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»¿'ni részben Bethlen, részben az egységes párt 
ellen. 

Politikai körök szerint a politikai helyzet 
tisztázása mégsem olyan egyszerű és a közeli 
napok 

még ujabb meglepetéseket 

hornak. Ugy tudják, Kos av közel! napokban 
a kormánvrónál ujabb kihallgatások lesznek. 

Bethlen István — mint ismeretes —, mée a 
múlt hét végén el akart utazni inkei birtoká-
ra. Szombaton Bethlen nem utazhatott el, mert 
este a kormányzónál volt kihallgatáson. Tény. 
hogy 

Bethlen azóta sem ntazott el Bu-
dapestről, 

jelenleg is a fővárosban van és megbízható 

helyről nyert információnk szerint úgyszólván 
permnnens tanácskozásokat folytat híveivel. 

Egy másik érdekes momentum is felkeltelte 
a politikai világ érdeklődését. Mint ismeretes, 
február 20-ra akarták összehívni a vidéki ecv-
ségespárti 

élharcosokat, 

akiknek megjelenése bizonyos demonstrációs 
jefleRgel birt volna a miniszterelnök mellett. 
Most arról értesülünk, hogy ez a demonstráció 
egyelőre elmarad. 

politikai körök izgalma ebben a helyzetben 
egyelőre nem csökkent, a helyzet ismerői han-
goztatják, hogy a feszültség sokáig nem tarthat 
és a közeli napokban így. vagy amugv megol-
dásra kell kerülniök a problémáknak. 

Egymást vádolják 
a fzabadiái-térl bankrablók 
MegkezdódOU a bankrabló-bandilók tőlórgyalása 

Budapest, február 11. A budapesti büntető-
iörvényszék hétfőn kezdte meg a Szabadság-
lén bánkrablók: T a r i Nándor, R a d o v i c h 
László és S z e p e s i László bűnügyének tár-
gyalását. A Szabadság-téri gyilkosságokon és 
rablási kísérleten kívül régebben elkövetett 
rablásaikért is felelősségre vonják őket. 

Először T a r i t hallgatták ki, aki bűnösnek 
vallotta magát. Elmondotta, hogy Szepesivel 
először a Klauzál-téri bankrablást követték el. 
Igyekezett lehetőleg mindent Szepesire tolni. 
Radovich később csatlakozott hozzájuk, vele 
együtt e(£y bankaltisztet támadtak meg és fosz-
tottak ki. Hármuk közül a dirigens Szepesi 
volt. Szervesinek volt a legnagyobb tekintélye 
és a legtöbb pénze. 

A Szabadság-téri rablás előtt céllövő gya-
korlatokat tartottak, nehogy „véletlenül elta-
láljannk valakit". A halálosvégü bankrablás 
ötlete Szepesitől eredt. Az előző napon autót 
lordok és a Jánoshegvre mentek, ahol átöltöz-
tek, kifestették magukat, bajuszt ragasztottak. 

R m u n k á s a k h e l y z e t e 
4 ntf munkások f»ccry ölése a Munkás-

otthonban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
szociáldemokrata párt nőmunkás csoportja vasár-
nap délután a Munkásotthonban tartotta évi ren-
des taggyűlését. A termet zsúfolásig megtöltő hall-
gatóság előtt Budai Teréz mondott elnöki megnyi-
tót. Müller Janka a vezetőség jelentésével kapcso-
latban beszámolt a nőmunkás csoport multévi mű-
ködéséről. Kifejtette, hogy a súlyos helyzet elle-
nére is emelkedett a csoport taglétszáma és a 
,,Nők napja", a kulturdélutánok és egyéb kulturá-
lis ünnepélyek bevételeiből jelentős összeggel segé-
lyezte a csoport munkanélküli tagjait. 

