Egyes s i á m ára 30 korona
Hirdetést Arak : Félhcsáboa
I mm. I ?, epy hasábon 20, másfel hasábon 30 K. Szövegközi
23 százalékkal drágább. Apróhirdetés 10, k»?er betűktel 20
K. Szövegközi! költemények
soronként 150 K. Nyllttér, családi érlesités 200 K. TflbbMörl feladatnál árengedmény.

<HikutifU« él ülííiillf
tel. S.ÍUrttJ-BlCB fc. (Prófélon t M , I. emelet 6.) Teleiolt
» - » . A r Sieprd' megjele<m WtiS klicleléiel minden
f{fre» »zám ára 30 koK W , F i í d i e l e i l Arak; Eg)
a t + W S>»*9e<leji 610, Buda• >kíí«»
rtá*k«n
650 kot.
mmmmmmmmKammmmmmmmmKmmmmimmmammmmmmmmBmmmmmmmmmi^mnmmammmKmmm^

, IV. évfolyam.

A nagy ut előtt.
Mac-yarország miniszterelnöke és pénzügyminisztere olyan külföldi útra indulnak, amilyent
még nem látott a magyar történelem. Mert
magyar államférfiak máskor is mentek már
legációba császárhoz, pápához, lengyel királyhoz, rác deízpotához, mindenféle nagy és kis
uraságokhoz, de ezek a diplomáciai utak való
ságos atyafi-láíogatáfok voltak a kormányelnök
most tervbe vett világkörüli útjához képest. Egy
középkori magyar peregrinusról, Tar Lőrincről
van följegyezve, hogy a világ szélén tul a poklot is megjárta és szinröl-szinre látta, hogy
Zsigmond császárt milyen cudarul sütögetik az
ördögök. Legföljebb Tar Lőrinc pokoljárásával
lehet összevetni a mostani nagy magyar utat a
nagyántánt poklának minden stációin keresztül,
ahol mindenütt a jóvátétei láváját forralják,
hogy ezt a boldogtalan országot abba mártogassák, mig az a maradék élet is kiszorul belőle, amit a pokol trianoni előtornácábsn meghagytak benne.
A hivatalos közlés egyelőre csak annyit
mond, hogy a miniszterelnökök Párisban a
jóvátételi bizottsággal tárgyalnak, aztán Londonban és Rómában adnak tájékoztató közléseket nyomorult gazdasági helyzetünkről és
azokról a pénzügyi koncepciókról, amikkel azon
segiteni akarnak. Hát ami a gazdasági helyzetünket illeti, azt nem iehet olyan sötéten
festeni, hogy az a valóságnak alatta ne maradna, ami azonban az üdvözitö pénzügyi koncepciókat illeti, az nekünk talán még nagyobb
szenzáció lesz, mint az ántántnafe. Mert mi
ezekből a koncepciókból negyedfél év óla nem
láttunk semmit. Ami koncepciójuk volt az egymást váltogató kormányoknak, az mind beljebb
taszitolt bennünket a fojtogató dágványba és
pénzügyi tönkretételünkben a kurzus egyenlő
részt követelhet magának a háborúval és a
forradalmakkal.
Föltesszük azonban, hogy sorsunk ezidő
szerinti felelős intézői nagy koncepciójú terveiket éppen erre az alkalomra tartogatták s hogy
azok meggyőző ereje előtt meghajol a nagy
ántánt. Föltesszük, hogy a miniszterelnök jól
fölkészült erre az útra s be tudja láttatni itélőbiráinkkal, hogy a jóvátétel, a wüsoni nomenklatúrának ez a farizeus szava, amit a régi,
őszinte világon hadisarcnak hivtak, a mi esetünkben képtelenség. Nekünk már régen vérünket, zsírunkat, verejtékünket vették, mirólunk már régen lesarcoiták az országunk
nagyobb felét, itt további sarcot venni lehetetlen. Mi máris összeroskadtunk, minket már
robotra hajtani fizikailag lehetetlen. Föltesszük
a miniszterelnökről, hog1/ mikor a világbíró
hatalmakkal kell az ország élet-halál-sorsáról
tárgyalnia, akkor is lesz olyan jó politikus,
mint mikor ennek a liliputi országnak törpe
politikusaival való viaskodásban megvédte a
maga miniszterelnöki pozícióját. Föltesszük a
magyar kormány fejéről, hogy bizonyul olyan
politikusnak, mint a bo'gár miniszterelnök, a
hatalmas paraszt, aki, bocsisson meg ntki
Szabó kegyelmes ur, még mindig parasztnak
nevezi magát és nem ki gazdának. Azt hiszS7ük, az egész Európát befcázalt Sztambulinszki
adta a példát Bethlen Istvánnsk és szeretnénk
bizni abban, hogy Bethlen Islván hoz haza
annyi eredményt a bőröndjében, mint amennyit
bolgár kollégája hazavitt a tarisznyájában.
A párhuzam persze sántit és attól félünk,
a mi argonautaink vállalkozása éppen azon a
különbségen szenvedhet hajótörést, ami elválasztja a magyar miniszterelnököt a bolgár
autokratától. Amibor
Sztambulinszki' megindult a nagy útra, egy egységes Bulgáriát
hagyolt maga mögött, amdyről tudta, hogy
ugy fogja találni, ahogy elhagyta, mert ez a
bolgár paraszt olyan ember, atti még a királynék sem enged beleszólást az államügyekbe s
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aki Londonból is tudott parancsolni Szófiának.
S az ántánt-ál'amférfiak, akik hazája sorsáról
tárgyaltak a bolgár kormányelnökkel, ludfák e d
róla s tudták, hogy amit Sztambulinszki vállil,
azt egész Bulgária állja. Bethlen István szintén
több izben megmutatta már, hogy tud keménykezű kormányos lenni, de csak egy irányban s
ebben az irányban nincs is neki semmi aggodalma akkor, mikor hetekre elhagyja az országot. Egy percig sem gondol arra, hogy az ő
távollétében az ellenzék fog felfordulást csinálni,
— ellenben politikája régi főtámapzai miatt J

95-ik szám.

nyugtalankodik, amikor útra kel a nyugati
aranygyapjuért. A magyar miniszterelnöknek
Wolff Károllyal és Benárd Ágostonnal kell szót
értenie, hogy nyugodtsn indulhasson utriak és
kérnie kell őket, hogy a megállapodás szerint
minden országzavarástól tartózkodjanak addig,
mig ő odajár a sárkányoktól kiviaskodni az
ország jövőjét. Ezért nézünk mi kétségeskedve
az ufrakelők u'án éB ezért nézünk nyugtalankodva az elé a jövendő elé, amelynek olyan
államférfik a garanciái, mint Wolff Károly és
Benárd Ágoston.

