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IV. évfolyam.

Romvárosok.
Mióta száz esztendővel ezelőtt az archeológiai kutatás világszerte nagyobb arányokban
megindult, az elmúlt századok por és hamurétegei alól egymásután emelkedtek ki hajdani
nagyvárosok romjai. Ami addig csak regeszertl
hagyomány volt Herodotos és más történetírók
elbeszéléseiben, valósággá vált: megismerkedtünk régi, évezredes civilizációknak néhai gócpontjaival, melyekben kirá'yok uralkodtak, nagy
templomokban idegen istenek áldoztak, egyébként pedig az emberek születtek, szerettek, gyűlöltek és meghaltak.

Némelyiket e nagyvárosok közül kataklizma
pusztította el, vagy öntötte el hamujával, mint
a Vezúv lávája Pompejit, másokat ellenség
ostromlott meg és hányta lakóit kardélre. A
pusztulás azonban a legtöbb esetben nem volt
se teljes, se tökéletes. A római birodalom nagy<városai is túlnyomó részben átélték a népvándorlás pusztításait. De mi volt akkor az az
erő, amely befejezte a nem tökéletes pusztítás
munkáját?
A felelet rá nagyon egyszerű: a gazdasági
viszonyok. Végigsöpör a háború valamely területen és meghagyja a lakosság bizonyos hánya-

dát, de a terület megcsonkításával, a vagyon
megtizedelésével, az értékek devalválásával és az
értékviszonyok eltolásával elveszi a termelés és
gazdasági munka lehetőségét. A pezsgő élet
megszűnik, ujat alkotni senki sem mer, de nem
is tud s a munka egyelőie a meglevőnek foltozgatására, tatarozására szorítkozik. Ez az első
stádium.
Nagyon jól megfigyelhetjük eJ a pusztulási
stádiumot Olaszországban, ahol sok-sok olyan
városra bukkanunk, ahol nem járt ellenség,
megkímélte a népvándorlás pusztító fergetege
is és ma még csak árnyéka a hajdani virágzó
városnak. A házak itt még nem dőltek ugyan
romba, még nem veri fel gaz sem a fejét a
templomok falán, de azért a régi dicsőségnek
már hire sincsen. Ilyen város például Pisa,
Amalfi, Pádua, melynek ma még csodájára
járnak a külföldi utazók is, de ki tudja, hogy
építészeti remekük meddig fognak ellentállni
tudni sz idő vasfogának, mikor tatarozásukra,
jókarbantartásukra évről-évre kevesebbet és
kevesebbet tud költeni a folyton szegényedő
város?
Ha a viszonyok nem javulnak, következik a
folytatása. A paloták, melyeknek fénye megfakul, kezdenek összeomlani, a csatornák, vízvezetékek beszakadnak, az utcák kövét kiveri a
gyom s a hajdani márványlapokat viskók építésére használják fel szegény emberek, akik
nem tudtak elvándorolni. Azután lassanként ők
is szerteszélednek. A forumok, templomok előcsarnokai elnéptelenednek s az elpusztult kultura, civilizáció omladékai fölött holdas éjszakán megjelenik az első sakál. Tömör összefoglalásban ez Babylon, Susa, Ninive, Palmyra és
más hajdani nagyvárosok elmúlásának szomorú
története.
Az íratja meg velünk e sorokai, hogy a polgármester uj ötletet vetett fel a fogadalmi
™.P'oni felépítésére, melynek falai immár nyol:
* esztendeje meredeznek befejezetlenül az
(ZaznJi* ^ a n a k esőtől, széltől, vihartól. Lesz-e
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eltemetni, n e m tudhatjuk. Az észrevétel tulajdonképen nem j s a f o g a d a i m i templomra vonatkozik, ameiy önmagában csak egy a nagyon
sok hasonló módon befejezetlenül maradt építmények között. t>efeJezetienségében azonban a
fogadalmi templom szimbolikus: kőből és téglából emelt bizonyítéka annak a kulturális és
anyagi leromlásnak, amely a z egész vonalon
tapasztalható és megnyilatkozik a vasúti alépítmények lerongyolódásában, az utcaburkolatok

gödreiben, az építkezések szünetelésében, az
esztendők óta nem tatarozott és ki nem festett
lakásokban és a tisztaság hiányában.
Romvárosok még nem vagyunk. A lakosság
még nem csappant meg a házak között, élni
akarás még van a lelkekben, de a viszonyok
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már kezdenek erősebbek lenni, mint az emberek. Az emberek pedig, akárcsak a hajdankor
pusztuló nagyvárosaiban, jobban marják egymást, mint bármikor azelőtt. Szavakkal vitáznak, hogy ki a konstruktív, de közben elfelejtik, hogy építsenek.

A párisi konferencia.
A francia javaslat.
A párisi értekezlet első ülését a különböző
álláspontok ismertetésenek szentelték. Poincaré
miniszterelnök mindenekelőtt Cunó birodalmi
kancellár nyilatkozatával foglalkozott, amely
szerint Franciaország visszautasította az állítólagos német javaslatot a kö'csőnös támadások
kiküszöbölése ügyében. Kifejtette, hogy a versaillesi békeszerződés formálisan kötelezi Németországot arra, hogy nem fog támadni. Ebben
a szerződésben ily irányú kötelezettség van
Franciaországra nézve is, mely Németországra
nézve is alkalmazást fog találni, mihelyt felvették a Népszövetségbe.

és a tagállamok
pénzügyigazgatásának
állását.
A garanciabizottság megtilthat minden inoportunusnak tartott kiadást s előírhat minden
emelést, amelyet szükségesnek tart s amely
arra szolgál, hogy Németországnak lehetővé
tegye a jóvátétel megfizeiését. A birodalmi bank
és minden más intézmény felett, amely ezzel
.meg van bizva, ellenőrzést
gyakorolhat.
Mindezeket a rendelkezéseket a garanciális
bizottság ellenőrzése alá kell helyezni. Ha a
birodalom ezeket az előirt kötelezettségeket nem
vállalja, vagy nem tartja be, akkor «
szándékos

Poincaré azután szóvá tette
Németország
hibáit az anyag jóvá tétel keresztülvitele köt ül és

minden további nélkül nyomban érvénybe lépnének. A garanciabizottság
Berlinbe
tenné át
székhelyét. Franciaország azon a nézeten van,
hogy Németország az 1923. év folyamán gyárosai támogatásával képes megfelelő
erőfeszítést
kifejteni, hogy a fizetési
tervet
keresztülvigye.
Franciaország
elfogadhatónak
tartja a moratórium megengedését, azzal a feltétellel, hogy az
nem terjed ki a fizetések összességére s hogy
ezzel összefüggésben zálogokat foglalnak le,
a moratórium
legfeljebb
két évre szólna.
Ez
alatt az idő alatt is fentmaradnának a megszálló hadseregek s az ellenőrző bizottságok
költségeinek megtérítésére vonatkozó fizetések,
továbbá a készpénzfizetések és a dologi szolgáltatások. A zálogok lefoglalását Németország
rosszakaratával szemben Franciaország elkerülhetetlennek látja s azon a nézeten van, hogy a
zálogok produktivitását haladéktalanul biztosítani
kell megfelelő rendszabályokkal.
A tervezetet annak szem előtt tartásával dolgozták ki, hogy minden
ujabb katonai megszállást kerülni fognak, kivéve azt az esetet, ha
Németország nem tenne eleget valamennyi
kötelezettségének, a dologi szolgáltatások biztosítására a francia tervezetek a szén- és erdőkiaknázás ellenőrzését javasolja Esszenben. A
kötelezettségek nemteljesitése esetén a megszállott területeken vagy a Ruhrvidéken megfelelő lefoglalásokat hajtanának végre. A zálogok,
melyek épp ugy szolgálnék a készpénzek, mint
a dologi szolgáltatások biztosítását, a következőkből állanának:
1. Kiviteli pótlékot szednének külföldi
fizetési
eszközökben.
Ennek révén tekintélyes mennyiségű készpénz folyna be. Ennek az intézkedésnek pénzügyi eredményét évenkint 400 millió
aranymárkára
becsülik.
2. A megszállott vidéken és a Ruhrvidék
nagyobb vámhivatalaiban lefoglalják
a vámbevételeket. Ezen a címen éver.te 200 millió
aranymárkányi
bevételt'irányoznak
elő. Külön
vámhatár felállítására nincs
szükség.
3. A megszállott vidékeken és a Ruhrmedencében a szénadó lefoglalása
400 millió aranymárkát
eredményezne.
4. Értékesitik a vámhivatalokban talált és a

hangsúlyozta, hogy milyen tökéletes szabályszerű feltételek mellett állapította meg a jóvátételi bizottság Németország mulasztását a faszállítás terén.
Ezután általános figyelem közepette Poincaré
a francia javaslat ismertetésére tért át és a már
ismert beszéde után a következőket mondotta:
— A német tartozások széleskörű mobillá tétele
mindaddig nem érhető el, amíg a német pénzügyeket rendbe nem hozták. Ami a néinet
pénzügyek megszervezését illeti, a francia kormány azon a véleményen ven, hogy a német
pénzügyek reorganizálását lényegileg a következőkép kell felépíteni:
1. Dolgozzon ki a német kormány a német
valuta stabilizálására
tervet. Ezt a tervet hozzájárulás végett a jóvátételi bizottság elé kell terjeszteni. A terv ne kontempláljon a devizapiacon
mást, mint ami szükséges a pénzügyi müveietek megkezdésekor fixirozott árfolyamú márka
külső értékének fenntartására mindaddig, amig
a valuta belső értéke újra nem állandósul és
nem lesz egyenlő a külföldi értékkel. 2. Azonnal intézkedéseket kell lenni a német költségvetés egyensúlyba hozására és az egyensúly
fentarlására oly módon, hogy a kiadások számára szokásos hiteleket megadják
s ezzel Németországnak lehetővé teszik jóvátételi tartozásának megfizetését. 3. A valutát állandósító terv
életbeléptetésének kezdetétől fogva a-német birodalmi bank szüntesse meg a
kincstárjegyek
kamatoztatását.
A német birodalom ama kísérleteinek céljaira, amelyeket nem fedeznek ideiglenesen a normális bevételek, belső
aranykölcsönt kell folyósítani. 4. A tőkemenekülés megakadályozására alkalmas intézkedések hatályosabbá tételére szolgál a külföldi devizáknak a
külföldön történő dezaurálása. 5. A garanciabizottságnak meg kell szervezni a németek feletti ellenőrzést és a fentemiitett intézkedések
keresztülvitelét a következő feltételek mellett:
a) A német kormánynak a jóvátételi bizottsággal egyetértésben minden részletre kiterjedő
tervet kell kidolgoznia a törvényhozás és közigazgatási uton teendő rendszabályok kérdésében. A német kormány kötelezettséget vállal,
hogy ezt a tervet azonnal a birodalmi gyűlés
és szükség esetén a német birodalom egyes
országainak parlamentje elé terjeszti. Ezek valamennyien kötelezettséget vállalnak, hogy a tervezetet támogatják és a garanciabizottság hozzájárulása nélkül rajta semmit sem változtatnak.
b) A garanciabizottságot abba a helyzetbe
hozzák, hogy ennek a programnak a kivitelét
figyelemmel kisérhesse s minden pillanatban
minden részletében megismerhesse a birodalom