Nagy érdeklődéssel kisérték a megjelentek Knur 
Pálnénak, az országos nőszervező bizottság titkárá-
nak előadását, amelyben a nők politikai és gazda-
sági helyzetét ismertette. Statisztikai adatokat so-
rolt fel arról, hogy milyen alacsony munkabéreket 
fizetnek több helyen a női munkásoknak, nem rit-
kák a heti 5—6 pengős munkabérek sem. Emellett 
egyáltalán nem lehet csodálkozni azon, hogy a 
gyermeknevelést és a házi tűzhellyel kapcsolatos 
kötelezettségeket nem teljesíthetik a munkásanyák, 
akik egész napi elfoglaltságuk mellett még a nlncs-
telenséggel is képtelenek megküzdeni. Knur Pálné 
fokozottabb szervezkedésre hívta fel a megjelentek 
figyelmét és azt hangoztatta, hogy aráig a szociá-
lis termelési rendet meg nem teremtik, nem remél-
hető, hogy a nők helyzete javuljon. 

Az előadást több hozzászólás követte. Ernst Sán-
dorné kifejtette felszólalásában, hogy a szervez-
kedés mellett állandó tanulással segíthetnek a 
nők sorsukon, mert a tudás a legnagyobb fegyver 
az élet harcában. Megjelent a nő évül és en Kéthly 
Anna országgyűlési képviselő is, aki nagy figyelem 
közben arról beszélt, hogy a szociális mozgalom 
nem ismer külön férfi és női mozgalmat, a nömun-
kásság azért harcol, hogy a férfimunkássággal egy 
nivón ismerjék el. A szocializmus nem ismer kü-
lönbséget férfi és női munkások között, munkájuk 
értékét egyformán bírálja el. 

Szepesinél egy, nála és Radovichnál két-két 
pisztoly volt. Amikor a bankba beugrottak, ezt 
kiáltotta: „Fel a kezekkel" és egyidejűleg há-
rom riasztó lövést adott le. Amikor látta, hogy 
Szalay a hátsó zsebjéhez kapott, újra lőtt és 
eközben futott be Benvák József kifutófiu. Az-
után ész nélkül lövöldöztek össze-vissza. Ta-
gadta, hogy Benyákot azért lőtték volna le, 
mert azelőtt egy cégnél szolgált vele és félt 
volna, hogy felismeri és elárulja. Tagadta azt, 
hogy szándékosan ölt volna meg valakit. 

S z e p e s i Lászlót hallgatták ki ezután. 
Szepesi nem mindenben ismerte el bűnösségét 
Azt hangoztatta, hogy Tari vitte rá a rablásra. 
A szembesítésnél mindketten megmaradtak ál-
láspontjuk mellett. 

A tárgyalást kedden folvtatják. 
Itt emiitjük meg, hogy dr. V i s . y (Vogel) 

József ismert budapesti rendőrkapitány, töbh 
nagy bűnügy kinyomozó ja, az éjszaka hirte-
len meghalt, ö nyomozta ki a Szabadság-téri 
bankrablást is. 

A hozzászólások után megejtették a tfeztujitíst, 
ennek során elnökké választolták Müller Jankát, 
másodelnök Budai Teréz, jegyzők Hegedűs Rózsi 
és Ábrahám Jánosné, pénztárosok Scbwarcz Gizi 
és Herczog Jenóné. ellenőrök Engl Istvánné és 
Bata Ferencné. 

f t i é 
A Meteorologiai Intézel jelenti este 10 

órakor. Időjóslat: Keleten fokozódik a hi -
deg, nyugaton gyengül. Mérsékelt déli-dél-
nyugati szél' nyugatról terjeszkedő felhő- j 
södés Északnyugati megyékben újból ki- j 
sebb havazás. 

Esti ilzletfíiz Makón 
(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 

Hcifőn este fél 8 órakor — közvetlenül üzlet-
zár s után —, veszedelmes tűz pusztított Ma-
kón B r a v e 1 Salamon Deák Ferenc-uccai rő-
fösüzletében. Alig hagyták el a üzletet, hatal-
mas lángok csatpak ki a helyiségből, percek 
alatt lángtenger vette körül a boltot. A tűzol-
tók csak a szomszédos üzletből tudták a pusz-
tító tüzet megostromolni. Az üzlet, áruraktárá-
val együtt csaknem teljesen elpusztult a lán-
gokban. A megindult vizsgálat még nem tudta 
megállapítani a tüz okát. 