Megkezdik a magyar jóvátétel tárgyalását.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A mai nap
politikai szenzációja az a rövid híradás volt,
amely az egyik fővárosi reggeli lapban jelent
meg és amely nagy fentartással közli párisi
tudósítójának táviratát arról, hogy a QuayD'Orsayn
megerősítették, hogy a jóvátételi bizottság május
4-én Párisban meghallgatja Bethlen István gróf
miniszterelnököt és Kállay Tibor pénzügyminisztert a magyar pénzügyi helyzetről, hiszen Magyarország és a szövetséges hatalmak között
hosszabb idő óta tárgyalások folynak e kérdésről. A lap hirt adott még arról is, hogy Párisban az a felfogás uralkodik, hogy Magyarországnak az a szándéka, hogy pénzügyeinek
rendezéséhez megnyerje a Népszövetség támogatását és a jóvátételi bizottságnál folyamaiba
tett akció csupán előkészítését jelenti a Népszövetségnél teendő lépéseknek, amilyeneket
annak idején Ausztria tett.
Természeteden ez a hir óriási feltűnést keltett
a politikai világban, a parlament folyosóin is
leginkább erről esett szó, mert ha magát a
tényt, hogy Bethlen és Kállay Párisba u'aznak
a jóvátételi tárgyalások lefolytatására, mindenki
tudta is, a legutóbbi bizalmas pártértekezlet
óta, — a Szeged már több izben is megemlékezett róla — eddig még a fővárosi lapok előtt
szigorú tabu volt a jóvátétel szót leirni. Ennek
állítólag az volt az oka, hogy még nem volt
fixirozva a tárgyalások megkezdésének időpontja,
de ez kevéssé hihető, mert a nemzetgyűlés három hetes szünete is pénteken kezdődik, ami
arra mulat, hogy a miniszterelnök igenis nagyon
jól volt informálva arró1, hogy május 4 é r i Párisban kell lennie.
Az e utazásra már az összes előkészületek
meg is történtek és beavatott helyrői nyert információnk szerint a miniszterelnök és a pénzügyminiszter elutazásuk napjául vasárnapot jelölték ki, ugy hogy még kellő időben megérkezhessenek a jóvátételi bizottsággal május 4 én
kezdődő tárgyalásokra és ezelőtt a megfelelő
előkészítő lépéseket is megtehessék.
Jó előjelként lehet venni, hogy a jóvátételi
bizottság hivatalos meghívása kifejezi azt a pálisi felfogást, hogy Magyarországnak
pénzügyi
rendezéséhez előterjesztendő kívánságát honorálni kell. Bizonyos, hogy a jóvátételi bizottsággal folytatandó informatív jellegű tárgyalásoknak az lesz sz eredménye, hogy ezekben a kérdésekben a Népszövetség támogatását, amelynek megnyerésére minden előkészület megtörtént, szintén biztosilani lehet. A miniszterelnök
és a pénzügyminiszter útjával kapcsolatban
ugytnesak előkészítették a kormánymegbízottak
londoni és római útját is, amelynek kivitelére
természetesen a Párisban lefolytatott megbeszélések fogják a végső elhatározást meghozni. Az
egész ut körülbelül három hefei vesz majd
igénybe. «
Élénk érdek'ődéssel várták politikai körökben,
bogy a kormány milyen álláspontot fog elfoglalni a kérdésben, cáfolja-e a hirt, vagy pedig

megerősíti ? Déltájban azután a Magyar Távirati
Iroda a kormány hivatalos kőnyornaiosa lakonikusan csak ennyit jelentett:
— Azt a párisi hirt, hogy a jóvátételi bizottság május 4 én meghallgatja Bethlen István gróf
miniszterelnököt és Kállay Tibor pénzügyminisztert, eddig nem cáfolták meg. Ugy értesülünk,
hogy a magyar kormány erre vonatkozólag legközelebb hivatalos jelentést fog tenni.
A déli bulvárlapok holnap reggelre jelezték
ezt a kommüniké*, de már a késő délutáni
órákban megjelent a kormány alábbi hivatalos
nyilatkozata:
— Bethlen Ltván gróf miniszterelnök és Kállay pénzügyminiszter folyó hó 29-én Párisba,
majd Londonba és Rómába utaznak, hogy a
jóvátételi bizottság, valamint a francia, angol és
olasz kormányok előtt feltárják Magyarország
súlyos pénzügyi helyzetét és megteremtsék egy
később felveendő- külföldi kölcaön előfeltételeit.
Nevezetein kérik a békeszerződés értelmében
Magyarország összes vagyonára fennálló zálogjog feloldását. A miniszterelnököt útjában KhuenHéderváry gróf, követségi tanácsos is elkíséri.
Egyébként félhivatalos forrásból kijelentik,
hogy az a beállítás, amely egy párisi távirat
nyomán olybá tünteti az utazást, mintha a magyar kormány Ausztriához hasonló előterjesztést
kívánna tenni az ország helyzetének javítása
érdekében a jóvátételi bizottság előtt, nem fedi
# valóságot.
Ezzel $ cáfolattal élénk ellentétben áll a
Times-nek egy mai cikke, amely bizonyosan a
legautentikusabb forrásból ered és azt irja, hogy
Magyarországnak és a szövetséges kormányoknak eszmecseréje képes lesz megoldáshoz juttatni a mostani pénzügyi válságot, amely Magyarország létét és a szomszédok gazdasági virágzását fenyegeti. A magyar kormány politikailag
ura a helyzetnek. Fentartja a rendet s minden
erőfeszítést megtesz, hogy külföldön a legjobb
véleményt biztosítsa az ország számára. Ó3zintc
készséget mutat arra, hogy a külföld jóakaró
tanácsait kövesse. A helyzet ugy áll, hogy
csupán a jóvátételi bizottsággal és a szövetségesekkel való megegyezés teheti lehetővé egy
külföidi kölcsön felvételét, ami ehő felléíeie a
pénzügyei; és igazgatás gyökeres újjászervezésének. Magyarország politikai és gazdasági
katasztrófáját elháríthatja, ha hasonló enyhítéseket engedélyeznek számára, mint
Ausztriának
adtak, feltéve, hogy a segítés gyorsan történik.
Információnk szerint azok az elterjedt hirek,
hogy a miniszterelnököt Klebelsberg Kunó gróf
helyettesítené, nem felelnek meg a valóságnak.
A miniszterelnök helyettese távolléte idején
minden valószínűség szerint Daruváry Oiza
igazságügyi és külügyminiszter, a pénzügyminiszteré pedig Walkó Lajos kereskedelemügyi
miniszter lesz.
Politikai körökben bizonyosra veszik, hogy a
kormányelnök és a pénzügyminiszter a politikai
szolidaritás támogatásával fogják lebonyolítani
a tervbevett nagyjelentőségű expedíciót. Bíznak
abban, hogy ebben a munkájukban még a fajvédők csoportja sem fogja őket zavarni.