mulasztást

jelentene

és a büntető rendszabályok

szénadókból befolyó papirmárkákal. Mindent
összevéve, a tervezett zálogok értékesítése egy-

milliárd
aranymárkát
eredményezne.
A tervezet utal arra, hogy ily zálogok lefoglalása igen erős nyomást gyakorolna a nagyiparra. Ha Németország a tervezetet nem hajtaná végre, akkor haladéktalanul és automatikusan
a következő büntető rendszabályok lépnének
életbe *

1. Az esseni és a bochumi kerületek, valamint
a Ruhrmedencének Foch marsall által meg-
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határozandó részét katonailag megszállják.
2. A abban a helyzetben, hogy különösen a koksz állítják helyre hitelét. A német hitelt nem lehet
megszállott területtől keletre vámövet állítanak fel. tekintetében a legkisebb mulasztásokat is el- ané kül helyre állítani, ha meg nem mondjuk
ponA francia tervezethez mellékelt okmány vissza- tűrje. Az okmány továbbá hibákat állapit meg Németországnak, hogy mi is tulajdonképen
utasítja azt az angol állítást, mely szerint a fa- a nitrogén és a kövezetkocka szállítás terén is. tosan az adóssága ? A jelen viszonyok között
képtelen
bárminemű
fizetésre s
szállítások tekintetében való német mulasztás- Rámutat az elhalasztásra, melyet azért idéztek Németország
nak 1922 decembtr 26 án való megvitatása az elö, hogy Németország ne vegyen részt a nagy ezért képtelen követelmény a moritorium.
angol delegátusokat meglepte és ragaszkodik francia közmunkák programjában. Az okirat
A britt terv az értekezlet körében igazi megahhoz, hogy a jóvátételi bizottság a szénszállí- azzal végződik, hogy Németországnak egyetlen lepetés volt. Francia és belga részről látható
tások tekintetében hibát állapítson meg. Francia- gondja magát tudatosan és szándékosan kivonni , csalódást keltett. Azzal a francia állásponttal
ország, tekintettel jelenlegi szükségleteire, nincs | mindennemű szolgáltatás alól.
szemben, hogy zálogok nélkül nincs moratórium, a britt kormány olyan tervezetet ter' jesztett elő, amely kettő helyett négy évi moratoriumot javasol, a fizetési tervezetet gyökerePoincaré előterjesztése után jött az értekez- A német jóvátételi adósság folyósítása kölcsön sen megváltoztatja és a versaillesi szerződést
let igazi szenzációja, ugyanis Bonar Law angol utján történik, amit Németország a közönségtől mélyreható módosításnak veti alá anélkül, hogy
miniszterelnök bemutatta az angol javaslatokat, vesz fel. Ezeknek á kölcsönöknek az eredmé- Németországot bárminő rendszabállyal terhelné
melyeket az angol kormány eddig a legnagyobb nyét az eredeti adóslevelek beváltására használ- meg. A francia közvélemény különösen azokat
titokban tartott. Mára azután kiderült, hogy ják fel. A tervet azzal a feltétellel ajánlanák fel a feltételeket fogja kedvezőtlenül, amelyek érvatóban volt is ok a titokban tartásra, mert az Németországnak, hogy kötelezné magát
; telmében Franciaország véglegesen lemondana
angol javaslatok egészen uj szemszögből vilá1. A márka árfolyamának megszilárdítására, arról a több mint egymilliárd franknyi aranygítják meg az uj angol kormány felfogását a még pedig azokhoz a javaslatokhoz képest, letétről, melyet kölcsönénék biztosításául Angliánémet jóvátételi kérdésben, ugyanis mig Lloyd amelyeket az átmeneti kormány meghívására ban elhelyezett.
A tervezet beleütközik a
George bukásakor mindenki arra számított, egybegyűlt külföldi szakértők terjesztettek elő versaillesi szerződésbe, mert a jóvátételi bizotthogy az uj konzervatív kormány egészen a novemberi jelentésükben. 2. Kötelezné magát a ságot négy évre megfosztja a német
pénzügyek
francia jóvátételi politikához fog idomulni, most költségvetés egyensúlyának
helyreállítására.
Ab- ellenőrzésére
vonatkozó jogától.
A bizottság
kiderült, hogy Bonar Lawék még sokkal eny- ban az esetben, ha Németország mulasztást kö- i többé nem lenne szuverén s ezentúl kizáróla
hébben akarják az egész kérdést kezelni, mint vetne el, vagy ha a fenti kötelezettségeknek jogi felhatalmazással rendelkezne. Az engedm>
t
Lloyd Qeorge. Az angol premier konkrét terv- nem felelne meg, köteles lesz alávetni magát nyeket a tervezet nem köti sem
ellenszolgáltavel és javaslatokkal lépett elő tegnap Párisban atoknak a rendszabályoknek, amelyeket a szöA francia kormány
és ha azokat sikerülne elfogadtatnia a konfe- vetséges hatalmak egyhangúlag szükségesnek • tásokhoz, sem zálogokhoz.
renciával, ugy kétségtelenül jelentős lépéssel it-lnek, beleértve azokba a német jövedelmek • valószínűleg nem fog belemenni abba, hogy
jutni megoldásához, a már-már minden európai és adók lefoglalását és az okkupációs zónán olyan tervezet alapján tárgyaljon, amely nem
politikus tengeri kigyója: a német jóvátétel. k vül eső német területek katonai megszállását. ismeri el a „zálogok nélkül nincs moratorium"
Egyébként a tervezet főbb vonalaiban a követAz angol tervezet részletes javaslatokat tar- alapelvet, amelyet a maga részéről elengedhekező :
talmaz és a szövetségközi adósságok rendezé- • tetlennek tart. Franciaország előreláthatólag ugv
Németország
négy évig nem fizet
semmit, séről is avval a feltétellel, hogy a jóvátétel te- . fog határozni, hogy ha álláspontját nem fogadfog eljárni
csupán bizonyon dologi szolgáltatásokat köteles kintetében egymással megegyeznek és a záio- ják el, abban az esetben önmaga
érvényesítésére.
teljesíteni, amelyek lerovásának *wiheii meg- golása, valamint a büntető rendszabályok alkal- jogainak
térítése ellenében hitelt nyújtanak.
A következő
A párisi konferencia már tegnapi első ülésén
négy év alatt évenkéht kétmilliárd aranymárkát
j kritikus pontra jutott. A párisi sajtó szerint
Javaslat 4 fizet, a következő két év alatt évenként két és
Franciaország és Anglia közölt éles ellentét
fél milliárd aranymárkát törleszt. Ennek a tíz nak felolvasása után Della Toreita márki párisi ; van, melyet aligha lehet eiosziaini. A mai üléévnek a leteltével három és fél milliárd vagy olasz nagykövet ismertette az olasz kormány sen polémiára került a sor Bonar Law és
kisebb összeg fizetésére kötelezik, azonban ez felfogását.
Poincaré miniszterelnök között. Az utóbbi kijeaz összeg nem lehet kisebb két és fél milliárd
Az olasz tervezet két évi moratóriumot indít- lentelte, hogy a moratórium engedélyezése proaranymárkánál és nagyságát pártatlan
törvény- ványoz, feltéve; ha a szövetségesek megfelelő duktív zálogok nélkül nem tehitő mérlegelés
szék fogja megállapítani.
A német pénzügyek zálogokhoz jutnak. Németország legalább három- tárgyává. Az angol miniszterelnök javaslatára,
ellenőrzésére a tervezet értelmében Berlinben milliárd aranymárka kölcsönt kapna, a dologi hogy a konferenciát csütörtökig halasszák el,
bizottságot létesítenének, amelynek tagjait Nagy- siolgálatatásokat továbbra is folytatná. A pénz- Poincaré azt válaszolta, hogy a vitát minél
britannia, Franciaország, Belgium és Olaszor- ügyi reformok végrehajtását a garancia bizott- j előbb folytatni kell.
szág neveznék ki. Helyet foglalnának benne ság ellenőrizné, zálogokul az olasz tervezet a
Az angol javaslat következtében Belgium
Amerikának és a semleges európai államoknak kincstári erdők és állami bányák igazgatásának [
vitásnak
latja elsőbbségeit. Olaszországnak és
egy-egy képviselője is. Elnöke a német pénz- ellenőrzését ajánlja a Ruhr-vidéken.
Franciaországnak át kell engedaie azokat az
ügyminiszter
lenne, aki azonban csak szavazatAz olasz jsvaslat a C) kötvények szabályoegyenlőség esetén birna szavazati joggal. Ha zása tekintetében a következőket javasolja; ' aranykészleteket, mdyeket kölcsöne biztositéka
gyanánt Londonban letétbe helyezett. A szövetaz a bizottság Megállapítaná, hogy Németország
1. Az Ausztria-Magyarország részéről átadott
pénzügyi helyzete négy év letelte előtt annyira állami javak értéke utján. 2. Azoknak az össze- séges hatalmaknak, melynek háborús tartozásaik
megszilárdul, hogy a jóvátételi készfizetéseket geknek tévén, melyek Ausztria és Magyaror- ! egyrészét elengedik, kötelezniük kell magukat,
megkezdheti, akkor jogában áll, hogy esetleg szágra az általuk átvett javak értelmében jóvá- hogy támogatják azt a javaslatot, melyet Anglia
már két év leteltével elrendelje az évi két- tétel gyanánt esnek. 3. A Bulgária részéről járó a volt ellenséges államokkal szemban fölállított
milliárdnyi összeg fizetését és helyesbítse a jóvátételi összegekkel. 4. A jóváté eli bizottság i kártérítés fejében esetleg előterjeszt.
további fizetéseket oly módon, hogy az adós- által Németországnak itéli követelésekkel, me- { A francia minisztertanács ma foglalkozott a
ság teljes összegét ne lépjék tul. A kötelezvé- lyek az adósságba beleszámítanak. 5. A C. britt jóvátételi tervezettel. A minisztertanács
nyeket öt8zázalékkal kamatozó adóslevelek for- sorozatú kötvények egyrészének eltörlése utján.
májában állítsák ki, ezek bemutatásra szóljanak Németország rövid időn belül legalább is há- • megállapította, hogy a tervezet, mely a francia
és bemutatásukkor a német kormány köteles rom milliárd aranymárka értékű kölcsönt vesz ; követelések ujabb leszállítását é3 ujabb moraazokat beváltani. Az adóslevelek két sorozatba fel. Zálogok gyanánt Olaszország a következő- i tóriumnak minden zálog nélkül való megadáoszlanának. Az első sorozat az évenként két ket ajánlja: a be- és kiviteli illetékek ellen- sát tartalmazza, végleges eltávolódást jelent a
és fél milliárdig emelkedő fizetéseket képviseli, őrzését tartsák fenn, ellenőrizzék továbbá az
versaillesi szerződésben
foglaltaktól.
a második sorozat a 11. évtől kezdve esedékes állami erdőségeket és az állami ruhr-vidéki
A Reuter iroda párisi jelentése szerint' a francia
két és fél milliárdot meghaladó évi fizetéseket. bányákat.
kormány véglegesen elvetette az angol
jóvátételi
javaslatot.

