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IV. évfolyam.
Este vacsoráznak.
Már tudniillik az egységes párt tagjai. A
heteken át hirdetett pártértekezlet helyett pártvacsorát rendeznek. Ott lesznek a jobbszélsík,
akik gólt készültek berúgni Be h'en kapujába.
Ott lesznek, akik néhány nap előtt Kállay és
Wdlkó fejét követelték. Ott lesznek, akik a
grófokat és zsidókat együtt okolják, hogy a
földreform megvalósítása lassú tempóban halad.
Ott lesznek, akiknek Wild volt a szócsövük,
mikor Gömbös Gyulának levelét megirta. Ott
lesznek Klebelsbergék, akiket a pártbeli sajtó
még az ellenzéket is megszégyenítő módon
figuráz ki az arany középút politikájáért. Es
jelen lesz a vacsorán a legnagyobb valószínűség
szerint Bethlen, az egységes párt megalkotója
és vezére.
A levegő telve van a ki nem egyenlített
ellentélek feszültségével. Gömbös Gyuia csak
igérte, de nem tette még közzé levelét, melynek
célja az egységes párton belül felmerült ellentétek tisztázása. Jobbról is, jobbról is vannak
szép számmal, akik közelebb állanak a künnlevökhöz, mint a pártnak a centrumához. Mégis
leülnek ugyanahhoz a fehér asztalhoz, hogy a
tósztok áradozó hangulatában a pártnak az
egységét ünnepeljék. Aszpikkal és mártással
tömik be a fenyegető réseket, melyek az egységes párt épületén mutatkoznak. Be'hlen grófnak hallatlan politikai ügyességét mutatja, hogy
ezt a társaságot együtt tudja tartani és még
inkább, hogy egy vacsorán keresztül tudja
levezttni a kavargó indulatokat. A pártértekezlet
ugyanis veszedelmes valami. Olt beszélnek az
emberek és feszegetik a dolgokat, A vacsora
sokkal okosabb. Ott táplálkoznak és megértik
egymást. A külszint meg lehet óvni. Lészen
megint egy akol és egy pásztor.
Hogy pontosan kedd este rendeznek kibékülés! vacsorát, nem tudtuk előre. Még ma se
tudjuk, hogy nem fognak-e még viharok egy
pohár vizben lezajlani. De azt már egy hete
sejtettük és ma is fogadni mernénk egy fületten
rézpiiykébe, hogy akik a kiválást emlegették,
nem hagyják ott az egységes pártot. Eszük
ágában sincs kilépni. Erre inditja őket a politikai erőviszonyok mérlegelése és ssját jól felfogott érdekük. Nagyon jól tudják, hogy ők
addig hatalom, mig azt lehet sejteni, hogy
mögöttük áll a többségnek ereje, a kormánynak
szervezete és egész apparátusa. Tudják, hogy
addig kínálkozik lehetőség követelésük keresz ülvitclére, amig a hidat maguk mögött föl nem
égetik. Tudják, hogy az ellenzékiség kenyere
keserű és tudják azt is, hogy nagyon megfogyatkoznak, ha erre a kosztra invitálják azokat,
akik már megszokták a kormánypárti asztalok
bőséges menüjét.
Nem is a kiválásra indult a nagy nekikészűlődés, hanem a halalmi pozícióknak a párton
belül való megszerzésére. Közvetlen cél volt a
székesfőváros törvényhatósági bizottsági mandátumainak a meghosszabbítása, ahol az uralkodó többség presztízsét saját cselekedetei
erősen megtépázták és egy
választás lehetőségét veszedelmes mene tekel formájában állították elébe. Távolabbi cél az egész egységes
párt politikájának áttolása arra a vágányra,
melynek szemaforja tilosat mutat és Wild
szerint, aki ugy látszik, eléggé ösmeri a törekvéseket, biztos katasztrófához vezet.
Az olvasóra bízzuk annak megítélését, hogy
mit tartson szerencsésebb megoldásnak: azt-e,
hogy bentmaradnak, vagy azt, hogy esetleg
kiléphettek volna. Az első eset ideiglenesen
szordinót jelent, az utóbbi eset azonban tisztázta
volna a helyzetet s elválasztotta volna azokat,
akik tőlünk eltérő politikai hitet vallanak ugyan,
de nem akarnak hazardőr politikát követni,
akik egy vészes politikoi és társadalmi reakciónak
a lejtőre akarják gördíteni az ország szekerét.
Egyelőre semmi se történt. Az ügyesen hang-
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szeielt zentkar, amelyben vékonyan, vastagon
húzták és fújták a kilépőt, más melédiába
csap át. A harcias ütemek a Tofelmusik lágy
zsongásában olvadnak föl. Nem lesz pártértekez'et, hanem pártvacsora. Bizonyára föl is

80-ik szám.
köszöntik egymást. Béke lesz és egységes hangulat. Legfeljebb némelyik felköszöntő lesz oly
szép és őszinte, hogy a felköszöntött akár
válaszolhat is rá:
— Már megint kezded?

Német k ö z e l e d é s a f r a n c i á k h o z .
Slresemann, a néppárt vezére, a külügyi
bizottság elnöke fegrap figyelemreméltó cikkben
közölje a nyilvánossággá), hogy a német kormány közeledési javaslatot juttatott el Franciaországhoz. Loucheur missziója, mely által, ugy
látszik, Franciaország angol közvetítéssel Németországhoz fordul, a német javaslatra adott
válaszrak tekintendő. Mindeneseire a passzív
rezisztencia egyik sikerének tekintendő, hogy
Franciaország feladja eddigi merev magatartását
és tárgyalásokra hajlandó. Természetes, hogy
még igen n8gy nehézségeket kell legyőzni,
mielőtt a tárgyalások sikerére gondolni lehetne.
A Malin értesülése szerint komoly kilátás
van arra, hogy Anglia, Franciaország és Belgium
között szorosabb közeledés jön létre a jóvátétel kérdésében. Valószínű, hogy a jövőben
folytatandó megbeszélések serán erre vonatkozóan egységes front fog keletkezni. A Matin
rámutat arra, hogy ezek a megbeszélések nincsenek kapcsolatban Németországnak legújabb
tárgyalási kísérletével. Ha Németország elfogadható ajánlatot tenne, ezt csak a szövetségesek
egységes frontjának megvalósítása után- vizsgálják meg.
Az angol politikai 1 örökben élénk megbeszélésre an'ott alkalmat Loucheur Angolországban teti látogatása. A-títJábsh azt Irszik, hegy
a rábízott feladat abból áll, hogy a jóvátétel
kérdését és az angc!—francia viszonyt megbeszélje. Hir szerint a vezető argol államférfiak
Loucheurt arról értesítették, hogy Negybritannia
bármikor készen áll, hogy azokat a megbeszéléseket, amelyeket a Ruhr-vidék megszállása
félbeszakított, újból n> gktzdjék. Legfontosabb
eredménye Loucheur iátogatásának az, hegy

hajlandónak
nyilatkozott egy olyan összeghez
hozzájárulni, mely az angol jóvátételi tervezetben — amit Franciaország januárban nem fogadott el — megjelölt összeghez közel esik.
Ennek az engedékenységnek elismeréseképen
Nagybritannia, ugy hiszik, valamely formában a
Rajna vidéknek semlegességéhez, de nem Németországtól v&ló eiszakitásahoz hozzájárul, hogy
Franciaország ily módon a támadásoktól védve
legyen.
Millerand elnök vasárnap Rambouilletben kihallgatáson fogadta Loucheurt.
A Temps jelenti, hogy a francia kormányt
ugy eddig, mint ezentúl is két Alapelv vezeti:
elsősorban a jóvátételi fizetések követelése, még
pedig azon a módon, ahogy Poincaré miniszterelnök azt a londoni konferencián kifejtette, másodszor a francia csapatoknak a Ruhr-vidéken
v*Jó tartása mindaddig, amig a jóvátételeket
Németország meg nem fizeti.
A Petit Párisién arról értesül, hogy Poincaré
miniszterelnök hamarosan találkozik a szövetséges miniszterelnökökkel. Az első ily találkozás a legközelebbi napokban fog megtörténni,
amikor is Poincaré miniszterelnök Theunis és
Jaspsr belga miniszterekkel találkozik. Poincaré
su yt helyezett arra, hogy előbb a belga ször
veisfgeseket tájékoztassa a helyzetről. Az olasz
kormányt is áliúndó^q tájékoztatni fogják és
fel fogjak szólítani, hogy az előkészítő munkálatokban és a francia kormány által indítványozott alapon kidolgozandó közös jóvátételi tervezet elkészítésében vegyen részt.
A Ruhr-vidéken április 7-én vonatra tett
koksz mennyiség 5200 tonnára rúgott, vagyi3 a
mult hét végén elért mennyiség kétszeresére.