SZEGED

A csehek folytatják a kiutasításokat.
Mint jelentik, Prágában a bizottság három
cseh tagját már kijelölték. Elhatározták, hofy a
bizottságban helyt kap a külügyminisztérium és
a pénzügyminisztérium képviselője s azonkívül
részt fog venni annak a vármegyei hatóságnak
a képviselője, amelynek területén az incidens
lejátszódott. A személyeket még pontosan nem
választották ki, de valószínűleg még ma döntenek a személyeket illetőleg is.
Az esti órákban jelenlik: Magyarország és
Csehszlovákia között megszűnt a vasúti összeköttetés. A cseh határzár változattanul áll.
Prágából jelentik hivatalosan: A minisztertanács a represszáliák életbeléptetésének elhatározása alkalmából a kiutasitandók számát
hatvanban állapitolta meg, még pedig ugy,
hogy a Felvidékről 50, az Erdős-Kárpátokból
pedig 10 magyar állampolgár kiutasítását rendelte el. A kiutasítások ellen beadott felebbezések közül eddig egyet sem intéztek el kedvezően.
A Kassáról kiutasítottak száma h t o m m a l
nftvpkpíiptt Ma HAPiftit Qnmnn k>«c.{ -ennftn
növekedett. Ma délelölt\ Ruman kassai zsupánkérte,
járjon polgárok
közba a küldöttsége
kiutasítottak Járt
érdekében.
n « 5 kassai
és erra
A zsupán kijelentette, hogy a kiutasítások elbírálása a pozsonyi minisztérium hatáskörébe
tartozik, igy nincs módjában erre befolyást
gyakorolni. A város polgársága küldöttséget
menesztett a rendőrig izgatóhoz i*, aki azt
válaszolta, hogy mint a minisztérium végrehajtó közege e tekintetben semmit sem tehet.
A Cseszke Szlovo szerint a felvidéki kiutasítások tovább folynak. Kassán újból 22 magyar
állampolgár kiutasítására készülnek.
A francia sajtó továbbra is kedvezően fogadja
a magyar cseh határincidens kérdésében a
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magyar szempontokat. A L'Homme Ubre határozottan Csehországgal szemben foglal
állást
és elismeri a magyar kormány béke? szándékait,
elismeréssel nyilatkozik egyszersmind a magyar
kormány méltóságteljes magatartásáról. A cikk
azt a reményt fejezi ki, hogy Csehország bölcsebb meggondolásra jut saját érdekében is.
A Times tegnapi száma foglalkozik a csehmagyar határincidenssel és közli mindkét fél
hivatalos jelentését. A Morning Post és a
Manchester Guardian csak a hivatalos msgyar
jelentést közli.
Párisban Korányi Frigyes báró magyar köveinek a Figaróban tett rövid nyilatkozata,
amely mérsékelt htngon, de annál nagyobb
nyomatékkal rámutat a csehek rosszindulatú
magalariására, a francia közvéleményben igen
mély benyomást keltett. Ezt a hatást foltozzák
Apponyi Albert grófnak és Dtruváry Géza külügyminiszternek a magyar nemzetgyűlésben
elhangzott nyilatkozatai. A nagy nyilvánosság,
amit a francia sajtó képvisel, ez alkalommal a
buditpesti táviratoknak rendkívül nagy helyei
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beszédeit, valamint a cseh határincidens ügyében magyar részrői történt tiltakozásokat.
A szerb kormány többszörj közbenjárása ellenére sem tudta elérni, hogy a magyar kormány gzabadqn bocsássa Sever szero megbízottat, a határmegállapitó bizottság egyik tagját,
azért valószínűnek tartják, hogy a kormány
represszállákat fog alkalmazni- A magyar útlevéllel nem fognak senkit átengedni a határon
és a kormány Magyarország elleni intézkedéseinek ügyében érintkezésbe fog lépni a cseh
kormánnyal.

nem engednek.

Lawsanneból jelentik: A békeértekezlet gazdasági bizottsága tegnap tartotta e|ső (ülését. A
törökök makacs ellenállást tanúsítottak az egész
vonalon a legkisebb részletekben is, ugy hogy
a felmerült kérdéseket szakérjői bizottság elé
kellett utalni.
A politikai bizottság tegnap délután először
Castelloridze sziget kérdését tárgyalta. A szigetre, melyet Olaszországnak ítéltek oda, a
lörökök is igényt támasztottak. Egyelőre mindkét fél ragaszkodott álláspontjához. A 16. cikkelyt, mely a Törökország részére átengedendő
területekről szól, a jogi bizottsághoz utalták

A törökök követelték a szuverenitást a maguk
részére a Vaskapu közelében, Orsovával szemben fekvő Adakaleh dunai sziget fölött, de ezt
a szövetségesek visszautasították. A 21. cikkelynél, mely 4 tengerszorosok ügyében megkötött
egyezmény külön határozmányait tartalmazza,
Izmed rámutatott arra, h.gy az aláírásra a
Fekete-tenger partvidékének államait, Oroszországot is beleértve, meg kell hivni. A 25. cikkelynek a tírök hatóságokról szóó határozmányait a jogi bizottsághoz utalták. A szerdai
ülésen általában, legalább formailag a feszültség enyhülése volt észlelhető.

