
1926 január Í2. D H L M A G Y A R O R S Z A Q S 

A frankhamisítás 
és a puccskísérletek Magyarország belügyét képezik. 
Londonból felentik: A Daily Telegroph diplo-

máciai munkatársának jelentése szerint a kis-
ántánt államai kérdést intéztek a nyugati hatal-
makhoz abban az irányban, hogy ne inditson-e 
a Népszövetség vizsgálatot a magyarországi 
frankhamisítás ügyáben. 

Minthogy a Temps bűvösen foglalkozik a 
kisán ánt által felvetett eszmével, a Daily Tele-
groph megállapítja hogy a frankhamisítás ügye 

„Alaptalan híresztelés Albrecht-puccsról beszélni" — mondja a miniszterelnök. 

és az ezzel kapcsolatban említeti puccskísérle-
tek tisztára Magyarország belügyét képezik. 
Az egyetlen szakasz, amelynek alapján ez a 
beavatkozás lehetséges volna, az, amely arról 
szól, hogyha békét veszélyeztető cselekmény el-
hárításáról vaa szó, akkor illetékes a Nép-
szövetség beavatkozása, kérdés azonban, irja 
a Daily Telegraph, hogy a szakaszt a bankó-
hamisításra alkalmazni lehet- e. 

Páris, |anuár 11. A Petit Párisién hosszabb 
beszélgetést közöl, amelyet Bethlen miniszter-
elnök a lap Budapestre kflldött tudósítójával 
folytatott. A tudásitó azon kérdésre, milyen 
szerepe van a hamis bank|egytk ügyében a 
politikának, a miniszterelnök a következőkép 
válaszolt: 

— Ezen egész ügyben vslójában nincs poli-
tikum. A külföldön legitimista államctinyról, 
Albrecht-puccsról, fascista diktatúráról beszél-
nek, mindmegannyi alaptalan híresztelés Egy-
szerűen arról van szó, hogy egy csoport állott 
issze hamis bankjegyek készítésére. Eten cso-
portban a legkülönbözőbb politikai felfogá u 
egyének vannak, mindea politikai meggyőző-

dés nélküli emberek mellett és kizárólag egyéni 
érdekű célokat szolgáltak, egyesek talán gon-
doltak annak a lihetöségére, hogy olyan pro-
pagandára találjanak, amelyet inkább nemzeti-
nek, mint politikainak nevezhetnénk. Egyetlen 
jel sincs azonban arra, ami azt bizonyíthatná, 
amely arra engid következtetni, hogy bárme-
lyik tettes valamilyen meghatározott céllal a 
kormány, vagy a jelenlegi kormányrendszer 
megbuktatására törekedett volna. Mint minden 
ügyben, Üt is voltak olyanok, akik beugrottak. 
Az a véleményem, hogy a kompromittált tiszt-
viselők a beugrottak közül valók, ami azonban 
nem mentség s akik éppen ezért szigorúan, 
tőt mig szigorúbban sújtattak, mini a többlek. 
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Megállapították, hogy ki volt az áldozat, 
akit Kunágotán 200 leiért meggyilkolt egy házaspár. 

Emlékezetes még a kunágoiai titokzatos gyilkos-
ság, amikor több késszarástót megölve találtak 
egy ismeretlen fiatalembert. A gyilkosság felfede-
zése után megindult nyomozás sokáig eredmény-
tóén maradt, mig végre sikerült a gyilkosokat Oál 
jános és felesége személyében elfogni. A tettesek 
első kihallgatásuk után bevallották bünflket El-
mondották, bogy az ismeretien fiatalemberrel Kun-
ágota határában ismerkedtek meg. Csempészettel 
foglalkozott. Szeszt vitt át a román határon. A 
gyilkosság előtti nap ellopták az ismeretlen fiatal-
ember szeszszáilitmányát. Másnap azután kiter-

velték, hogy megölik a csempészt és elrabolják a 
nála levő pénzt. A gyilkosság végrehajtása után 
csak 200 leit találtak az áldozatnál, amit bevál-
tottak a lökösházai pénzváltóban. 