„Egységes*" maradi az egységes párt.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A Szeged
volt az ország egész sajtójában az első, amely
mindjárt a húsvéti ünnepek után azt hangoztatta, hogy az egységespártban nem fog
még
egyelőre megtörténni a szakadás Gömbösék és
Bethlen között és akkor ezzel a véleményével teljesen egyedül állott. Akkor még minden
sajtóorgánum befejezett ténynek mondotta, hogy
az egysége párt 10-iki értekezletén Gömbösék
kiválnak a pártból. Az események azóta a Szeged-et igazolták, mert ma már 09 százalék
valószínűség szól amelldt, hogy holnap este az
egységespárt Esterházy-utcai palotájában
nem
fog semmi sem történn\ marad minden a régiben, ha mindjárt csak rövid ideig is, hiszen a
végleges szakadást legfeljebb kitolni lehet, de
végleg eliminálni nem.
Ma este a főváros politikai köreit leginkább
Gömbös és Wolff Károly kormányzói kihallgatása
foglalkoztatta es azt beszélik, hogy ez a két
legfelsőbb audiencia nagymértékben járult a
helyzet tisztázásához, ugy hogy ezáltal még
annak a levélnek az elküldése is elmarad,
amiről szombaton és vasárnap beszéltek és
amiben Gömbös közeledett volna a miniszterelnökhöz. Természetesen még több apróbb
kényes kérdés maradt elintézetlenül, igy Eckhardt
Tibor és Zsilinszky Endre bennmaradása az egységespártban, ami kétségtelenül igen nehéz dolog,
ha n i djárt csak formai okok miatt is, azok után a
támadások utín, amelyek a Zsilinszky szerkesztésében megje'enő Szózat ban láttak napvilágot és az után a nyilatkozat után, amit Eckhardt
Tibor tett a kormányéinak személye és politi-

kája ellen. Ezek kétségtelenül nehézségek, de
bizonyos, hogy ha a fontos kérdésekben megegveztek a vezérek, ugy ezeket már könnyű lesz
áthidalni.
A Bethlen-kormány és politikája nagy győzelmet aratott most, hogy a szélső fajvédő csoport kénytelen volt magát kényre-kedvre megadni és bennmaradni az egységes pártban, de
talán ennek a nagy győzelemnek az elmaradása többet jelentett volna, mert ha most
a szélső antiszemita elemek tényleg kiváltak
volna a pártból, az csak nyereség lett volna
Bethlen István gróf és párthívei számára,
mert az öt- hat kiválás után homogén és
valóban egységes párt maradt volna vissza,
igy pedig Gömbösék belülről próbálhatják majd
megbontani a párt egységét a kisgazda képvi
selők lekapcsolásával, amire semmi reményük
nem lehetne, ha kívülről az ellenzéki padsorokból próbálkoznának meg vele. Ma mi idézhetjük Eckhardt szavait: A kormány kétségtelenül nagy győzelmet aratott, csak attól tartunk,
hogy még egy ilyen győzelem és ugy ő, mint
a kormányzati rendszere megbukott.
Bizalom — kikötésekkel.
Budapest főváros törvényhatósága ma délután tárgyalta rendkívüli közgyűlésében Horváth Károlynak (kereszténypárti) a márciusi
tüntetések kapcsán beadott indítványát, hogy a
köztörvényható ág szavazzon bizalmat a kormánynak. Horváth Károly ma hangoztatta, hogy
az ország vezetésire csak olyan kormány hivatott, mely az állam tekintélyét kellő eréllyel ér-
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vényesiti és a polgári szabadságot megvédelmezi. mány ezirányban vána't programját minién
Az ország újjáépítése és felvirágoztatása csak akadály dacára is keresztül viszi. A fő /áros
békés és komoly munkával lehetséges. Bethlen közönsége kötelességének tartja abban az irányIstván gróf kormánya valóban ezeket a célokat bán ís felhívni a kormány figyelmét, hogy a
szolgálja, ezért terjesztette ő elő a kormány gaadas.*gi élet egészséges fejlődésének útjában
iiánli bizalmalnyilvánitó indítványát.
álló akadályokat mielőbb elhárítva, a szűk ége«
Dr. Baracs Mtrcell (Jemokrala) készséggel reformokat gazdasági téren is fogana'ositani
járul az indítványhoz, mert ez alkalmas arra, fogjj. Azon hitben, hogy a kormány a főváros
tiogy az országban mindenki megértse, hogy polgárságának kivinalmait mielőbb nyomatékos
itt nincs más ur, mint a törvény, nincs más mérlegelés tárgyává te«i, a főváros közönsége
hatalom, mint a törvény hatalma. Ar az idö- bizalommal néz Bethlen István minisztereinők
p )nt elmúlt, amikor társadalmi szervezeteknek kormányzati működése elé.
xellett a helyzetet megmenteni. Ma törvényei
Az ellenzék Horváth Károly inditvá lyára névkormány van és nem türiietö, hogy egyes szer- szerinti szavazást kér. Ennek az eredményeként
vezetek furakodjanak a kormány és a polgár- a Horváth-féle indítványt 85 szavazattal
26
ság közé.
ellenében elvetették, Csilléry javaslatát azonban
Márkus Jenő (demokrata) Horváth inditvá.iya a közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
mellett, hóthy Vilmos (demokrata) az indítvány
Éppen a legjobb pillanatban jött ez a furcsa
ellen szólott. Dr. Csilléry András külön indít- „biza mt" szavazat ma, amt«or <s Belhlea-poliványt terjeszt elö, mely a többek köpött ezeket tika döntő győzelmei aratott a széiső antiszemondja:
mitizmus fölött, u ;y hisszük, ez azután vé?leg
— A keresztény nemzeti irányiat következetes meep csételte azt,
hogy a kormány
rgm
érvényesítése a nemzet föllámasztásának egye- ' hosszabbítja meg semmi kö ülmények köTött
düli záloga. A főváros közönsége annak az • ennek a fővárosi törvényhatóságnak a mandáerős reményének adott kifejezést, hogy a kor- I tumát.

„Szeged mindig mostoha gyereke volt a kormánynak".
(A Szeged tudósítójától.) A polgármesterek
állandó választmányának elnöki tanácsa pénteken foglalkozott a városok háztartásának rendezéséről szóló törvénytervezettel, szombaton
pedig maga a választmány foglalkozott a kérdéssel. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester,
aki még kedden felutazott Budapestre, mindkét
tanácskozáson résztvett. Munkatársunk kérdésére a következőképen nyilatkozott:
^ — A teljes választmány szombati ülésén
Ébert Ferenc, Győr város pénzügyi tanácsnoka
igen alapos kritikával illette a törvénytervezetet, amelyet Lukács Ödön miniszteri tanácsos
jelenlétében tárgyaltunk le. A tárgyalás csak
általános jellegű volt, részletesen tiz nap múlva
tárgyaljuk tovább. Az az impresszióm, hogy
i bből a tervezetből föltétlenül törvény lesz, mert
a kormány a városi tisztviselőktől mindenféle
állami segélyt meg akar vonni. Kárpótlásul átenged ugyan néhány jövedelemforrást, a kereseti adót, néhány fogyasztási adónemet és a
forgalmi adó töredékét, de mindez alig fedezi
a ránk háramló tehertöbblet ötven-hatvan százalékát. A rendelettervezetben ott van a f»lsum
és ott derül ki a szűk látókör, ahol az áthárítást megindokolja a miniszter. Az indokolás azt
mondja ugyanis, hogy a háború előtt a város
»>ját erejéből javadalmazta tisztviselőit és igy
most is a saját erejéből javadalmazza. A tervezet készítője azonban megfeledkezett arról, hogy
á háború előtt normális gazdasági viszonyok

Tiltakozó

voltak, most azonban nagyon messze vagyunk
a normális viszonyoktól. A bankóprés pedig a
kormány kezében van, ha föl akarja emelni az
állami tisztviselők fizetését, egyszerűen megindiihatja a bankóprést. A városi tisztviselők a
bankóprés áldásaiból — a törvénytervezet értelmében — nem részesülnek, sőt a bankótermelés egyenesen megkárosítja a várost, amennyiben a rendelkezésére álló pénz értékét és vásárlóerejét csökkenti. A jelen'egi viszonyok közt
a kormány által fölajánlott kárpótlás az átruházott teher felét fedezi, ez az arány azonban a
várható drágalás miatt még súlyosabbá válik,
az átengedett jövedelemforrások ugyanis szigorúan • korlátozottak. A törvénytervezet csak a
fővárosnak kedvez, ott a kárpótlás tényleg kárpótlás, de a vidéki városok és köztük Szeged,
leginkább épp olyan mostoha gyereke az államnak, mint amilyen mindig volt.
— Hát mégis, honnan veszi a város az áthárított tehertöbblet fedezetét? — kérdeztük a
polgármestertől.
— Majd csak megleszünk valahogy — válaszolta reménykedve a polgármester —, különben ezt majd akkor mondom meg. Ha tudnám, hogy a jövő hónapban mit csinál a város . . . De ezt se tudom.
Beszéltünk még a földbíremelésről. A polgármester is elismerte, hogy ez lenne az egyedüli
megoldás, de azért méijis idegenkedik tőle . . .

a Devizaközpont ellen.
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meghallgassam, amit Önök kívánnak. Kijelenthetem, hogy a mai állapot fenn nem
tartható.
Ezért minden igyekezetünk az, hogy Önökön
keresztül az országon segítsünk. Egészen bizonyos, hogy rövid idő alait megtaláljuk azt a
módot is, amellyel segiteni tudunk.
Vértes Emil polemizált T^bakoviccsal. Vissza
kell állítani a szabad forgalmat. Ezután Szterényi
József báró zárószavaival a gyűlés véget ért.

