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70.000 forint névértékű 
magyar államadóssági Kötvényt 

találtaK egy párisi banKárnál. 
Páris, november 17. A tegnap délutáni tanú-

kihallgatások során komoly gyanuokok me-

rültek fel az egyik tanu szerepét illetőleg. 

Ez a tanu René Haas ügynök, aki évekig j ó 

barátságban állott a két Tovbinivel és ugyan-

abban a hotelben lakott. René Haas ellen a vizs-

gálóbíró a késő esti órákban elővezetési pa-

rancsot adott k i és a ma reggel foganatosítan-

dó kihallgatás u l án fog elválni, hogy átszál-

fitják-e a Sanfpha. 

René Haas lakásán tegnap délután házkuta-

tást tartottal: és ott 70.000 forint értékű ma-
i.'jtar államkötvényeket találtak. Ennek a le-

l i t e k szenzációja az, hogy ez az első rész-

vénykötcg, amely lepecsételt formában készen 
volt arra, hogy bedobják a forgalomba. Ez 

most a hatóság kezére került. 

Bécs, november l i . A lapok a Blumpnstein-

úggyel kapcsolatban Párisból jelentik, hogy 

küszöbön áll egy előkelő személyiség letartóz-

tatása. A letartóztatási parancsot már kiad-

lak, az illető azonban megszökött. 

Páris november 17. A Le Journal szerint a 

párisi rendőrség azt kutatja, hogy kik vol-

tak azok a befolyásios személyiségek, akik 

Blumenstcinnek és a két 

lehetővé tették, hogy a 

Tovbini fivérnek 

kiszol-vámhatóság 

gáltassa azokat a koffereket, amelyeket ju-

niusban az északi pályaudvaron visszatar-

tottak. Ezekben a kofferekben magyar papí-

rok voltak, amelyeket azért nem adtak ki, 

mert nem voltak ellátva a tőkeellenőrző bi-

• rottság engedélyével. 

Annak a szállodának a portása, amelyben 

a Tovbini fivérek hosszú ideig laktak, rend-

szeres megbízást kapott, hogy az egyik pálya-. 

udvar vámhivatalától bőröndöket hozzon el. 

Ez hosszú időn keresztül nehézségek nélkül 

történt s csak juniusban követelték a vám-

hivatalnokok az egyik akkor érkezett utazó-

táska kinyitását. 

I A vizsgálatnál magyar értékpapírokat talál-

. tak, amelyek eredetéről a portás nem tudott 

j felvilágosítást adni. Az egyik Tovbininek si-
; került egy parlamenti férfiú közbenjárására 
; la táskát megkapnia. A rendőrség most azon 

fáradozik, hogy megállapítsa, kinek segítségé-
vel csempésztette be Blumenstein Francia-
országba a magyar értékpapírokat tartalmazó 
koffert. 

A. pénteki napirend előtt 
szófia kerUl a Háziban 

a kötvény csalás, 
' Budapest, november 17. Mint ismeretes, Gál 
Jenő tegnapra interepllációra készült a pá-

risi kötvénycsalás ügyében, azonban interpel-

lációja elhalasztását kérte arra való tekintettel, 

hogy a pénzügyminiszter nem jelent meg az 

ülésen, pedig az interpelláció bejegyzésekor 

kijelentette, hogy az interpellációra azonnal 

válaszolni kiván. ' ] 

Gál Jenő ma délben a Ház elnökségétől azt j 

kérte, hogy a holnapi, pénteki ülésen napi-

rend előtti felszólalásban foglalkozhassék a t 

párisi kőlvénycsalás ügyével. A Ház elnöksége 

erre Gálnak az engedélyt meg is adta és Bud 

János pénzügyminiszter az érdekesnek ígér-

kező napirend előtti felszólalásra azonnal vá 

laszolni fog. 