A csendőri nyomozás sokáig nem tudta m< 
állapítani az áldozat kilétét. Minden puhatolőd: 
eredménytelen maradt. Egy véletlen következtéken 
azután felismerték az áldozatot Szín László 26 
éves békésszántót lakos személyében. 

A teljesen befejezett vizsgálat után most az 
ügyészség teszi meg érdemi vádinditványát 

Márciusban már pengőrtékü bélyegek 
kerülnek forgalomba. 

posta rövidesen áttér a pengötarifárs. — D {leszállítást, vagy drágulást hoz 
az uj díjszabás. 

Budapest, január 11. Dr. Demérry Károly állam-
titkár, a posta és távirda vezérigazgatójának elnök-
lésével ma délelőtt a pengőtarifa bevezetésével 
kapcsolatban értekezlet volt, amelyen az összes 
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi érdekeltségek 
kiküldöttei résatvettek. 

Dr. Demény államtitkár bevezető szavaiban is-
mertette a megjelentekkel az értekezlet feladatát. 
Rámutatott arra, hogy a posta elérkezettnek látja 
az időt arra, hogy a közönséget a pengőértékben 
váló számításhoz hozzászoktassa és ezért elhatá-
rozta a pengődijszabás bevezetését, tekintettel arra, 

a régi koronaérték nem minden esetben fe-
iriő ki kereken pengőértékben, a pengődifsza-

uusra való áttéréssel kapcsolatban a posta-, taviró-
is telefon díjszabás bizonyos mértékig reviztó alá 
kerül. 

Részletesen ismertette ezután a pengődijszabás 
tervezetét, amelynek életbeléptetése jelentős dif-
leszállitást jelent a leveleknél, amennyiben az 
20 gr-os fokozat helyett visszaállítja a régi' ' 
3-as suly fokozatot. A tervezet szerint a forgalom-
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ban 20 gr- ig a levelek szállítási dija 2000 korona, 
azaz 16 fillér, 250 gr súlyig 3500 korona, azaz 
28 fillér, 500 gr súlyig 5000 korona, azaz 40 fillér 
lesz. A levelezőlap szállítási diját a tervezet 600 
koronáról 500 koronára, azaz 4 fillérre szállítja le. 
A távirdánál a gazdasági, ipari és kereskedelmi 
érdekeket tartva szem elolt, a belföldi forgalomban 
egy szónak diját 6 fillérben, azaz 750 koronában 
állapítja meg a tervezet. A távbeszélőnél, a buda-
pesti helyi előfizetési dijak annyiban változnak, 

hogy a mai 100.000 koronáról 10 pengőre, azaz 
125.000 koronára emelkedik, ezzel szemben azon-
bau a beszélgetési dlj 2000 koronáról 12 fillérre, 
azaz 1500 koronára leszáll. Azoknál az előfizetők-
nél, akiknek nagyforgalmu állomásuk van, ez lé-
nyeges engedményt jelent. Az aj ériékjelzésü bé-
lyegek előreláthatólag márciusban kerülnek forga-
lomba. 

Dr. Demény államtitkár bevezető szavai után a 
bemutatott tervezet alapján eszmecsere indult meg, 
amelynek során az egyes érdekeltségek kiküldöttei 
figyelemreméltó javaslatokat tettek. Ezeknek tár-
gyalását dr. Demény államtitkár kilátásba helyezte. 

I HO Kedd- Róm- kat- Árkád vt. Protestáiu 
• / S f c " Ernő Nap kell óra 46 pertkor, nyugtaik 

16 óra 31 perckor. 
Somogyi-könyvtáí nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Htuaam nyitva ú. e. 10—12-ig. 
egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig. 
A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

_ " tér (telefon 118), Zakár Sán-Frankl Antal Szent Oyi 
dor Valéria tér (telefon 
tér (telefon 793), Salgó P< 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 
fél 8, zárás este fél 7 órakor, 

Temesváry József Dugonics 
Mátyás tér (telefon 296). 