A földreform és a „paraszt".
A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed U
órakor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Az
elnöki bejelentések után Horváth Zoltán, a mentelmi bizottság előadója bejelenti, hogy Vanczák
János ellen 3 rendbeli sajtó utján elkövetett
rágalmazás miatt kérték a mentelmi jog felfüggesztését.
Áttértek a mezőgazdasági munkabérek szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalására.
Nagyatádi Szabó István: A mezőgazdasági
munkabérek szabályozásáról szóló tö.v nyjavaslat célja, hogy megakadályozza a munkások
kizsákmányolását a munkaadók részéről. Régen
csak nehezen bocsátották el a munkaadók munkásaikat, ma pedig örülnek, ha megszabadíttatnak tőlük. Az uradalmi cselédek békében
12 q gabonát kaptak természeiben és 48 koronát készpénrben, ma pedig 16 q gabonát és
140Ó koronát "kapnak. Ha megadják az állattartási engedélyt is, akkor tűrhető az állap-tuk.
Ez a tény vezetett a javaslatban akkor, amikor
mellőztem az oly intézkedés bevételét, amely a
mezőgazdasági munkások bírót igyekszik szabályozni. Ismerteti a szerződéses munkás helyzetét. Megállapítja, hogy visszaélések itt is tapasztalhatók. Taglalja a napszámos munkások
h lyzetét. Megállapítja, hogy izeknek a helyzete a legszomorúbb, mert egyes munkaadók
még mindig nem akarnak tudomást szerezni a
rettenetes drágaságról.
Gazdáinkat intenzivebb gazdálkodásra kell
serkenteni, mert csupán igy állhat elő több
iitunkablkalom. A földreform tekintetében az az
ál'áspontja, hogy nem érdemelnek meg kiváítsá

gokat azok a gazdák, akik nem folytatnak intenzív gazdálkodást.
Kifogás tárgyává tették a törvény szerkesztését. Megállapítja, hogy hozzáértő enrberek alkották meg a törvényt, hajlandó azonban olyan
módosítások megtételére, amelyekkel a törvény
mindenki előtt érthető lesz. Kifogásolták azt is,
hogy a büntető rendelkezések enyhék. Kijelentem, hogy ha a nemzetgyűlés többsége uayakarja, belemegyek a péiizbüntetés felemelésébe.
A mezőgazdasági kamarák működéséről is sok
szó esett, különösen a szocialisták részéről, akik
azt állitoiták, hogy a munkásság érdekeit figyelmen kivül hagyták. Megállapítja ezzel ízem
oen, hoay a mezőgazdasági kamarákról szóló
törvényjavaslatot a legdemokratikusabb alapon
qlkcijták meg. Igaz ugyan, ho*y a választásokon a munkások nem érvényesíthették mindenütt
jogukat, mert nem fogták fel a választás jelentőségé.
A földbérletek megszüntetését célzó határozati javaslat tekin'etében kijelenti, hogy nem
mehet bele a földbérletek általánosságban való
megszüntetésébe. Sorban válaszol a beadott indítványokra. (Dénes Isván közbeszól: Lehetetlen állapot, hogy a képviselő urak a minisztereket nem akarják meghallgatni. A régi parlamentben nagyon ritkán fordultak elő közbeszólások, ma pedig úgyszólván napirenden vannak.
A képviselők ugy beszélnek és vitatkoznak
egymással, mintha nem is a parlamentben volnának. Peidl: Ja, az az urak parlamentje volt.
Propper: Ugy van, ugy van 1 Bartos Andor:
Igen, az urak parlamentje volt.)

Szeged, 1923 április 27.
Nagyatádi: Nagyon jól tudja, milyen a mezőgazdasági munkások helyzete. A vita során a
kisgazdapártot kigúnyolták, hogy pantallóban
járnsk, már pedig hiába igyekeznek őket lejáratni, a kisgazdapárt tekintélye mindig meg
lesz. (A szociáldemokraták megjegyzéssel kisérik Nagyatádi beszédét.) Nagyon jól tudom,
hogy kellemetlen ezekről a dolgokról beszélni,
azonban a paraszt szónak a vitába vetése miatt
kénytelen vagyok ezt megtenni. (Egy hang a
szélső baloldalon: A paraszt már zongorát
vesz és pantallóban jár.)
Nagyatádi indulatosan, magából kikelve az
ellenzék felé kiáltja: Hát még mindig vannak
emberek, akik gzt szerelnék, hogy a paraszt
legalsó ruhában és hirmincéves zsíros kalapban járjon? Nagyon tévednek azok, akik az
ilyen közbeszólással ki akarják kezdeni a kisgazdalarsadalmat.
A 8 órai munkaidőt nem lehet alkalmazni a
mezőgazdaságban. Sok szó esett a szociáldemokraták részéről a szervezkedés szabadságáról is. Senkinek sem lehet kifogása az ellen,
hogy munkásotthonokai, olvasóköröket létesítsenek, de nem lehet tűrni, hogy a földmunkások között olyanok agitáljanak, akik a kommunizmus alatt nagy szerepet vittek.
Nem lehet megengedni, hogy a mezőgazdasági
munkásokat sztrájkra bírják, mert nemcsak a
gazda, hanem a fogyasztó is erősen megérezné
azt. A mezőgazdasági szervezkedést nem lehet
összefüggésbe hozni sz ipari szervezkedéssel.
Sokat támadták a kisgazdapártot is. Azt állították, hogy nem képviseli a falut. A kisgazdapárt folytatja munkáját ott, ahol megkezdte.
Szilágyi L'<jo; ezt állította róla, hogy politikai
életében sok a fordulat: hol felemelik, hol lesújtják, hol megsimogatják. Erre c.»ak azt válaszolhatja, hogy talán nem magáról mondotta ezt
Szilágyi, aki volt vele egy pártban és tudhatná,
hogy a politikusnak ez a sorsa: hol dicsérik,
hol támadják. A régi kisgazdapárt álláspontja
az volt, hogy a nagy jövedelmekkel bíróknak
fel kell hagyni a dorbézoló életmóddal, hogy
nem kell engedni ezeknek a vagyonoknak külföldre vitelét. Az államnak csak az lehel «
célja, hogy minden ember boldogulását megkereshesse ebben a kis országban. ( \ kormánypárt szűnni nem akaró tapssal fogadja Nagyatádi heszédét, a miniszterelnök megöleli Nagyatádit.)
E*uián az elnök szünetet rendel el.
Szünet után Bethlen István gróf miniszterelnök beterjeszti a kormány jelentését a Csepelsziget északnyugati részén létesítendő szabad
kikötőnek hasznosításáról és kiépitésérő'.
A mezőgazdasági munkahétéi szabályozásáról
szóló törvényjavaslatotáltalánosságbanclfogadják.
Áttérnek a részletes tárgyalásra. Az első
szakaszhoz Szabó Sándor előadó ajánl módosítást, majd Dénes István szól a szakaszhoz.
Elnök az idő előrehaladottságára való tekintettel napirendi indítványt tesz. Legközelebbi
ülés április 27-én délelőtt 10 órakor lesz.
Az ülés vége két órakor.
W
Szakértők állapítják meg
Németország teljesítő képességét.
Londoni poltikai körökben ugy tudják, liogy
a Németország teljesítőképességéi megvizsgáló
bizottság tagjai nem a jóvátételi bizottság tagjai lesznek, hanem a régi Morgan-bankárbi.'.ottsághoz hasonló szakértői kiküldöttek, mert
a kérdést legjobban azok tudják elbírálni, akik
maguk fogják adni a jóvátételi kölcsönt s minthogy mindkét fél érdekeit, a eaját érdeküket is
szem előtt lar.va, ők mondhatnak legbiztosabb
Ítéletet arról, hogy milyen összegnek fizetése
várható a német kormánytól hosszabb időn át.
A fascista nagytanács
ülést tartolt Rómában, melyen a következő
határozatot hozták: Mindenkit, akit a fascisták
nyilvántartanak, hivatalosan besoroznak a nemzeti miliciiba. A politikai biztosságok megszűnnek, helyettük tartományonként egy-egy
megbízóit fog működni. A párt igazgatósága
helyett végrehajtó bizottságot alakítanak. Tilos
minden'egyéni közlemény a fascista párt vezetői
részéről előzetes fölhatalmazás nélkül. Végül a
fascista nagytanács hozzájárul a kormány
magatartásához, amelyet az olasz katolikus
néppárt akciójával kapcsolatos intézkedések
megtételénél tanúsított.

