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Nyugdijasok megélhetése.
Az állami nyugdíjason, vagy a
közhivaa'nok öivegyén, akinek, mondjuk, hat tagból áifó családja van,
megesik a szive e^y emberszeiető
léle<ne.< és vá'ialatábJn havi négyezerötszáz
korona fizetés mellttt
alkalmazza öt Nem csupa irgalom
ez, — jól jár a munkaadó is: sok
megpróbáltatást kiállt becsü'elességet
k3p olcsó pénzen.
Ez eddig jól van igy, a mindkettőjük érdeke és a jó erkölcsök
szempjntjából is. A Ukek békés
nyugalmához fűződő közérdek is
nyer vele: csak hadd tudjanak, más
kenyérkereső pályára lépve, továbbra
is értékesek maradni a kevés nyugdíjjal elbocsátoit családos emberek.
További
munkájuk eredményével
megpótolva a szük állami gondoskodást, még eljuthatnak odáig, ahol
már a nagygondu beosztással biztosított megélhelősrői lehet beszélni.
Csakhogy nem azért van legfőbb
állami igazgatás, hogy a lelkek nyugalmának megzavarásától ne kelljen
tartani. Annak az elhelyeződéinek,
amelyen nemcsak a jó erkölcstik,
de az irigység sem talá.hat kivetnivalói. egy idő óts sokezer becsű etes
emoer nem tud már örülni a nyugilommal jaró megbékéltség örömének.
Most legu abban adott megint hi;t
arról a Szeged, hogy a hónapokkal
ezelőtt megállapított összegű áimeneti
segítséget a mai lettenetes áremelkedesek idején is változatlanul, minden emelés néiKül utalja ki a kormány, — de ezzel az átmeneti segítséggel s ami ennél több, a kedvezményes ellatással űzött valóságos
lelketlenség az, aminek a nyugdijasok
és özvegyek vannak kitéve.

SZERKESZTŐSÉG
Kölcsey-utca 6.

akaró nyugdíjasra, aMvel a példa
kedvéért kezdtek, lelkei őrlő dilemma
nehezedik.
Mi lehet most a leendője? Vapv
nem vállalja azt az állást, amelyet
fö'kinálnak neki s nem vallaija iovább,
ha eddig betöltötte, vígy megkéá a
munkaadóját, a megé'helé ért folytatott haicok béremelést parancsoló
mai kényszerű világában, hogy szállítsa
le havi bét ét kerek négyezer kotonára,
vagy p dig lerrord az átmenzti
seg ts'gről és lemond a kedvezményes
(Hálásról.

Az elképzelheti negyedé forma,
hot;y havonkint kétszer valótlan tartalmú nyilatkozattal a megtorló eljárásnak tegye H magái: ezt a köz
hoss'u szolgálatával j,író etika nem
engedi
Mi ez'; hisszük, hogy anyagi gondokkal vergődő, elb'.csátot hivatalnokát a választás ennyire kínos
Kényszerhelyzetébe hozni: az államtól nem lehet sem józan, sem erkölcsös. Tehát keresztényi sem.

Vázsonyi
a Friedrich—Wolff-féle front alakulásáról.
BUDAPEST, augusztus 4. A nemzetgyűlés szerdai ü ésén gyakran látszott bizonyos közeledés a Friedrich•
és Wolff-árnyalat között. Általában
bizonyos, hogy Friedriei sokkal közelebb áll a kormánypárti Wolff
csoporthoz, mint a liberális ellenzékhez. Erről a közefedésről Vdzsortyi
Vilmos a következőképen nyilatkozott :
'
— A parlament szerdai illésén
láttuk az uj hont kial kulását. Friedrichtől, Csillérin át Pékárig egyesek
azon fáradoztik, miközbsn gazdasági viszonyaink rohamosan romlottav, hegy vissza vessenek bennünket a sölét éjszakába. Nekik már
sok van a jogrendből, torkig vannik
vele, azért csnálják az uj frontot,
magukkal sodorva a/okat Is, akik
még nem is olym régen a jogrend
leghangosabb követe öi voltak és a
Tisza-pör alatt s után a leghangosabban fenyegetőzlek az atrocitások
leleplezésével. Friedrich ne felejtse
el, hog/ annak idején őt, mint miniszterelnököt nem az áíkozott szabadé vüek fóliák fílre, hanem a kurzus emberei. A gyors átváltozásnak
az
az
oka,
hogy a szociáldemokraták bekerültek a parlamentbe.

De hiszen legjobban invitálta őket
a kormány. S valahányszor a szocialisták azzal feayegetödztek, hogy
nem vesznek részt a választáson,
retienetesen na^y volt a kétségbeesés a kjTmánynál. A kormánynak
ugyanis a törvénytelen választási
rendelettel szemben európai alibire
volt szüksége. A Házba került s ocialista vezetők mérsékelt politikusok. Eszük ágában sincs a fölforgatás. A gyűlölet politikája legföljebb
oda vezethet, hogy halra szorítja
azokat is, akiknek különben eszük
ágában sem lenn: balfeló fordulni.
A re kció kétségtelenül erősen szervezkedik és nagy rohamra készül.
El keli most majd válni annak,
lesz-e a kormánynak e ég ereje arra,
hogy kiszabadítsa saját pariját a
reakció elemeinek fojtogató öleléséből, vagy pedig ezentúl is folytatja
a napról-napra v a ó vurstlizás politikáját és erélyes cselekedetre sem
a jogrend terén, sem.pedig a gazdasági téren ereje s bátorsága nincs.
Hangos, férfias nyilatkozatok nem
segítenek át a cse ekedetek hiányán.
A gyermek is énekelni szokott az
erdőben, amikor fél.

Két május> rendelet szól arról,
hogy m t megélheiés biztosítása érdekében" adja a kormány ezt a sok
lót, — s ezért, ha a nyugdíjasnak,
özvegynek, szü.ő Itn árvának keresete,
jövedelme havi négyezer koronánál
több, az sem az átmeneti segítségben, sem a kedvezményes ellátásban
nem részesedhetik. Ezeknek a szerencséileneknek minden hónapban kétszer
BUDAPEST, augusztus 4. Több, cinikusabb beismerése annak, ho?y
kell aláírásukkal büonyitaniok, vagyoni mim két hónap mult el a:óta, hogy a törvények és rendeletik legelemibb
és fegyelmi felelősség mellett, hogy a tarpai választást lefolytatták Rö- követelményeit is fölrugák. Ez a
havi jövedelmük a négyezer koronánál videsen azután megsemmisítették a nyilatkozat azt jelenti, hogy Tarpán
(amely összeg egy közepes család vá aszlás eredményét és ujabb vá- a kormány nem írja ki a választást
havi zsirszüKseg'etére sem e'ég) nem lasztást írtak ki, amit azorban a inind idd g, amig a kormánypárt
több: egyszer, ainiuor hivi nyugdijuk választási bi'.tosok lemondása miatt győzelmi esélyeit nem sikerül megfölvetelei s egyszer, amikor a ked- nem foly at ak le. Majdnem két hó- javítani.
vezményes cikkei oevásárlásánál őket napja ült össze a nemzetgyűlés éi a
— Ebben a pillanatban még nem
igazoló jegyek átvételét nyugtatják. tarpai mand tum még mindig be- döntöttünk abban a kérdésben, hogy
A pénzügyi hatóságodnak " pedi* töltetlen. A Rassay párt minden kí- a nemzetgyűlés sürgős összehívását
kötelessége, ha annak helye van, sérlete hiábavalónak bizonyult. Nem kérjük, bár a szükséges aláírások
gondoskodni a segítségnek, a kedlehetett megtudni, hogy mi a bel- rendelkezésünkre állanak. De kijevezményes áruk értékének visszalentem, hogy akár összehívjuk a
térítéséről és a megtorló eljárás ügymin'szter szándéka. Ma végre nemzetgyűlést, akár nem, az első
az
egyik
esti
lap
illetékes
he'yröl
megindításáról.
nyilatkozatot közöl, hogy a kormá y ülésen imerpellációt terjesztünk be
Ahogyan ez a két kormányrendelet egyelőre nem is
gondol
arra, és felelősségre vonjuk a kormányt a
teljesen elhanyagolja a nyugdíjas hogy a választás határnapját meg- t rpai választás körül tanúsított macsaladok tagjainak számát, ebben állapítsa. Ezzei kapcsoiato.au Hegy- gatartása miatt. Annak idején sem
van valami megfoghatatlan. Például megi Kiss Pcl Rassay-párti képvi- Tarpán, sem Vásárosnaményben az
azt az egymagában é.ő, másról nem selő a következő nyi.atkozatot tette: első választás alkalmával semrai
gondoskodó nyugdíjas, akinek éppen
— N m akarom elhuini, hogy a incidens nem történt, ha csak az
négyezer korona a mellékjövedelme, megjelent nyilatkozat vaóban fele- nem, hogy báró Perényi Zsigmond
semmiféle veszély nem fenyegeti, de lős á'lisnan levő p>liiikusól szár- és Tomcsányi Vilmos Pál megbukarra a hattagú családról gondoskodni mazik, mert ez a nyilatkozat a leg- tak.

Miért betöltetlen a tarpai mandátum?
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Minisztertanács.
— A nemzetgyűlés összehívása. —
BUDAPEST, augusztus 4. A kormány tagjai ma délután öt órakor
tanácskozásra jöttek össze és elsősorban a dragaság letöréséről tárgyalnak. Szóbi kerül a devizaközpont fölállítása, a kormány azonban
illetékes helyről nyert értesülés szerint el van határozva arra is, hogy
amennyien a gazdasági pánik rövidesen nem szűnik meg, a devizaközpont fölálitása után még szigorúbb rendszabályokat is léptet életbe.
Foglalkozik a minisztertanács a
B-lis ára helyezett állami tisztviselők
névsorának revíziójával is.
Kormányerőkben arra számítanak, hogy a pénzügyi bizottság néhány nap alatt végez a fö'dadóemelésről szóló törvényjavaslattal és
éppen ezért nem lesz semmi akadálya annak, hogy a nemzetgyűlés
augusztus 16-án újból összeüljön
és megkezdje a föidadójavaslat tárgyalását. A Háznak augusztus 16-ra
szóló összehívására már minden intézkedés megtörtént.