A biblia és Tihanyi tanár ur.
A Szeged húsvéti számában népszerű formában, a nagyközönség szánára irva egy
bibliai tárgyú cikkem jeleit meg. Természe eaen nem spákelheltem agyon idézetekkel éa
magyarázó jegyzetekkel. Egy hétre rá Tihanyi
Béla tanár ur, akit se személye, se tudományos
működése szerint nincs szerencsém ismerni,
egy másik iap hasábjain mórges kis főrmedvényt eresztett meg ellenem.
írásbeli dolgozatára a következők a ns gjegyzéseim :
Napilapok fudományo3 polémiák folytatására
nem alkalmasak, különösen, ha a két fél írásai
különböző lapokban j lennek meg s inások
olvassák az egyiket és a másikat. Legfőként
pedig akkor nem, ha az úgynevezett bíráló
sejtet, célozgat, idegen könyvek lapszámait
idézgeti, mintha mások szellemi tulajdonával
valami borzalmas atrocitás történt volna.
Ha arról van szó, hogy könyvcimeket idézzünk, megtehetném éppen ugy, mint Tihanyi
tanár ur teszi. Józan ember azonban anélkül
is tudja, hogy a mult dolgok megírása nem
olyan, mint a természettudomány, ahol uj, meg
uj felfedezések követik egymást. Megtörtént
események nem változnak, legföljebb a szempontok, amelyek szerint m?gitélix őket. Ezt a
tanár ur bölcsen és tudatosan elhallgatja. Ellenben megható célzatossággal „kiírásnak" nevezi,
mikor ismertetem, hogy mi volt a fáraók negyedfélezer esztendős könyvtárában, vagy mikor
olyan közhelyekről beszélek, amelyek azonosak
minden szakkönyvben, amely a keleti népek
ókorával foglalkozik.
Van egy szkeptikus kérdésem, amely, nem
tudom miért, különösen fáj Tihanyi tanár urnák. Hogv szerepelhetnek a héberek Egyiptomból való kivonulásuk előtt Kánaán f ö l d j é t ?
Szerinte erre az elemi iskolásgyerek is megfelelhet. Még címeket is idéz a tanár ur, ahol
erre a feleletet megtalálhatom. A címeket ismerem én is, de a feleletek nem elégítenek ki.
Sajnos, azért nem voltam abban a helyzetben,
hogy a feleleteket a tanár ur tudományos terminológiája szerint kiírhassam.
Némi elcsúszással Tihanyi tanár ur azt
állitja rólam, hogy én a bibliát Herakles munkáival és az argonau'ák hadjáratával állítom
egy sorba. Aki olvasni tud és olvasni akar, az
előtt egy percig se lehet kétségben, hogy ezt a
kifejezést én a hébereknek a történelmi idők
előtti vándorlásaira vonatkoztattam. Ebben a
bírálói nekilendülésben p dig kár Tihanyi tanár
urnák égpen Chamberlainre hivatkozni, aki
monstruózus szemitomániá- nak mondja, hopy
Krisztu t az ószövetség alapján magyarázzák és
felveti a kérdést: Wo in aller Welt sieht man
einen einzi«en unserer nach Weltanschauung
ringenden Denker nach dem Altén Testament
greifen? Chamberlain antiszemitizmusa kedves
lehet sokak előtt, de általa bizonyítani a bibliát, aki logikájának következetességében szakit
az ószövetséggel, kegyesrendi tanár részéről
legalább is kissé kü'önös.
Egyebekben tudományos kérdések megvitatására szívesen szóba állok bárkivel, Tihanyi
tanár úrral is. Magamra nézve azonban kötelezőnek ismerem az irodalmi tisztesség és tudományos jóhiszeműség szabályait.
A bibliáról lehetnek eltérők a vélemények.
Abban azonban az egész müveit világ megegyezik, hogy fajsúlyt illetőleg egy könyv se
mérkőzhetik vele, nála nagyobb
befolyást
semmiféle irá3 nem gyakorolt kulfuránkra és
civilizációnkra és nem szorult rá Tihanyi tanár
ur protekciójára
Dr. Tonelli Sándor.

A pesti Llqyd-palota nagytermében vasárnap | ismerés, mint gáncs illeti azért a titáni feüzdedélelőtt összegyűltek Magyarország
minden ; lemért, amit a magyar gazdasági é'et szolgárészéről, hogy országos tiltakozó nagygyü'ést latában kifejlett. Sajnálatraméltó áldozata ez a
tartsanak a már katasztrofálissá vált helyzet szerv annak a gazdasági poliiikának, a téves
miatt, amennyiben a kereskedőknek a Deviza- közirányzatnak, amely most uralkodik. Véleméközpont az ulóbbi időben egyáltalán nem szol- nyem szerint, ha a politika a gazdasági életet
gáltatja ki a szükséges devizát.
a maga céljaira akarta felkisználni, mindig a
Szterényi József báró nyitotta meg a gyűlést. gazdasági élet vallotta ennek persze kárát és
A magyar kereskedelem — mondotta — soha- azzal az ország. Legyen vége a jelszavak polisem követelt magának jogokat a többi gazda- tikájának. Az országot csak egy mérsékeli
sási ág rovására. A kereskedelem
kapcsolhatja egységes szilárd alapokon nyugvó gazdasági
be Magyarországot újból a világforgalomba és irányzat mentheti meg, amelyben a polgárok
fontos, hogy ne zárkózzunk el a kü.földtől. k-irölive dolgoznak a munkástársadalommal.
Meg kell védemen a magyar kereskedelmet azzal Fokozatosan meg kell szabadítani az országot
a súlyos váddal szemben, hogy az a maga a kötött gazdasági rendszertől.
anyagi érdekeit szembeállítani akarná az állam
Szász Pál, az OMKE főtitkára terjesztette elő
pénzügyi érdekeivel. Történnek hibák, vannak ezután a gyűlés határozati javaslatát, amely
visszaélések, azonban ezek kiirtására saját megállapítja, hogy a nagygyűlés követeli a
érdekünkből kell hozzáfognunk, hogy kiirtsuk De izaközpont megszüntetését. Többen szóltak
azt a férget, amely bennünket is pusztít. Ez a hozzá a határozati javaslathoz, majd Tabakoharc, amely most folyik, részben azt a célt is vics Dusán, a Devizcközpont vezérigazgatója
szolgálja, hogy a külföld bizalmát visszaszerez- válaszolt a panaszokra. Kijelentette, hogy jól
zük, a magyar korona értékét fölemeljük, vagy esett neki a szigoxu kritika hallása, ami azonlegalább is stabilizáljuk. A külföldön az a téves ban a Deviiaközporittal szemben nem teljesen
hit van elterjedve, hogy Magyarország nem jogosult. Végig ment a Devizaközpont működéakarja megfizetni tartozásait. A nagy baj forrása sén megindulása óta és kijelentette, hogy január
nem a rosszakarat, nem a hozzáértés hiánya a óta azért nem áll kellő fizetési eszköz a köz— Ankét a munliásbiztositás reformjáról.
Devizaközpont részéről. Ennek oka nem a pont rendelkezésére, mert a kivitel megakadt.
A
munkásbiztositás reformtervezete ügyében
végrehajtási szervek hibájában keresendő, hanem Hogy többet nem tudott kiutalni, az nem a
azokban, akik a mai helyzetet előidézték. A központ hibája, hanem a gazdasági helyzet kedden délután négy órakor ankét lesz a keDevizaközpontot működéséért tehát inkább el- i bűne. Azért jöttem id; — folytatta, — hogy I reskedelmi és iparkamara gyüléstermében.
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Április végén tartják meg az uj keleti konferenciát.
A török válás?, melyei Adnám bég este nyújtott át, mérsékelt hangú A válasz bizonyos feltételebet szab meg a gazdasági és pénzügyi
kérdésekre, a vegyes itélőszékekre és a külföldiekre vonatkozó biztosítékot illetően. A lausannei
konferencia összehívását április 23 ra ajánlja.
Adnám bég holnsp An^orába utazik, hogy a"
kormánnyal az alkoholtilalomról, a főmegbizottak részéről felállított kikötésekről és a választásokról tanácskozzék.
A nemzetgyűlés ma nevezi ki a lausannei
török delegáció tagjait. Ha a konferencia megnyitó napjául április 23-át elfogadják, akkor a

delegáció ennek a hétnek végén utazik el
Lausanneba.
A Daily Mail jelenti Konstantinápolyból: 12
órai tanácskozás után Kemal basa és barátai
Néppárt néven uj párlot alakítottak. Az uj párt
manifesztumot tett közzé, amelyben kijelenti,
hogy az uj nemzetgyűlés
dolga nem a hadviselés, hanem a béke megteremtése lesz. A pirt
programján a többi között a szultanálus állandó
megszüntetése, a katonai szolgálat korlátozása,
továbbá a konstantinápolyi kormány megszüntetése és a tartalékos tisztek és állástalan hivatalnok segélyének megszavazása.

