 100.000, Vas Károly 100.000, dr. 
Bodnár Céza 100.000, dr. Csányi Mátyás 250.000, 
Hoffer Jenő ío.®oo, dr. Dallos Mór So.ooo, dr. Singer 
István 20.000, Bokor Manó So.ooo, Heimann Gyula 
100.00a Vajda Lajos So.ooo, Lloyd Társulat 100.000, 
Wizner Salamon 100.000, Kotányi János í0.000 korona. 

Eljegysée. Dr. Bokor Pál ügyvéd, városi 
tb. tanácsnok, Bokor Pál m. kir. gazdasági fő-
tanicsos, polgármester hely elles fia eljegyezte 
nagy jeszeni Jeszenszky Évát, dr. Jeszenszky Elek 
kir. közjegyző leányát Orosházán. 

Bécii diókoksz. Kelenbank. Telefon 66. 
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I f l l / Q A Szerda. Róni. kai. és protestáns 
J M i / O l f . Dávid. OOr. kai. Dániel. Nap kel 

7 óra 48 nerckor, uyugtsik 4 óra 18 perckor. 
Somogyi-könyvtár zárva. Múzeum nyitva délelőtt 

1 0 - 12-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 
ayitva d. e. 8—l-ig. d. 0. 3—7-ig. 

A színházi előadás este fél 8 órakor kesdfldik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak ; Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen occa (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Ujixeged (telelőn 846), Török Márton Csongrádi 
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. _ 

— Ma sovsxky, Eckhardt, Gömbös egy 
váltón. Budapestről Jelentik: A törvényszék 
kedden váltópert tárgyalt, amelyet Schmtdt 
Imre kereskedő indított Marsovszky György, 
Eckhardt Tibor és Gömbös Gyula ellen. 1925 
április 2 és 1925 julius 5 között keltek a vál-
tók, amelyen Marsovszky György mint kibo-
csátó, Eckhardt Tibor és Gömbös Gyula el-
fogadók szerepelnek. A 10,800.000 koronát 
képviselő váltók julius 8-án lejártak. A lejárat-
kor a váltókat megóvatolták. Mariovszkyék 
nem fizettek és emiatt Schmidt beperelte őiet. 
Marsovszkyék képviselője a bíróság előtt azzal 
védekezett, hogy a pénzt nem a kelet napján 
adta nekik Schmidt, hanem egy hónappal 
később. A törvényszék nem fogadta el a véde-
kezést és azokat alap'alanoknak minősítette és 
Marsovszkyékat még a perköltségekben is el-
marasztalta. 

A H&atnlajdonoiok Egyesülete jinnár 
3-án délelőtt egynegyed 11 órakor tartja Maros 
ucca 15. sí. alatt évi közgyűlését. 

Teleion i 
pénztári 5-82. 

December 30., 31-én, 

C s a k 16 < 

POifl NEC 
Biró Lajos és Leng; 

Nem én lett 
Amerikai 

Előadások kezdete: Szer 
4, tf, ü, u , pénteken, uj 
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December 30., 31-én, szerdán és csütörtökön 

Z o r o és H u r u urakkal: 

A két csirkefogó A°zo
h
n
ó^ fe1'ban 

Kölcsönkért óvoda é. Smazolini, a Imii 
2 felv.amerikai burleszk 

Előadások kezdete 5, 1 és í , csütörtökön 4, 6, 8 és 10 órakor. 

Telefon U— 83. Korzó Mozi Telefon 11-85. 

n, szerdától péntekig 

liléknek i — 

ni. fl cárnő 
iért mtive 8 felv.-ban. 

ütlen hozzád. 
¡elvonásban. 

Szilveszterkor csütörtökön 
, tél 5, ü, fél 8 és 9 órakor 

Telefon : 

16-33. Széchenyi Mozi Telefon: 
18-33. 

December 31-én, csütörtökön 

Éjféli lovas. 
Kalandor történet 6 an. 

Főszereplő: r M 9 U j , 
>e Azonkívül: 

Bűnöseik I lője . 
Egy leány története 

Előadások kezdete: 4, l 
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sban. 
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