Revízió alá veszik

az állami alkalmazottak
természetbeni ellátását
A kormány rendelete értelmében
— mint ismeretes — nem részesülhetnek kedvezményes ellátasban azok
az állami alkalmazottak, akiknek az
illetményükén kívül 4000 korona
havi jövedelmük van, valamint azok,
akik két katasztrális hold termőfölddel rendelkeznek. Egy ujabb rendelet értelmében a kedvezményes ellá ást kiterjesztették a vidéken lakó
állami alkalmazottakra is, továbbá
azokra, akik bár rendelkeznek két
hold termőfölddel, igazolni tudják
azt, hogy földjük kevesebb jövedelmet híjt havor. ént négyezer koronánál. Mint ér.ísülünk, újból szigorú revízió alá veszik az állami
alkalmazottak természztbeni ellátását
és erre nézve rövidesen kormányrendelet is jelenik meg, amelyről
illetékes helyen a következőket mondották :
— Tudnivaló, hogy a tisztviselőknek kedvezrényes ellátása sok milliárdjába kerü! az államnak. A kormány az ország súlyos pénzügyi
helyzete miatt csökkenteni akarja
ezeket a milliárdokat és ezért határozta el az állami alkalmazó tak kedvezményes ellátásának revízióját. Az
állam érdeke azt kívánja, hogy csak
az igazán rászorultak élvezzék a
kedvezményeket,
amivel szemben
azonban azt tap :szta juk, hogy olyanok is élvezik a természetbeni kedvezményeket, akikről
köztudomdsu,
hogy arra igényjogosultságuk nincs.
— A további visszaélések kikerülése végett rövideden személyenként
sorra veszik az állami alkalmazottakat, annak megállapítása céljából,
hogy valóban jogosult ik-e a természetbeni kedvezményekre. Kiszivár-
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gott hírek szerint hivatalonkint bizottságot nevez ki az illetékes miniszter, amely megállapítja az egyes
alkalmazottaknak természetbeni kedvezményre való jogosultságát.

D'Annunzio békit.
Megszűnnek

a

kommunisták ós
harcai.
M LANÓ, augusztu 4 A fascisták
és kommunisu-k összeütközéseinek
meggátlasara D'Annunzio
Milanóba
érkezett, ahol tárgyalásokat folytatott
a vezetőkkel az ellenségeskedések
megszüntetésére. A tárgyalások állítólag eredményesek voltak, amennyiben a két párt beszüntette Milanóban az ellenségeskedés . As<ocialisták kijelentettéK, hogy ennek fejében
hajUndók belemenni, hogy a tiiilanói
polgármesteri sztket a liberálisoknak
adják át.
fascisták

Az import átmeneti
megszorítása.
BUDAPEST, augusztus 4. A nemzetgyüles drágasági bizoitsaga ma
déklőit tiz órakor Heinrich Ferenc
elnöklésével ülés :ar'ot>.
Valkó Lajos kereskedelmi miniszter először a valuta- és devizaforgalom ügyében a leputóbbi kormányintézkedéseket ismertette. Arról van
szó, begy a kormány valuta- és
devizközKpontot létesít. Előreláthatóan nagyobb mennyiségű exportvaluta
fog a központ rendelkezésére állni, mert az augusztusban és szeptemberben meginduló
nagyobb export jelentós mennyiségű
idegen valutához juttatja. A/, utosó
félévben körülbelül ötmilliárd passzívával zárult kereskedelmi mérlegünk.
Gondolni kell az import átmeneti
megszorítására is, mert a raktárak
ezidőszetint eléggé el vanrak látva
áruval. Ha igy s<:m lesz elég import
valuta, akkor a kormány alapot fog
teremteni idegen valutákból bizonyos intézmények segítségével és ezzel fogja ideiglenesen kölcsönképen
fedezni a szükséges impoitvalutát.
Qondoskodni fog a kormány a
külfödi
hitelek
megszorításáról.
Ezidöbzerint körülbelül hétszáz cég
foglalkozik va'uta- és devizakereskedelemmel. Ez a szám föltétlenül
magas. Az értékpapírpiacon a kormány semmiféle szabályozást nem
lát szükségesnek A háború alatt
létentett devizaközpont nem vált be,
ezért a kormány intézkedéseit az akkor szerzett tapasztalat alapján fogja
megtenni.

Házat! FöldetTÖzletet!
bízhatóbb. -

I . H t S Z . Párisi erkölcsrajz 2 részben.

Decourcelle .Gigolette" cimi regénye nyomán
filmre rendezte Ps.cul, a Mte Cnsto rendezője.
A kettős főszerepben : Elalnc V.ta.n.

Lloyd George beszéde
a német jóvátételről.
Németország kétségbeesésében a reakcionáriusok, v a g y a
kommunisták kezébe vetné magát. — Lloyd George beszédinek hatása.
LONDON, r u^usitus 4. Lloyd
George Mszólalt az al óliázban és
fontos k jelentéseket tett a nemet
jóvátételről. Több<k k0?t ezekd
mondta:
— Ha i szövetségesek túlságosan
szorongatják Németországot, akkor
kockáz: at jáV, hogy
nem kapnak
semmi', sM az a v- szé'y is fenyeget,
hogv Néme -rszíg vég.ő kétségbe
esésében a reakcionáriusok, vagy a
kommunisták kezébe veti magát. Ha
ez csakugyan megtörténnék, akkor
többé nem számithatnak
jóvátételre
A forrsdJimoMtott Né r.eors/ág —
Európa kellős közepén — egészen
mást jelentene, mint az orosz forradalom. Egy jói szervezett ország
forradalma lenne ez, ameiynek fegyelmezett es intelligens lakossága
van.
— Az igazságos és jogos igényeket természetesen nem tehet elejteni
Németország okozta a károkat a
maga elhatározásával és arra következő cselekményeivel, ezért kártérítéssel tartozik.
LONDON,

augusztus

4.

Lloyd

Oeorge beszédének megvitatása során az í'gyik tekintélyei angol lap
n omatékosin figye mezlet a beszéd
ama részére, ahol a minisz'erelnök
«ejti, hogy Franciaország az adózás
teren sokkal kisebb terheket viselhet, mint An^na, amellett, hogy
Franciaországban alip van munkanélküliség. Amig Anglh fokozatosan
leszereli katonaságát, Franciaország
fehérekbői és fe-etíkbíl álló nagy
hadsereget tart fönn Európában.
Milliárdokat ad ki tengeralattjárók
építésére és olyan légiit <derőt tart
fönn, a m l y . hat, sőt hétszeresen
fölülmúlja Anglia hadierejét. Kik ellen épít Franciaország tengeralattjárókat, ha nem mi ellenünk? Hogyan mondhatja Franciaország, hogy
nem fizet, ha milliókat fizet ki olyasmire, ami a világbékét veszélyezteti.
Lloyd George egyetlen egy éles
szót sem mondott Németországról.
Ennek az ideje elmúlt, az igazat
azonban megmondta, hogy szó sem
lehet arról, hogy Németország büntetlenül SZÍ bóduljon a háborús felelősség alól.
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Nemsokára megkezdi működését
az esküdtbíróság.
P ó k a y Elek törvényszéki tanácselnök és dr. Eisner M a n ó
ügyvéd nyilatkozata.

azonban, amelyek még nincsenek főtárgyalásra kitűzve, vagy amely bűncselekményeket a rendelet megjelenése utáni időben követték el, minden valószínűség szerint már az
esküdtek bírósága tárgyalja le. Az
esküdtszék természetesen az erre vonatkozó re'delet megjelenése után
összeül és megkezdi működését.
Pókay tanácselnök nyilatkozatával
kapcsolatban dr. Eisner Manó szegedi ügyvéd a következőket mondotta munkatársunknak:
— Amak hirét, hogy az esküdtbiráskodás visszaállítására, helyesebben az esküdbiróságok működésének újból való megkezdésé >e kormányintézkedések történnek, a Szeged munkatársától hal ottam. Maga
a hir nem lep meg, minthogy ezek
az intézkedések várhatók voltak. Az
esküdtbiiáskodás szünetelése ugyanis
a háború idejére szóló kivételes hatalomról alkotott 1912. évi 63 tör
' yénycikk 12. § áriak 1. és 2. pontjain alap zik, amely törvényi fölhatalmazás alapján az első háborús

"

"" "

*** * * *

kormány már az 1914. évben, röviddel a háború kitörése után — az
5 4 8 6 - 1 9 1 4 . és 5487-1914. M. E.
s^ámu rendeletekkel - fölfüggesztette az esküdtbiróságok működését.
Minthogy pedig a kivételes hatalom gyakorlásának törvényes előföltétele az 1920. évi VI. törvénycikkben megszabott határidő lejártával,
1922 julius 27-én megszűnt és a
kormány ezeket a háborús rendeleteket 1922 julius 25-én az
5 2 3 0 - 1 9 2 2 M. E. számú minisztériumi rendelettel kifejezetten is
hatályon kivül helyezte, — az esküd bíróságok működéséről szóló
törvényi rendelkezések önmaguktól
ismét hatályba léptek.
— Hogy az átmeneti intézkedések milyenek lesznek, azt e tárgyban kibocsátandó rendeletek fogják
megállapítani, véleményem szerint
azonban mindez azon folyamatban
levő ügyek is már az esküdtbíróság
elé kerülnek, amelyekben olyan vádat emel az ügyészség, amely az
esküd biróság törvényes hatáskörébe
tartozik.
Az esküdtbiróságok működésének
újból való fölvétele hatalmas lépés
a klasszikus értelemben vett magyar
jogrend te'jes helyreállítása felé. Az
esküdtbirá>kodás intézménye ugyanis egyike a legfontosabb alkotmánybiztosítékoknak, mert általa az állam
hivatali szervezetein kivül álló polgárok döntő szava vonul be a
bün'ető igazságszolgáltatásba. Ez
pedig nem csupán az egyes bűnügyek kimenetelére nézve bír nagy
jelentőséggel, hanem — ami még
foniosabb — a társadalom jogi és
erkölcsi fölfogásának kialakulását Is
nagyban befolyásol,a. Hogy a háború és a forradalmak évei után,
amelyekben a büntető igazságszolgáltatás szerepe a békebelinél sokszorosan jelentékenyebb volt, mit jelent,
az értelmezésre nem szorul.
— A törvény szerint éppen a
legsuiyo ; abb és különösön a poltlkai
bűncselekményeké az esküdtbiróságok
hatásköréhe tartoznak. Odatartoznak
a felségsértés, a hűtlenség, a lázadás,
a személyes szabadság elleni bűncselekmények, a gyilkosság, a szándékos emberölés büntette stb., falamint a sajtó utján elkövethető bűncselekmények ís. Polgárok Ítélitek
majd tehát ismét olyan ügyekben,
amelyek nemrégen még staiáriális
biróság elé tartoztak. A büntető
igazságszolgáltatás terén ennélfogva
nagy esemény az esküdtbiróságok
müKÖdésének fölvétele.