T i r f S ^ U y h t m -
m TMH érüsitáB. 
ABC utalványra. Javítások olcsón, ovorsao. oontosan 

fl késes és köszörűs-
iparosok a vándorköszö-
rűsök invánziófa eilen 

Vándorköszörűs — a K&rász-ucc&ban 

(A Délmagyarország munkatársától.) Két ess-< 
tendővel ezelőtt a közgyűlés az állandó lakhellyel 
nem rendelkező késes és köszörűs vándoriparosoki 
működését a város területén eltiltotta. .T óidéig nem 
volt panasz, most azonban ismét feltűntek a sze-
gedi uccákon a vándorló késesek és köszörűsök. Azt 
iparhatóság információja szerint kizárólag szegedi 
lakosok részére adnak ki ilyen iparengedélyt, mégis 
megtörtént, hogy egy gyöngyösi vándoriparos is 
kapott engedélyt és a Kárász-uccában dolgozott kő-» 
szörülő masinájával. 

Szegeden 14 szakképzett késes és köszörüsmesteif 
működik, viselik a közterheket tagsági járulékot 
fizetnek az ipartestületnek, méltányos tehát, hogyi 
védelemben részesüljenek. A szegedi önálló kései 
és köszörüsiparosok most beadványt intéztek a« 
ipartestület vezetőségéhez és azt kél ték, hogy az or-i 
szág összes ipartestületeivel közösen inditson moz-í 
galmat a szakképtett késes és köszörüsiparos ok 
védelme érdekében. A védelem az volna, ha a ván-
dorköszörűsök iparengedélyének kiadását és azok 
működését megszüntetnék azokban a városokban, 
illetve községekben, ahol szakképzett késes és köszön 
rüsiparosok működnek. 

Az ipartestület részéről Kőrmendy Mátyás eljárt 
a város hatóságánál és art kérte, hogy az 1933-a» 
közgyűlési határozatnak, amely a vándorköszörűsök 
működését eltiltotta Szeged területén, szerezzenek 
érvényt. Megállapítást nyert, hogy a gyöngyösi ván-
doriparos — tévedésből kapott legutóbb engedélyt 
arra. hogy a városban dolgozhasson, a jövőben 
azonban az iparhatóság idegen vándorii>arosoknak 
nem ad engedélyt. 

Ulaf̂ b mmw pingpong 
győzelmek Lsudlonlian 

London, február 11. Hétfőn este tovább fo ly -
tatták az asztali tennisz csapatversenyeket. A 
magyar csapat 5:0-ra győzött Belgium ellen, 
a magyar hölgycspat 3:0-ra verte az Egyesült-
Államok csapatát-

M a i a f á i t l a f u n k 
ÉLELMISZEREK: 

8 deka szárított vargánya gomba —.24 
Fél kg csokoládépor —.98 
Fél kg blokk sajt —¿4 
1 literes üveg oroszhal (üvegbetét — 24) — 3 

FARSANGRA 
10 drb szerpentin —.09 
10 csomag confetti —.16 
1 csomag hólabda —.12 
1 drb papírtrombita —XfJ 

PIPERECIKKEK: 
1 üveg körömlakk ecsettel — .24 
3 doboz púder —-24 
1 tubus fogkrém —-20 
3 csomag fejmosó sampon ---24 

HAZTARTASI CIKKEK: 
Galuskaszakgató deszka —-18 
Fém tölcsér —18 

ós habverő —.18 
Szénlapát ' - • 2 4 

Raffia kenyérkosár —-24 
Hússütő lábas — -5» 

PÍHIS! MHGY i » a z RT. 
SSRGEO, CSKKONICS é s KISS UCCA S A V Ó K 

UTOLSÓ NAP 

M á r k 1» a i o s 

peifteütÉwes kiállítása 
a Ts'sza száMóból a Magyar 
FesfőmSvészek Állandó Ki-
állításának helyiségébe (Ti-
sza La$os~köruf 42a sz.) 

he í v e s t e fiett á t . 
Megtcginthető még ma díjtalanul. 