üfírelc
— Popper L. Mór meghalt. A régi szegedi
kereskedők közül, akik megalapozták a város
kereskedelmi életét és akik értéket és súlyt adtak a sze,edi kereskedelem fejlődéséne!?, eltávozod az élők sorából Popper L. Mór, a
Scheinberger és Popper cég vezető beltagja, aki
egyesitette magában a példaadó munkás kereskedő és a jóhajlamu ember minden erényeit. Popp?r L Mór mír az árviz előtti időben is számottevő tényezője volt a város kereskedelmi életének és a muló idővel szorgalmas munkásságával egyre f jlesztetle börkereskedő üzletüket és mind szélesebb alapokra fektette. Pár év elő t mega'apüotta a délvidék legnagyobb üzem l bőrgyárát, amely „Orion" név
alatt működik és amely versenyképes gyártmányaival a magyar ipar kiválóságát és életképességé' hirdeti és igazolja. A szakmában ezzel
az alapításával nagy munkalehetőséget mozdított elő, aminek szociáhs értékeit n m lehet
eléggé hangoztatni. Az elhunyt nem tartozott a
fórumon szereplő kereskedők közé, az ő értékes munkásság az üzletkörére szorítkozott és
a város kereskedelmi életének kialakítására és
megerősítésére. Azonban minden érde'-telte, ami
a váró; belső életévei volt kapcsolatos. Pár
évtizeddel ezelőtt még társaságbeli életet élt és
meghitt barátság fűzte a piarista rendház tagjaihoz, akiknek áldásos és kulturális működését
nálánál j bban senki sem ér ékelte. Emberszeretetét ékesen bizonyítja, hogy életeleme volt a jótékonyság, amit hangtalanul és kötelességszerűen
teljesített, a szívbeli, jó emberek szokása szerint. Sok könnyet száritolt fel és bőségesen
adoít aböól, amit neki az Isten adott. Az tlkalmazoltjiinak nemcsak főnöke volt,
hanem
munkatársa és atyai jóbárátja. Noha az érvényesülést nem kereste, több fontos pozíciót
töltött be a város kereskedel ni intézményeiben.
A ^törvényhatóságnak is tagja volt, ezenkívül
a Kereskedelmi és Iparkamarának beltagja, a
volt Osztrák-Magyar Banknak váltóbiraló, a
Szegedi Kereskedelmi és Iparbanknak felügyelőbizottsági tagja és tevékeny munkása számos
jótékony egyesületnek. Mióta a felesége elhunyt,
visszavonult életet élt. Pár év óta egyre betegeskedett és baja mindjobban elhatalmasodott,
ugy, hogy az üzleti tevékenységtől is vissza
kellett vonulnia. Szenvedéseitől ma délután 6
órakor váltotta meg a halál. Tisztes kart, 75
évet élt és ezt az időt tisztességes, örökös és
a közre is hasznos munkában töltötte el. Elhunytát Ferenc fián kivül Hermina, Irén, Aranka,
Juliska és Anna leányai, nagyszámú rokonság
és a tisztelők, barátok serege gyászolja. Temetése szerdán délután 4 órakor lesz a zsidó
terneíő cinterméböi.

|
— A Máv. u j tarifájo. Megje'ent a vasúti
; tarifaeme'és rendelete. A személyforgalomban
| 50%-os az emelés és a tisztviselő és munkádjegyeket is ennek megfele'ően emelték A teherárúforg^Iomban 20—300%-os az emelés. A
hazai szén szállítási diját 300%-kai emelték.
A fáét 150% kai emelték. Kedvezményes árban
szál itják Budapestre a friss főzeléket, káposztát,
\ sárgarépát. A tojás szállítási diját is felemelték.
A bor és sör szállítási árai 100% helyeit
25%-kal emelkednek. Az ásványvíz 80% helyett
60%-kaI emelkedik. Az uj díjszabás pén'eken,
16-án lép életbe.
— M ^repedezett Lázár Gyö gy síremléke. A vár >s tanácsa m*g az öszszel elkészíttette Lázár György dr. néhai polgármester síremlékét, A siremlé< leleplezését április 24-éri
tűzték ki. Most jelentették a polgármeslernek,
hogy a firemlék nem állta ki a téli fagyokat,
erősen megrepedezett, ugy hogy ha sürgősen
ki nem javítják, a leleplezést isméi el kell
halasztani. A polgármester valószínűleg felhívja
a síremlék építőjét, hogy a megrongálódott
siremléket haladéktalanul hozza rendbe.
— „MegbÜnteíib, mert dolgozik." Nem
csalás, nem ámítás ez a cim, — mondaná valami vásári c uJamuíogató, — hanem szomorú
valóság, smely megtörtént a múltban is és
megtörténhetik a jövőben is. ha sürgősen nem
• változtatnak a helyzelen. Van ugyanis valami
kormányrendedet, amely kimondja, hogy az a
nyugdíjas közalkalmazott, akinek a nyugdiján
kivül hitezer koronái meghaiidó jövedelme van,
nem kap természetbeni ellátást. A természetbeni
ellátás ma már a tisztviselő-fizetésed nagyobbik felét jelenti éi- igy azok a nyugdíjasok,
akik a legnagyobb lemondással sem tudják
nyugdijukat beosztani, nem nézhetnek más jövedelemforrás ulán, mert azzal még jobban
csökkenne a jövedelmük, amennyiben elvesri! tenék a természetbeni e Htást. Hitezer koronánál
al.c onyabb havi jövedelem ugyanis a jelenlegi
viszonyok között már a képtelenséggel határos.
Ez a visszás állapot gyakran teremi jellegzetes
helyzeteket. Igy a város egyik hivatalnoknője,
aki nyugalmazoti állami óvónő, most beadványt
intézett a tanácshoz és a tanács hozzájárulását
kérte ahhoz, hogy lemondhasson a várostól
kapott hatezer koronán felüli jövedelméről, mert
különben elveszíti a természetbeni ellátást. A
tanács előbb tanács'alanul hallgatott a szokatlan
kérelem f)lölt, de később azután mégis kimondotta, hogy teljesiti a kérelmet. A határozat
kimondása után röppent el az egyik tanácsnok
ajkáról ez a cimben idézett igazság, hogy
„megbüntetik, mert dolgozik "

— Nem veszi meg a v á r o s a Kossuth—
K r e i t h - n m z e u m o t . Párdy Imréné, Kreith Bála
gróf özvegye néhány nappal ezelőtt levelet intézett a város polgármesteréhez és a tulajdonában lévő negyvennyolcas ereklyéket és Kossuthmuzeumát tizmiilió koronáért megvételre ajánlja
fel. „A kegyelet — úgymond — nem engedi,
hogy ezen ereklyéknek ne méltó helyet keressen" és ezért ajánlja fel a városi muzeum
számára, mielőtt még más irányban is tenne
ajánlatot. A tanács hétfőn foglalkozott az
ajánlattal és ugy határozott, hogy udvarias
hangú levelet intéz Kreilh Béla gróf özvegyéhez és értesiti, hogy a város szűkös anyagi
helyzete miatt az ajánlatot nem fogadhatja el.
— A Meteorologial Intézet időprognózisa:
Változékony idő várható, sok helyült csapadékkal, lényeges hővaltozás nélkül.

— A F e h ő t i a z a p a r t kifeövezéae. A lanács
— mint ismeretes — nem régen akceptálva a
felsőüszapará iparvállalatok jogos és méltányos
kívánságát, elrendelte a felsötiszaparti u vonal
ujrakövezését, de kikötö te, hogy az érdekeit
iparvállalatok az általuk fizetendő kövezetvám
t rhére előlegként fizessenek be a viros pénztárába kétmillió koronát. Ehhez az érdeketek
hozzá is járultak, azonban eddig mindössze
négy iparvillalat fizette be a rája es5 részt és
igy csak nyolcszázötvenezer korona gyűlt össze
a két millióból A tanács hétfői ülésén kimondotta, hogy mindaddig nem engedi meg az
utcaköve ési munka megkezdését, amig a két
milliót be nem fizetik.
Arany, exfiatbeváltáa Tóthnál, Kölcsey-utca 7. 379
M i n d e n n e m ű gépjavítást, villany- és gázszerelést
legpontosabban készit Havas mérnök, Fodor-utca 2.
Telefon 17—79.
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— Dr. Berger Mór temetése. Eltemették a
jó orvost és jó embert, aki mig itt járt közöttünk, a foglalkozás teljesítésének mintaképe
volt és megtestesítője az emberszeretetnek.
Nemcsak orvosa volt a betegeinek, hanem
támogatója is mindazoknak, akik arra rászorultak. Dr. Berger Mórnak ebben a városban csak
barátai és tisztelői voltak és ez a tény megmutatkozott mai végtisztességén. A gyászház
megtelt az emberek sokaságával, akik elkísérték végső útjára a jó orvost, az erényekben
gazdag embert, aki három évtizeden keresztül
elévülhetetlen érdemeket szerzett a város közegészségügye körül. A gyászszertartást dr. Löw
Immánuel végezte, aki komprimált mondatokban rajzolta meg az elhunyt orvosi működését
és emberi megnyilvánulásait. A Szegedi Orvos
Egyesület és a vírosi közkórház orvosai n. vébe 1 dr. Boros József egészségügyi főtanácsos
és a kórház igazgatója a szeretet és megbecsülés melegségével búcsúztatta az elhunytat,
a példás munka'ársat és a munkás és egyetértést kereső kartársat. Az érzéstől átitatott beszéd után megindult a gyászmenet a zeirió
temetőbe, ahol megpihenés e talál az örökös
munkában élt dr. Berger Mór, a város régi
orvosa.
— A zászló tisztelete. A független Magyarország örök szimbóluma neindig a trikolór volf,
valamiíor üldözött, meggyalázott szimbólum,
de ma már, amikor a függetlenségi eszme a
háború és a forradalmak viharai után valóra
vált, szentebb, tiszteletreméltóbb, mint valaha
volt. A zászló tisztelete, vallás- és pártkülönbség nélküli tiszteiele, a belső egység és a nemzeti érzés legszebb dokumentálása, amelynek
hatása a külföldre el nem maradhat. Tiszteljük
a magyar trikolórt I
— A s z o m b a t h e l y i királylátogatás e p i l ó g u s a .
Beniczky Ödön volt belügyminisztert, aki a király szombathelyi látogatása után támadást intézett az Az Újság
hasábjain több politikus ellen, a budapesti büntetőtörvényszék sajtó utján elkövetett hatrendbeli rágalmazás vétsége cimén összesen 42.000 korona pénzbüntetésre itélte. Felebbezés folytán az ügy a tábla elé
került, ahol a törvényszék Ítéletét megsemmisítették és
Beniczkyt háromrendbeli sajtó utján elkövetett becsületsértés vétsége ci nén kéthánapi fogházra és 8000
korona pénzbüntetésre itélte.