Az angol tervezel*

Az é r t e k e z é s

Poincaré a párisi értekezlet első hivatalos ülésének befejezése után megbeszélést folytatott
de Lasleyre pénzügyminiszterrel és a francia
szakértőkkel. Ez a megbeszélés 7 óra után ért
véget. Poincaré ezután az Elyseébe ment, hogy
Millerand elnökkel közölje az angol és olasz
delegáció részéről a kedd délutfni értekezleten
beterjesztett tervezetet.
Poincaré miniszterelnök tegnap este a szövetségközi konferencia utáp fogadta a francia sajtó
képviselőit és leplezetlenül kritizálta az angol
tervet. Kimondta, hogy különösen nagy csalódást jelent az ő számára, hogy Anglia a jóvátéieli bizottságot egy uj szerv által akarja pótolni, amelynek elnöke a német birodalmi pénzügyminiszter lenne. Az angol terv azért teljességgel elfogadhatatlan, mert ha valóra váltanák,
az adósság leszállana 25 milliárd aranymárkára.
F.ancia politikai körökben azt mondják, hogy
egyelőre elképzelhetetlen, mikép lehet a francia '
és angol tervek között levő eltéréseket kiegyen-

líteni. Az olasz tervet közvetlenül a konferencia
előtt alaposan átdolgozták s az lényegesen közeledett a francia javaslathoz. A belga küldöttség semmi tervet nem hozott magával Párisba.
Az olasz lapok párisi levelezői nagyon
peszszimisztikus
véleményeket közölnek a konferencii kilátásai felől. Egyértelmüieg elkeseredésüket nyilvánítják Bonar Law uj javaslatai
miatt, amelyekről azt mondják, hogy azok veszedelmet jelentenek a konferencia számára. Az
angol javaslat — mondja a Giornele di Róma
levelezője — a józan észnek kihívása és azoknak az embereknek, akik annyit szenvedttk a
háborútól. A levelező hozzáteszi, hogy az olasz,
francia és belga delegátusok egyértelmüieg
vissza fogják utasítani az angol tervet Az említett lap interjút közöl Bonar Law-val, aki a
következőket jelentette ki:
— Az én kormányomnak az a feltevése, hogy
nincs kilátás
arra, hogy Németországtót nagyobb összegeket
lehetne kapni, hacsak nem

A ma délelőlt tartott tanácskozáson Poincaré
a hírlapírók kérdésére ezt felelte:

!
— Az angol tervezet elfogadhatatlan
nemj csak a mi számunkra, hanem az olaszok és a
belgák számára is, mert pl. az utóbbiaknak
elsőbbségi jogait teljesen mellőzi.
j

Mi fog ma történni?

I
— A délutáni ülés elején ki fogom jelen! teni, hogy az angol tervezet alapján való tár'
{ gyaláshoz nem járulhatunk hozzá. Csak Két
eset lehetséges: vagy megszavazzák
a francia
tervezetet ugy ahogy van, vagy pedig
megállapítjuk, hogy az angol és a francia
álláspont
között nincs
megegyezés.
A konferencia mai ülését, amely délután 3
óra 15 perckor kezdődött, 5 óra 15 perckor
félbeszakították, hogy a szövetséges delegátusok
megteázhassanak. Az ülés első részét Poincaré
beszéde vette igénybe, aki behatóan bírálta az
angol tervezetet.

Szeged, 1923 január 10.

Válasz dr. Szakáts József
nemzetgyűlési képviselő, ügyvéd urnák.

A Szeged
clmü politikai napilap 1922. év
december 31-én megjelent 237. számában dr.
Szakáts József ur tollából egy közlemény jelent
meg, amelynek a lényege az, hogy „Adatok á
szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány
történetéhez" cimü müvemben rágalmazok és
mint történe iró, hazudom.
Ha bár dr. Szakáts József urat nem tartom
illetékesnek arra, hogy könyvem felett bírálatot
mondjon, még sem követhetem barátaim tanácsát, hogy „három sorral rázd le magadról azt
az embert", hanem érdemben . nyilatkozom,
mert egy percre sem engedhetem
megingatni a
hitet müvem történelmi hitelességében;
és nehogy Szeged város polgársága egy pillanatra
is megtévesztve legyen, kijelentem a következőket :

SZEGED
újjáépítés feladata. A könnyelmű, léha viselkedés felett nem szabad könnyedén napirendre
térni, mert aki a mai. válságos időkben is,
ahelyett, hogy a társadalmi nyugtalanságot lecsendesíteni iparkodnék, provokálja az uriosztály elleni gyülölelet, részesévé válik egy esetleges ujabb forradalmi kilengés okozásának.

azokra vonatkozó naplójegyzeteimet dr. Biedl
Samunak. Ezek az urak részben az A. B. C.
ülésein mindig jelen voltak, részben egyébként
az események központjában állottak, a lefolyt
tárgyalásokban résztvettek. Ezeket az urakat
arra kértem meg, ha olyasvalamit találnak müvemben, ami helyreigazításra vagy kiegészítésre
szorul, azt közöljék velem. Természetesen csak
az események leírásáról volt szó és nem arról,
hogy az egyes események bennem mily subjektiv érzéseket támasztottak, mert egyéni véleményeim közlésénél senki által sem engedtem
magamat befolyásolni. Mindezek az autentikus,
kifogástalan, közvetlen tanuk egyetlen szót sem
találtak, ami helyreigazításra
szorult. Saját emlékezetükből tettek egyes kiegészítéseket, amelyeket könyvemben fel is használtam. Látnivaló
tehát, hogy a tények és események feljegyzésénél és megörökitésénél a legnagyobb lelkiismeretességgel jártam el, úgyhogy a gyanúnak
még csak az árnyéka sem férhet mindannak a
valóságához, amelyet én mint tényt vagy eseményt a jövő magyar történetírás számára közzé1 ettem.