Szegedi Vigszinpad
IGAZGATÓ: T W C q P « «C
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és vasárai i>
AUGUSZTUSI
UJ MÜSOR1II
Világhírű attrakciók! Szenzációi artista-számukI
Szombaton

A rdvároai c i r k u s z , C a s l o o d e Paris,
Rojral Orfeum éa Adráaay uti
Színház t e l j e s slá^er-mfiaora I
Megérkezett a
hirü amerikai

Thaark Oa.ld-cp.it Világ-

.tváltoró szkeccs (Magyarországon először.)
A r . a , görög gladiátorok A Fővárosi Cirkun
slágere.
Páris leghíresebb táncatrakciő)al P.ldt-Bór.a,
a világhírű mondáin táncnspár a .Hassis tangó*
és .Apacsdráma* rmr'i lánckölteményeikben.
Berlin kedvencei! Jo».y ás j o m n y exei+ikus
akrobata stepptáncosok.
Géczy István legújabb da aéja: A gyOttaieat
Török Rczso pathológiai paraaztjátéka: B.r.ssai
bol.adja, Faludi Kálmánnal a cimszerepbea.
ralaJi Kálmán uj kuplékkal.
FenyS Irma u| sanzrtnokkai.
Vasárnap délután tél 6 Órakor

Azonkívül:

R a b l á s az
expresszen
5 felvonásos amerikai történet Kis rablás, verekod.'s, szerelem es haz^Síaggai vegzödó kedélyes lilrténet Pöszerepií) . M a d g c K.-medv

F'őadások 6 < i

SfSííSS Szabó

Jltat. Takaréktár-utca 3. Telefonszám: 1 0 - 5 4 . Siolid és a legmegÁllandó nagy előjegyzés uáaak, földak é i Balatek eladására, m o

A kormány tudvalevően hatályon
I kivül he'yezte a kivételes hatalom
! alapján kibocsátott rendeleteinek egy
részét, föntartott a azonban magának
a jogot az átmeneti intézkedések
megtételére. A kormány ezzel a rendeletével hatályon kivül helyezte az
esküdtszékek ideiglenes fölfüggesztésérői szóló háborús rendeletet is és
most ugy jogászi kötökben, mint a
i nagy közönség k'rében is érthető
érdeklődéssel várják az esküdtszéki
' tárgyalások megkezdését,
j Munkatársunk pénteken fölkereste
! hivatalában Pókay Elek táblabíró,
I törvényszéki tanácselnököt és nyilat, kozaiot kért töie arra nézve, bogy
mikor kezdi meg működését az
esküdtbíróság. Pókai t á b l a b í r ó a
következőket mondotta:
Telefon: Igazgatósig 258. Pénztár 582.
— A kormánynak erre vonatkozólag m.g nen jeknt meg a rendeSombaton. augnsitui 5-éfl
lete és igy nem tudor., hogy az
e s k ü d j é k hataskörc kitérj d-e a
A PATHfe-GYÁR VILÁGREMEKE:
meglévő & folyáma»b"n levő ügyekre.
A már kitűzött főlárgyalásokut nem
az esküdtszék tárgyalja. Az uj ügyeket
LíUl.lJ~LWin i-i-i

B e l v á r o s i Mozi

Szeged, 1922 augusztus l._

P órakor.

Z Ó N K - E L Ö A D A S
Fél helyárakkal t
Színre kerülnek:
Az Igyckvta Mari. Parasztbohózat Faludival
a főszerepben
Bórkarlsnya. Vigjá ék
éa at Bsazaa nagy atrakcluk, magáastáaiak.
Előadás

kezdete

•-•-•te fél 9

órakor.

Délutáni hekirak : Zsolye SU, táuilásszék 40, körsr. k 0. zártszék 2 i kor. vigalmi adóval együtt.
Esti helyárak: Zsülye bS. tamlásszi'k 70, kdrszék 55, zártszék 4< koiona.
legyek eiőie váltható* a Kelvárosi Mozi nappali
pénztáránál.
Kedvezőtlen idő esetén ar előadások a vároat
szintuzhan esznek inegtirtva.

Sttged, 1922*«ng08ritts 5;.

Hétfőn megkezdik az
ellátandók összeírását
Kik

Igényjogosultak a
llsztaitátásra.

hatósági

A közélelmezési miniszternek mult
hónapban kudott rendelete alapján
lényegesen megváltozik a hatósági
lisztellátás rendszere az augusztus
16-án kezdódó gazdasági évben.
Ez a miniszteri rendelet — mint
ismeretes — kirekeszti az ellátandók
sorából sz ipari munkásokat és a
kisiparosokat és Szegeden az ellátandók száma 21 ezerről 3—4 ezerre
redukálódik.
Szeged város közélelmezési hivatala hirdetményt bocsátot ki, amelyben közli a miniszteri rendelet fontosabb intézkedéseit. A hirdetmény
szerint a jövő évben a követLezők
részesülhetnek hatósági lisztel.'átásban:
1. Hadirokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák, amennyiben állami
segítségre szorulásukat a hatóság
minden kétséget kizárólag igazolja,
2. a közsegélyre szoruló nyilvántartott szegények,
3. azok a vagyontalan és önhibájukon kivül kereset nélkü! levó
egyének, kiknek állami segítségre
szorulásukat a hatóság minden kétséget kizárólag igazolja, természetesen csak arra az időre, amig kereset nélkül vannak,
4. az ?z évben
önhibájukon
kivül arató- és cséplőrész nélkül
maradt mezei munkások.
A közélelmezési hivatal fölhívja
azokat, akik a fönti címek valamelyike alapján a hatósági lisztellátásra
igényt tartanak, hogy a belvárosi
elletni iskolában (Jókai utca 2.) lévő
lisztosztályban jelentkezzenek, még
pedig a következő sorrendben: Augusztus 7-én az A, B, C, D, 8 án
E. F. O, H, 9 én I, J, K, L, M,
10-én N, 0 , P, R, 11 én S, Sz, T,
U, 1-én V, Z, Zs betűvel kezdődő
netrüek, 14-étöl 16-áig pedig azok
jelentkezhetnek, akik a betűrendes
jelentkezés alkalmával elmaradtak.
A közélelmezési hivatal figyelmeztet mindenkit, hogy igényjogosulttágakat igazoló hatósagi igazolványukat már a jelentkezés alkalmával vigyék magukkal. Ezeket a
bizonyítványokat a város belterületén lakó ellátandók számára a városi bérház I. emeletének 9. számú
szabájában, a felsőtanyaiak számára
Pottyonndy Miklós Felsőközponton,
az alsótanyaiak számára ped g Lengyel István Alsóközponton állítják ki.
Fodor Jenő tanácsnok, a közélelmezési hivatal vezetője, érdeklődésünkre elmondotta, hogy a jelentkezők igényjogosultságát a közjóléti
bizottság vizsgálja fölül. A hivatalosan fölülvizsgált jegyzéket azután
nyolcnapi közszemlére függesztik ki,
hogy az esetleges kimaradónak
pótlólag fölebbezhessenek. A fölszólamlásokat a város tanácsához
kell benyújtani.
A közjóléti bizottság, amelynek
tagjait Fodor Jenő tanácsnok előterjesztésére a tanács nevezte ki, a
közel jövőben üléat fart és elnököt
választ. A bizottság elnöke minden
valószínűség szerint dr. Somogyi
Szilveszter polgármester lesz.
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Vizsgálatot indítanak
a mesterséges sóhiány ügyében.
A pékek panaszos küldöttsége Fodor tanácsnoknál.
Hiába hangzott el az utóbbi idő- j
ben számos megnyugtató nyilatkozat, a só körül támadt nyugtalanság
nem szűnt meg, sőt még inkább fokozódott, pedig a sóelosztó bizottság a sóhiányról és a só megdrágításáról keringő rémhíreket már radikálisan megcáfolta. Szeged város
lakossága számára ugyanis a sóelosztó bizottság egyszerre kéthónapi
sókompetenciát, huszonnégy vagont
utalt ki és a kiutalt mennyiség már
meg is érkezett. Fodor Jenő tanácsnok, az elosztó bizottság megbízottja, a szállítmány megérkezése
után azonnal kiosztott a sóeladással foglalkozó kereskedők között
tizenkét vagonnal, azonban ennek
semmi hatása sem mutatkozott, az
ostromot tovább folytatták a sóért.
Fodor tanácsnok a 12 vagon só kiosztása után kiírta az ajtajára nagy
betűkkel, hogy nSó nincs lu A hátramaradt só Kiosztását ugyanis a jövő
héten kezdi meg.
A kiosztott 12 vagon só pedig
már eljogyott.
Annyira elfogyott,
hogy pénteiten a pékek küldöttsége
kereste föl ebben az ügyben Fodor
tanácsnokot és elpanaszolták, hogy

a pékek nem tudják beszerezni a
kenyérsütéshez szükséges sót, mert
csak uzsoraáron kaphatnak, vagy
ugy, ha mást is vásárolnak. Arra
kérte a kü döttség a tanácsnokot,
hogy akadályozza meg valahogyan
ezt a visszaélést. Fodor Jenő azonnal intézkedett, hogy ezentúl a pékek
egy külön üzletben kapják meg azt
a sómennyiséget, amire a kenyérsütéshez szükségük van.
A sóhiányt különben minden valószínűség szerint Idlkiismeretlen spekuláció okozza, mert a havi sókompetenciából Szeged város minden
lakosa számára havonta körülbelül
egy kiló só jutna, ami bőségesen
elegendő, sőt sok is. A havi sókompetencia pedig minden hónapban
eddig pontosan megérkezett, a sóhiánynak tehát más magyarázata
nem lehet, mint hogy a kiutalt só
valamilyen rejtekhelyen bujkál, vagy
kicsempészik a városból. A sóelosztó
bizottság fölkérésére különben az
államrendőrség és pénzügyigazgatóság is elrendelte a nyomozást A
nyomozás során állapítják majd
meg, hogy hol történik a visszaélés.