— A városi ttb/üviselők rendkívüli segélye.
A városi tisztviselők rendkívüli segélyére vonatkozó miniszteri rendelet még mindig nem érkezett meg, pedig egy hónappal ezelőtt, amikor
az állami alkalmazottak rendkívüli segélyét felemelték, a miniszteri rendelet ugy in'ézkedett,
hogy a városi alkalmazottak rendkívüli segélyét
rövidesen kiadandó külön rendeletben szabályozza majd a belügyminiszter. A beígért rende'et késése mindinkább erősbödő nyugtalanságot okoz a városi tisztviselők körében. A
tisztviselők egyesülete most beadványt intézett
a tanácshoz és kéri, hogy sürgesse meg a város
a rendeletet, mert a növekedő drágaság miatt
az elma adt illetménykülönbözet értéke állandóan csökken. Addig is azt hiszi az egyesület,
hogy ezt a diferenciát a város utalja ki előlegképen. A tanács ugy határozott, hogy a kérelem fölött egyelőre nem dönt, mivel a polgármester bejelentette, hogy szerdán a városok
kongresszusa küldöttségileg keresi fel ebben az
ügyben a belügyminisztert.
— R t q u i e m IV. Károlyért. Kedden délelőtt 10 órakor Várhelyi József pápai prelátus
gyászmisét mond a belvárosi templomban IV.
Károly halálának évfordulója alkalmából. Az
istentiszteleten a város hatóságát dr. Somogyi
Szilveszter polgármester, dr. Rack Lipót és dr.
Szendrey Jenő tanácsnokok képviselik.
— Nem k i p t ö b b segélyt az idén a színigazgató. A város tanácsa hétfőn foglalkozott
a színigazgatónak azzal a szinügyi bizottság
által is támogatott beadványával, amelyben
ujabb félmillió segélyt kért a várostó1. A tanács
a kérelmet minden hosszabb tárgyalás nélkül
elutasította. A jövő évi fíltés átvállalására vonatkozó kívánság ügyében pedig ugy határozott a tanács, hogy majd később határoz,
egyelőre nem foglalkozik vele.
— A vásárhelyi ga dsgyülía. Az országos
gazdaszövetség kerületi gyűlését vasárnap délután
tartotta meg HidmezővJsírhelyen, a
Feketesas nagytermében. A közgyűlés több
mezőgazdasági kérdéssel foglalkozott. A gyűlés
u án bankett voh sok pohárköszöntővel.
Kállay dr. | o g l s z e m i n á r i u m a P a l l a r l c i n l - n t c a
3 alatt fogad e g é s z nap. T e l e f o n 89.
ra
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SZEQBD
- Az olasz király lányának esküvője. Jolanda
hercegnő esküvőjéről az olasz lapok a következő részleteket közlik: Jolanda hercegnő reggel 9 órakor hagyta
el lakosztályát és szülei lakosztályát kereste fel. Az
esküvői menet innen indult ki reggel háromnegyed !o
órakor. Jolanda hercegnő fehér crépe maroquine ruhába
volt öltözve, fehér fátyollal bontva. Heiena királyasszony, Marguerita királyné, valamint a többi hercegnők is mind fehér ruhát visellek. Az esküvőt a nagykövetek fogadótermébe tartották meg, ahol a polgári
szertartás játszódott le. A nagyterem japáni vázókban
elhelyezett azaléákkal, orchideákkal és cseresznyevirágokkal volt diszitve. A meghívottak számára alig volt
elegendő hely a teremben, amely zsúfolásig megtelt.
Az olasz kormány élén Mussolini miniszterelnök
jelent meg fascista-őltözékben. A polgári szertartás
pontban lo órakor kezdődött, amikor az esküvői
menet a király vezetésével
a terembe vonult.
A király vezette be karján Jolanda hercegnőt, utána
következett a királyné a vőlegény karján, a ki ályi család tagjai, Konrád bajor herceg és egyéb főméltóságok.
A polgári szertartás befejeztével a király cerclet tartott
és utina a menet a király vezetése alatt átment a
Paolina-kápolnába. A Paolina-kápolnában a királyi pár
az oltártól jobbra eső királyi emelvényen foglalt h<"
helyet,
a királyi
irályi család többi tagjai pedig a balra lévő emelvényen. Az egyházi szertarti
tartást monsignore Peccaria tartóttá, aki hosszabb beszéd keretében áldotta meg a
jegyespár frigyét. A hercegnő esküvőjének emlékére a
yuirinál személyzete között 5o ezüst- és lo aranyórát
osztottak ki, melyek mindegyike monogramjával volt
ellátva.

— A tűzoltó parancsnok ruhája. Nem
régen nagyon kínos helyzetnek vált okozójává
a tek. tanácsban a tűzoltó parancsnok ruhája.
Kiderült ugyanis, hogy a magisz'rátus
tudtán
kivül elfogadott egy olyan értelmű előterjesztést, amellyel a tűzoltó parancsnak számára az
eddigi ruhaátalány helyett természetbeni ruha
kiutalását engedélyezte. Ez a határozat pedig
homlokegyenest ellenkezik a szervezeti szabályrendelettel. Amikor a határozat végrehajtására
került volna a sor, először a tanács egyik tagja,
majd utána a többség is meglepetten konstatálta, hogy az egészről nincsen semmi tudomása. A polgármester, akinek az aláirása
szentesitésképen ott ékeskedett a rejtelmes határozat alatt, hogy megmentse a helyzetet,
amikor már nagyon fonóvá vált a hangulat,
levette a napirendről a kényes ügyet. Azóta kihűlt és most kellőkép fölmelegítve ismét foglalkozott vele a tanács. Hosszas vita és a részletek
pontos megvilágítása után ugy hitároztak, hogy
a tűzoltó parancsnoknak mCgis megadják :
természetbeni ruhát, de t l ő : b kikérik hozzá a
közgyűlés jóváhagyását, mert a haürozat szabályrendele:-módositást jelent.
Lubin^zky Tibi, Manci és Lillyke azok a
világhirü csodagyermekszinészek, akiknek a hire
Amerikába is eljutott, s julius hónapban már
az uj világban mutatják be művészetüket
szüleikkel együtt. Amerikába való elindulásuk
előtt egy rövid magyarorsiági tournét tarlanak.
A Belvárosi Mozi igazgatóságának sikerült két
napra megnyerni a hires kis művészeket, akik
12 én és 13-án, csütörtökön és pénteken d. u.
fél 6 és este 9 órakor lépnek fel a Mozi helyiségében. Jegyek előre válthatók a Mo:i elővételi pénztáránál, telefon 5—82. Tekintettel az
óriási érdeklődésre, ajánlatos a jegyekről előre
gondoskodni.
— A B a r o s s - s z ö v e t s é g közgyűlése. A
B:ross-szövetség szegedi fiókja vasárnap délután tartotta a városháza közgyűlési termében
évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen Cziegler
Arnold elnökölt, a budapesti központ képviseletében pedig Kossalka János egyetemi tanár
és Rausch Aladár jelentek meg. Kimondotta a
szőve ség, hogy a kulfuszkormánytól a szegedi
egyetemnek közgazdasági fakultással való kibővítését kéri. Este a Prófétában bankett volt.

C * t r \ f \ h í > i - elsőrendű kivijeiben,
U J J U K C l mérsékelt árban k é szit TÓth y Iskola-utca 14. szám.
(Suhajda cukrászdával szemben.) 3I4

— KÜLFÖLD. Memel mellett Spitzhut-birtokon ma
nagygyűlés volt, amit a rendőri kirendeltség szétoszlatott. Egy 29 éves lakatos fejlövés következtében meghalt. Egy munkás és egy asszony súlyosan megsebesült. Vasárnapra virradó éjjel Memel egyik nyilt utcáján egy embert agyonlőttek és egy másikat haslövéssel
súlyosan megsebesítettek. Valószínű, hogy az áldozatok nem tudtak arról a szombat délután kiadott tilalomról, amely szerint éjszaka tilos az utcán járni, Hir
szerint számos letartóztatás történt. — India legtöbb
tartományában pestisjárvány dühöng. Március első felében nyolcezer ember halt meg pestisben.

— A p o s t á t o k k u i i u r d é l u t á n j a . Intim, kedves és szép kulturdélután! rendezett vasárnap
délután a szegedi posta- és távirósjemélyzet az
állami leánygimnázium tornatermében. A nagyközönség érthetetlenül távoltartotta magát a
szépen sikerült és nivóí kuiturünnepélytől, pedig beléptidijat sem szedtek a derék postások.
Énekszámok, szavalatok, zongoraszámok töltötték ki a szépen összeállított műsort.