Szeged, 1923 április 20.

SZEGED

Tovább támogatják Palágyit...
(A Szeged tudósítójától) Az áprilisi közgyűlés
második napján a szegedi szinház, illetve a
színigazgató személye volt a központban. A
fulgyérre csökkent érdeklődés mellett — az
ülés megnyitásakor a tisztviselötagokon kivül
mindössze kilenc városatya volt a teremben —
több figyelemreméltó felszólalás hangzott cl és
végre a város közönségének hivatalos képviselőtestülete előtt is elhangzottak azok az igen alapos észrevételek, amelyeket az utóbbi három
év szomorú színházi krónikája önkéntelenül
kivált a viszonyok szemlélőiből. Palágyinak
azonban jó svátiáju szószólói vannak, akik
össze tudják kapcsoni a direkció érdekeit a
színházi kuliura érdekeivel, annyira össze tudják
k pcEOini, hogy a szép szólamokat realitásnak
minősítő többség néha ugy érzi, mintha a
a direkció érdeke fontosabb lenne a kulturális
érdekeknél is. Igy a határozat a jobb jövőbe
vetett remény jegyében hangzott el, de a megbocsátás szelleme is halvány zománcot vont reá.
A csütörtöki közgyűlésen egyébként a polgármester helyett — aki másirányu elfoglaltsága
miatt nem irányíthatta a tárgyalásokat — Bokor
Pál polgármesterhelyettes elnökölt. A jelenlevő
városatyák száma csak később szaporodott
valamivel, de húszan még az ülés végén sem
voltak. A karzatokon is csupán néhány szinész
kíváncsiskodott és tanulmányozta a bent zajtó
szenvedélyeket, amelyek néha bizony kissé
magasra hágtak. Már a mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése sem ment egészen simán.
Wimmer Fülöp ugyanis kifogásolts, hogy a
felolvasott jegyzőkönyvben nincs nyoma tegnapi
felszólalásának amellyel a földbérek emelését
sürgette.
A színház.
Néhány kisebb jelentőségű kérdés letárgyalása
után került a sor a maradék tárgysorozat legveszedelmesebb pontjára, a színházi segély
kérdésére. A tanács álláspontját kellő beállításban Gaál Endre dr. kulturtanácsnok ismertette
Terjedelmes előadásában
elmondotta, hogy
Palágyi ujabb félmillió segélyt kért a város
tanácsától és kérte, hogy a szinház jövő évi
fűtéséről is a város gondoskodjék. Kérelmét a
szinügyi bizottság véleményezte, még pedig ugy,
hogy a segély megadását csak akkor javasolja,
ha a színigazgató teljesiti azokat a feltételeket,
amelyeknek teljesítése a színházi kuliura szemfrontjából elengedhetetlen. A tanács a bizottsági
vélemény alapján elutasította Palágyi kérelmét,
Palágyi pedig az elutasítást niegfelebbezte a
közgyűléshez. Gaál tanácsnok a tanács elutasító
határozatának jóváhagyását kér e, de előbb —
több mint félóráig — megkapó tárgyilagossággal sorakoztatta fel a színigazgató ismeretes
erveit.

Wimmer Fülöp után Balogh Károly emelkedett szólásra: Palágyi Lajos nyilt pályázattal
nyerte el nagy szótöbbséggel a szegedi színházat, mert a többség azt remélte, hogy Palágyi valóra váltja majd azokat a reményeket,
amelyeket a város közönsége a színházhoz fűzött. Az eredmény azonban azt mutatta, hogy
a remények nem teljesültek. Az első év végen
a következő évhez fűződtek ezek a remények,
a második ér végén ugyanígy prolongálódtak.
Most, a harmadik év vége feié — pedig az é /
elején aránylag jó volt a társulat — a tapasztalat azt mutálj", hogy a helyzet nem vál o^ott.
A tár.ulatból a kóius úgyszólván teljesen hiányzik, az operatársulat tétlenül húzta ki a szezont, rok énekest közben el is bocsátott az
igazgató. A szerződésben megállapított operaelőadásoknak aiig felét kapta a város közönsége. A szinügyi bizottság kísérletezett a he yzet megjavitásival, de eredménytelenül. Palágyi
annyira szerelmes volt önmagába, hogy nem
tűrte a kritikát, hanem ő kritizálta le a szinügyi bizottságot, sőt a város közönségét
is.
Már pedig, aki igy beszél, az nem érdemli meg
a közönség támogatását, — ha a lársulata meg
is éidememé. A szinügy nem azonos P lágyi
ügyével A szinügy országos ügy,
amelynek
csak papja Palágyi, akinek még áldozatok árán
is kötelessége, hogy az ügyet szolgálja. A színigazgató azonban tuUágosai kényelmes, nem
törődik a társulatával, a jó társulattal rossz
előadásokat produkál. Három év eltrul*, hiába
vártunk; három éve van még hátra a szerződésbő1, de sem a segély megadását nem javasolja, mert nem érdemli meg, a szerződés meghosszabbítását sem ajánlhatja. Palágyi minden
hibáját a város közönségével akarja megfizettetni. A közönséget pedig ő szoktatta el a színháztól. Igaz, hoay S'.eged közönsége nehezen
melegszik fel, de fel lehel melegiieni és ha egyszer felmelegedett, hitékony támogatást várhat
tőle a szinház. Biztos tudomása van róla, hogy
Palágyi naponta egy órát sem tölt a színházban, már pedig igy eredmény nem is várható
és senki sem csodikozhatik a közönség ri-