Ujabb tanuk a Landau-pörben
Sefcsik nem tud Landau meggyilkolásáról. — Dobé volt a
pesti „köpenicki-kapitány".

jelenleg joghallgatót, aki Önként jelentkezett tanúvallomásra:
— Olvastam arról — mondotta,
hogy Landaut keresetre feszitelték és
Dr. tiarsányi M i k s a ügyvéd megférfiatlanitották s olyan színezete
az első Unu, aki elmondja, hogy volt a beállításnak, mintha én is
1919 junius 28-án eljött hozzá Bán jelen lettem volna ezeknél a borzalJenő és azt a megbízást adta neki, maknál. Kijelentem, hogy sem az
hogy a levélben Dobéval megállapí- elhunyt Landau', sem a Landautott pontok szerint perfektuálja az család tagj ii közül senkit sem ismerizsáki birtok eladásának szerződését. tem, még látásból sem. Abban az
Februárban leutaztak Izsákra és per- időben a Britannia-szállóban laktam
fektuálták a dolgot, de Dóbé már és a honvédelmi minisztérium C-oszfebruárban nem fizette az 50 000 tályának voltam a vezetője. Egy este
koronát, mire elálltak az ü {let- a Britannia igazgatója, Szilárd ur
től, de később Glaser ügynök azzal a kérdéssel fordult hozzám,
rábeszélésére újra megkötöttek a hogy isTerek-e egy Ruzics nevű főszerződést. Áprilisban, a prole- hadnagyot? Kijelen'e tem, hogy nem
tárdiktatúra alatt, Dóbá kijelentette, ismerem. — Lehetséges e az, folyhogy nem bolond f zetni. Erre Dóbét tatta az igazgató, hogy a nemzeti
kidobták a birtokból, de a direktó- hadsereg vezérkari tisztjeit meg lehet
rium visszaadta neki. Dóbénak egy vesztegetni? — Tudtommal nem —
krajcárja sem volt, mikor az üzletet válaszoltam az igazgatónak. Erre ezt
mondotta: — Ha én segédkezet
kötötték.
nyújtanék főhadnagy urnák és ha én
Áttér ezután a tanú vallomásában bizonyítékokat ho;ok? — Rendben
arra, hogy szeptember 14 érői 15 ére van — feleltem — kötelességem,
virradóra elfogták az Izsákról föl- hogy utána járjak e vádaknak. —
jött csendőrök. Levitték őt Izsákra, Menjen el Landau Elemérhez —
ahol tiz napig fogva, tartották. El- mondotta azután — itt lakik a szálfogatásánál jelen volt egy ismeretlen lóban, de ne mondja meg neki, hogy
civi en kivül Ruzics Ferenc is. Egy kicsoda. E;t azért mondotta, mivel
éjszaka, amikor elszunyókált, két én a Prónay különítmény nyomozó
ismeretlen civil ember berontott osztályának voltam a főnöke és igy
abba a szobába, amelyben Izsákon a nevemet eléggé ismerték.
fogva tartották és ütlegelni kezdték
— Fölkerestem Landau Elemért,
őt. Ugy véli, hogy az egyik Dóbé
sógora volt. Minden
egyes'alkalom- aki elmondotta, hogy nagybátyját és
mal Dóbé hallgatta ki, aKi állandóan Oéza nevü unokafivérét elfogják. Elráripakodott,
hogy nem mondott mesélte a történleket D j b í belekapigazat.
A jegzőköny.et vezető c?oiódásálól végig. K jelentette, hogy
csendőr azt foglalta jegyzőkönyvbe, ! csak 500.000 korona és nagy értékű
amit Dóbé és nem amit ő állított. ' ékszerek átidást el'enéb.n akarja
Ruzics, aki fMiadnapy, rokonit a
Az e nök, a vál és a védelem fog-ág^ól kiszabadiiani. Kijelentette,
intézett még kérdéseket a tanúhoz, hogy a nemzen had-ereg ti-zijei kömajd az elnök szünetet rendelt el. zül többeket meg l.het veszegetni.
— Adja irásoan mindezt, amit
Sefcsik György kihallgatása.
mond, szóltam hozzá, d ; ő erre nem
S?ünet utáii, háromnegyed egy volt liajlwdó, hmem azt mondta,
Rupert
— Tört aranyat.ez üstöt,p&izeket legma- órakor a biróság kihallgatta Sefcsik hogy menjek at Budán,
p u b b áron vesz Tóth órás, Kölcsey-u, 7
György volt tényleges főhadnagyot, Rezső lakására, Ruper; rác-f'lrdői

Megjelent
a i uj posfafarifa
Ára 30 korona.

BUDAPEST, angusztus 4. Pénteken délelőtt 10 órakor folytatták a
Landau-pör tárgyalását.

lakásán láza3 betegen feküdt, de
azért lediktált egy levelet, amelyben
benne foglaltattak mindazok a vádak, amelyekről Landau Elemér nekem említést tett. Másnap, mikor
fölmentem a honvédelmi minisztériumba, olt láttam Landau Etemért,
aki elmondotta, hogy rokonai még
mindig fogva vannak. A Q osztályban fölkértem egy urat, hogy referáljon a Landau ügyről és az iratokat adja át nekem. „Legokosabban
teszed — mondotta az az ur, — ha
nem avatkozol bele, mert ez nagyon
csúnya ügy. hazaárulás, kormányzósértés, hadsereg-gyalázás és egyebek
vannak benne. Én megkaptam mégis
az iratokat és beadtam a C osztályba.
Később lementem a G osztályba és
ott kijelentettem, hogy ezentúl csakis
a C osztály utján hallgathatják ki a
foglyokat. Négy-öt hét múlva a Royal
előtt találkoztam Landau Elemérrel.
Összetörve jött. Beszélgetni kezdtünk,
de hogy én akkor azt mondottam
volna neki, hogy láttam a keresztrefeszi tést és más egyebeket, ez nem
igaz. Ezt nem mondtam és azt se,
hogy szemtanutói hallottam volna a
kivégzés részleteiről. Azt, hogy értesültem a dologról és tudom, hogy
vizet öntöttek az áldozatokba, azt
mondottam.

Landau Elemér kérdései.
Ezután Landau Elemér intézett
i kérdéseket a tanúhoz. Egyes részleteket nem tökéletesen, nem hiven,
nem jól mondott el a tanú. Em éj keztetem arra, — mondotta Landau
Elemér —, hogy találkozásunk alkalmával ön azt mondotta, hogy
nem csak megkinzásuk volt rémes,
de amint hallotta attól, aki végignézte az egészet — haláluk is. Keresztre feszitették és ebben előljárt
Sipos Kamilló. Főhadnagy ur, én
eskü a'att tettem vallomást, most is
eskü alatt mondom el ezeket.
— Mi a;, ön nem fél, mondolta
ön nekem
— Nem. válaszoltam.
Sz lárd értesített engem. — Nem is
' kell félnie, mondotta ön. Átnéztem
a G-osztályba, ahol azt mondották,
hogy ne bántsd az ügyet, az egy
piszkos ügy, nagy pénzről van szó.
Tanú:
Erre egyáltalában nem
emlékszem.
Landau Elemér: Főhadnagy ur,
emlékszik-e arra, hogy én térdre
i rogytam ön előtt, amikor kijelentette
előttem: Én sok szegény embert
kihúztam ilyen helyzetből. Nem nézhetem, hogy Prónay-tisztekre ráfogjanak ilyen dolgokat. Főhadnagy ur,
én térdre rogytam ön előtt.
Tanú: Lehetséges.
Landau r emér: És főhadnagy
ur becsület*. :avára fogadta meg előttem, hogy 24 óra alatt kihozza nagybátyámat és unokafivéremet.
Tanú: Nem igaz.
Landau Elemér: A főhadnagy
í urat megkértem, hogy tegyen meg
mindent. Ez ugy van. Hiszen én
mi dent kronológikusan mondok el.
Elnök (a tanúhoz): Nem mond a
el neki azt, hogy saját szemével
látta, hog/ meggyilkolták
nagybátyját ?
Sefcsik: Nem I
Elnök: Nem modta e azt, hogy
szemtanutói hallola?
Sefcsik: Nem mondtam.
Elnök: Több lapban az jelent
meg, hogy látta, amint az áldozatot
kivégeztek. M ért nem re!;tifikálta a
közleményt, ha nem felelt meg a
valóságnak ?
SefaU:: Megjelenésük után szóltam Rupert képvselő urnik és minden ismerősömnek elmondtam, hogy
nem igaz!
Ugy Sefcsik, mint Landau Ele-
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mér, föntartják vallomásaikat. Sefcsiket megesketik.
Dr. Török védő, a véde'em nevében, Minnich és Kenyeres egvetemi tanárok kihallgatását kéri, mert
L ndau Elemér és a többi tanú vallomásából a sorok között azt lehetett kivenni, hogy nem azt a holttestet boncolták »öl. amelyet a kelenföldi laktanyából hurcoltak el.
Ennek megállapítása végett kéri a
tanuk rögtöni
kihallgatását. Az
ügyész arra va'ó tekintettel, hogy
ez a két tanú már ugy is beidéztetett, rö töni kihallgatásukat mellőzni
kéri. Mire a védó eláll indítványától.
Báró Horváth Ferenc menekült
fö'dbirtokos, majd dr. Gvőző Dezső
ügyvéd
házmesterét:
Hirschblock
Kírolynét, uiána pfd g GanszlMiksát,
Dobé Nándor egykori alkaimazuttját
hallgatták ki.

