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natja a tőrházat, de ne szorítsák egyszerre való 
javításra. A fedezetül kijelölt hárommilliárdnak sok 
más helye .van. 

— De nem ez a Mérvem, hanem a következő: 
Tegnap kin jártam a kör házban, tényleg szennyet 
és piszkot találtam ott, de ennek nem a város az 
oka, hanem Inkább a gondnok. A budapesti Rökus-
fcőrházban sokkal rosszabb folyosókat is láttam. 

Ezután Ismerteti a költségvetés néhány tételét. 
A közgyűlés azonban megunja a részletezést és 

egyszer csak elemi erővel tör ki a kívánság: Sza-
vazzunk, szavazzunk í 

A polgármester azonban folytatja. Néhány 
olyan tételt ragad ki a költségvetésből, amely 
látszólag valóban mellőzhető és ezekkel igyekszik 
bizonyítani az inditvány fölöslegességél. A ta-
nyaiakhoz fordulva aztán igy szól: 
> — A józan magyarokhoz szólok. Kell-e 

másfélmilliárd a jelenlegi fűtőberendezés 
megváltoztatására ? (Erre a fölhívásra ismét j 

fölzug a tiltakozás.) I 

Ezután befejezi a polgármester az érvelést 
és elrendeli a névszerinti szavazási. 

Witnmtr Fülöp: ígérje meg polgármester ur, 
hogy ax orvosi kongresszus idejére rendbe-
hozatja a kórházai. 

.— Nem igirem meg — mondja a polgár-
mester.. 

Ezután megkezdődik a névszerinti szavazás. 
Egészen addig, amíg á névsor végén csopor-
tosuló tisztviselőkre nem kerüli a sor, a tanács 
elleni szavazatok többségben voltak. A tiszt-
viselők azonban eldöntötték az inditvány sor-
sát. Csudálatos egyértelműséggel szavaztak ki-
vétel nélkül valamennyien a tanács javaslata 
melleit. Az eredmény: A közgyűlés 50 szava-
zattal 39 ellenébea elvetette Széli Oyula in-
dítványát és a tanács javaslatát fogadia el. 

A polgármester azután a közgyűlést szerda 
délután négy órára halasztotta. 

április 21-én kezdődik a frankügy 
fötárgyalása ? 

Budapest, március 30. A Tábla tegnapi vég-
zése uian ma már arról beszéltek a törvény-
széken, bogy rövidesen sor kerül a frankügy 
főtárgyalására. A birek szerint április 21—30 ika 
között tartják meg a főiárgyalást, amelyet való-

színűleg Lmger Jenő (örvényszéki elnök fog 
vezetni. De az sem lehetetlen, hogy Töreky, 
vagy Deák fog elnökölni. A tárgyalás a sok 
tanú miatt legalább kát hetet -fog igénybevennL 

fe le l i Pál részletes vallomást tett 
a frankugyben. 

A fróf megnyugodott Gcrfi László kijelentései után. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése) A frank-
ügy nvomozása az utolsó napokban ismét meg-
élénkült. Tegnap az éjjeli órákig is kinyúló ki-
hallgatás volt az ügyészség fogházában. Itt ugyanis 
a francia kiküldöttek jelenlétiben részletesen ki-
hallgatták Nádosy Imre volt országos főkapitányt. 
Nádosy részletesen vallott, minden hozzáintézett 
kérdésre felelt, azonban olyan formában, hogy 
tulajdonképpen ujabb és érdemlegesebb dolgot 
nem mondott. A nozzá intézett kérdések után is 
csak azt hangoztatta, hogy a kezdeményezés nem 
iöle indult ki. Értesülésünk szerint a tegnap esti ki-
hallgatás során Nádosyt kihallgatták Teleid szere-
pére vonatkozólag is. Nádosy azt a választ adta, 
hogy ö nem emlékszik arra, hogy Teleki Pál gróf 
őt lebeszélni igyekezett volna a frankhamisítás 
tervéről és arra sem emlékszik, hogy Teleki azt 
mondotta volna neki, akadályozza meg a folya-
matba tett frankhamisítást manővert. 