B á n k ? Vi lma íérje Rud la Vtoquo 
ma mutatkozik be a Belvárosi Moziben Q 

V ö r ö s k a l ó z 

cimü páratlanul Izgalmas, vig kalandor filmben A budapesti Ufó szinház 2 hétiq pergette ezt 

az épkézláb cselekményü hallatlanul érdekes filméi, melyben Rod la Roqiie egészen ulszerö 

szerepében mutatkozik be a közönségnek. A Vörös kalózt egy szellemes és ötletes fordula-

tokban gazdag, vig szerelmi kaland, a Becsal! csárda vezeti be. Mindkét <ilm a legnagyobb 

sikerre fariba! raárnot a szegedi közönségnél Is. Vasárnapig szerepel a Belvárosi mü«orán. 

Jff w m* Jfer 
Péntek. Róm. kath. Péter Pál b. 
Protestáns ödön. Nap kél 7 óra 

8 perckar. nyegszik 16 óra 22 perckor. 
A Sonapfíyi-fcftnyvlár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4— 7-ia. A muzeum nvjtva mindennap délelőtt 
10—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak": Franki Antal Szent György-tér (telefon 
T1B), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695), Te-
mösvárv József Dugonics-tér (telefon 793), Salgó 
Péter Mátyás-tér (telefon 296), Motdvány Lajos Új-
szeged telefon 816), Selmeczy Béla Somogyi-telep. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
lerem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, T., Wíldpretmarkt 1, (österr. Anzeigen A.-G.}. 
Telefon: Serie 62—5—95. 

lesz a választás. 
( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e f o n j e l e n -

tése.) Miskolcról jelentik: A garbócbogdányi ke-
itUetbeu november 25-ére tűzték ki a választást. 
Ez a választás előreláthatólag egyhangú lesz, 
mert Ferdtnándy Gyula volt belügyminiszter, aki 
kirenzténypárli programmal jelöltette magát, ma 
vlaumlépett. Ferdinándy kijelentette, hogy kény-
telen megállapítani, hogy a mai választási rendszer 
.aellett vidéki kerületekben a hivatalos Jelölttel 
való küzdelem teljesen hiábavaló. Nem akarja azt 
a népet, amely között él, lelkiismereti mximásnk-

! nak kitenni és miután a kormány presztizskér-
[ dést csinált abból, hogy ujből Fekete I.ajos le-

gyen a képviselő, visszalépett a jetö'.t éjtől annál 
is inkább, mfert Szabó József, aki az egységespárt 
programjával akar fellépni, tegnapig még az aján-
lási iveket sem tudta megszerezni. 

— Enyhébb idő. A Meteorológiai Intézet jelen-
tése: Hazánkban az idő jobbára borús, gyenge 
éjjeli fagy volt mindenütt, csapadékot csak Sop-
ron jelent. Jóslat: Jórészt borús, ködös idő, némi 
hősülyedéssel és esetleg kisebb lecsapódásokkal. 

— Bem-ünnepély Szegedlen. Lengyelország, miat 
ismeretes, a jövő hónapban hazaszállittatja a 
törökországi Alepóból Bem tábornok hamvait és 
otthon nagy ünnepségek keretében helyezi el a 
nagynevű szabadsághős hamvait. A hazaszállítás 
alkalmával Magyarország is emlékünnepélyeket 
rendez. Szegeden az emlékünnepély megrendezé-
sével a városi tanács a Mikes irodalmi társaságot 
bizta meg. Szegeden az. ünnepély december tize-
dikén lesz. 

—• Előadás a mun^ú _ 0 ab a n. Ma, pénteken 
este pontosan 7 órai kezdettel a Munkásotthonban 
(Hétvezér-ncca 9.) dr. E s p e r s i t János ügyvéd 
tart előadást ^Kossuth Lajost cimmel. Látogatás 
díjtalan. 

— Az egyetemi építkezések engedélyezése. Az 

egyetemi építkezések vezetősége most kért épité$ 

engedélyt a tanácstól a bőr- és belgyógyászati kü« 

nikák építésére, valamint a DMKE és a polgári 

iskola átalakítására. A tanács az engedélyt a kut. 

tuszminiszternek adta meg. A tanácsülésen senki 

sem talált kifogásolni valót azon, hogy a DMKE-

palota toldalékának Tisza Lajos-köruli frontjára 

csupán egyetlen ablakot terveztek és építenek, 

pedig ez az építészi stilustalanság még a laikusok-

nak is szemet szúrt már régen. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után 4 .órakor. írásmagyarázat szombaton dél-
előtt. 