II.
Birói eljárás tárgyává teszem továbbá dr.
Szakáts József cikkének azon állításait is,
amelyeket a nemesség „bitorlására" vonatkozólag ir és közzétesz. A cikkíró, ugy látszik, nem
tudja, hogy boldog emlékezetű dédatyám, Kelemen László a magyar színművészet megteremtésével elévülhetetlen érdemeket szerzett a
magyar nyelv és a nemzeti művelődéstörténetében. Hogy köznemes, armalis nemes volt,
benne van minden életleirásában és minden
iskolai tankönyvben. A pesti piarista gimnáziumban a tanulókról vezetett 1781. évi lajstromban is benne van: Kelemen Ladislau. Aetas: 18.
I.
(nemes).
Közvetve tudtam meg azt, hogy dr. Szakáts Natio: Hungarus. Conditio: Nobilis
abban lát rágalmazást, hogy könyvem 239. Locus Natalis: Pest. Cmitatus: idem. Cimere
lapján az ő főispánsága ügyével kapcsolatban (pecsétje) megtalálható levelein. Ezt a cimert
Az igaz, hogy többen azok közül, akik könyelmondom, hogy elleneztem kinevezte«ését, mert használta nagyatyám, aki Szeged városnak több vemet annak publikálása előtt olvasták, azt a
oly embert, aki vagyoni viszonyaival arányban mint 40 éven át népiskolai igazgató-tanitója megjegyzést tették: „nagy bátorság kell ahhoz,
nem álló módon kártyázik, 30-40.000 koronás volt és ugyanezt a cimert használja családunk hogy a tör'énteket ily őszintén meg mered irni.
(azóta 500.000 koronás) differenciákkal kel fel minden egyes tagja. Igy tehát az inkriminált Sok ellenséget szerzel magadnak". Ellenvea S, t y a a s z t a l t ó 1 ' alkalmatlannak tartok min- cikk szerint elsősorban dédatyám „bitorolta" a téseimre azt a választ kaptam: „Szakátsékat
denféle közfunkcióra, mert ezek az emberek én nemességet. A nemzeti kegyelet Csanádpalota nem ismered, azok mindenre képesek".
ffenntem tipikus Károlyi Mihály féle szerencse- közterén emlékoszlopot állított dédatyámnak és
Már pedig a mindén indokolás nélkül odajátékosok, akikre az ország sorsának intézését sírjára díszes kőkeresztet helyezett. Azok közé
vetett
rágalmazó állításokkal szemben hivatko-v?
bízni nem szabad. Hozzátettem, ha tőlem tartozott, akik a nemzettől semmit sem kaptak,
zom
többek
közt Zadvravecz István tábori püsde
a
magyarságért
mindenüket
áldozatul
hozták.
függne, Magyarországon egyetlen kártyás emDr. Szakáts József ur ezt nem képes megérteni pök gratuláló levelére, amelyben ezeket is írja:
ber sem végezne közfunkciót.
„Munkád végtelenül érték es, mert naplőszerti
és azért merészeli a csanádpalotai emlékoszlopot
Ebben nincs semmi rágalmazás; ez a poliés
teljes objektivitással Ismerteti az olvasóval
sárral befecskendezni. Én sohasem fitogtattam
tikai alkalmasság kérdését érinti, nem pedig az
a nemességet, pedig egész életemen át hasznos azokat a hullámokat, amelyeken akkoriban mi
egyéni becsületet. R á g a l m a z az, aki oly valótringtunk keresztül. „
s
polgára voltam nemzetemnek Szakáts ur hivallan tényt állit másról, amety valósága esetében
Apponyi Albert gróf, Tóth János és sok más
kodik nemesi előnevével, pedig ehelyett nagy
az illetőt közmegvetésnek tenné ki, vagy pedig
neves politikus és sok katonai előkelőség leszerénység illenék hozzá, ósei bizonyára azért
bűnvádi, vagy pedig fegyelmi eljárást vonna
velei közül még kiemelem Kozma Miklós mikapták a nemességet, mert derék, munkaszerető,
maga után. A rágalmazásnak ezen tényálladéka
niszteri tanácsos és Gabányi János ezredes
jó hazafiak, példás társadalmi életűek, az öregekelemeit az én felfogásomnak közzététele nem
megállapításait.
kel szemben szerények és tisztelettudóak, a
meriti ki. Az a puszta tény, hogy dr. Szakáts
Kozma Miklós, aki végig itt volt a szegedi
külellenséggel szemben hősök és harciasak
József ur nagyban kártyázik, nem teszi ki őt a
kormány
idejében, ezt írja: „Végre egy munka,
voltak. Dr. Szakáts ur nem követi őseinek
közmegvetésnek, nem von maga után sem bűnamely
komoly,
nagyértékü adatokat tartalmaz,
példáját. Ő az öregekkel szemben tanúsít vakvádi, sem fegyelmi eljárást, ezen állításomban
merőséget és elszántságot, a külellenséggel azokra az időkre, amelyek Magyarország regetehát rágalmazást megállapítani nem lehet. Viszemben pedig szerényen visszahuzódk és nerációját indították meg. Magam is gondolok
szont feltéllenül jogom volt és jogom van ama
daliás-szép fiatalember létére az ármentesitő néha arra, hogy az akkor átélteket leirom és
vélemény kifejezéséhez, hogy dr. Szakáts Jótársulat yédgátjai mellett éveken keresztül meg- igy duplán öröm nekem ez a könyv, mert ez
zsef ur társadalmi viselkedése az ellenforralapul. Sem a háborúban nem teljesítette, sem minden memoárnak gerincét és vezérfonalát
dalmi mozgatmak idejében nem volt, sőt ma
fogja képezni."
békében nem teljesiti példásan hazájával szemsincs összhangban hazánk szomorú helyzetével,
Gabáayi János ezredes, aki a m. kir. Hadi
ben tartozó kötelességét és igy öröklött címbeli
mert ezzel legkevésbé sem gázoltam bele az
nemessége mellett is csak másodrendű honpol- levéltár és Muzeum élén áll, ezt irja: „A szeő egyéni becsületébe (ugy, mint ő az enyémbe).
gárnak tekinthető. Mert eltekintve attól, hogy gedi ellenforradalom és a szegedi kormány törCsak jogos kritikát gyakorottam társadalmi viaz egyéni nemesség, a lelki nemesség a fő- ténete nemcsak méreleiben hatalmas mü, haselkedése és a politikai szereplésre való alkaldolog, alkotmány történelünk tanulsága szerint a nem örökbecsüvé teszi azt kiváló belső értéke.
massága felett. E tekintetben véleményem nem
magyar nemesség nem puszta cimet, hanem Alig hiszem, hogy Magyarországon a te müváltozik meg soha. Abban az időben, amikor
súlyos közkötelességeket jelent a nemzet iránt. vedhez hasonló becses könyv az utóbbi tíz évö a szegedi főispáni állás után törtetett (285.
Ezt a felfogást ujabb időkben tételes rendel- ben megjelent volna. Utólagos beleegyezésedet
la
PA az osztályellentétek ki voltak élesedve a
kezéssel látjuk kifejezésre jutni abban, hogy a bltorkodom kérni, hogy a gyönyörű müvet az
végletekig és az ország — én szerintem —•
„vitéz" névtől és a „vitézi telektől" meg- általunk kiadandó történelmi tanulmány szerakkor is csak egyetlen egy módon látszott
kesztésénél, mint forrásmunkát felhasználfosztják a méltatlan utódot.
megmenthetőnek, ha sikerül legalább annyira
hassuk."
letompítani az ellentéteket, hogy a polgárság
HL
Es most előáll dr. Szakáts József ur és irja
u .iLf^kásság között az együttműködés leaz
inkriminált cikket... Páratlan fontoskodásDr. Szakáts József ur utal az én öregségemre
hetővé legyen. Ez volt egyik legfontosabb felsal
felhasználja az akkori időknek egyik léés
gyermekességemre.
Ezt
igen
durva,
tiszteletadata az ellenforradalmi kormánynak és igy
hazánk iránt tartozó kötelességet teljesítettem len hangon és nagy neveletlenséggel teszi. Le nyegtelen epizódját az ő főispinságának ügyét
akkor, amikor elleneztem és megakadályoztam, styl c'est l'homme. Cáfolatul csak azt akarom és beállítja „Én"-jét az események központhogy a kormány a maga exponenséül egy felemlíteni, hogy Ballagi Aladár történettudó- jába és kategórikusan megállapítja, hogy én,
olyan embert állítson Szeged város élére, aki | sunkkal a legutóbbi napokban Budapesten az mint történetíró, hazudom.
Végűi még egyet. Forrásmunkámban a hadtipikus képvise ője azoknak az uri hibáknak, ; utcán találkoztam és ezzel köszöntött: „Páratsereg
ügyével behatóan foglalkozom és a témelyek nem alkalmasak arra, hogy a közép- i lan munka a müved, ilyen a magyar memoár
nyek
igaz
feltárásával — megérdemelt módon —
osztály iránt liszteletet és megbecsülést keltse- : irodalomban még nem jelent meg". Erre elemléket állítottam
a szegedi
nek. Ez volt a véleményem róla akkor és ez a mondtam neki, hogy a szegedi urikaszinóban maradandó
véleményem róla ma is. Mert ő azóta sem vál- „a kártyások" azzal évődnek (azt nem is kép- helyőrségnek. Éppen ezért mélyen elszomorító
tozott meg. Szakáts József urnák és az ő kis zeltem, hogy ez a kicsinyes gúnyolódás a ka- dolog, hogy értesülésem szerint néhány tartalétársaságának társadalmi viselkedése ma is ki- szinói tréfálkozások terén ennyire tul fog menni), kos tiszt is közreműködött Szakáts Józ ef ur
r
e>tétben van a mi szerencsétlen, leron- hogy naplómban családi vonatkozások, 5 órai cikkének megírásánál és a hírlapoknál elhelyefíaiánnc nemzetünk siralmas helyzetével, az teák stb. is leközölve vannak. „Hiszen ez hozzá zésénél és ily módon részese lett a munkám
tartozik" s nevetve mondta: „azok nem is ol- belső értékének lerombolására való törekvésnek.
Jelen nyilatkozatom közzétételével egyidejű2
vastak soha memoárt".
folyamaiban ^
leg dr. Szakáts József ügyvéd, nemzetgyűlési
IV.
képviselő ur ellen sajtó utján elkövetett rágalárlyá8
Az
inkriminált
cikk
egész
tendenciájának
cámazás
és becsületsértés vétsége miatt a bűnS£SÍ«fame£
társaságának gyakori
e, y
folatául
helyreigazitásképen
még
közölni
kívávádi
feljelentést
megtettem
még mielőtt ő a
Í S t * 1 S n f t » ° W n k o z t a t j a a dolgozó,
munkás tisztes Polgár elemet, az alsóbb nép- nom, hogy müvem első és második részét az Szeged-ben jelzett sajtópert ellenem megindíantibolsevista komitéról és a gróf Károlyi Gyula totta volna. A büntető eljárás lefolytatásával az
a
S ^ J ^ E ^ J A
középosztály
ránt, ahová ez a dorbézoló k á r t á s
g j ^ elnöklete alatti kormányról irt részt sajtó utján a célom, hogy a jogrend helyre álljon és én
s tartozik. A magyar politikai életnek dolgozni örtént közzététel előtt átolvasás végett átadtam mep,óva kgyek attól a veszélytől, hogy bárki is
l
"dó, nem pedig kártyás és foiytOH éjszakázó, Back Bernátnak, Bernátsky Kornélnak, Dobokay tökét kovácsolhasson az ő hirhpi cikkéből és
mulató emberekre van szüksége és legkevésbé Bélának, Eckhardt Tibornak, Q.lmbös Gyulá- az én történelmi müvem bármely részletének
va
« szüksége ilyenekre egy kormánynak, melyre nak, Tirts Bélának, Zadravecz Isivánnak, az A. szavahihetőségét kélségbevonni merészelje- Nem
emberfeletti nehézségek mellett vár a nemzeti B. C. üléseiről felvett jegyzökönyveket és az tűrhetem, hogy az én történelmi forrásmunka-
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mat bárki is büntetlenül megkísérelje, a tények
és való igazságok egyszerű meghazudtolásával
elintézni. Büntetlenül nem lehet azt állítani,
hogy rágalmazok és mint történetíró, hazudom.
A büntető eljárás lefolytatása előtt egyelőre

ennyit óhajtottam dr. Szakáts József ur megtévelyedettségére helyreigazitásképen közzétenni.
Szeged, 1923 január, hó 2.
Dr. Kelemen
Béla,
ny. miniszter.