Az ügyészség utasította a rendőrséget, hogy a 
francia kiküldöttek jelenlétében sürgősen hallgassa 
ki Teleki Pál grófot. A rendőrség sürgős idézé-
sére Teleki Pal negyedlizenegy órakor kedden 
megjelent a főkapitányságon. Lakatos Lajos rendőr-
kapitány szobájában megkezdődött Teleidnek im-
már negyedik rendőrségi kihallgatása. A kihallga-
tás féltizenegykor kezdődött éa délután félkeltőkor 
ért véget. 
. Teleki mai részletes kihallgatása alkalmával lé-

nyegében fönntartotta előző kihallgatásai alkal-
mával tett vallomását. A kiszivárgott hirek szerint 
elmondotta, hogy 1922 ben fölkereste őt lakásán 
Windischgraetz Lajos herceg Mészáros Gyulával, 
a szokolhamisitás ügyéből már ismert nevű tanár-
ral és Windischgraetz előadta Teleki Pálnak, hogy 
francia ezerfrankosokat szándékozik hamisítani. 
Beszéltek a dologról és ekkor Teleki — vallomása 
szerint — azt mondotta Wlndlschgraetznek, hogy 
ő majd küldeni jog egy szakértőt. Gerőt bizia 
meg, hogy dolgozzon ki egy expozét a hamisitási 
müveielekre vonatkozólag. Gerö László alaposan 
megvizsgálta az előkészületeket, elkéssitelte az 
expozét éa részletes jelentést tett Teleki Pál gróf-
nak az ügy fejleményeiről. 

Teleki tudomásul vette Gerő jelentését - valló-

Ismét 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A 

frankügyben a főkapitányságon lefolytatott fon-
tos kihallgatások után rendőri bizottság szállt 
ki a Marhói-uccai fogházba, ahol délután öt 
órától nyolc óráig a francia kiküldöttek jelen-
létében ismét kihallgatták Gerő Lászlót, főleg 
a Teleki Pál gróffal kapcsolatos kérdésekről. 
A kihallgatás során Gstö csak annyi ujat mon-
dott, hogy a Telekivel folytatott megbEszélísen 
jelenvolt Nádosy, aki n megbeszélés ulán asjíit 
autóján vitte Windiscíigraelzhsz. 

A kihallgatás ulán Gerőt szcmbssítdíéb Teleki 
Pál gróffal. Ez a szembesítés azonbsn asm 

mása szerint — és megnyugodott abban, hogy 
miután az ő szakértőjének a véleménye szerint az 
előkészületek úgysem alkalmasak egy eredményes 
frankhamisítás lebonyolítására, abban a hitben 
volt, hogy nincs mitől tartania. 

Ennél a pontnál a francia kiküldöttek rendkívül 
sok kérdést intéztek Teleki Pál grófhoz. 

Amikor Teleki Pállal közölték azt, hogy Nádosyt 
és Gerőt is kihallgatták már Teleki Pál gróf elő-
adására vonatkozólag és bizonyos ellentétek van-
nak Nádosy, Gerő és Teleki vallomása kőzött» 
Teleki Pál gróf továbbra is változattanul üöníartotta 
az ügybea való szerepére vonatkozó összes állí-
tásait. 

A francia kiküldöttek mintegy negyedórái tanács-
kozás után eltávoztak a főkapitányságról, eszei 
azonban a keddi k&aligatások korántsem értebjvégefc. 
Tizenkét óra tájban megjeleni a főkapitányságom 
páter BóiUs Arkangyal, aki Katóm Rezső rendőr-
főtanácsos előtt kijelentette, hogy a francia ki-
küldöttek jelenlétében nem hajlandó vallani. 

Értesülésünk szerint a vizsgálóbíró «!ött Sigruy 
Antal gróf érdekes és politikai szempontból fontos 
vallomást tett, de erről eddig még semmisem 
került nyilvánosságra. Mint niegtndiuk, Sigjay 
Antal gróf a vizsgálóbíró elölt részletesen elmondta, 
hogy mi történi azon a Szilveszter éjszakán, amikor 
neki alkalma volt Windischgraetz- cel a frank-
ügyben beszélni. Windischgraetz részletesen in-
formálta őt és közölte vele, hvgy ki tud a frank-
hamisítás ügyéről. Sigray Antal vallomásában a 
kormány egyik minisztertagja ellrn vallott, még 
pedig a Windischgraetz által vele közöltek alapján. 