Győző ügyvéd vallomása.
Dr. Győző Dezső ügyvéd, a Landaucsalád k>pviseiöje a kö emező tanu.
— Valótlan az, — mondotta —
amit Dobé állit, hogy én Turnovszkytól követeltem volna a döntést és
befolyásoltam vo'na, hogy milyen
döntést hozzon, ö információt szerza't Dobéról. Polányi főügyész bejelentette, hogy öt
egész ügyészi pályafutásán végig
kisérte Dobé, aki világcsufságára
megcsinálta azt, hogy köpenicki
kapitányt játszott:
fölszedte a
Rottenbitler utca faburkolatát és
eladta.
— Méray Andor főügyész-helyettes
azt a véleményt adta Dobéról, hogy
Rózsa Sándor ehhez képest előkelő
gavallér. Az Osztrák-Mogyar
Barik
annyi bankjegyet nem tudna nyomni,
amennyiért ezt az embert
kiengedné
a fogságból.
— Elkövetkezett március, Landau
és Dóbé megegyeztek, kvázi csődöt
csiná lak. Szeptember el?ején Landau
Ado f elbeszélte, hogy Dóbé agyonüiéstel fenyegette. Azt mondta, hogy
tegyünk bűnügyi fö jelentést. Poiányi
ügyész elrendelte Dóbé letartóztatás a , de valami technikai hi^a történt,
Ti ennegycdikén éjjel 2 órakor dr.
Bin liona gazdasszonya értesiette,
hogy meneküljek, mivel Harsányi
Miksát elfogták. Meg is szöktem
hazH'ról. 7izenötödi*én mondta Landdu Adolf, hogy nála is voltak és
kerestek. Polányi erre lefogatta Dóbét és én, hogy ne legyek egyedül
ebben az ügyben, még egy keresztény embert kértem társul. Rupert
képviselő
haj andő
volt
Harsányi és az én érdekeimnek megvédésére, de kijelentene, hogy a
bünügyi pinasz képviseletét nem
vállalja, mert ö most politikával foglalkozik. Amikor találkoztam az öreg
Landauval, figyelmeztetem, hogy ne
járkáljon és ne lógjon az uicákon,
mert ezt és ezt hallottam Ruzicstól.
Közben Sréter miniszternél is megfordultunk, aki jóakaratulag iparkodott megérteni, de a miniszter azt
mondta, hogy szívesei segítségünkre
van, de higyjük el neki, hogy az ő
élete is veszélyben forog. A i öreg
L'ind&u haLla után Sjmogyi azt
mondta nekem, hogy volt a G)
osztálynál, ahol 300 000 koronát
kérnek és né^y óráig kell választ
?dni. Landau erre azt mondia hogy
járjon el a dologban Somogyi veteménye az volt, hogy legjobb pénzt
adni neki.
Elnök az ülést felfüggesztette és
rolytatá.-át szombaton reggel kilenc
órára tűzte (ti.
— úrájál javíttassa Babosnál.Oroszlán-u.
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Akik a numerus clausus
betartása fölött őrködnek.
A „Turul" Szövetség és a szegedi egyetem. — Hadparancs
az „ A t t i a " tek. Vezéraégének.
Mialatt az országot a lét ezernyi
nyomasztó gondja őrli, mikor mind f n komoly erőnek az összeforrasztásán fáradozik a pénzügyminiszter,
mikor a komoly mun<a megteremtésének pillanata a nemzet élete árán
késhet csak tovább, aza'att a mi d >
rék egye'emi hallgatóink félretéve a
hazafiúi bánatot, mit sem törődve
az/a', hngv az .istennyila" valóban
belevágódott g^zdisági életünkbe,
— fölvették ismét az elej'elt fonalat
s fűzik tovább a destruktív szálat az
immár háromesztendős orsóra.
Szigorú levelet hoz itt a posta Szegedre, s?ieoru?n hiva'alos átiratot.
Az átirat Budapesten kelt, julius hó
27 én, 142 „T"—1922. szám alatt
és a Magyar Egyetemek és Főiskolák Orsz gos Nemzeti „Turul" Szövetsége küid'e azt a Szegedi „Attila"
tek. Vezérségének. A leirat a következőképen hangzik:
- - Értesüléseink kapcsán nyomatékos in fölhívjuk a tek. Vezérség figyelmét azon körülményre,
hogy a kötelékébe tartozó bajtársi
egyesületek között é* az illetékes
egyetemi hatóságok előtt a numerus clausus legszigorúbb betartása
fölött őrködni é* a bajtársakat
emelletti propagandára
fölhívni
szíveskedjék.
— Nevezetesen tudomásunkra
jutott, hoey a megszállott területeken lakó zsidó hallgatókat, mint
külföldieket óhajtja a tanári kar
a jövő tanév folyamán
fölvenni.
Az ügy állásáról mielőbb pontos
jelentést kérve, bajtársi szeretettel:
Lendvay Béla: h. vezérelnök; olvashatatlan aláírás: senátor. Középen a szövetség gummibélyegzője.
Az átirat lényege tehát az, hogy
ellenőrzés alá kell helyezni az egyetem tanári karát, nehogy tanulni engedjék a megszállott területek zsidóit azon a cimen, hogv külföldiek.
Ez a diákuralmi törekvés két S7empon ból bírálandó el: az egyik az
integritás és az irredentizmus, a másik a tanári kar szempontjából. Világos, hogy a megszállt területek magyar zsidósága, a zsidó ifjak nem
kérnek ebből a politikából, az irredentizmus tehát már is hátrányt
szenved a numerus clausus hatékony
ellenőrzéséből. Az ellenőrzés viszont
destrukció, alárendelése a tanári karnak, tekintélyrombolás, megaiá'.ás.
A kulturember, aki érzi a kultura
különállását a szennyes napi politikától, ér ékelni tudja a numerus
clausus fölépitőinek és védőcsapatainak igazságérzetét, humanitását és
sokat hangoztatott kulturfölényét is.
A szegedi egyetem tanári kara ellen
már a mult esztendőben megindult
az országos hajsza a numerus clausus be nem tartása miatt. Akkor igazoltak a tanári kart, a tanári kar

Hogy mi oka volt rá, azt nem lehet
ugyan tudni, de ma, amikor a kulcslyukon keresztül is mindenüvé ugy
bebújik a politika, mint a levegő,
nagyon sokan hajlandók arra, hogy
ebben is politikai célzatot lássanak.
Lehet, hogy talán helytelenül. De a
kereskedő-osztály megbecsülése nem
tartozik a ma uralkodó irányzathoz
és hivatalos helyeken nagyon szoktak mostanában ügyelni arra, hogy
az „irányzat" illik — és nemillikjéhez alkalmazkodjanak.

megbízhatósága azonban még mindig ké'séges azoknak, akik fiatalságuk virágát a konjunkiuiapolitikáiiak
á l d o z d — a 'ankönyv k helyett.
A legelnézőbb kritika sem igazolhatja őket, meri mozgalmuk r.em
más, mint kulturális gyengeségük
Pedig, tisztelt Szerkesztő ur, lehet
•jlátámaszlása nem szorgalmuk, ha- hogy ma nem ajánlatos olyan előnem a konkurrencia erős ako's ki- kelő
bizottságba,
amilyennek a
szorít isa utján. Hogy ez a konkur- közjótékonyságit talán föltételezik,
rencia valóban konkurrencia lehet-e keresktdőt is behívni, lehel, hogy
egy nemzet testén bslü<„ az más ez talán leszállítaná a bizottság
kérdés. Szerintünk nem. D> ebben nívóját, de ezen szerény véleményem
a kérdésben hat.iro'?on a „tudomá- szerint mégis tul kellene magát teunie
nyos fajelmélet."
a tekintetes tanácsnak. Akkor tudniMi, a*, ismertetett áiiratol olvasva, illik, ha a bizottságot a komolyak,
csak arra voltunk kíváncsiak, amire a komolyan tevékenykedők közé
maga az átirat is kivánc i: „az ügy akarja számítani. Mert mindenki
pontos állására." Beszélgettünk trrol tudja, hogy amikor a közjóiékonya Kérdé.-röl az egyik köztiszteletben ságrúl van szó, akkor legelsősorban
álló szegedi egyetemi tanárral, aki — a kereskedőkhöz szoktak formosolyogva fogadta az egyetemi dulni. Hozzájuk ugyanis nem forpolgároknak „az illetékes egyetemi dulnak hiába. Tanyai népünk minhatóságok fölölti őrködésére" vonat- den kiváló lelki tulajdonsága mellett
kozó utasítását. Ami pedig az „(Így is, amelyeket el nem ismerni bün
pontos állását" illei, kijelentette, volna, az áldozatkészséget, különöhogy a tanári kar szigorúan végre- sen az úgynevezett közjótékonyság
hajtja a numerus clausust, efelöl formájában, nem számítja a bibliai
tenat a „Turul" nyugodt lehet. Ter- erények sorába és külön, fölfokomészetes azokban, hogy a numerus zottan lelkes prédikációkra van szükclausus külföldiekre nem vonatkozik ség, ha az erénynek ezt a nemét
s igy a kü földieket, még a meg- a szive legmélyéről megnyilatkozásra
szállott területről va'ókat is, vallá- aknják bírni. A tisztvise őosztályt
sukra való tekintet nélkül fölveszik nem is illik a közjótékonysági aka szegedi egyetemre. Ekként áll az ciókkal terhelni. Ugy látszik a kereskedő és az iparos az, akinek
ügy.
tizenegyedik parancsolata is van,
amely igy szól: Légy adakozó!

A közjótékonysági
bizottság.