Z á r t ajtók m ö g ö t t .
(A Szeged tudósítójától.)
A csak titokban
való tanácskozás elvét a szinügyi bizottság elnöke honosította meg a torony alatt, ahol az
utóbbi időben, a statutumok dacára, mindinkább meghonosodik a zárt tanácskozások rendje.
Ma délelőtt ismét zárt ajtók mögött ülésezett a
tanács, amelynek tagjaitól egy árva szót sem
lehetett megtudni a zárt ülés okáról. Nem is a
megszokott helyen, a tanácsteremben tar'ották
meg a zárt ülést, hanem a főjegyző szobájában,
ahová egyenként sétáltak be a tanács tagjai. A
folyosón, ahol ügyes-bajos emberek sokasága
várakozott, találgatták, hogy mi is lehet az
oka a rendkívül bizalmas jellegű tanácskozásnak? Mi történhetett, hogy nem a megszokott
helyen, ahol a pipa- és szivarfüst nem szorul
meg annyira, mint a főjegyző szűkebb szobájában, tartják a tárgyalást — zárt ajtók mögött?
Kérdés, amire választ senki sem adott. Persze,

megindultak a találgatások, a feltevések, amik
persze nem fedték a valóságot. A valóság az,
hogy a zárt ajtók mögött és szokatlan helyen
való tanácskozást személyi ügy idézte elő. A
város egyik alkalmazottjának viselt dolgait tárgyalták meg a tanács tagjai, akik a szigorúság
mellett az emberséges érzést kívánták érvényro
juttatni. £ z az érzés érvényesült is, bár az illető
nem szorosan vett tisztviselő már nincs a váró .
szolgálatában, a polgármester állásából már elmozdította, sőt a helyetteséről is gondoskodott.
Ezúttal tehát értelme volt a zárt ajtók mögött
való tárgya!ásnak, csak az a kivánaío*, hogy
ezentúl ne legyen ok a* ilyen természetű tanácskozásokra és"hogy a statútumoknak megfelelően nyíltak legyenek a torony alatti tanácsülések, hogy mindarról, ami a város ügyeivel
kapcsolatos, a közönség tudomást szerezhessen.

MiisrcK
Sztrájkba

léptek a Szeged
társai.

munka-

Nem szívesen lépünk ügyes-bajos dolgainkkal
a nagy nymam™^,
<js most sem tennénk
azt, ha a körülmények nem K e n y s ^ u ^ ^
rá, ugyanis ma déli 12 óra óta sztrájkolnak a
Szeged munkatársai és erről a lényről eddig
olvasóink csak egyoldalú beállításban szerezhettek tudomást, igy az „audiatur et altéra
pars" alapján kötelességünk beszámolni az
ügynek arról a részéről is, melyet eddig jónak
láttak elhallgatni.
A Szeged munkatársai tegnap, kedden este
nyolc órakor zárt borítékot nyújtottak át a lap
felelős kiadójának, mely mint utóbb kiderült,
tizenhat órás ultimátumot tartalmazott, melynek
ha a lapkiadóvállalat igazgatósága nem tesz
másnap déli tizenkét óráig eleget, a lap munkatársai sztrájkba lépnek. Most nem érintjük azt
a kérdést, hogy a követelések jogosak voltak-e,
vagy sem, hiszen azok felett az igasgatóság
lett volna egyedül hivatott dönteni, melynek
azonban fizikailag sem állott volna módjában
összeülni, mert az igazgatósig két tagja távol
van Szegedtől, de le kívánjuk szögezni, hogy
még az ipari sztrájkok története sem igen tud
felmutatni ilyen rövid lejáratú ultimátumot,
mely eleve is kizárja annak a lehetőségét, houy
a követelések még csak megbeszélés tárgyát is
képezhessék. Ez az eljárás szinte azt a be
nyomást kell, hogy keltse, hoey az ultimátumot
aláíróknak ez nem is volt céjuk, hanem egyszerűen rá akarták tenni a kést a vállalat
nyakára, hogy igy presszionálják ki minden
követelésük teljesítését. Tény, hogy egy ilyen
lépés a legsúlyosabb következményekkel járhat
egy lap életére, hiszen újságírók nélkül vaióban
bajos lapot szerkeszteni.
Természetesen az igazgatóság álláspontja
ebben a kérdésben nem lehetett más, minthogy
a fizetéwendezésnek igy ultimátum formájában
történő követelését visszautasította, de egyben
közölte az aláírókkal, hogy nyújtsák be kérésüket nem ultimátumban, hanem levélben és
48 órán belül a teljes igazgatóság elé terjesztik azt, kedvező elintézést javasolva. Ez a tárgyalás délután 4 órakor folyt le az igazgatóság elnöke és a munkatársak körött, de sikere, persze, már nem lehetett, mert hiszen ha
ez kellő alapot nyújtott volna is a további
tárgyalásokra, azon a tényen már nem lehetett
többé változtatni, hogy az egyik helybeli esti
lap nyomdájában akkor már javában nyomták
azt a cikket, amellyel a munkatársak a nagy
nyilvánosság elé vitték, hogy sztrájkba léptek.
Természetesen a cikk megjelenése ezután egyszerre bevágta az útját a békés megegyezésnek, ha még délután lett is volna rá kilátás.
Munkatársainak sztrájkja nem okoz a Szeged
életében és megjelenésében különösebb változást, a lap továbbra is a rendes terjedelemben
és tartalommal fog megjelenni és ha ez egyesek számára talán több munkát jelent is, azt

a célt nem érte el a sztrájk, hogy a lap be
szűnjön, még ha az ide át is, tul is sok embernek szerezne örömet, akik most csodálatosképen egymásra találtak a Szeged megfojtásá
ban, jóllehet különben világok is választják el
íásban.
— A főispán a D1WKE tt>. e l n B k * . A wárOS főispánját, dr. Aigner Károlyt átiratba .i
értesítette a DMKE igazgatója, hogy a legutóbb tartott közgyűlésen tiszteletbeli elnöknek
választották meg, egyben arra kérte, hogy az
uj vezetőség munkája mellett fogadja el a<
elnökséget.
— S a r a h B e r n h a r d h a l d o k l i k . Sarah Bern
hard legutóbbi megbetegedése óta egyre j o b

ban veszíti erejét és kevés reményt fűznek
felgyógyulásához.
— Kemai pisa lovassrobra. Konstantinápoly az egyetlen európai főváros, áhíelybtn
szobor nincs, még pedig azért, mert az izlam
vallás tiltja az embernek kőben, festményben,
vagy rajzban való ábrázolását. Ezt a tilalmat
még az ifjú tö ökök ús tiszteletben tartották,
most azonban a nacionalisták megszegték és
Kemal pasának lovas szobrot emeltek az ango
rai nemzetgyűlés épülete elé.
— Kelety Dénes lett ismét a KANSz e'nöke. Ma délután tartotta meg a Közszo'gálati
Alkalmazóiak Nemzeti Szövetségének az 1923
évre megválasztott uj választmánya alakuló
gyűlését, m;lyen a választmány 221 tagja közül
125 vett részt. A szövetség elnökévé Kelely
Dénes Máv elnököt és államtitkárt, ügyvezeiő
alelnökévé Ar=itó G ula földmivelési h. állam
titkárt választották meg. A választás általában
egyh ngu volt, csak az ügyvezető alelnök és
vezértitkár választása történt kétharmad szó
többséggel.
— tieiyrel^zltás. A Szeged szerdai számában Bilassa Ármin dr. „Kiserő mu>sika" ci* ü
cikkébe sajtóhiba c úszott be, amennyiben a
44. sorban március 7 helyett 17 értendő.
— ü bai>:ízltá8 a raktárfeönyv vezetésről.
Az iparosok csütörtök délután 5 órakor az
ipar estület helyiségében értekezletet tartanak,
amelyen meg|elenik Wolf pénzügyi tanácsos
is, hogy az iparosokat tájékoztassa a raktárkönyvvezetés és az uj könyvelés módozatairó.
— A prágai délszláv dlákkongresszu".
Az utóbbi napokban nyiJt meg Prágában a
délszláv államok diákkongresszusa. Az ünrepélyes megnyitást Benes külügyminiszter vá
gezte. Másnapra akarták összehívni a teljes
közgyűlést, amelyet azonban a bolgár és a
szerb diákok között kitört viszály miatt. el
kellett halasztani. A szerbek ugyanis azt kívánták, hogy a bolgárok ünnepélyesen jelentsék
ki, hogy szakitantk azzal a politikával, an e
lyet Bulgária a háború alatt követett. Az igy
keletkezett ellentétek kiegyenlítésére megindultak a tárgyalások, amelyeknek azonban nagy
nehézségekkel kellett megküzdeni.

Szeged, 1923 január 5.

Konferenciára gyűlnek össze
az utódállamok.
Az osztrák kormány meglepetésszerűen jegyzéket intézett a nyugati hatalmakhoz s ebbe i
a jegyzékben kifejtette, hogy nemes 3k Ausztri t
szanálása, de egész Középeurópa konszolidálása
érdekében okvetlenül szükséges, hogy az utódállamok egymással szoroj gazdasági egyezményeket létesítsenek. Diplomáciai körökből nyert
értesülés szerint Prágában és Belgrádban ugyan
igen haragszanak, hogy Ausztria nem az utódállamok kormányaihoz, hanem a nyugati hata •
mákhoz fordult, mégis valószínű, hogy még a
tél folyamán az összes utódállamok konferenciát a
gyűlnek össze.
- K Ü L F Ö L D . A Tribuna
szerint lyAnnuniio
Gőrzbe fog költözni, ahol megbízottja már villát i j
vásárolt számára. — Massaryk cseh köztérsasági elnök ma este Tátralomnicra utazott, ahól körülbelül
egy hetet fog eltölteni. — Az indiai nacionalista kongresszus elhatározta, hogy aibban az esetben, ha Törökország háborúba keveredik* rögtön proklamálja a
passziv reaisztenciát és ebben az esetben propagandát folytat a rendőrség és a katonaság kebelében,
továbbá ellene fordul az ujoncozásnak és a háborús
kölcsön jegyzésének. — Konstantinápolyban
a szovjet
katonai missziót állított fel. — A kievi börtönökben
naponkint 25—30 politikai fogoly hal éhen Legújabban
amerikai segitőbizottság élelmezi a foglyokat, tekintet
nélHül arra, hogy mily bűncselekmény miatt kerültek
börtönbe.

