
Hajdúnánáson nagy győzelmet aratlak 
a szociáldemokraták 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése, Va-

sárnap tartották meg Hajdúnánáson a titkos-
ság megsértése miatt megismételt községi vá-
lasztásokat. A választás a -zociáldcmokraták 
váratlan nagy gr/tizeimét hozta. 

A tipikusan kisgazda i-"eiü községben a 

leadott 2100 szavazatbői ltOO-at kapott a szo 
ciáldemokrata párt, 650-et a ISaál Gaszton 

párt és — 350-et az egységes párt. A válasz-

tás eredménye — amely hétfőn került nyilvá-
nosságra — mindenütt nagy feltűnést keltett 

i 

Likvidálják a báró Kohner banküzletet 
(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) A 

magyar pénzügyi és gazdasági életnek várat-
lan eseménye az a hir, hogy a százéves Koh-
ner Adolf fiai bankcég elhatározta a bank-

üzlet likvidálását. A cégnek szászbereki dr. 
báró Kohner Adolf a tulajdonosa, a cég veze-
tésében résztvettek báró Kohner Willy és báró 
Kohner István. A cégnek egész Európában 
elsőrendű összeköttetései voltak. A súlyos gaz-
dasági helyzet ezt az ismert régi bankcéget 
is aláásta. A cég a nemzetközi hitelviszo-
nyokra való hivatkozással megállapítja, hogv 
Magyarországon most nincsen meg a lehető-

sége annak, hogy magánbankház zavartalanul 

működhessen. A bankház szerint a cég a kö-
telezettségek likvidálására törvényes morató-
riumot kapott. 

A bankház likvidálásának" a hire Budapes-
ten mindenütt nagy feltűnést keltett. Báró 
Kohner Adolf nemcsak a pénzügyi és gazda-
sági, hanem a társadalmi életnek is ismert 
tényezője volt. Damjanich-uccai villája sű-
rűn volt találkozó helye a pénzarisztokráciá-
nak és a művészeknek. Villájában nagyértékü 
képgyűjteménye van, amelyért néhány évvel 
ezelőtt ötszázezer dollárt kínáltak. Az ő bir-
tokában van Magyarországon a legtöbb Mun-
kácsy-kép. 

Gyors rendszerváltozás követelt 
Kéthly Anna 

vasárnapi beszámolójában 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kéthly 

'Anna, Szeged szociáldemokrata képviselője va-
sárnap délelőtt a Korzó Moziban képviselői 
beszámolót tartott. A mozi hatalmas helyi-
sége zsúfolásig megtelt lelkes hallgatósággal. 

Olejnyik József megnyitó szavai ntán Kéthly 
nz utóbbi idők politikai eseményeiről beszélt. 
Hangoztatta, hogy a kormány kezében van min-
den hálálom, a vidéki sajtó hatalmas százaléka 
is a kezében van és igy csak azt engedi a nyil-
vánosság el, amelv kedvező számára. A kép-
viselőház nyilvánossága fs megvan miffiáivá, 
la karzatok el vannak zárva a s7e^énv emberek 
elől. Még az is a kormány érdekét szolgáló 
intézkedés, hogy a képviselő beszélhet válasz-
tói előtt. Erre azért van szükség, nehogy ki-
derüljön, hogy a mai parlamentnek milyen 
kevés köze van a néphez. A juniusi választás-
sal, illetve a megválasztottakkal a kormány 
hátvédet, ködfejlesztő ftteget akart szervezni 
[Visszavonulásának fedez<*s£re. 

— A Bethlen-kormány már a választások 
előtt tudta, hogy a dolgozók teherbíró képes-
sége elérkezett az utolsó állomásig, ahonnan 
már nincs tovább — folytatta Kéthly Anna. 
Látták, hogy ekkor már nem tanácsos a hely-
zetet Őszintén feltárni. Hitegették az ország 
népét, blöffök-világát teremtették meg és a 

(választások lezajlása után, mikor már minden 
nyilvánvaló lett, eltávoztak a konzekvenciák 
levonása tnélkül. 

— A választások előtt azért nem tárták fel 
é való helyzetet, mert akkor a segítségadás 
más embereket állított volna a sülyedő hajó 
kormányához... Most. hogy elérkezett a szá-
monkérés ideje hiányos parlamenti tudósítá-
sok jelennek meg a képviselőház üléseiről. 
A hatalmon lévő nárt a kritika letompitása 

Széchenyi Mozi 
Kedden, srerdán, november 24. és 25-én 
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érdekében három okot sorakoztat feL Az egyik 
az, hogy a magyar parlament ilyen hangot, 
ilyen harcmodort nem Ismert. Erre az a vála-
szunk, hogy a parlamentből kiszorított nép 
nevében más harcmodort használni nem le-
het. Nekünk kötelességünk'leleplezni azt. bogy 
ami odaberít van, az nem parlarrtentáiizmus... 

A másik ok szerintük az, hogy az elmúlt 
tiz év bűneiért mi is felelősek vagyunk. Mí 
követeltünk ugyan hasznos beruházásokat, 
azonban az erre szSnt pénzt másra költötték 
el. Nem kértünk olyan dolgokat, amelyek 
most a népjóléti minisztériumban folyó fe-
gyelmi vizsgálathoz tartoznak és nem' köve-
teltük, hogy 32 éves urak 23 évi szolgálattal 
menjenek nyugdíjba, hogy az országot zálogba 
adják a svéd gyufatrösztnek, hogy a külföl-
dön luxusházakat építsenek, luxusutazások-
ra milliókat pocsékoljanak' e l . . . 