Hogy ezzel milyen tömérdek viszszaélós történt és történik, különösen, amióta a kurzus boldog kor— Levél a szerkesztőhöz. —
szakát éljük, azzal most előhozakodnom
talán szószaporítás volna, bár
Igen tisztelt Szerkesztő url A város tekintetes tanácsa megvakította ugy hiszem, tisztelt Szerkesztő ur,
a közjótékonysági bizottságot. Nem a dolog még mindig megérdemelne
baji — gondohatná az ember. Egy egy bőven részletező cikkeL
Szóval a közjótékonyságot nálunk
bizottsággal több, vagy kevesebb, ez
igazán nem számit. Van közöttük főleg a kereskedőnek s mellette az
olyan, amelyik elismerésre méltóan iparosnak kell gyakorolnia, a kedolgozik, d : van olyan is, amelyik reskedő a közjó lékonyság szenvedő
éppen hogy csak van. „Közjótékony- tárgya. De ha megszenvedtetik is,
sági bizottság" — igen szépen hang- ha vajmi sokszor csak jótékonynak
zik, sőt olyan elnevezés amely ígé- csúfolt céllal kopsgtiltak is nála,
retekkel kecsegtet. Közjótékonyságra még pedig nem mindig udvarias
ugyanis talán még eddig sohasem kopogtatással, hanem gyakran tervolt annyira szüksége a már nem is rorrjl. — a kereskedő fölöslegéből
jajgató nyomornak., mint most van ma is szívesen adakozik Igazi jótés különösen mint majd a télen lesz, konycélra, főleg a nyomor enyhítéahogy erről igen illetékes jóslatból, sére. Hanem ha jó a közjótékonya miniszterelnök ur avatott próféciá- ság gyakorlására, akkor jó lehet
jából értesültünk. A közjótékonysági annak vezetésére is. Hisrcn a közbizottságnak tehát, sajnos, nem kell jótékonyságot másból, . unt a tármajd föltétlenül a címzetesek közé s.dalmi adakozásból, esősorban a
tartoznia, mert bőven akadiat dolga. kereskedők adakozásából, nem igen
S éppen ezért bát ;rkodom szóvá lehet „intésni". S az intézésre vannak ök olyan hivatottak, mint más
tenni, tisztelt Szerkesztő ur, a bi
osztálybeliek.
A közjótékonysági bizottság összeállításának furcsa módzottságnak,
ha
valóban cselekedni
ját. Különösnek tariom ugyanis 3
akir,
igazán
nem
ártott volna, ha
ebben a véleményemben éppe í nem
eg/ik
tagságával
a
kereskedők képállok egyedül, hogy a közjótékonysági bizottsigbó! a város tanácsa viseletét is megtisztelték volna. S épkihagyta a kereskedők képviselőjét. pen ezért az a véleményem, hogy a

,Jntercontinentale" szállítmányozási és közlekedési
r.-t.
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forgalom legolcsóbb versenytétalek mellett.

Telefon:
65-94, 65-95. 65-96.32-54,157-42. Interurbán B. 15.
Távirati cim: Intercont, berlini, londoni és sophiai telepünké: Lercantale.

«

interkontinentális, valamint a tengerentúli forgalom összes viszonylataiban.

Rendszeres

áruforgalom a Dunán, kombinált vasut-hajózásl

Duna—tiszai uszályforgalom
európai államokkal,

Szegeddel,

rendszeres gyüjtiforgaloa az

külön gyümölcs és élelmiszerszállitó osztály. iZESSí

Saját telepek

Európa

összes

jelentősebb

helyein. Speciális

forgalom a kelettel, Lengyelországgá, és a balti

ftsszes

tartományokkal.

Szegedi kirendeltség: B o c s k a y u t c a 9 . s z . T e l e f o n 9 4 5 .

Szeged, 1922 augusztus 1.

S Z E G ED

tanács a tapintat ellen vételt s az
Ogynek is ártott, amikor a biiottság
összeállításánál a kereskedőket mellőzte. Tisztelettel
egy kereskedő.

HÍREK
— A Len evei-kápolna
finnepe.
A Sz j ged-Alsótányán levő Lengyelkápolna most tölti be fönnállásának
80 éves évfordulóját. E^ből az ünnepélyes alkalomból a gazdasági egyesület augusztus hó 15 én, a kápolna
szokásos és rendszerint igen látogatott nagyboldogasszonyi búcsúja napján, az ünnepélyes szentmise u'án,
nyilváno i díszközgyűlés! tart. A díszközgyűlés programját sz egyesület
vezetőségének elnöke, Papp István és
jegyzője Lengyel István most á'litja
össze.

Hollandi cukor — 480
Nagybani ára 420 korona

Ma már nem kell a naponkénti
ármegállapítás.

Megírtuk tegnap, hogy három t a gon hollandi kristálycukor (nádcukor) érkezett Szegedre. A cukorból
másfél vagon a Szász Emil cégé, a
többit négy kereskedő között osztották S/ét. Az árut hollandi forin— Az flfyészség vezetője szabadtokban fizették ki s miután a vduta- ságon
Zombory Jenó ügyészségi alelnök,
huliámzással járó kockázatot a ke- a szegedi ügyészség vezetője, megkezdette
reskedők nem voltak hajlandók vál- nyári szabadságát, amelynek tartama alatt
Zobay Ferenc ügyészségi alelnök helyetlalni, azzal a kérelemmel fordultak tesíti.
az árvizsgáló bizottsághoz, hogy a
— A porosz kormány eitávoll .ja
cukor árát napról napra újból állaa Hohenioliern-család képmáséit.
pítsák meg a hollandi forint napi
A porosz belügyminisztérium
és
árfolyama alapjan.
t
pénzügyminisztérium lendeletet adott
Az árvizsgáló bizottság hajlandó j ki az alája tartozó ha'ósígoknak,
volt a méltányosnak mutatkozó ké- j hogy az összes hivatalokból haladékrelmet teljesíteni s a hollandi cukor i talanul távolítsák el a volt porosz
árát a tegnapi valutáris helyzetre való királyi család: a Hohenzollern-ház
tekintettel nagyban 420, kicsinyben tagjainak festményeit, szobrait, illetve
480 korondban állapította meg.
fényképeit. A porosz kormány a
A naponkinti ármegállapítás azon- rendeletet igen szigorúan végrehajtja.
üan nem következett be, ami nem
— Egész Európában eiökkent
annyira az árvizsgáló bizottságon a termés. Az idei termés kilátása
múlhatott, hanem inkább azon, hogy egész Európában nem túlságosan
a kereskedők ma már i.em forszí- biztató. Kisebb lesz a termés a tavarozták a dolgot. Nem forszírozták lyinál vagy a mult évinél Franciapedig érthetően azért, mert a korona országban, Angliában,Olaszországban,
pénteken hét ponttal emelkedett s Cseh-Szlovákiában és Spanyolországigy az óriási kockázat megszűnt s ban is. Olaszországban és Franciaa 480 koronás cukorár ma már igen országban az idei termés tizenöt szájó ár lett.
zalékkal gyengébb, mint a mu t eszMi azt hisszük, hogy a kereske- tendőben volt. Németországban is
dők igazságérzetében megbízhatunk gyenge lesz a termés az idén s a
s ha ők a naponkénti ármegállapí- kormány már most lépéseket tesz az
tást kívánták addig, amig hasznuk, élelmiszerhiány elhárítására. Törvényvagy befektetésük veszélyeztetve volt, javaslat van a parlament előtt, amely
akkor a közönség nevében joggal azt kívánja, hogy a kormány rekviforszírozhatjuk most mi a napon- ráljon kétmillióötszázezer tonna gakénti ármegállapítást a legitim ke- bonát és vásároljon még kétmillió
reskedelem becsületére hivatkozva. tonnát. Minthogy a búzatermés az
Ha a korona értéke pénteken emel- ; egész Európában kisebb lesz a
kedett, akkor a cukrot már pénte- ! tavalyinál, ez azt jelenti, hogy Európáken olcsóbban ke lett volna adni és nak csaknem minden országa bevika holnap emelkedik a korona, ak- l telre szorul.
kor még olcsóbban. Mert ha törtéx Elfelejti gondjait Z i g o t ó l k
netesen a korona tovább zuhan,
mókáitól.
akkor a kereskedők nem mellőzték
— E l j e g y z é s . Fodor Ödön mészvolna szívesen a naponkénti áripari vállalat vezetője Tinnyéről elmegállapítást .
jegyezte Boros Maca urleányt Szeged.
Ezzel csak azt akarjuk hangsú— Brilliáns, arany Cs ezüst
lyozni, hogy a konjunktúrát nem
tárgyakat,
pénzeket LEGMAGAszabad
egyoldalulag kihasználni.
Onzet enséget kérünk a kereskedők- SABB áron megvételre keres
től a mai nehéz napokban és is- MÜLHOFFER ékszerész, Kámerve a szegedi kereskedők korrektrász-ntca 2.
12*S
ségé', egészen bi onyos, hegy nem
lesz szükség az igazság keresésében az árvizsgáló bizottság segítTelefon: Igazgatóság 258. Pénztár 582.
ségére.
Vasárnap

B e l v á r o s i Mozi

Létre jött a megegyezés
Kemal és Enver pasák
között.
BERLIN, augusztus 4. Konstanti- j
nápolyból jelentik, h gy Kemal pasa !
és Enver pasa között létre jött a
megegyezés. Kemal pasa továbbra \
is szövetségese
maradt
szovjet
Oroszországnak, mig Enver pasa
továbbra is folytatja függetlenségi
harcit.
o o o o o o o r o o o o o '

Hsgii neveíő-eslél
rendeznek és legjobb burieszkjeikkel
mulattatják az ö kedves közönségüket:
V S « É A I A • »4rg*k réme, 2 felA J C J O T U vonásos eredeti amerikai burleszkben,
r
I I . . a kávés legény (Kaffee
r a n y
Bon Ton), legújabb Fatty
burleszkben,
3
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— A kolera. Pénteken a kerületi
tiszti orvosok ismét értekezletet tartottak a főorvos hivatalában és a kolera elleni védekezés részleteit beszélték meg. Dr. Wolf Ferenc főorvos egyébként vasárnap Budapestre utazik, hogy a népjóléti minisztertől a további utasításokat átvegye.
x Könnyezni fog a nevetéstől
Chaplin és Fatty ötletein.
— A tisztviselők rövidesen
megkapják fölemelt lakbérfiket.
BudapestrM jelentik: Az uj lakásrendelet értelmében augusztus l én
már a fölemelt lakbért kellett fizetni.
A köztisztviselők nagyrésze azonban
még a régi fizetést
kapta meg,
emiatt a tisztviselők körében nagy
izgalom mutatkozott, mert attól féltek, hogy ha 5-ig nem fizetik meg
a fölemelt lakbért, akkor a ház urak
esetleg fölmondanak. Illetékes helyről a kivetkező fölvilágosítást adták ebben a? ügyben: A tisztv;selők magasabb lakbérének kiutalása
csak technikai okok miatt késik.
Ebből egyetlenegy köztisztviselőnek
sem lehet kellemetlensége, mert hiszen csak egy-két napi haladékról
van szó, amelybe a háziuruk készséggel be eegyeznek. Erről különben
pár soros megnyugtató kommünikét
fog a kormány kibocsátani, ugy
hogy minden tisztviselő nyugodt lehet, hogy ha eddig nem kapta m
a fölemelt lakbért, a legrövideb
időn belül meg fogja azt kapni.