Ma esíe jél 9 órakor LEHNER-H ARTMAN
vonósnégyes hangversenye. Jegyek
Endrényinél
|

ilTírui Mozi

Te'efon:
Pénztár 582.

Csütörtökön, pénteken, szombaton, január 4, 5, 6-án
Az első magyar
H A R R Y P l EL
attrakció :

A h a v a s o k fia.

Regényes törté let 6 felvonásban
FSszéreptök: Harry pt.t, Qreif ^s Cézár kutyáival.
Páratlan szép szabadtéri felvételek a
svájci havasokban és erdőségekben.
Azonkívül:
Az idény legnagyszerűbb
kulya-burleszkje;

Kutya mulatság.

Nagyszerű amerikai burleszk 80 kutyaszereplővel.
Égyidejüleg:

Eredeti Chaplin vígjáték.
Előadások kezdete: Csütörtökön és pénteken fél 5,
élf 7, fél 9 órakor, szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor.
| Telelőn:
16-33.

S z é c h e n u i M02Í

Telefon
16 -33.

Csütörtökön és pénteken, január 4, 5-én
=±r

A legkiválóbb

két attrakció:

..

A szentpétervári
ismeretlen.
Drámai film az orosz vörös pokolból 5 felvonásban.
-i

,

Azonkivül :

A sivatag királya.
A dzsungeldrámák gyöngye 5 felvonásban.

Előadások: fél 5,

fél 7 és fél 9 órakor.

Jön Göre Gábor bíró ur!
Telefon:
Igazg. 455.

K o ü ó Mozi

Teleton:
Pénztár 1185.

Csütörtökön, pénteken, szombaton, január 4, 5, 6-án
D n Q V
K A C A G Ó
E S T É K M I
Soha ilyen neve és még nem volt.
10 felvonás mindig csak nevetés.

Egy bolond százat csinál.
CHAPEIN

burleszk 2 felvonásban.

*

Chaplin iskolába jár. JtíXÍ
Hogy lett magából lekvár?
Szenzációs burleszk 2 felvonásban.

A sivatag rózsája. £ & 2 felEgy izgalmas éjszaka.
Burleszk 2 felvonásban.
Mind uj, ELŐSZÖR
BEMUTATOTT
vígjátékok II
Előadások kezdete: Csütörtökön és pén eken fél 5,
fél 7, fél 9, szombaton 3, fél 5,6, fél 8 és 9 órakor.

SZEGED

Szeged, 1923 január 10.

— Az osztrákok Nyugatmagyarorszá— A katonatisztek nyugdija. A kormány
a hivatásos állományba tartozó nyugállományú gon . . . Sopronból jelentik, hogy mily brutákatonai személyek, katonai nyugdijasok és lis módon távolította el a minap az osztrák
kegydijasok, továbbá katonai özvegyek és szü- halóság Nagymartonból dr. Huber János kalőtlen árvák rendkívüli és külön rendkívüli nonokot, a Burgenlandba utalt Nagymarton
segélyét felemelte. A rendkívüli segély havi voH nemzetgyűlési képviselőjét. Valami magánösszege rangosztály szerint 5—25.000 korona jogi pörben megidézte tárgyalásra a nagymarközött váltakozik, az özvegyek rendkívüli se- tom járásbíróság, amely előtt meg is jelent. A
gélye a néhai férj rangosztálya szerint 5—12.000 tárgyalás után közrefogta két osztrák csendőr,
P.
1 i J '
°„,.1I
I . . . I 1 . I . . . . . i . t ' ' biuaistto <•
Aa KaflHaHa a 5nnrnr
koronáig terjed, a szülőtlen árváké aszerint, kivezette a pályaudvarra és beültette a Sopron
felé
induló
vonatba.
Maguk
j* mellé ültek.
hogy havidíjas, vagy altiszt volt-e apjuk,
Amikor
a
vonat
Létesfalvára
ért,
leszállították
3000—2000 korona. Ezeket a felemelt összegeket 1922 december 1-étöl számítják és hiva- Hubertot a vonatról és gyalog, bokáig érő sártalból folyósítják. A külön rendkívüli segély ban kisérték a másfél km. távolságra lévő
havi összege rangosztály szerint 900—4500 községházára, ott felolvasták előtte a végzést,
hogy azonnal távozzék el Ausztria területéről s
koronáig terjed.
— Három tanító kerül választásra. Az hogyha mégegyszer visszatér oda, le fogják
iskolaszék hétfő délután ülést tart, amelyen tartóztatni. Ezután Huber tovább utazhatott
három tanítói állást tölt be választás utján. A Soprpn felé.
megüresedett állásra tizenöten pályáztak. MiHarry Piel játsza a főszerepét a Belvárosi
után a miniszteri rendelet ugy szól, hogy Mozi csütörtök, péntek és szombati műsorának,
tanitóválasztásoknál a B. listán szereplöket és a mikor is bemutatásra kerül az idény legújabb
— Ismertető előadás a kereseti adóról. menekült pályázókat kell előnyben részesíteni, és legszebb Harry Piel filmje, A havasok fia
A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara január a választás a rendelet értelmében fog meg- cimü alpesi történet. A film, mely a maga
6-án, szombaton délelőtt fél 11 órai kezdettel történni, nehogy a miniszter a választásokat, nemében páratlan, egyike azon legszebb szabadtéri filmeknek, melyek a svájci Alp sekben
székházának nagytermében a kereseti adó ügyé- mint legutóbb is történt, ne hagyja jóvá.
ben ismertető előadást rendez, amelynek kere— Tájékoztató előadás iparosok adóügyé- készültek. Megrendezésben és bravúrokban
tében tájékoztatni fogja a város kereskedőit és ben. Az Ipartestület elnökségének felkérése egyaránt roppant gazdag a film. Szebbnél-szebb
iparosait teendőik felől.
'olytán a kir. pénzügyigazgatóság képviselője sportfelvételek, repülések, ejtőernyővel való
anuár 4-ikén (csütörtökön) délután 5 órakor az leereszkedjek teszik izgalmassá a film amúgy
Házasság. Virdgh Lia Zenta és Robitsek Rezső
partestület székházában az iparosokra vonat- is igen érdekes menetét. Harry Piel mellett
szegedi cipőkereskedő folyó hó 2-án házasságot
cozó ujabb adórendeleteket és azzal kapcsolatos serénykedik annak két kutyája is, melyek jóban
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) 9J7
tennivalókat fogja ismertetni. Felkéri az elnök- és rosszban egyaránt osztoznak gazdájukkal.
— A pékek megint emelni aharnab. A ség az ipartestület tagjait, hogy a vitás kérdé- Egyidejűleg egy kiíünő Chaplin-kép és egy
pékmesterek, mint értesülünk, holnap ujabb seket a titkári hivatallal a gyűlést megelőzően egészen újszerű amerikai burleszk kerül bemubeadványt terjesztenek az árvizsgáló bizottság- közölni és a gyűlésen saját érdekükben teljes tatásra, a Kutya mulatság, melyben kizárólag
hoz, amelytől azt kérik, hogy a zsemlye árát számban megjelenni szíveskedjenek.
933 csak kutyák szerepelnek, még pedig a legnagyobb bravúrral.
10. a kifliét pedig 9 koronára
emelhessék fel.
K e r e s k e d ő k és I p a r o s o k nyomtatványAz emelési kérelmet a lisztárak
emelkedésével
szükségletüket a Délmagyarország
Hírlap- és
Legelegánsabb öltönyök FUrsztnil
készülnek.
hozzák kapcsolatba és igy hihető, hogy a ke- Nyomdavállalatnál
szerezzék be. Telefon 16-34. \ Korona-utca a
m
nyér árának 10 koronával való felemelését is
engedélyezi a bizottság, mint ahogy engedélyezte a múltban is, mert hát emelni muszáj.

— Temesvári csendélet. Radivojovics Vilmos volt tüzérhadapród, mint erdélyi menekült
került Budapestre s egy évvel ezelőtt a magyar külügyminisztérium tisztviselője lett. Nemrég szabadságot kapott és szabadságidejét
Temesvárott édesanyjánál akarta eltölteni. A
román csendőrök azonban elfogták Aradon
azzal az ürüggyel, hogy közveszélyes őrült és
behurcolták az elmegyógyintézetbe. Ott leteperték, bakkancsban végigugráltak rajta, fejét
összerugdosták, majd amikor eszméletét elvesztette, véres testét felkötötték egy ablakrácsra s ott verték tovább botokkal és puskatussal. A vadállatok karjai közül egy magyar
mészáros'egény mentette meg Radivojovicsot.
A mé«záros, amikor meglátta, hogy mi történt,
egymaga verte ki a csendőröket a tébolydából.
Radivojovics tényleg beleőrült szenvedéseibe s
igy szállították haza hordágyon özvegy édesanyjához, majd onnan visszahurcolták a téboiydába, ahonnan táviratilag értesítették édesanyját, hogy Radivojovics belehalt sérüléseibe.

— Véget ért a villamosvasúti sztrájk.
Egy hét előtt kezdődött a villamosvasúti sztrájk,
amely ismételt tárgyalások után ugy a munkások, mint a munkaadó kívánságának megfelelően véget ért. A sztrájk végeztével nem lehet
győzőről, sem legyőzöttről beszélni. Győzött a
belátás mindkét részről és igy kezdetét veszi
ismét a munka, amelynek megfelelő dijazását
kívánta a munkásság és amit a villamos-társaság, érdekeinek szemmeltartása mellett, teljesített. Ezután a munkások, ugy a forgalmat
lebonyolítók, mint a mühelybeliek, kivétel nélkül ma reggelre munkába léptek és igy a
villamos-forgalom megindult az üzemben lévő
vonalakon. A munkásság megegyezett a vállalat iga7gatóságával, amely ígéretéhez hiven
megfelelő fizetésemelésben részesiti őket.