degségén. Ha a közönség azt látná, hogy Palágyi nagy áldozatok árán sem tarthatja fenn a
színházat, akkor lehetne szó a támogatásról,
de igy nem.
Először a v á r o s . . .
Ezután Dobay Gyula szólalt fel. Balogh Károllyal polemizál. Szerinte először a város adjon a színháznak támogatást és csak azután
kivánhat eredményt. Indítványozza, hogy az
ötszázezer koronát is szavazza meg a közgyűlés az idei szezonra és a színháztól várható
vigalmi adó terhére hárommillió korona keretében vállalja el a város a jövő évi fűtést is.
Gaál Endre válaszolt a felszólalásokra. Válaszának lényege az, hogy az igazság valahol a
középen van. Kéri, hogy a közgyűlés bölcs
belátása szerint határozzon. Wimmer Fülöp a
zárszó jogán mondott néhány észrevételt az
elhangzott indítványokra, majd az elnök — a
kérdés föltevése körül támadt éles vita után —
elrendelte a szavazást. A többség a tanács
javaslatit elutasította és Dobay Gyula indítványát fogadta el.
Interpellációk.
Ezután — lehűli hangulatban — ismét kisebb fontosságú ügyek következtek, majd az
interpellációkra került a sor. Az elfő in'erpelláló Regdon Káró y, aki a Jókai utcában történt
szerencsétlenség ügyében intézett kérdéseket a
tanácshoz. A tanács megnyugtató válaszát tudomásul veszi. Körmendy Mátyás az állami hivatalok központi épülete ügyében interpellál.
Kérdi, hogy a kérdés milyen stádiumban van
és hajlandó-e a tanács a milliárdos építkezés
céljaira a Rákóczi-tér kijelölt részét átengedni.
Az interpellációra Balogh Károly válaszol*.
Ismertette az eddigi tárgyalások eredményét és
közölte, hogy a tanács csak bizonyos foltételek
mellett adja át a Rákóczi-teret, mert a múltban
többször megtörtént, hogy az állam az ingyen
átengedett telkeket nem arra a célra használta
fel, mint amire kérte. Körmendy a vá'aszt nem
veszi tudomásul, a közgyűlés többsége azonban
tudomásul veszi.
Ezzel azután az áprilisi közgyűlés (a szó
tágabb értelmében is áprilisi) véget ért.

A magánalkalmazottak

(A Szeged tudósítójától.) Ismeretes, hogy a
Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetsége nem régiben átirattal fordult a
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarához, amelyben kérte, hogy interveniáljon a kereskedőknél
és más vállalgtoknál a mai viszonyokkal arányban nem álló alkalmazotti fizetések felemelé-e
érdekében. A ma?ánalkalmazo't3k azt kérték,
hogy a munkaadók küldjenek ki egy bizottságot, amely az alkalmazottakkal közösen tárA kérdéshez elsőnek Wimmer Fülöp szólalt gyalná meg a fizetésrendezés kérdését és olyen
fal. Sajnálja, hogy ezt, a szerinte igen fontos megállapodási létesiteie, amely az egész vonakérdést, ilyen gyér érdeklődés mellett tárgyalja lon érvényesíthető lenne. A kereskedelmi és
a közgyűlés. Ugy érzi, hogy mindkét félnek, a iparkamara ugy találta, hogy a magánalkaltanácsnak is, meg a színigazgatónak is igaza mazottak kérése teljesen méltányos és ezért párvan, illetve egyiknek sincs teljesen igaza. Az tolólag terjesztette a kérelmet a Kereskedők
igazgatónak ugyanis kötelezettségei vannak, tár- Szövetsége elnökségéhez letárgyalás végett.
A Kereskedők Szövetsége legutóbbi vezetőulatát el kell tartania, de jövedelmeit nem
ségi
ülésén tárgyalta le a magánalkalmazottak
gyarapíthatja tetszés szerint, mert a helyárakat
csak bizonyos határig emeli. Ha ezen a határon átiratát és hosszas viták után arra a megállatúlmegy, elmarad a közönség. Azonban Palágyi podásra jutott, hogy nem volna célravezető a
ugy tesz, mint a rossz kocsmáros, aki azt javaslatba hozott "bizottság kiküldése, mert
mondja, hogy csak akkor világi ja ki üzletét, hiába küldenék is ki és hiába állapodnának is
ha vendég jön. A vendégnek pedig az az állás- meg egy fizetésrendezési kötelezvényben: a
pontja, hogy c<ak kiviláglott üzletbe megy. Kereskedők Szövetsége nem kötelezheti tagjait
Palágyi nem tett teljesen eleget szerződési köte- annak elfogadására. Ez pedig az al'.al nazoitak
lességeinek. Az idén jó társulattal jött, de jó célját nem mozdítaná elő, pedig hogy az alkalméltányos,
iársulatát nem használta, ki. Opera együttesét mazottak fizetésemelési mozgalma
teljesen elhanyagolta, pedig ilyen opera együttes az kétségtelen. A Kereskedői S'.övdsége inrégen nem volt Szegeden. A társulatával szem- kább más módot keres arra, hogy az alkalmaben kicsinyes és ez a kicsinyesség elidegeníti zottak helyzetén segíteni tudjon s a vezetőségi
tőle a színészeket. Azonban szükségesnek tartja, ülés határozatából kifolyólag az elnökség ma a köhogy a jobb jövő reményében adjon neki a vá- vetkező átiratot intézte a magánalkalmazoltakhoz:
ros valamit. Indítványozza, hogy a közgyűlés
— Fo'yó hó 14 én kelt levelüket kézhez vet.zavazza meg a szinház jövő évi fűtését, de tük, valamint az ahhoz csatolt határozati javashatározatának végrehajtását egy feltételhez kösse, lat szövegét, amelyet folyó hő 23 án tartolt
még pedig ahhoz a feltételhez, hogy a jövő sze- elnöki tanácsülésünkön tárgyalás alá vettünk.
zonban kifogástalan társulatot szervezzen meg, Ennek eredményeként szíves készséggel közölilletve az idei bevált társulatát a szükséghez jük abbeli egyhangú határozatunkat, anely
mérten egészítse ki. Ha a jövő szezon előtt a szerint szövetségünk
elnöksége mindent el fog
szinügyi bizottság megállapítja, hogy az igaz- követni szakmái utján tagjainál, hogy az alkal
gató teljesítette ezt a föltételt és jelentést tesz maiottak a mai, tényleg kétségbeejtően nehéz
róla a tanácsnak, akkor legyen csak a közgyű- és súlyos viszonyok között legalább az eddigi'
lés határozata végrehajtható.
életstandarhoz
hozzájussanak.

fizetésrendezése.