— M e g j e l e n t az u j posta-

t a r i f a . Tartalmazza: levelezőlapok,
levelek, nyomtatványok, áruminták,
üzleti papírok, postautalványok, értéklevelek, csomagok, táviratok és telefonok dijait. Részletes és áttekinthető
munka. Kitűnő kivonat a posta, távirda
és távbeszélő tarifákból, valamint a
possta-űzleti szabályzatból, amelyet
Wliasslcs Jenő szegedi postamester
állított össze. Nélkülözhetetlen nemcsak kereskedőknek, kisiparosoknak, hanem magánosoknak is. Ara
30 korona.
x Nagyszerűen fog mulstni a
Belvárosi Mozi vígjáték-estéin.
— Halálo/Aa. Oyasz.elentés közli,
hogy Winter Arminné, néhai Winter
kefeárugyáros özvegye pénteken délben hosszas szenved is|után elhunyt.
Gyermekei, unokái « kiierjedt rokons ág gyászolják. Az ismert úrnő halála
széles körben keltett mély részvétet
Temetése vasárnap délelőtt 10 órakor megy végbe a Kossuth Lajossugárut 109. sz. gyász házból.

Korzó-IMozi

Telefon: Igazgatóság 455. Pénztár 1185.
Szombaton és vasárnap

H Palhé-Hlmgqár rőmekeü!

£mif nem lehet
jóvátenni.
Bourget Pál regénve 5 felvonásban.
Filmre irta: DECOÚRCELLE PIF.RRE.

A kis virágárus leány.
Élettörténet 4 felvonásban

Ballerina a
gleccseren.
Vígjáték 1 felvonásban.

Előadások 6 és 9 órakor
— E'dobott gyufa okozta a
SIIOK-'fl vé*7
miKfé , mil11á r dos
k á r á t Budapestről jelentik : A Silos
raktálsk ötezer négyzetméteres telepén történt tüzkatasztrófa ügyében
tegnap tartottá* meg az első helyszíni szemlét. Ez a szemle azonban
konkrét eredményre nem vezetett,
ugy hogy ujabb szemle megtartása
is szükségessé váH. A tüz keletkezésének okát egész bizonyo e sággal
nem sikerült megállapítani. Rövidzárlat következtében nem keletkezett
a tüz, meri az üszkös romok között
úgynevezett Bergmann csövekkel burkolt villanydrótokra találtak,és egyébként is kitűnt, hogy a villamosáram
nem gyújthatta föl a raktárt. Sokkal
valószínűbb, hogy valamelyik munkás égő szivart, cigarettát, vagy
gyufát dobott el, amelytől az olajos
rongyok azonnal lángrakaptak. A
tűz elharap jdzásához, miként a bizottság rzt leszögezte,
nagyban
hozzájárult az, hogy a Neuschlosatelep portása nem engedte be a telefonhoz azt az emberi, aki a tüzet
a tüzőrségnek jelezni akarta. Ebbea
az ügyben a detektívek már nyomoznak is. A másik ok az volt,
hogy a telefonközpont csak mintegy
tizenöt percig tartó kísérletezés után
jelentkezett A bizottság mintegy
másfélmilliárdra becsüli a kárt.

nos tudnivalókat ad, nélkülözhetetlen útmutatásokat tartalmaz. Kapható
az összes könyvkereskedésekben és
a kiadó Célmagyarország Hirlap- és
Nyomdavállalatnál

x Soha annyit nem nevetett,
mint v a s á r n a p nevethet Zigotft
és társainak.
— Hét korona • zsem'ye. A
pékek szakosztálya elhatározta, hogy
szombat'ól kezdve a zsemlye árát 6
koronától 7 re, a kiflit pedig 5-ről
6-ra emeli; föl.

— SíBlettck - mefhaltak. Szeged
város anyakönyvi statisztikája szerint július hónapban élve született 79 fiu és 93
leány, halva született 4 fiu és 3 leány,
összesen 179 lélek. Elhalt 84 férfi él 73 nö.

üzletét Kállay Albert-utca (Hid-utca)
1. szám alatt nyitotta meg. Szövetek
nagy választékban.
imt

x A horgászat kézikönyve hasz-

— Seller Mihály és F i a szabó-

— M e g h í v ó . Reggel 4 óráig tartó
jótékonycélu bál lesz augusztus hó
5-én Csányi Antal vendéglőjében a
háborúban elveszettek hadiözvegyei
HLBERT
és árvái javára. Vendégeket szívesen
látunk. Szives pártfogást kér Csányi
Antal vendéglős, Debreceni-utca 18.
cs
— öt egyetemi hallgató megy
o / s z / r o
cserébe Németországba. A szegedi
Ferenc József-tu Jományegyetem hallSZEDED
gatói közül öten mennek cserébe
Németországba, ahonnan ugyanannyi
BQSTYP u 9
német egyetemi polgár jön helyettük Szegedre. A magyar csermákokKBUKaUtMhjSL
>: iZEMMtK
nak csupán az utazási költségeket
kell megtéríteniük, ami nem több
személyenkint 4—5000 korona.
x M i n d e n k e r e s k e d ő és Ipairoa
a D<:imag> a r o r s z á g H í r l a p - és i B ő r , m o k e t t -í. a n g o l garnitúrák
N y o m d & v á l l a l a t n á i szerezze b e L n . e y v á l . u t é k b a n . — LegkompllkálI tabb kézimunkák montlrax&sa.
nyomtatványalt.

ÜLHOFFER

r

KÁRPITOS

I

j|

SZBOED
— Egy métermázsa tűzifa 9 0 0 1 0 0 0 k o r o n a . A gabonán kivül talán
egy közsztikségle'i cik'< ára sem
emelkedett oly*n rohamosan, mint
ahogyan a tűzifa drágult A fdker.-skedők ugyanis román megszállott
lerüle'ekiől szerzik be a tűzifát, a
román valuta pedig a magyar korona
zuhanásával fordított arányban emelkedett. Ennek következtében szinte
lehetetlenné vált a tüzifaimporl M i
már ott tartunk, hogy a fdk< reskedői
n t m szívesen adják el készletüket
és a-nit mégis eladnak, annak az
ára 900 és 1000 korona közöd ingadozik.

— Klaflam elvesztett Margit-

utcától Kárász-utcáig 3 s z a l v é t á t
Kérem a megta'álót, jutta>sa hozzám,
kellően
megjutalmazom. Böhmné,
Kárász utca 6/a, II. em. I.

x Emelkedett lesz a hangulat
a vigjdték-cstén a Belvárosiban.

Ha egy próbát
tesz

meggyőződhetik,

Berlinből irányuló nemzetközi arbitrázs a nyugati devizákért minden
összegeket megfizetett, ugy hogy a
dollárárfolyam budapesti kialakulása
tulajdonképen az arbitrázs munkája
volt. Berlin az ottani piacon végbemenő nagy hausse alatt állandóan
ontotta
a magyar koronát nyugati
devizák ellenében
ugy hogy a korona zürichi
egyre
alacsonyabb
jegyzését egy napp 1 előbb mindig
megelőz'e a korona berlini visszaesése. Zürich és Berlin irányították
tehát tulajdonképen
a magyar korona árfolyamát a lejtön lefelé való
szomorú
útjában
és egyáltalában
nem áll meg az a föltevés, mintha
a féktelen valu'aspekuláció, va yis
egy belülről történö rontás okoz'a
vorna a magyar korona letevését.
Aki a budapesti piac struk uráját és
az utóbbi napok eseményeit ismeri,
az jól tudja, hogy az utcai spekuláció csak egy elenyésző csekély
töredéke volt a budapes:i piac v>lutavásárlómak, mert a nyugati kifizetési eszközöket
a nemzetközi

ho^y

Özv. dr. Kuzmann iózsefnó
s, ül Seifmann Amalia
Özv. Kiss Zsigmondné
s-zül. Seifmann Erzsébet
Seifrnann József
Seifmann Zsigmond
Vaniss Gyuláné
szül. Seifmann Ida
testvéei.

Egyetemi hallgatóknak árkedveimeny

KÖZGAZDASÁG

Drága kis

PÉNZTÁRI ÓRÁK EGÉSZ

B / I B á N K

Budapesti zárótózede.
Tőzsdetrányzat:
A mai tőzsde lanyha
irányzattal indult. A korona magasabb
zürichi j e l z é s é n e k hire oly erős változást
idézett elő, különösen a nagyközönség
körében, hogy a gyenge kezek menekülni
igyekeztek értékeiktől. A tőisdeidö későbbi
folyamán kissé kedvezőbb megítélés kerekedett fölül, különösen a bankok részéről, amelyek egyes papírokból nagy tételeket vettek föl. Ez biztatólag haton az
irányzat javasolására, az árfolyamok ismét
megjavultak Az erős besse-irányzat e s
által meg volt törve, noha a javuló tendencia nem tudta magát sokáig tartani •
az árfolyamok ismét visszaestek. Az iranyzat csak közvetlenül zárlatkor változott
meg, amikor a piac megnyugodott és az
árfolyamok esése megállott, azonban a
tőzsde nagyon ideges volt egységes hangulat nem tudott kialakulni és különösen
a tul magasra értékelt papírok árfolyamai
szenvedtek nagy veszteséget. A nehéz papírok vesztesége nem volt jelentős. A
kutiszértékek ma valamivel csendesebbek
és itt is nagyjában hasonlóan folyt le a i
üzlet, mint a többi piacon. Aránylag a
malomrészvények és néhány vegyespiaci
részvény szenvedett legnagyobb áresést
Zárlat felé a hangulat nyugodt volt.