Az egész világ ismeri és kedveli Saxlehner
András Hunyadi János keserüvizét. Kitűnő hatása általánosan el van ismerve. Egyháztartásban sem hiányozhat.
532m
— Feltalálták a törhetetlen ablakot. Két
? 8 uu érnök - miként a londoni lapok jelentik, több esztendő fáradtságos és költséges
kisérlelek eredményeként olyan gummit állítottak elő, amely átlátszó, mint az üveg, de rugalmas és törhetetlen, mint a közönséges
gummi. Azok sz ablaküvegek, amelyeket ebből
ai átlátszó gummiból állítanak elő, törhetetlen.
Az ablaküvegeken kivül ez az átlátszó gummi,
a londoni lapok szerint, még számos egyéb
cílra is felhasználható. Igy például bélelőanyagnak ruhák számára, amelyek ily módon
teljéin vízhatlanokká válnak. Mulatságosak
a
i
fürdősapkák, amelyek ebből az anyagDoikészainek. Egyáltalán nem vehetők észre s
XfÁi f e l e s e n megvédik a hajat a nedves„,fS2,eteket még nem közölnek az át-

Négy-öt év alatt helyreállhat az államháztartás egyensúlya. Az országos pénzügyi
tanács 1923 január 3-án tartott ülésében a
pénzügyminiszternek az államháztartás jövőbeli
alakulása tekintetében tett részletes előterjesztése alapján foglalkozott az államháztartás helyzetével. A kifejlődött alapos vita során megállapította a tanács, hogy a bevételeknek az utóbbi
időben beállott emelkedése arra a reményre jogosít, hogy az államháztartás egyensúlya" 4—5
évi időszak alatt helyreállítható, ha Magyarországot az általa semmikép sem fedezhető
jóvátételi kötelezettséggel nem terhelik, de ebben
az esetben is csak akkor, ha a gazdasági élet
megfelelő fejlődése mellett a legutóbbi időben
tapasztalt energikus pénzügyi politikát a bevételek fjkozása tekintetében a jövőben is követik.
Három hétre elhalasztották a magyarcseh tárgyalásokat. A magyar-cseh gazdasági
tárgyaiások második részét december elején

a

jSak8TeS
leííeU

elöálli,ásáró1

'

de

íövöt

t i ' " Ü ' l l ^ t ^ ™ * megfelelő, hiteKovács Henrik
Szeged, Kölcsey-utca 4.
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Divatgrenadinok ^nö8 • eLSSi
köppcny é l koMtflmkelmék választékos raktára

Basch Albert divatáruháza
Szeged, Kölcsey-utca 5.

n

megkezdték. Azonban a karácsonyi ünnepek
alatt szüneteltek. A cieh megbízottak magukkal
vitték a magyar gazdasági javaslatokat és azokat bemutatták a prágai kormánynak. A tárgyalásoknak a holnapi napon kellett volna ismét megkezdődni, azonban mint értesülünk, a
cseh kormány először a görögökkel függőban
lévő gazdasági egyezményt akarja megkötni és
ennek létrejötte után kívánja tovább folytatni a
budapesti, illetőleg a prágai tárgyalásokat. Mint
értesülünk, a tárgyalások megkezdésének időpontja mintegy h4rom hé:tet tolódott el, igy
a további tárgyalások január 24-én kezdődnek meg.
Abonyi Mihály részvénytársaság cim alatt
10 millió alaptőkével részvénytársaság alakult,
amely Abonyi Mihály -eipőkere;kedését átvette.
A részvénytársaság igazgatója természetesen az
agilis Ahonyi Mihály.
,

Házat! Földet! Üzletet!
mindig a legelőnyösebben C y g U A ingatlan iroda által,
v e h e t vagy e l a d b a t O t a U U Takaréktár - utca 3.
T e l e f o n s z á m : 10—54.
Szolid éa a legme«bizhítóbb.
Állandó nagy előjegyzés h á i a k , ftildék és flatetek
eladására.
g^

PorceUánáruház

Legjobb beváaárláit forrás. Üveg, porcellán,

fayence, lámpa, dis'tárgyak nagy választékban. "3
Jourokra,
estélyekre és esküvökre
edényt
kölcsönzők.
ÜVESÍEZÉSI ÉS KÉPKERETEZÉSI
VÁLLALAT.

Szabómunkások Termelő
S 7 n v e t k e 7 e t p
!r
~

Kossuth Lajossug^ut 49. sz.

W

Mindennemű szövetek nagy választékban.
Fazonmunkák elsőrendű kivitelben. Szolid árak.

Óc»ka rezet, ólmot,
hulladékot legmagasabb napi árban veszek.
K O H N zománcedényüzlet, Tisza Lajos-körut 55. sz.
Telefon: 15-35. (Mihályi füszerüzlet mellett.)
123

Élethű müfogakat,
olcsón készit. Foghúzás.

RáCZ np7íl

Mikszáth Kálmán-utca 12. sz.

M A A D E R C I P O U Z L E T , K L A U Z Á L - T É R 6.
értesiti a t. közönséget, hogy az üzlet átalakítása miatt a raktáron lévő „BALLY",
„POPPER«, „LICHTMANN", valamint gyermek
s»

cipőket

leszállított
—

árban

árusítja.
—

—

—

±SZEGED

Szeged, 1923 január 5.

TŐZSDE

27500, Fegyver 95000, Ganz-Danub. 995000, Ganz-Vili.
100000, Gép- és Vasút 5975, Győrffy-Wolf 5700, Kaszab
A deviza központ árfolyamai Valuták: Napoleon 8000, Kühne 5750, Láng 23500, Lipták 4725, Mág
9200, Font 11275-11575, Léva 1625-1725, Dollár 8750, Magy. Acél 16700, Magyar-Belga 15750, Motorgyár 6800, Ólom 5175, Vegyipar 4400, Vagongyár 11000,
2425—2500, Fr.frank 180-187, Márka 3800-4600, Lira
125-130, Osztrák korona 355—370, Lei 1400-1500, Roessemann 6600, Schlick 10750, Schuller 5600, TeudSzokol 7500-7900, Sv. frank 460-480, Kor. dinár loff-D. 5500, Wörner 5000, Hoffner 5950, Ált. O. Légsz.
2500—2650, Lengyel márka 1400—15C 0, Holland forint 25000, Bárdi 1700, Baróti 3575, Bóni 14250, Brassói
960- 990, Belga fr. 164—170, Dán korona 500-510, 34500, Chinoin-5700, Danica 12000, Égisz 3250, Izzó
53500, Textil 3225, Gyapjumosó 12700, Papíripar 3900,
Svéd korona 650—670, Norvég korona 455—465.
Részvénysör 41500, Szövő kötő 5200, Spódium 835a
Devizák:
Amsterdam 960—990,
Bukarest 'Temesi szesz 13000, Felten 57000, Fiumei rizs
,
1400—1500, Kopenhága 500—510, Krisztiánia 455-465, Flóra 26250, Fővárosi sör 8550, Goldberger 9325,
London 11275—11675, Berlin 3800-4600, Olasz 125—130, Gschwindt 51500, Haltenyésztő
, Hungária Mütr.
Páris 180—187, Prága 7500—7900, Stockholm 650—670, 45000, Juta 86oO, Kábel 116500, Karton 16000, Keglevics
Svájc 460—480, Bécs 355—370, Belgrád 2500—2650, 2200, Királyautó 1300, Királysör 7500, Keleti 4900,
Newyork 2425—2500, Varsó
1400—1500,
Szófia
Klotild 11100, Kőb. Polg. sör 54000, Ligetszanat. 2000,
1625-1725, Brüssel 164-170.
Cukoripar 265000, Lámpa 30000, Auer 200G0, M. Kender
5600, Őstermelő 7500, Ruggyanta :4950, Részv. Szalámi
Zürichi tőzsde, a) Nyitás: Berlin 0.07»/4, Hollandia
, Óceán
—.—, Newyork 528.-, London 24.54, Páris 39.25,Milánó 4400, Vas. forgalmi 8600, Marosv. Petr.
27.50, Brüssel —.-, Prága 16 45, Budapest
—.-, 10350, Olajipar 11700, Phöbus 5000, Püspöki 1450,
Schwartzer 7000, Szikra 15400, Szegedi Kender
,
Belgrád 5.60, Bukarest - . — , Szófia —.—. Varsó 0.03,
Bécs0.0075, Osztrák bélyegzett 0.0o76. A Wolff-ügynök- Stummer 107000, Telefon 23000, Temesi sör 13003, Pan, Pamut 22500,
ség 11 óra 30 perces jelentése szerint Budapest 0.2i»/«. nónia 4700, Török 1900, Turul
Unió szinház 2700, Vm. mezőgazd.
, Vasm. Vili.
b) Zárlat: Berlin 0.07, Hollandia 208.25, Newyork 7500, Vili. Pezsgő 3000, Zagyvapálfai 9500, Mező528.25, London 24.54, Páris 38.50, Milánó 27.15, Prága gazd.
66000, Klein és F.
, Általános Faip. (Merk)
16.20, Budapest 0.21'/4, Belgrád 5.60, Bukarest 3.05,
, Fiumei cserző
, Egyes. Fa
, Fornérgyár
Szófia 3.50, Varsó 0.03, Bécs 0.0075, Osztrák bélyeg4500, Guttmann 13250, Hazai Fa 15100, Kőrösbányai
zett 0.0076, Bécsen át.
1400, Kronberger 2500, Lign. Tröst 8075, Hitel Fa
,
A Magyar Altalános Takarékpénztár értékpapír
Erdő 1550, Magyar Lloyd 2700, Malomsoky 2600, Nemés devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, im zeti Fa 16500, Naschitzi
, Neuschl. L. 1700, Ófa
, Rézbányai 4700, Szlavónia 4300,
Értékpapírok i Angol-Magyar 26C0, Hazai 5400, 29500, Orsz. Fa
Union des Usine 72500, Viktória but. 1500, Zabolai
rárbank 1000, Magyar-Hitel li800, Jelzálog Hitelbank
13300, Zentai és R. 17000, Honi fa 1925, Magyar Amer.
), Leszámítoló Bank 1950, Olasz Bank 624, Osztrák
5000, Adria 40000, Atlantica 6250, Levante 67000, Bur
Hitel 1750, Salgó 52750, Rimamurányi 12950, Közúti
1700, Miskolci 5800, Trust 18400, Konvertált
,
Vasút 6900, Városi Vasút 1600, Déli Vasút 8000, Állam, Erzsébet szan.
.
vasút 33000, Anglóbank 4200, Bosnyák Agrár 2200, Hazai Uj Vörös Ker.
Iparbank 1025, Hermes 1275, Ingatlanbank 4700, Forgalmi
Irányzat. A mai tőzsde ellátási nap sok árut hozstt
Bank 720. Keresk. Hitel 1010, Földhitelbank 13800, Közp. a piacra. Ez azonban korántsem okozta a piac lanyhuJelzálog 27o, Városi Bank 650, Merkúr 560, Nemz. B.
lását, mely gyengébb nyitás után azonnal megszilárdult
és Tak. 1150, Keresk. Bank 27000, Cseh bank*-—, Bel- és az élénkség elterjedt az összes piacokon. A szilárdvárosi Tak. 1450, Lipótvárosi 410, Egy. BpestFőv.
, ság ugyan nem volt nagyarányú és nem volt nagyon
Kőbányai Tak.
, Magyar Ált. Tak 2900, M. Orsz. tartós A piac nyugtalan volt és az árfolyamok állandó
K. Tak. 35oO, Pesti Hazai 38G00, Első M. Bizt. 72000, hullámzásnak voltak kitéve. Többszöri irányváltozás
Fonciére 7Q00, Magyar-Francia
, Jég
, Pannó- j után zárlatkor az árfolyamok nyitáshoz képest szilárnlá 1600, BorsocPmiokotci 15Ü0ÍL JConcordia 9000, dak voltak és sok esetben jelentékeny emelkedést tünE. Bp. Gőzm. 27000, Gizella 10300, m m * Gőzm í tettek fel. Érdeklődés középpontjában Salgó, Rima és
16000, Királymalom 6600, Viktória 42000, Transdanubia
Államvasút Mioüak. Keresték erősen a két Ganz rész12000, Union Gőzm.
, Beocsini 68000, Borsódi 23000 1 vén/. Vagont, Köszém, izzót é 8 Gummit. A fapiacon,
1
Lőrinci 12800, Cement 15500, Északmagyar 33000, Izzó, Hofner és Rézbányai keltettek érdeklődést, a maSzászvári 37500, Kohó 51000, István 4400, Kőb. Gőz- . lompiacon pedig Viktória és Borsodmiskolci hoztak sok
tégla 11500, Drasche 28000, Magnesit 115000, Magyar > vevőt. Az áremelkedések általánosságban 3—6 százaAszfalt 6550, M. Alt. Kőszén 1220C0, Kerámiai
, j léknak felelnek meg, a hausse-pénz ma olcsóbb volt, a
Nagybátonyi 5850, Újlaki 12000, Urikányi 74000, Athe- , tegnapi 4 százalékkal szemben 3 és félszázalékkal lenaeum 124GÖ, Franklin
, Glóbus 3800, Pallas 5850, heteti kapni. Zárlatkor az irányzat szilárd, hangulat
bizakodó.
Révay 2900, Coburg 6300, Csáky 4100, Gazd. Gépgyár

Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Ma Szegeden írógéppapírok, szalagok már 450 K-tól
beszerezhetők.

Keller

irógépvállalat

Széchenyi-tér 8.

881

Telefon 363,

Hozott bödönöket megtőltünk legkiválóbb
minőségű bélzsirmentes

disznózsírral!

a legolcsóbb napi áron
„ A L F Ö L D " S Z A L Á M I G Y Á R R.-T.
Vasúti hid mellett.
934 Telefon 2-37.

Elegáns iumperek,

APRÓHIR D E T É S E K
D v e g e t bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
855

Kötött és horgolt jum-

perek és ruhák készítését
olcsón vállalom. Iritzné,
Kelemen-u. 11,1. em. 1. 941
Uyonyorü horgolt J u m perek minden színben
készen olcsón kaphatók
Kelemen-u. 11,1. em. 1. g42

Egy utazókosár eladó

Téglagyár-uica 27.

NöDl adnám

24

938

éves,

női és leánykagarniturák, keztyük,
harisnyák és mindenféle
kötött és szővöttóruk

házias húgomat 200 ezer
koronával kereskedőhöz.
Levelet „Nem sürgős"
jeligére a kiadóhivatalba
kérek.
506

Legszebb ajándék a könyv.

Belvárosban nagy üilethelyiseg óriási betonirozott raktárral átadó. Tudakozódni Singer, Vidrautca 6.
932

Lusztig I m r é n é l ff'$"t
Minden könyvkereskedésben kaphatók 1
Móra Ferenc: Dióbél királyfi. Gyermekregény. Ára
kötve 180 K, fűzve 140 K.
Móra Ferencné: Mit főzzünk ? Szegedi szakácskönyv. Ára 400 K.
Cserzy—dr. Szalay: Vgarimádás. Népdráma. Ára 80 K.
Tömörkény István: Célszerű szegény emberek. Novellás
kötet. Ára 200 K.
Schreiner Ferenc: A horgászat kézikönyve. Ára 80K.
Jerzy Zulawski—dr. Tonelli: Ezüstös mezőkön. Holdregény. Ára 280 K.
Myriam Harry—Pogány Elza: Jeruzsálem
leánya.
Ára 280 KOkos Naptár Magyar Gazdák Számára. Ára 90 K.
Országos iparos Naptár
— — Ára 160 K.
Valamennyi a szegedi D é l m a g y a r o r s z á g
H í r l a p - és N y o m d a v á l l a l a t kiadványa.

* műegyetem építészi

fakultásának első évfolyamához szükséges összes
jegyzetek, rajzeszközök,
körzők jutányos áron eladók. — Tudakozódni a
SZEGED szerkesztőségében lehet.
505

Bőrkabátok
készen éa méret után. Bőrárugyár, Mikszáth Kálmán-utca 25. szám.
540

Lámpaernyőktf, selyem

zsebkendőt, zsebtárcáf,
nyakkendőt művészi kivitelben batikol és készit
Ligeliné, Kigyó-u. 7. 501

Brlllláns ékszer, arany,
ezüstbeváitas. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsev-utca 7.
856

Terménytőzsde zárlat: A terménytőzsde forgalom
irányzata továbbra is szilárd volt. A forgalom súlypontja a tengerin nyugodott, melyben jelentősebb tételeket kötöttek, különösen későbbi határidőre szóló szállításokban. Az egyéb cikkek közül búzában volt még
élénkebb forgalom, mig a többi cikkekben csak egykét vagont kötöttek. Végeredményben a buza újra 1—2,
rozs 2, tengeri 2 koronával drágult. A többi cikkek
szilárdan tartottak maradtak.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg-os tiszavidéki
11700-11800, egyéb 11600-11700, 78 kg..0s tiszavidéki
11800-12000, egyéb 11700-11900, rozs 8000-8200,
takarmányárpa 7200—7500, sörárpa 7200—7500. köles
8500-8900, zab 7700-7900, tengeri 7300-7500, repce
14000—14500, korpa 5200-5300.

Művészet
*

Lehner— Hartman

vonósnégyes

hang-

versenye ma, csütörtökön este fél 9 órakor a
Tiszában. Kevés számú jegy még kapható
Endrényinél.
* Marteau Henri, a világ legelső hegedűművésze
január 16-án, kedden adja hangversenyét, amelynek
műsorén Mozart, Beethoven és Saint-Sains
versenymüvek szerepelnek. A kíséretet a filharmonikusok kamara-orchestere adja. Jegyeket a Belvárosi Mozi elővételi pénztáránál árusítják. (Harmónia).

'"Népszerű filharmonikus h a n g v e r s e n y
január 7-én délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi
Moziban.
Felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY.
Kiadó : .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

E g y vasy kétszobás

bútorozatlan lahást
keresek lehetőleg a Belvárosban albérletbe.
Ajánlatokat „Megfizetem" jeligére a kiadóba.

Angol-Magyar

Bank
Részvénytársaság
Budapest.

80 koronáért
is feladhat egy hirdetést
ebben a rovatban.
—

Történelmi tárgyú

könyveket veszek magas
áron. A könyvek cimének
megjelölésével kérem a
leveleket „Livius" jeligére
a ki dóba.
506
* Z Uj adótörvény rendelkezéseinek megfelelően
könyveit felfekteti és tovább
vezeti helyi, előkelő gyárvállalat könyvelője. Szives
megykeresések „Könyvelő"
jeligén a kiadóba
C39

Bútorozott szobát ke-

resek lehetőleg külön bejárattal, a Belváros környékén. Ajánlatok „Meqfizetem" jeligére a kiadóhivatalba kéretnek.
504

:\í

mindenféle tollat, bőrt és
gyapjút legmagasabb árban
vásárol

Roantr Ödön és Társa
Petőfi Sándor-sugárut 12.
Telefonhivó 14-47., 6io

NŐI- ÉS L E Á N Y K A F E L Ö L T Ő I T
TÉLIKABÁTOK
58
legnagyobb raktára

W i n t eSzeged,
r n KUuzál-tér
i t z 2. azám,
Márton

Fodor Nemzeti Áruházában

KáráSZ-Ufca 11. (Kézmüvesbank épületében) a legkényesebb igényeket kielégítő

férfi és női divatáruk, kötött sapkák és sálak, mindennemű téli alsó ruhák, valamint férfi kalapok, sapkák, fehérnemüek, bőrdiszmüáruk, utazó cikkek stb.
a legolcsóbb árban vásárolható.
13
Megtekintés vételkényszer nélkül.

Az Angol—Magyar Bank Részvénytársaság Budapest, alaptőkéjét

230 millió k o r o n á r ó l
345 millió k o r o n á r a
emeli fel. Minden két darab régi részvény alapján egy darab uj kibocsájtásu
részvény vehető át darabonként 1400.—
korona nettó árfolyamon. Az elővételi
jog 1923. évi január hó 10-ig a társaság budapesti főpénztáránál gyakorolható.
A részvényeknek Budapestre való küldésével kapcsolatos költségek megkímélése végett a részvények az elővételi jog
gyakorlása céljából a fent közölt határidőn belül az alulírott pénzintézet pénztáránál is bemutathatók, ahol a z " uj
kibocsájtásu részvényekért járó ö^zeg is
befizethető.
Közelebbi felvilágosítást alulírott intézet
pénztára készséggel megad.
Szeged, 1923 január 2-án.

Szegedi Bankegyesület
Részvénytársaság.