Minthogy e tekintetben a szövetségnek olyan
eszközök sajnos nem állanak rendelkezésére,
; me'yekkel tagjainknál az önök sok helyütt
bizonyára jogos kívánságát parancsszerüen
végrehajthassuk:
1. Nem elégszünk meg azzal, hogy szakosztályainkat és tagjaiikat felhívjuk, hogy az alkalmazottak megélhetésének biztosításához szükséges fizetést mindenkor a drágasággal arányosan és fokozatosan, késedelem nélkül megadják,
hanem
2. ezenkívül minden egyes konkrét esetben
készséggel vagyunk hajlandók ilyen természetű
panaszaikat,
amennyiben hozzánk
juttatják,
egyes érdekelt tagjainkkal szemben, annak viszonyait mérlegelve legjobban elintézni,
amely
célból szövetségünk elnöksége mindenkor permanenciában van.
Ezt az átiratot ma kapta kézhez a magánalkalmazottak titkára, Berényi Nándor, aki a
következőket mondotta munkatársunknak az
ügyről:
— Helyes az, hogy egyes esetekben a Kereskedők Síövelsíge közeledést igyekszik létrehozni az alkalmazottak és főnökök között, ez
azonban csak akkor célravezető, ha egy f x
megá lapodás van és ebből kifolyólag merülnek
fel ellentétek. Az a körülmény azonban, hogy
az alkalmazottak nyolcvan százalékának ügyét
igy intézik el, lehetetlen megoldásnak látszik.
Valószínűnek tartom, hogy vezetőségünk mindennek dacára sem fog a további együttműködés
elől elzárkózni, mert az is eredmény, ha csak
az
alkalmazottak
bizonyos
százalékának
tudjuk a fizetését rendezni, de azt hiszem, hogy
ebben az ecetben a Kereskedők Szövetsége is
be fogja látni ennek a módszernek a csődjét.
Bástyái Holtzer Tivadar, a Kereakedők Szövetsége elnöke a Kereskedők Szövetségének álláspontjáról a következőket mondotta a Szeged
munkatársának:
— Berényi nyilatkozata helyes mederben van
tartva, azt a rendszert illetőleg, amelyet a Kereskedők Szövetsége a fizetésredezéseic tárgyá-
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ban kitűzött és természetesnek találom, ha ezt !
a rendszert a magánalkalmazottak nem a legteljesebb bizalommal fogadják. Véleményem
szerint azonban előblrdlatot senki sem gyako— A kormányzó s z e m ' e u t j i . A MTI. kirolhat, mert csak a jövő jogja
megmutatni, küldött tudósítója jelenti Pécsről: Nagybányai
hogy a Kereskedők Szövetségének felhívása vitéz Horthy Miklós Magyarország kormánymilyen eredménnyel jár. Nálunk Magyarorszá- zója ma reggel kíséretével Pécsre érkezett. Az
gon sem kollektív szerződések, sem index- előkelő közönség már a kora reggeli órákban
rendszer behozataláról nincsen szó, viszont a gyülekezett a szépen feldíszített pályaudvaron.
Kereskedők Szövetsége, vagy a magánalkalma- A pályaudvar előterében a helyőrség díszzottak helyi csoportja magában véve sem ren- százada állt fel, a század baloldalán a kordeletet, sem törvényt hozni nem tud. A Sze- mányzó fogadására összegyűlt különböző társagedi Kereskedők Szövetségének elnöki tanácsa, dalmi egyesületek, a vármegyei és városi veamely a magánalkalmazottak határozati javas- zető személyiségek helyezkedtek el A korlatát megvitatta és behatóan tanulmányozta, a mányzót először a jelentéseket fogadta, majd
legnemesebb szociális érzéstől áthatva
foglalt eilépett a díszszázad arcszíne előtt. Dr. Fischer
állást az alkalmazottak mellett, de miután ha- Ferenc Baranya vármegye és Pécs város főtalmi eszközzel nem rendelkezik, sem kénysze- ispánja üdvözölte a kormányzót, amelyre a korrítő eszközt nem alkalmazhat a kartársakkal szem- mányzó válaszolt. A kormányzó ezután kocsira
ben, csakis a már jelzett módon és irányban szállt és a fellobogózott utcákon keresztül a
reméli, hogy az alkalmazottakat azon jogos igé- gyakorlótérre haj atott, ah J1 kíséretével együtt
nyeihez segíti, amely ma a létminimumot jelenti. lóra szállt és megszemlélte a he'yőrség kivoA fokozódó drágaság, sajnos, napról-napra nuló csapatait. Ezután a püspöki palotába hajmindig nagyobb terheket ró a kereskedőkre, tatott és külön kihallgatáson fogadta az egyes
viszont mégis természetes, hogy az alkalmazot- vallásfelekezetek küldöttségeit. A katolikus paptak fizetését napról-napra a
létminimumnak ság részéről Zichy Gyula g/óf püspök, azevanmegfelelően fogfák emelni. Való, hogy itt csak g likusok részéről Baldauer Gusztáv, a reforaz alkalmazottaknak nyolcvan százalékáról van mátusok nevében Nyáry Pál és a zsidó hitszó, mert a nagyobb cégek rendszerint kérés község képviseletében Wallenstein Zoltán rabbi
nélkül is teljesitik kötelességüket s csak a tisztelgett a kormány ó eíőtl. Egynegyed 1 órakisebb kereskedőknél kell némi befolyással lenni. kor a kormányzó a Nemzeti Kaszinóba hajtaKülönösen nagy hibának tartom a főnököknél, tott, ahol ötvennégy hősi halált halt kaszinótag
hogy a női alkalmazottakat oly rosszul dotál- emléktáblájának leleplezési ünnepsége volt. A
ják, hogy még a nagyobb cégek sem fizetik kaszinó nagytermében kétszázötven teritékes
őket kellő módon, pedig nekik is épp ugy kell bankett volt, melyen a város társadalmi és kaélniök, mint a jérfiaknak.
A fizeésrendezést, tonai előkelőségei vettek részt. A banketten
véleményem szerint, igen előnyösen meg lehet Nendtwich Andor polgármester köszöntötte fel
oldani akként, ha a Magántisztviselők és Keres- a kormányzót. Az ebéd után a kormányzó kínékedelmi Alkalmazottak Szövetségének konkrét relével visszahajított a pü p3ki palotába. Fél
információja alapján a Kereskedők Szövetsége 1 4 órakor a kormányzó autóra szállt és a szaállandóan permanenciában van és intézkedik az bolcsi bányatelep megtekintésére indult. A koralkalmazottak érdekében.
mányzót huszonegy mozsárlövéssel üdvözölték,
aki
a jelenvollak éljenzése közben foglalta el
A magánalkalmazottak vezetősége egyébként
holnap tárgyalja a Kereskedők Szövetsége át- helyét a számára fenntartott emelvényen. A Himiratát és előreláthatólag ugy fog határozni, nusz hangjai után Csatáry Frigyes udvari tanáhogy a békés együttműködés érdekében meg- csoe, vezérigazgató üdvözölte a kormányzót.
kísérlik a fizetésemelést oly módon kieszkö- A kormánzyó megköszönve az üdvözlést, a közölni, mint azt a Kereskedők Szövetsége java- vetkező beszédben válaszolt: — Örömmel jötsolta. Mi valószínűnek tartjuk, hogy Szeged tem a magyar munkások közé. Élethilái harcot
kereskedótdrsadalma érett, szociális felfogásá- kell vívnunk ma az ország gazdasági talpranak bizonyítékaként már az első felhívásra állitásáért. Ennek a harcnak, ennek a küzdelemnek becsülete-, kitartó munka a fegyvere.
teljesíteni fogja az alkalmazottak kérelmét.
Dolgpzni kell mindnyájunknak a maga hivatásában egész tudásával, energiájával, dolgos két
kezével, mert különben tönkremegy az ország
és vele együtt pusztul a nemzet, egyesek és
családok megélhetése. Egy osztály sem haladhat előre más osztály tönkretétele által. Jól tu325
hogy a régi Belvárosi Illatszertár
dom, hogy a munkások szivében épp ugy ott
u] tulajdonosánál
él a hazaszeretet, mint az ország más polgáráéban és Önök is tudatában vannak annak, hogy
minden polgár sorsa a haza sorsával van összeeredeti francia parfümök kimérve is, francia
kötve. Azért, mert mindent, amit jogosnak és
pouderek, orosz kölnivizek,
méltányosnak vélnek, egyszerre
megvalósítani
valamint különféle piperecikkek
nem lehet, a termelő munkának egy percre sem
szabad megakadnia. A Turul dalárda éneke
órllsl választékban, olcsón kaphatók
után a kormányzó az uj Ferenc József aknához
Kis-utca, T ó t h Péterrel szemben. I haila'ol*. Az akna bejáratánál Szoboszlay Kor-
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Nézzen be és győződjék meg,