— A harmadik ok", amellyel a hatalmi 
párt érvel, egészen nevetséges 'és naiv. Azt 
mondják: borítsunk fátyolt a múltra. Ez ép-
pen olyan volna, minthá a vádlott az ügyész 
vádbeszéde után felállana és kijelentené: bo-

rítsunk fátyolt a múltra. . . De mért nem 
borul a jótékony fátyol az emigránsok' irmlt-
járaT 

— Azt kérdik a szociáldemokratáktól, hoffv 
miért haragszunk az u j kormányra, amely 
még semmit sem vétett? A baj már ott kez-
dődött, hogy átmentette a régi rezsim két 
miniszterét, pedig nekünk már elég volt a 
diktatúrából, legyen az akár fehér, akár vö-
rös. Az u j kormány folytatta hibái soroza-
tát a különféle adóemelésekkel és most ujabb 
lépés jön: az amúgy is csekély nvugcíijak 
leszállítása. A mai kormány egyedüli helyes 
munkája volt a munkanélküliek segélyezése, 
igaz ugyan, hogy itt politikai megszorítások 
történtek. Sajnos, nem tudnak egy hathatós 
inségakciót ugy lebonyolítani, hogy ujabb ke-
serűséget ne szüljön. 

Kéthtly Anna nagy figyelemmel kísért be-
számolóját azzal fejezte be, hogy e rendszer-
re, amelynek a bolsevizmus volt a szülőanyja, 
a megszállás a bábája és Trianon a követ-
kezménye, csak egy feladat vár még: felszá-
molni és sürgősen elmenni. 

A gyűlés hatalmas számú közönsége sokáig 
melegen ünnepelte Kéthly Annát. Olejnyik Jó-
zsef zárta be a lelkes hangulatu gyülésL 

A sándorialvai diákautóbusz 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sánder 

falvai szülök, akiknek gyermekei a szegedi középJ 
iskolákba járnak, az elmúlt évben beadványt in-
téztek a város hatóságához, illetve az autóbuszüzem; 

| igazgatóságához, amelyben azt kérték, hogy indítson 
a város az iskolai hónapok alatt rendszeres diák-l 
járatokat a szeged—sándorfalvai autóbuszvonalon. 
A diákjárat megindítása jó üzletnek látszott, mivel 
igen sok diák él Sándorfalván és a diákok majd-1 

nem kivétel nélkül bérletet váltottak az autó-
buszra. A különkocsikat minden reggel úgyszólván 
zsúfolásig megtöltötték a sándorfalvai diákok. A 
mult évben nem volt panaszra ok, ellenben a nyá-
ron az üzem igazgatósága Szeged és Sándorfalva kö-
zött közbeeső megállóhelyeket létesített a diák-j 
kocsi számára is. A diákkocsit azután igénybe) 
vették a piaci árusok és a gazdák is. 

Az uj tanév megkezdése után ismét megindult' 
a diákforgalom. A különkocsikat a sándorfalvai 
diákok ismét megtöltötték. Az üzemigazgatóság 
azonban továbbra is fenntartotta a közbeeső állo-
másokat és megengedte, hoev a diákkocsiba fel-1 
nőttek is felszálljanak. 

A sándorfalvai szülök most beadványt intéztek 
az üzemigazgatósághoz. Elpanaszolták, hogy a diák-
kocsik felnőtt utasai néha szinte kiszorítják a 
diákokat, pedig a járatokat a város kizárólag a' 
diákok számára állította az autóbuszüzem menet-' 
rendjébe. Arra kérik a sándorfalvai szülők a város 
hatóságát, hogy a különkocsikat a jövőben kizáró-, 
lag diákok számára tartsa fenn. A polgármester] 
rendelkezésére a beadvány az üzemigazgatóság leg-
közelebbi ülésére kerül. 

Agyonverlek egy legényt 
a Dorozsmai országúton 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 

hajnalban 3 órakor a kiskunmajsai kövesut mellett 
a járókelők holtan tálálták Szabó Pál 39 éves Do-
rozsma-forráskutl lakost. A csendőrség megálla-
pította, hogy Szabó Pál fején ütéseidói eredő 
látszanak, amiből arra lehetett következtetni, hogy 
Szabó Pált agyonverték. A csendőrség megindította 
a nyomozást és mindenekelőtt azt igyekezett ki-
deríteni, hogy Szabó Pál kivel töltötte az esté*. 
' Ezen a nyomon elindulva kiderítették, hogy • 
meggyilkolt vasárnap este együtt mulatott Zsótér 
Antal dorozsmai legénnyel, akivel együtt indult 
hazafelé. Zsótér Antalt a csendőrök éffogták és 
kihallgatták. A legény bevallotta, hogy ö követte 
el a gyilkosságot. Elmondotta, hazatérőben össze-
veszett Szabóval, aki őt megütötte. Erre botot! 
ragadott és többszőr Szabó fejére ütött A csendőr-
ség Zsótér Antalt letartóztatta. 

Egy 16 éves leány halálugrása 
a harmadik emeletről 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Hél-

főn este Kócz Ilona 16 éves leány egy Gömb-
uccai ház Hl. emeletéről leugrott és szörnyét-
halt. Kócz Ilona menyasszony volt, h?tf8n 
délután megjelent ányjánál vőlegényének édes-
anyja, akit arra kért, hogy tiltsa el fiát leánya 
látogatásától, mert az más lányoknak is ud-
varol. Amikor Kócz Ilona meghallotta vőle-
génye hűtlenségét, kiszaladt a folyosóra és 
átvetette magát a korláton. 

Mikulás é3 karácsonyi 
ajándékok részletre is 
l e g o l c s ó b b a n 

T ó t h ó r á s n á l 
Előnyős ABC beszerzés. Kölesei «. t. javítóműhely 

ÍM 

óra. ékszer 

Tört arany ezüst beváltás. 
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