Belvárosi Mozi

T e l e f o n : Pénztár

Igazgatóság

258.
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KRISZTUS

Jézus születése, szenvedése, halála és feltámadása
4 fejezetben.
Azonkívül:

\/

IC IE3I ufSk* ZEF3.

Amerikai Goldwyn-dráma 6 felvonásban.
Főszereplő: BARBARA
KASTLETON.

Vlavezetékét Feketénél készíttesse. Tel. 10-72. 355b

K e r e a k e d d k i s I p a r o s o k nyomtatványszükségletüket a Délmagyarország
Hirlap és
Nyomdavállalatnál szerezzék be. Telefon 16-34.

582.

Egyidejűleg:

A vadkacsa románca.
Kitűnő amerikai burleszk 2 felvonásban.

<s

Művészei*

Előadások

k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.

HAH

A azinhá? heti műsora :
Kedd: Bajadér, operett.
Szerda: Bajadér, operett.
Csütörtök: Bajadér, operett.
Péntek: Bajadér, operett.
Szombat: Bajadér, operett.
Vasárnap délután : Bergengócia, este: Bajadér.

. Egyházzenei hangverseny.
Pár év elölt kezdték nálunk meghonosítani
az egyházzenei hangversenyeket, amelyeknek
minden alkalommal nagy és áhítatos közönségük akadt. A nagyszerű és sikeres kezdés után
azonban jókora szünet állt be, mig végre a
Szeged-rókusi templom harangbizottsága ma
délután König Péter zeneiskolaigazgatói működése hu zéves fordulójára, minden tekintetben
sikerűit és színvonalon álló egyházzenei hangversenyt rendezett. A kettős cél: a rókusi
templom harangjának be-zerzése és König Péter két évtizedes eredményes működésének
megür.neplése, eléretett és jólesően regi ztrálhatjuk, hogy mind a két alkalommal élni tudott a közönség. A rókusi templom, ahol megkezdték a zenei kulturát szolgáló egyházzenei
hangversenyeket, a mai hangversenyre színültig
megtelt áhítatos közönséggel, amely nagy szépségeket talált a dus műsorban és a műsorszámok pompás megszólaltatásában. Elsőnek
König Péter orgonán előadta Reger: Capriccioját, majd Fichtner: Air-jét gordonkán Telbis
István. Hubay: Adaggio-ját a városi zeneiskola
hegedütanszakának növendékei szólaltatták meg
pompásan, mig König: Mise-jét a Máv. „Hazánk Dalkör"-e, Magyar Rezső vezényletemellett. A befejező szám König: Siabat Mater e
volt, magánénekkel, nőikarral, vonós-zenekarral
és orgonskisérettel. A pompás alkotásnak mind
a négy része kiválóan érvényesült
az összhangzatos és jól készült előadásban, amelyet a
s z e n ő maga vezényelt. Kívánatos lenne, ha
minél gyakrabban rendeznék az egyházzenei
hangversenyeket, amelyeknek nagy hallgatóságuk van már is és amelyek előnyére szolgálhatnak zenei kultúránknak.
* Veszprémi Hegyi Emánuel zongoraművész m i i hangversenye a Tiszában es'e 8 órakor. Jegyek
Harmóniánál.
• Sv&rdatr8m Valborg operaénekesnő egyetlen
hangversenye a Tiszában folyó hó 16-án este 8-kor.
Jegyek kaphatók Endrényinél. (.Friss Hirek" hangversenyiroda.)

Rendkívül magas árat

fizetek

arany, ezüst és brilliánsért, valamint kinaeziist
dísztárgyakért

Fischer József, Kárász-utca (4.

Apróhirdetés.
O l c a ó és jó cipőket elsőrendű anyagbölkészit Csipei
cipész, Iskola-utca 18. 33»
WOLr JAKAB É S R>A
fehérsütőde
tőd — kenyérgyár
Polgár- u. 31. Telefon 12 93.
242

K o n y h a *ománcedé.
ny«k> felszerelések gyönyörű választékban Szántónál, Bérház, hatósági huscsarnok mellett.
348

CIPŐÁRUHÁZ

SZEGED, M m n . 12.
Mielőtt clpőszCkaégletét
beszerzi,
kérjük á r a s k i r a k a t a i n k a t m e g t e k i n t e n i .

Cipőinket a következő árakban árusítjuk:
0 , XUX". d 4 , o k

1 6 5 0 K-tól

Fehér vászoncipő, széles
forma
• • • * • •
Fehér vászoncipő, hegyes K i ^ l g l f t
divatforma
. . . .
^
Fekete körőmeipők rá- U H Q U
Fekete pánto'scipő r á m i - É j - J f l í B Ö
val
.
Női barna bagaria pántos- $ | £ § f i l f l
cipő

8£

IC
|C

Férfi- és g y e r m e k c i p ő k
nagy választék- ÍZ
ban kaphatók!!
Vidékre csakh a pénz előzetes
beküldése

mellett

Meg nem felelés
a

pinzt

szállítunk.
esetén

visszaadjuk.
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kedden

a
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10-én és 11-én, azaz
és szerdán a világhirü

Oberammergaui
Passiójátékok:

Krisztus

előadása

a Belvárosi

Moziban.

A Megváltó születése, élete, halála
és föltámadása és az egész bibliakorszak fölelevenitése 4 fejezetben.

SZRQED

Szeged, 1923 április 10

fiitelflgyi értekezlet Kállaynál. A pénzügyminisztériumban szombaton déiben Kállay
pénzügyminiszter elnökletével nagyszabású hiteíügyi értekezlet volt, amelyen a mai pén?ügyi
politika és gazdasági élet legfontosabb jelenségeit vitatták meg. A tanácskozások, amelyek
tárgyát iklódi Szabó Andor miniszteri tanácsos
éa R^scher osztálytanácsos referálták, főleg három fontos csoportra oszlanak. A kisipar, a
vizszabályozó társulatok és a mezőgazdasági
üzemek égetően fontos hiteligényének gyors
eüátására. A pénzintézetek reprezentánsai hajlandóknak mutatkoztak a Jegyintézet igénybevételével a nemzeti és gazdasági szempontból
egyaránt fontos hitelműveletek organizálására.
Szó volt a városoknak nyújtandó hitelről és a
mezőgazdasági igények kielégítéséről és a vitézi
telkek felszerelésére vonaíkozó hitelről is. Az
ankéten érintettek olyan kérdéseket ia, amelyek
a mai helyzet uralkodó problémái. A tanácskozáson, amely több mint három óra hosszáig
tartott, sikerült olyan megoldási alapot találni,
amely lehetővé teszi a kölcsönökre és hitelekre
szánt tőkének gyorsan és bürokratizmustól mentősen rendelteíébi-helyére való juttatását.
Az uj termésrendelet. Az uj gabonával kapcsolatos rendelkezések dolgában a közélelmezési
miniszter a napokban fog már dönteni és szerdára összehívja az érdékeltekel az idei termésrendelet letárgyalása céljából. A termásrendílet
ezután a pénteki minisztertanács elé kerül és
oinden valószínűség szerint a hivatalos lap
április 15-iki, jlvő vasárnapi számában fog már
megjelenni a rendelet.
Szegedi 8ertá»hizlaló é s Húsipari rt. cimen
10 millió korona a'aptőkével a budapesti „Mayar Szalámigyár rt." és a szegedi „Czinner

f zalámigyár

rt." érdekeltségével uj vállalat
létesült, amely, mint a cime is sejteti, sertéshizlalást és feldolgozást fog űzni. A részvénytársaság megvásárolta a felszámolás alatt álló
„ Duna—Tiszakőzi
Részvénytársaság "-nak
a
rókusi fekeíeföldeken levő hizlaló telepét, amelynek célszera átépítését már meg is kezdték.
Ezer sertést fog a vállalat rövidesen hizlalóba
beállítani, amelyek még ez évben felhasználhatók lesznek a közfogyasztás céljaira. Az u j
részvénytársaság
igazgatósága:
Dr.
Moór
Béla, a Magyar Szalámigyár rt. elnöke (elnök),
báró Schossberger Rezső, Gyárf ís Rudolf, Péry
Dezső és Czobür Ernő. A vállalat ügyvezetését
Fischer Aladár, a Czinner Szalámigyár rt.
igazgatója látja el.