Ezt a tudósítást a Magyarország közli. A MTI 
éjjeli kiadásában viszont közreadja Teleki Pál gróf 
következő nyilatkozatát: 

— Ma a rendőrségi faihallgatásom után dr. 
Lakatos Lajos rendőrkapitány szobájából kijövet, 
a Magyarország u]3ágiróia megállított s kért inter-
jút. Erre kijelentettem, hogy a tanúvallomásomról 
interjút nem adok. Ezzel szemben a Magyar-
országban közlemények jelentek meg, amelyek 
eiKiátót végig hamis adatokat tartalmaznak. — 
Teleki Pál gróf s. k. 

vezetett arra az eredményre, amit a francia ki-
küldMek váriak. 

STHUWER sajtok 
vezető márka 

Központi gyártelep: 

RÉPCE^72gC, Vas-megye. 

női, férfi éB gyermek tavaszi Ííeztyiik, 
zoknik, harisnyák óriási választék-

ban a Szegedi Áruházban, Mikszáth Kálmán u. 3. 519 

Megszüntetik 
a szanálási nyugdijlevonást. 

Budapest, március 30. Nemrégiben, mint 
emlékezetes, képviselők vezetésével niugdilasok 
küldöttsége kereste föl Bethlen István gróf mi-
niszterelnököt. A fogadás alkalmával kijelen-
tette a miniszterelnök, bogy szándékibin van 
az állami nyugdíjasok illetményeiből a szanálási 
időszak slatt elrendelt százalékos levonást meg-
szüntetni. Bethlen István gróf a küldöttség előtt 
már azt is bejelentette, hogy a kérdési letár-
gyalta a főbiztossal és reméli, hogy egy pár 
napon belül megtörténik a jőblzlos hozzájáru-
lása a levonás beszüntetéséhez. Mint moat hír-
lik, a május elseji nyugdíjból már nem vonják 
le a szanálási százalékot. 

Férfi esőköppeny. . 300.ooo 
Férfi esőköppeny l-a 370*000 
Férfi esőköppeny E t f f t 

•Eövel kűlaSvel.. J T V A U V U 

Gummi és Bőriparban 
Széchenyi tér 9 

L i no l eum ipa rban . 
KfiráSE ucca O. 

Fr*f PQÍtpm  a t bolgykozonseget. hogy 
L r l C S I lU I I I B u d a p e s t r ő l egy 
e l s ő r e n d ű mamzellt szerződtettem, és 
igy ü z l e t e m b e n a l e g s z e b b , 
l e g f i n o m a b b munkák, a legdivato-
sabb kalapok készülnek. Alakításokat feltűnő 
szépen készítve, jutányos árért vállalok. 616 

Kiváló tisztelettel QZV. IRICZ DEZSŐMÉ. 

IÚ VAS!!!] 
1 I 
{valakit, s. nyolc napon tul gyógyuló sérülést 

okozván. Önt megbüntetik! 

Varrassa tehát kijebb ruhagombjait; s ugy 
jöjjön el nevetni a Korzóba a I Meddig élsz még I 

! Viktor . . . ? 2 

I 

hallatlanul muris vigjátékaiboz! • 
Szük gombolásért nem vállal felelősséget I 

Douglas Mac Lean, § 
a „Hottentott" tőszereplője. * 

m a t a a s a a s a 

I o n f í n n m a h h 8 e , v e m nyakkendők, zsebkendők, 
LtJy IH lU l l l dUU férfi ingek, alsónadrágok a Szegedi 
Áruházban beszerezhetők olcsó áron. Mikszáth Kálmán0.3. 

A. legszebb bútorok m 
Legolcsóbb árban 

üertész Sándor 
bútoráruházában Feketesas uccs. Teleion: 15—76. 

—67 cm. széles, métere 3 0 000 
90 cm. széles, métere 42.000 

Minfágoíf l-a gyapjú 
Tapesíry fufószSnyeá 

67 cm. széles, métere 30.000 
90 cm széles, métere 4 2 000 

GUMMI ÉS BŐRIPARBAN 
és LINOLEUMIPARBAN. 

a világ legnagyobb vígjátéka szombaton és vasárnap a 