— Szeged város címerét kéri egy tarhonyagyá-
ros. Az egyik ismert nevü szegedi tarhonyagyáros 
beadványt intézett a város tanácsához és enge-
délyt kért arra, hogy az általa gyártott tarhonya 
megjelölésére a város cimerét használhassa. A 
tanács a kérelmet véleményezés végett kiadja a 
szegedi kereskedelmi és iparkamarának. 

x Telmányi mai hangversenye 8 órakor a Ti. 
szában. kevés jegy Harmóniánál. 

— Uj könyv a Délmagyarország kölesönkönyv-
tárában. Ossendowski: A sötét kelet árnyéka. 

— A Vastagh-féle képkiállítás. A DMKE disz-

termében kedden megnyílt képkiállitásról már 

tőbbizbei? megemlékeztünk. A kiállítás gazdag 

anyaga megérdemli azonban, hogy részletesebbea 

ís foglalkozzunk vele. A gondosan elrendezett tár-

laton ugyanis festőmüvészetünk legnagyobbjai kö-

zül is találkozunk néhány névvel, például Glaíz 

Oszkáréval, Edvi Illésével, Gtatterével, Komáro-

miéval, akik melleit Berkes, Heier, Juszkó, Pálya 

Celesztin és még sok kitűnőség egy-két pompás, 

értékes és érdekes festménye köti le figyelmünkéi 

Edvi Illés például igen sikerült állatképekkel és egy 

megragadó tájképpel van képviselve. Komáromi-

Katznak egy pompás interiőrje elkelt, látható 

azonban még egy igen érdekes és meglehetősen 

nagy és gyönyörűen sikerült vászna. Glatternek 

két remek festménye vonja magára figyelmünket és 

igen sikerült dolgokkal szerepel a kitűnő Glatz 

Oszkár is. Benczúr, Lotz, Mednyánszky, Vastagh 

Géza és Vastagh György mindössze egy-egy, leg-

feljebb két-két munkával szerepelnek, amelyek 

azonban már műgyűjtőket érdekelnek és amelyek 

valamennyien képzőművészetünk nagyjainak igen 

érdekes alkotásai közül valók. A Vastagh-féle kép-

kiállítás hétfő este zárul. A közönség érdeklődése 

nap-nap után fokozódik iránta 

x Házasság. Schőnwald Margit és Goldstein 
S. Zsigmond folyó hó 20-án délelőtt fél 11 órakor 
tartják esküvőjüket a szegedi zsidó-templomban. 
(Minden külön értesítés helyett.) 508 

— Uj emeletet építenek az ujszegedi iskolára, 

A tanács a közgyűlés határozata értelmében utasí-

totta a mérnöki hivatalt az ujszegedi népiskola 

kibővítésére vonatkozó tervek elkészítésére. Az is-

kolát nj emelet ráépítésével bővítik ki. Erre a 

célra a közgyűlés harmincezer pengőt engedé-

lyezett 

x Telmányi—Kósa hangverseny nov. 18-án, pén-
teken a Tiszában. MM 49 

— Száz földszintes magánház és nyolcvan mel-
léképület. A mérnöki hivatal kimutatása szerint 
ebben az évben Szeged város területén — bele-
számítva a hatalmas külterületet is — száz föld-
szintes magánház és nyolcvan melléképület épült 
fel. Ebben az évben november tizennegyedikéig a 
tanács 436 épitési engedélyt adott ki 

x Halálozás. Özv. Szigeti Sándorné földbirtokost 
sulyos csapás érte édesanyja, özv. Hirsch IgnáLzné 
elhalálozásával. Temetése pénteken d. u. 2 órakor 
a Berlini-körut 10. sz. gyászházból. 

— Meghalt >Magyarország legidősebb asszonyai. 
Békéscsabáról jelentik: C s o s z o r Györgyné, »Ma-
gyarország legidősebb asszonya«, 110 éves korában 
most halt meg Battonyán. A 110 éves asszony soha-
sem volt beteg és minden szenvedés nélkül szen-
derült cl. 

10% kedvezménnyel válthatók 
a Bocskay-Bástya ligamérkőzés iegyei 

a Délmagyarország jegyirodájában, 
9 