TŐZSDE

A D e v l z a k ő i p o n t árfolyamai. Valuták: Napoieoa
16200, Font 20385-20985, Léva 3300--3500, Dollár
4385-4535, Fr. frank 294 - 3 0 4 . Márka 2100-2300. Lira
222 - 2 3 2 Osztrák korona 625-655. Lei 2100 - 2300,
Szokol 13050—1365Ü, Sv. frank 810-840, Kor. dinár
4350- 4550, Lengyel márka 1050-1170, Holland forint
1714-1774, Belga fr. 248—258, Dán korona 832 -862,
Svéd korona 1160-1210 Norvég korona 786—816
Devizák:
Amsterdam 1714—1774,
Bukarest
—
, Kopenhága 832—862, Krisztiánia 786—816,
London 20360—20960, Berlin 2050—2250, Glasz217-227,

Páris 289—299, Prága 13050—13650, Stockholm 1 1 6 0 1210, Svájc 800-830, Bécs 620-650, Belgrád 4 3 5 0 4550, Newyork 4365-4515, Varsó 1050-1170, Szófia
3300-3500, Brüsstil 248 - 2 5 8 .
Zürichi zárlat: Berlin 0.0258, Hollandia 214.25, Newyork 545.50, London 2548, Páris 35.75, Milánó 27.10,
Prága 16.30, Budapest 0.12",, Belgrád 5.45, Bukarest
—, Szófia 4 15, Varsó 0.0125, Bécs 0.0076'/i, Osztrák
bélyeg tett 0.0077.
A Magyar Általános Takarékpénztár értékpapír
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesit. ios
Értékpapírok i Angol-Magyar 4750, Hazai 6850,
Agrárbank 3300, Magyar-Hitel 355Ü0, Jelzálog Hitelbank
14 X), Leszámítoló Bank 4850, Olasz Bank 1525, Osztrák
Hitel 8375, Salgó 114500, Rimamurányi 19100, Közúti
Vasút 3600, Városi Vasút 2000, Déli Vasúi 14303, Államvasút 6)500, Anglóbank
, Bosnyák Agrár 3400,
Iparbank — - , Hermes 2650, Ingatlanbank 9500,Forgalmi
Bank 2100, Keresk. Hitel 3000, Földhitelbank 3D000, Közp,
Jelzálog 64Ü, Városi Bank 850, Merkúr 1300, Nemz. ü.
és Tak. 2200, Keresk. Bank 39900, Cseh bank 1250, Belvárosi Tak. 2700, Lipótvárosi 900, Egy. Bpest Főv. 5700,
Kőbányai Tak. —, Magyar Alt. Tak. 8600, M. Orsz.
K. Tak. 6100, Pesti Hazai 63000, Első M Bizt. 165000,
Fonciére 14500, Magyar-Franci a 10000, Jég 4900, Pannónia 2000, Borsód-Miskolci 16500, Concordia 11050,
E. Bp. Qőzm. 35000, Gizella 8200, Hung. Gőzm.
18000, Király malom 7000, Viktória 72000, TransJanubia
, Union Gőzm.
, Beocsini 125000, Borsodi 32000,
Lőrinci 16500, Cement 61000, Észak magyar
,
Szászvári 51000, Kohó 68000, István 8300, Kőb. Gőztégla 18000, Drasche 37000, Magnesit 260000, Magvar
Aszfalt 8200, M. Alt. Kőszén 282000, Kerámiai 23000,
Nagybátonyi 10800, Újlaki 26200, Urikányi 168000, Athenaeum 23j00, Franklin
, Glóbus 5200, Pallas 9700,
Révay 11000, Coburg 12000, Csáky 7500. Gazd. Gépgyár
31000, Fegyver 230000, Ganz-Danub. 1875000, Ganz-Vili,
265000, Gép- és Vasút 14800, Győrffy-Wolf 12500, Kaszab
12000, Kühne 10500, Láng 38500, Lipták 4650, Mág
15000, Magy. Acél 55000, Magyar-Belga 2*000, Motorgyár 10800, Ólom 8900, Vegyipar 8700, Vagongyár lo jűü,
Roessemann 17100, Schlick 19000, Schuller 11500, Teudloff-D. 14250, Wörner 5350, Hoffher 32500, Ált. O. Légsz
33500, Bárdi 2350, Baróti 3125, Bóni 14250, Brassói
71500, Chinoin 8800, Danica 13100, Égisz 4200, Izzó
62000, Textil 4000, Gyapjumosó 16250, Papíripar 5600,
Részvénysör 38000, Szövő kötő 8000, Spódium 15200,
Témesi szesz 12500, Felten 85000, Fiumei rizs
Flóra 23000, Fővárosi sör 105:0, Goldberger 14000,
Gschwindt 79S00, Haltenyésztő
, Hungária Mütr.
50000, Juta 21000, Kábel
. Karton 30000, Keglevic*
1500, Királyautó 1650, Királysör 7000, Keleti 12500,
Klotild 11500, Kőb. Polg. sör 44000, Ligetszanat. 3700.
CuKoripar 365000, Lámpa 30000, Auer 29000, M. Kender
14500, Őstermelő 52000, Ruggyanta 18500, Részv, Szalámi
6400, Va3. forgalmi 12500, Marosv. Petr. 8600, Óceán
9500, Olajipar 13700, Phöbus 8350, Püspöki 2450,
Schwartzer
, Szikra 27500, Uj Georgia
,
Stummer 200000, Telefon 27500, Temesi sör 21000, Pannónia 4450, Török 4500, Turul
, Pamut 36000,
Unió szinház 2200, Vm. mezőgazd. 2500, Vasm. Vili.
12000, Vili. Pezsgő 4900, Zagyvapálfai 47000, Mezőgazd. 124000, Klein és F.
, Általános Faip. (Merk)
1500, Fiumei cserző
, Egyes. Fa 1650, Fornérgyár
8700, Guttmann 26500, Hazai Fa 12500, Kőrösbányai
1300, Kronberger
, Lign. Tröst 8375, Hitel Fa
,
Erdő 1500, Magyar Lloyd 2200, Malomsoky 3100, Nemzeti Fa
, Naschitzi
, Neuschl. L. 1425, Ófa
14000, Orsz. Fa
, Rézbányai 8300, Szlavónia 6100,
Union des Usine 149000, Viktória but. 2525, Zabolai
18000, Zentai és R. 17000, Honi fa 1900, Magyar Amer.
8500, Adria 72000, Atlantica 15350, Levante 91000, Bur
3850, Miskolci 7300, Trust 18000, Konvertált — ^
Hazai Uj Vörös Ker.
, Erzsébet szan.
, Békéscsabai gőz 8500, Stef
, Szegedi Kender 84000,
Diana 2900,
Krausz szesz 24500,
Kunossy 4700,
Nova 18600, M.-Német
, Töröksz-.ntmiklós
.
I r á a y z a t : A mai tőzsdeüzlet az általános várakozásnak megfelelően kedvezőbben alakult ki. A hangulatnak ez a megváltozása elsősorban arra vezethető

TELEFON:
Igazgatóság 455.

TELEFON:
Pénztár 11—85.

Kedden és szerdán

A i utóbbi é v e k l e g n a g y o b b f i l m s i k e r e s

A titkok háza

vissza, hogy a kontremin fedezeti vásárlásokat eszközölt és igy emelkedő tendencia fejlődött ki az áralakulásban. Az irányzat megváltozása a tőzsdeidő későbbi
folyamán a spekulációt i3 megmozdította és itt-ott nagyobb bankkezek is jobb papírokból jelentősebb tételeket vettek fel a piacról, ugy hogy az exekuciós eladások, amelyek még mindig nem értek véget, ma már
nem tudták megzavarni a tőzsde hangulatát és az exekuciós darabokat a piac elég jó árban tudta felvenni. Általában a prompt üzletkötések vannak túlsúlyban. A bankok és a jelentősebb cégek is főleg prompt
szállításokra kötöttek. A legközelebbi szállításra érvényes kötések megfelelően drágábban alakultak, az árkülönbség az értéknek 5—lo*/.-át adja. A bécsi tőzsde
zárlat felé szintén szilárd híreket jelentett és ez itt is
élénkitőleg hatott. Különösen egyes arbitrázs értékekből Magyar Hitel idézett elő említésre méltó szilárdságot. Kosztpénzüzlet alig volt. A heti pénzt általában
4—6%-ra becsülik. Zárlatkor az irányzat bizakodó, a
hangulat barátságos, a forgalom csendes.
YermSny45z«de i A mai terménytőzsdén továbbra
is szilárd volt az irányzat. A malmok vásárlásai különösen a gabona árát erősen megszilárdították. Szilárd volt még az árpa is élénk kereslet mellett. Búzát
a budapesti malomkartell nagy tételekben 215 koronás
Áron nem tudott vásárolni, tekintettel a rendkívül tartózkodó kínálatra. Áru alig volt a piacon.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg-os tiszavidéki
21000—21200, egyéb 20800—21000, 78 kg.-os tiszavidéld
21300-21500, egyéb 21000 -21500, rozs 13000—13500,
takarmányárpa 11000-11500, sörárpa 12000-13000, köles
3500—9000, zab 14000-14500, tengeri 10000-10400,
repce 14000—14500, korpa 6200 - 6 3 0 0 , lucerna 750—
950, lóheremag"arankamentes 1200—1500. nagy arankás 1000-1300.

Értékpapírok vételét és eladását

és mindennemű t ő z s d e i

Károlyi-utcai Kroó-Bank

Soha nem volt izgalmas és szenzációs slágerfilm!
E l ő a d á s o k 5, 7 é s 9 órakor.
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Károlyi-utca 2 és Feketesas-utea 8, sarok. Telefon 9—7d és 12—59
Az ADRIA biztosító társaság föttgynöksége.

HRnnríSEZÜSTKORONltK

V É T E D E.