Beck Nándor
és családja.

1329

Csizmadia- és cipészmesterek figyelmébe!
Nagymennyiségű használt, szegmentes
talpak, szárak és felsőrészek, akár s
vagontételben is, olcsón beszerezhetők.
Úgyszintén szijak és javított bakkancsok

. a l l k n á l , K o s s u t h L. s u g i r u t 2 9 .

Radó Géza
veje.
Winter Gézáné
s/űl.Czinner Hajnalka
Winter Emiiné
Síül. Haász Margit
Winter Nándornó
szül. Schwarz Margit
menyei.

Terménytőzsde

A tegnapi nap rendkívüli feszültség*
után kedvezőbb megítélés kerekedett fölül,
irányzat megnyugodott, mérsékeltebb árkövetelések újra fokozták a vásárló kedvet, igy a forgalom megélénkült és különösen kenyérmagvak közül sok tétel cseré.t gazdát.
Hivatalos árfolyamok : Buza tiszavidéki
ó áru 7300-7350, egyéb ó áru 7250 - 7 3 0 0 ,
tisza vidéki uj áru 7150-7250,
egyéb
7150 —7200, rozs ó áru
, uj ára
5250 —5300,
takaimányirpa uj 6UX)—
6100, zab 7 3 0 0 - 7 5 0 1 eiigeri 7000 -7200,.
korpa 4100—4200, repce
. ^
Zürichi tőzsde.
NyUát: Berlin 0-65 1 /,, Hollandia
7
Newyork 526 50,London 23 42,Páris43 2 2 ' / . ,
Milánó 2415, Prága
1295, Bnda, •«(
1 2 2 V Zágráb t-55, Varsó 0 08, Bécs
0 01 u. bélyegzett 0*01 «/4. Bukirest —
Zárlat: Berlin 0 70, Hollandia 20340,
Newyork 526'L. London 23 41, Paris 4 3 1 5
Milánó 24 I7 1 /,, Kopenhága — —, Prága
12-90. Budapest 0 24 lagráb : 55. Varsó
008, Bécs 0-010, 0. bélyegzett 00175.

Radó Ernő
Radő György
Rad i Aliceka
Radi Endre
Radi Vicuska
Winter Piriké
Winter Magdika
Winter Annyka
unokái.

Koszorúk mellőzését kérjük.

MINDEN KÜLÓN ÉRTESÍTÉS HELYETT.

A P E Ó H I E D E T É S
{ uj, használt, ponyva, zsineg, picehorog és kő'.élaru a legolcsóbban ifi. Klónk ay Andornál Tisza Lajos-körut 32
_

sza'v- r

Bútorokat

1235

Feketesas-uicíba'i.sok pénzt
fog m e e a ari'ani. 1223

i r o d a i smélyzelat

leg-

könnyebben kap, lia felad
e«v apróhi'de'^sl a S/egedhe
Ebédlői állá Ora, isebbnagyobb szőnyegek, fehérnemünk, bordó plüssab-osz,
szdp k é / i m u n k ' k . pálinkás
szerviz e l a d á : Bjhmné, Kárászutca ö;a, II em. 1. ajtó.

H á z t a r t á s i cikkek, konyhaberendezés, zománcedények
olcsón. K e r é k p á r t varrógép, gumik és alkatrészek
Szántó Sándornál. Kiss-u. 2.

K o n y h a e d é n y e k , zománc
edények, nony haoerendezések gvónyörtí választékban
KtiCkpargu . ik, Pfaf -gépek,
tűzkő, benzin, karbid, zsebkés-raktár Szántó Józsefnél,
hé'palo'a. 123J
H a s z n á l t ruháit legjobban
é teket.ni, ha a Szeged apróhirdetései között kínálja eladásra.

Felelöt szerkeszti.. VEKMES ERNŐ
Uplulalduoos: .SZECEu* lapkiadóvilUlat r.-t

m ü s e I y e m,
gyöngy
é s gyapjufonál

Mielőtt cipőt
ion|or*ert.

|

K a r « s k a t f 5 s s | é d * k legLegszebb, legfinomabb
gyorsabban a Szeged apróhirdetései utján kapnak állást
Mindenkinél
legmagasaLáron veszek ó c s k a v a s a i t
rezet, nikkelt, ólmot, horganyhulladékot, tollat, üvegeket, felső- és alsóruhákat.
1220
Boldogasszony-suuárut 40,
legolcsóbban
Nagykörúttal szemben, t f j .
Zsemheri
1221
B ú t o r o z o t t SZODáf <iadni
vagy taálni a legkönnyebb a | Ugyanott H1MZÓNÓK felvétetn k.
Szeged apróhirdetései utján.

ves?, nézze meg Robitsek
kirakatát Feke'esas-u. 16. 0^7
Planlnéttlcstrélnék

rövid

Seelenf-eundnénál

Hd-

fi/e ek megeiiVezé-. szerint.
triti ékszerész, Dugonicstér 11.

IC szóig 2 0 korona, minden további i z ó 2 korona.

Egy magasföldszintes jókarban levő

modern magánház
eladó. C í m : Z o l t á n - u x i 13.

Win er

Á

és Társa

első szegedi

részvény;ár a-ág tisztviselői és

mechanikai kefegyár

munkásai megi letődé sel jelentik,

hogy a társaság igtzgatósági tatja, néhai megalapítójának özvegye

özv. Winter Árminné urnő
1333

e hó 4-én déli 1 órakor elhunyt.
A

nemesle!kü

matróna

emléke

szivünkben

Cserépkályhák

NAP.

Tőzsde

elhunyta alkalmából irántunk nyilvánított részvétért ez uton mondunk hálás köszönetet.

Külön villamosok a gyászháztól indulnak.

Hétfőre várjak a devizarendeletet.

Ml o k o - t a a b o r o n a z u h m é a á t ?

KÁROLYI-UTCAI KROÓ
BANK É S VÁLTÓOZLET
L kcr. Károlyi-u. 2. Fekesas-u. 8. sarok,
a volt Feketesas-kávéházzal szemben.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN I

1Z56

A valutapiacon beköve.kezett ka aszti Malis nagy valutah^u»se iu ajdonkepen a berl ni p-acról nyerie az
impul ust. A német márka ijesztő
vis>ziesé>e követke tében u g j a n i s a

PÉNZEK VÉTELE ÉS ELADÁSA

Emlékét soha el nem muló kegyelettel fogjuk őrizni I

Csongrádl-rugáiut 9. sz.

Be3vato't f ő / á r o t i pénzügyi körökben ugy tudják, hogy a pé z'Jgyminiszier devizaiendelete hé fó;i k. rül
nyi.vános'-ágra. Jő! értesült helyről
n>ert információik sz rint a rtndeiet
csak a TÉBE
kötelékébe
tartozó
bankoknak engedi meg a valuta- és
deviza- üzletek
lebonyolítását,
tmi
haldius cs p st jt en> az utóbbi
évei'ben gombamcdra elszaporodott
törptbankokra nézve, amelyek föagaZúta a va!ut JÜZ et volt.
Egveiőre igen n gy a
tájékozatlanság a p nzpi^con és a helyzet
tisztázódást a rer.dclettől várjak. A
pé.teki tőzsdéi nagv lanjhulás mutaUozott az éi tohpapi pi> c >n, valu ákban ptd:« — nunt ismeretes —
ü. let egyáltalában ne.n VJU. Amilyen
pá- ik .erii ijedcimel okczatt a ko ona
csjiör ö<i zuhar ása, o yan váratlan
meglepetést k 1 eti a pénteki jelentékeny áif jlyamerrieUeiés és a az
értékpapírpiac nagy liüjhulásat vonta
n.agd után.
Egyébkent a korona emelfed se
már a c^ü örtnk esti beilmí -ő >dejelentések alapján be vo t jóso lialó
és isme! beigazolódott, ho^y a Kor.na
sorsa tuLjdonképen a benini tőzsdétől nyert irunji'ását. A börze
prófétái Különben a korona to;át.bi
emelkedését jóso'jás.

és mindennemű

hosszít szenvedés után f. hó 4-én déli 1 órakor csendesen elhunyt.
D n g a halo'tunkat f. hó 6 án délelő't 10 órakor fogjuk a Kossuth
Lajos-sugárut 109. számú gyászházból örök nyugalomra kisérni.

^ipésziparcsok
Termelő
Szövetkezetében

valuta-

DINÁR, DOLLÁR, LEI

özv. Winter Árminné szül. Seifmann Mina

legjobb minőségben és
legolcsóbb á r o n csak a

A törpebankok nem foglalkozhatnak
üzlettel

arbitrázs hajtotta föl, ugyanez rontotta le a magyar koronát is azon
kényszerű törvényszerűségnél fogva,
hogy Berlin a nyugati kifizetési eszközök utáni vad hajszájában minden
pánzárfolyamot fölkínált a nemes
valutákért.

Rad s Gézáné szül. Winter Etelka, Winter Géza, Emil, Nándor
és Gyula ugy a m guk, valamint az egész rokonság nevében mélyen
szomorodott szívvel jelentik, h j g y forrón szeretett édesanyjuk

cipő szükségletét

alatt szerezne'.i be.

Szeged, 1922 anga»ziu» 5.

örökké

élni fog.

minden színben és méretben
be szere, hetők

LANDESBERG

cementáru g y á r i b a n Szeged

ycmatfyaíwfsiag rlirup- és NyomdavSllaiat, Szeged.

i3oe

Bútort

Fényezett és festett
hai^k. ebédlók, konyhabútorok átlandóan a
! legolcsóbb árban kaphatok, továbbá angol
l bőrgarnitúrák, ottománok, matracok szakszerű elkészítését jutányosán elvállalom.iott

| Hirsch Sámuel B ^ S t
Azonnali bel^n pár éves praxissal
biró, németben is jártas

tisztviselőt

felTesi Fid lirk szalámink