Nvitás reggel 

— Móra Ftrenc Kecskeméten. Vasárnap 
este Kecskemét közönsége hódolt Móra Ferenc 
ragyog* előadó művészetének. Az illnsztris sze-
gedi iró s kecskeméti kollégium dísztermében 
nagy és megértő hsllgatóság előtt csillogtatta 
mélytüzü humorát, olyan sikerrel, hogy az estély 
végén az egész közönség ülve maradt és még 0 
ráadást kért és kapott a Qtorgikon szerzőjétől. 
Szintén nagy sikere volt ezen a kecskeméti iro-
dalmi estén Kaszab Annának, a szegedi szín-
ház ifjú hősnőjének, aki mély érzéssel és drá-
mai lendülettel juhász Oyuta verseiből mon-
dott el néhányat, köztük a Katona József sirján 
címűt, amelyet a költő erre az alkalomra irt. 

— Eltemették Várossy Gyulát Hatalmas 
részvét mellett tehették el vasárnap délután 
a belvárosi temető ha'ottas házából a hirtelen 
elhunyt Várossy Gyulát, akivri a város társa-
dalmának egyik legjellegzetesebb alakja szálll 
sirba. Az elhunyt plébános holttestét Várhelyi 
József prelátus szentelte be. A simái dr. Bnnner 
János egyetemi magántanár mondott búcsúztató 
neszédet a Dugonics Társaság nevében, amely-
nek Várossy Gyula évtizedek óta igazgatósági 
tagja volt 

— A tanyai vasút közlgazga'áti bejárása, 
A kereskedelemügyi miniszter értesítette a vá-
ros hatóssgá*, hogy a taryai vsutnak még 
bejáratian szakaszara elrer deli a kö igazga'ási 
bejárást. A bejárást janaár busz- és huszon-
egyedikére tűzte ki a miniszter. 

— A isrsmtés csodái. Dr. Kogu'owlcz Ká-
roly egyetemi fanár a volt leszámoló-palota 
előadótermében vasárnap délután öt órakor ér-
dekes előadást tartott „A teremtés csodáiról" 
és bemutatta a csillagászati filmet is. Az elő-
adás olyan nagy érdeklődést keltett a város-
ban, hogy az előadóterem szűknek bizonyult 
és többszáz érdeklődő nem hallgathatta végig 
a kiváló professzor mindvégig lenyűgöző tudo-
mányos fejtegetéseit. Kogutowicz Károly éppea 
ezért hétfőn délután megismételte előadását, 
amely alkalommal a tágas előadótermet isméf 
zsúfolásig megtöltötte a közönség. 

— Várhelyi József prelátus a szegényház 
ellenőre A tanács hétfői ülésén elhatározta, hogy 
Várhelyi lózsef pápai prelátus belvárosi plébánost 
megbízza a városi szegényház állandó ellenőrzé-
sével. Várhelyi prelátus maga kérte a polgármes-
tertől ezt a megbízatást értekezletet a közeljövőben megismétlik. 
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Teleion: 
Irodai 2-58. BELVÁROSI MOZI Teleion: 

Pénztári 5-82. 
Telefon 
II -85. KORZÓ ÜOZI Telefon 

11 -8\ 

Január 12., 13-án, kedden és szerdán Az idény legkimagaslóbb alkotása I Január 12-én, kedden 

A .TÍZPARANCSOLAT- testvérfilmje, 3 rész, 14 felvonásban. 

Mind a három rész egyszerre! 
Rendezte: Q e C | | ^ ffl j j]. Főszerepben: R ( J ( j g ^ g 

I. rész: Pillangó tánc. II. rész: Tűzv i rágok . Ili. rész: As égi ötwéuy. 

P E T E R P A N Az örökifjusíg regénye 
10 felvonásban. 

Főszerepben: 

Azonkivül: 

Betty Bronsön. 
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Előadások kezdete 5, 7 és 9 árakor Előadások kezdete 5, 7 ég 9 órakor 
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