SjMWÍ
SzAK—SiTK 1 : 1 (1 : 1 ) Biró: Biró Sándor.
A bajnokcsapatot a körletpályára vitte ki az
SzTK, amely pálya berendezésénél é? méreteinél
fogva bajnoki mérkőzés lejátszására nem alkalmas. A mérkőzés előtt emiatt óvást jelentelt be
a
b í r ó i g é j igy a mérkőzés sorsa
fölött
az MLSa fórumai fognak dönteni. A
mérkőzés nagyrészében a SzAK volt fölényben,
a csatárok valóságai bombázták időnkint a
Horváth állal igen jól védett SzTK kaput, de a
lövések nagyrésze célí tévesztett. Az SzTK
gólja Bertényi dr. hibás védésének tulajdonitható, aki Kakuszi könnyű labdáját lábbil próbálta
védeni é? a iabda mellé rúgott. A SzAK gó'ját
Lapu szép beadásából Megyeri fejelte. A SzAK
Solti éi Hapa nélkül játszott, akiknek hiánya
nagyon érezhető volt. Jó biró volt B ró Sándor.
KEAC—UTC 7 : 1 . Az egyetemi csapat impozáns gőlarinnya! verte le a mindjobban
visszaeső u]ízegedi csapatot.
Zrinyí—KAC 4 : 2 (3 : 0). Nágy meglepetésre a Zrinyi lelkes ciapata győzött a favorit
KAC eilen. A vasutas-pályán lévő nagy orkán
miatt az eredmény realitásához sok 6zó fér.
Vasutas—BTC 2 :
A törekvő vasutascsapat nagy széllel támogatva két gólt rúgott
az első félidőben lanyhán játszó BTC-nek, mig
a második félidőben egész csapatával védekezve
megakadályozta a nagy fölényben játszó BTC
kiegyenlítését.
Beriin—Budapest 1 : 0 . Berlin csapata tizenegyes büntető rúgásból szerezfe mag a győztes
gólját, a legjobbjait nélkülöző magyar csapat
eilen. A magyar csapat játéka nagy csalódást
keltett.
A 10 km.-es mezei f u ' ó b j n o k s á g o t
a
SzAK csapata nyerte. Második az MTE csapata
lett. Egyénileg eiső Rózsa (MTE), második
Sipos (SzAK), harmadik Csanády (SzAK).
Felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY.
Kiadó: .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t.
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

„ L a IHaison d u üystéi*©"
F i l m r e g é n y IIMk é s IV-ik része 10 f e l v o n á s b a n .

A HAZAJÁRÓ LÉLEK.

m e g b í z á s o k a t pontosan bonyolít le

Kitűnő hangú, rövid kereszthuros
2

O

3 3 .
o as S L
Iskola-utca 5, emelet.

Száraz bükkhasáb tűzifa

"

I-rendü, házhoz szállítva napi áron alul

Klein B. Vilmos rt.

Telefon: 13 37

~-

Szeged, 1923 április 10.

S Z E G E D

S z e g e d i Cementárugyár R.-T.
Püspök-tér,

Bazárépület.

Gyárt: cementcserepetj

üreges építőköveket, cementlapokat,
betonkutgyürüt, betoncsöveket, vályút, kerítésoszlopokat.
Telefon : 14—71.

684

Teléfon 469.

,35

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szölőkötöző fonalak és háló guflft trón kapható.

mély megilletődéssel jelentik, hogy
a cég egyik megalapítója és
seniorfőnüke

)

B r l l l l á n i é k s z e r , arany,
ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
856

Szegeden,

1923.

évi

április

Attila-utca

8.

Üres palackot

311

ócskavasat, rezet, horganyt,
ólmot, nikkelt stb. árut
magas áron veszek
írj.
ZSCNBCHI.

K e r e s e k 3—4 szobás
lakást míjus l-re Közvetitőt díjazok. Ajánlatot
„Pénznemszámit* jeligére
a kiadóba.
593

tisztikara é s m u n k á s a i mély
gyászszal jelentik, hogy a gyár
megalapítója és alelnöke

feupapi,vltó

Telefon 1 5 - 2 4 .

407

Boldogasszony- sugárut 40.

MENCZ khroíy és FIH k a l a p o s

,
..
, J
k a p h a t ó k minden színben
s z a m t a l a n elismerés.

,
és

ec

Ényü nöi k a l . p o k
f o r m á b a n , gyári áron. ló m u n k á é r t
921

Tej, vaj és turó

ur

fáradhatatlan és odaadó munkában és becsülettel eltöltött 75
éves korában folyó évi április hó

most már reggeltől-estig
kapható a

Központi Te]csamok rí.

9-én hosszas szenvedés után elhunyt.

flólftejosarnokalt'an.

G y M n y a M aranyéremmel üttetve!

Emlékét mindig kegyelettel fog-

l-a C S E R É P ,

juk megőrizni.
Szegeden, 1923. évi április hó

színes cement padlólap, mfikő sí keret és
kereszt, vályú, csövek stb. minden méretben
készit és állandóan kapható
312a

10-én.

hó 10-én.

Kis gyermek mellé jobb
leányt felvezz Freifeld mérnök, Kelemen-utca 8 624

Qtrejet bármily mennyiségben, férfiruhát, fehér
neműt a legmagasabb árban veszek Weissenberg,

Az „Orion" Bőrgyár Részvénytársaság igazgatósága és
felügyelő-bizottsága, valamint

ur

Az elhunytnak emlékét — akinek kitartó és fáradságot nem ismerő munkában eltöltött élete
példaképen áll előttünk — mindig kegyelettel fogjuk megőrizni.

E l v e s z e t t szombat este
egy fekete lakktáska P. I.
monogrammal Korzón, Takaréktár-utcán át a Grófpalo'áig. Megtaláló jutalomban részesül, ha azt
Kárász utca 14, III. em. 12
éta . ja.
623

288

Popper L. Mór p o p p e r L Mór
folyó évi április hó 9-én élete 75.
évében hosszas szenvedés után
elhunyt.

IRDETESEK

V a r r ó l é p , kerékpár.
beszélőgépek,
háztartási
cikkek, konyhaberendezés,
zománcedények
olcsón
Szántó Sándornál, Kiss-u. 2

Hradl-utca 4 .

Telefon : 14—71.

A Scheinberger és Popper
cég és annak alkalmazottjai

APRÓK

Varga Mihály g > S á , Szeged

Szegedi Bankegyesület r.-t.
Cementárugyárában
Mérey-utca 15. és 21.
Telefon 2—31.

M i n d e n

R U l ö r t

é r t e s í t é s

Bécsi-körut 34.
szám ala ti
**
esetleg a berendezés K Ü t Ö M i s
a 1 a
>ís
Bővebbet Deák Ferencö
L . < w . u t c a 1 8 ) L emelet 3. 6 , 7

H e l y e t t .

Alólirott gyászoló család mélységes fájdalomtól megtörten jelenti,
hogy a legnemesebb, legönzetlenebb és legodaadóbb apa, nagyapa,
dédapa, testvér és rokon

Elegáns
Tartós
Olcsó

P o p p e r L. M ó r

Szeged sz. kir. város törv. biz. tagja, a M. kir. Állami legyintézet szegedi fiókjának
váltóbirálója, a Szegedi Keresk.. és Iparkamarának megalapítása óta beltagja, a
Szegedi Keresk. Iparbank felügy. biz. tagja stb.

Szegeden, 1923. évi április hó 10-én.
IfJ. Milkó Mórné Popper Hermin Dr. Boschán Samuné Milkó Ella
Milkó István
Özv. Klein Lipótné Popper Irén
Milkó Endre
Dr. Fischer Jákóné Popper Aranka
Gábor György
Kelemen Gyuláné Popper Juliska
Dr. Vermes Jenőné Popper Anna Dr. Kiss Menyhértné Klein Kató
Dr. Gábor Árturné Tisza Gizi
Popper Fereno Nándor
Tisza Endre
gyermekei.
Tisza Panni
Ktlemen László
Popper F. Nándorné Kulishich Margit
Kelemen Böske
Ifj. Milkó Mór
Kelemen Ferenc
Dr. Fischer Jákó
Kelemen Zsuzsi
Kelemen Gyula
Vermes Imre
Dr. Vermes Jenő
Vermes Miklós
menye és vejei.
Popper Péter
unokái.

Menczl Miksáné Popper Emma
Löbl Bernátné Popper Mária
Deutsch Fiilöpné Popper Regina
testvérei.
Dr. Boschán Samu
Dr. Gábor Artúr
Dr. Kiss Menyhért
unokavejei.
Boschán László
Boschán György
Boschán Zsuzsa
Gábor Pál
Kiss Judit
dédunokái
s az egész gyászoló rokonság.

A gyászoló közönség részére a Dugonics-térröl fél 4 órakor villamoskocsik indulnak.

CIPÓT
Cselik j á n o s
c i p ő i p a r i vállalatnál
kaphat
1431
Csongrádl-sugárut 10

családjának szentelt élete 75. évében f. hó 9-én hosszas szenvedés
után elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 11-én d. u. 4 órakor az izr. temető
cinterméből helyezzük örök nyugalomra.

Jóságos és nemes lényét örökké siratjuk!

tr

K é s z c i p ő k b ő l nagtj raktár, " ö l

I

i

Intelligens leányi
keres 2 é v e s kis leánya mellé, ki a
háztartásban is s e g é d k e z n e

D r . Ur»ay V i f m o s n é
Makó, közkórház.

Vármegye székhelyén lévő

43 é v e fennálló üzlet, azonnal b e költözhető lakással, házzal, teljes
felszereléssel, 2 billiárdasztallal
együtt, b e t e g s é g miatt eladó.
Felvilágosítással szolgál

E h r e n f e l d Salamon
aranyműves,

GVUEj/1.

I