Braun

C0

3o

Sándornál

Lilian Gish leghíresebb
TELEFON:
Pénztár 582.

szerepében!

Belvárosi Mozi

TELEFON:
Igazgatóság 258.
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nél főmérnök fogadta a kormányzót. A fogadás után a kormányzó végignézte a munkások
felszállását. A munkások nevében Börök István
bányamunkás üdvözölte a kormányzót. A kormányzó előzőleg megtekintette az akria tornyát
é? az ott elhelyezett hatalmas szállítógépet, majd
magára öltötte a kaucsuk bányászkabálot, bányászfőveget és bányalámpással kezében leszállt
300 méler mély aknába. A kormányzó csaknem
egy óra hosszáig tartózkodott a bányában. A
felszállás után ismét autóra szállt és Üszögre
ment. Üszögön a kormányzót Moticske József
főfelügyelő fogadta. Rö/id ismertetés kíséretében bemutatta a hatalmas szénmosót, kazánházat, kompressziós házat és a kapcsolótáblát.
F.;l 7 órakor érkezett viss/a a kormányzó a
pécsi püspöki palotáb.i, ahol este 8 órakor
vacsora volt. A vacsora slatt Pécs város közönsége tűzijátékot és lampionos szereoádot rendezett a kormányzó tiszteletére. A kormányzó
este 10 órakor vonatra szállott és fél 11 órakor
folytatta u ját Tolna felé.
— Budapesten olcsóbb a péksütemény,
mint Szeneden. Az árvizsgáló bizottság —
mint ismeretes — nemrégen felszabadította a
péksütemények árát és ennek következtében a
zsemlyét már 25, a kiflit pedig 22 koronáért
vesztegetik. Ezzel szemben, budapesti jelentés
szerint, az OKÁB most állapította meg a sütemények felemelt irányárát, még pedig ugy, hogy
a fővárosban a pékek az eddigi 17 50 fillér
helyett 21 koronánál többet n e n kérhetnek a
zsemlyéért.
— Ujabb mérgezési bünügy Hódmezővásárhelyen. Orbán Julianna 71 éves hódmezővásárhelyi lakos három héttel ezelőtt elhunyt. A halottkém a halál okául agyszélhüdést
állapított meg. A temetés után azonban névtelen fíljalentés érkezett a vásárhelyi rendőrséghez, amely szerint az öregasszony nem természetes halállal mult ki, hanem férje, Fejes
Ferenc téglagyári munkás mérgezte meg. Fejes
Ferenc tagadja teltét, a rendőrség azonban letartóztatásba helyezte mindaddig, amig Orbán
Julianna holttestét nem exhumálják. Az exhurnálást a szegedi vizsgálóbíró és dr. Demeter
György egyetemi tanár a közeli napokban fogja
megejteni.
— A rendőri ügyeleti dijak ellen. A rendőri ügyeleli dijak kérdése a tanács csütörtöki
ülésén ismét fölmerült. Gaál Endre ugyanis
bejelentette a tanác ; nak Rózsa Béla esetét,
aki a 8zinUgyi bizottság egyik októberi ülésén
tett kijelentése miatt háromszáz koronás büntetőparancsot kapott a rendőrségtől. A tanács
elhatározta, hogy ismételten feliratot intéz a
belügyminiszterhez és kéri az ügyeleti dijak
régen vajúdó kérdésének elintézését.
V i x v e z e t é k é t Feketénél készíttesse. Tel. 10-72. 355b
Kállay dr. ]oglar.emItiáriiitna P a f l a v f c i a i - n l c a
3 alatt fogad egéac nap. T e l e f o n 89.
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Brilliáns,
arany, ezüst ékszer, kinaezüst
és műtárgyakért
rendkívül m a g a s árat fizet
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Repriz!

Reprii I

ÚT A BOLDOGSÁG FELÉ...
És a közkedvelt

ismeretterjesztő.

o Előadások: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Rendes helyárak!
£ Rendes helyárak!
a Aki láttaf nézze meg még egyszer!
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— Halálozás. Tegnap este, a magyarságnak
egy szerény, de értékes harcosa hunyta le szeméi. Sziller Károly igazgató-tanító hunyt el itt
Szegeden, aki Nagykikindán volt lelkes fáradhatlan harcosa a magyar eszmének, mig a
szerb megszállás őt is kiüldözte otthonából.
Temetése pénteken d. u. 4 órakor lesz a Boldog asszony-sugáruti Délvidéki Otthonból.
— Lépfene a köztisztasági üzemben. A
város köztisztasági üzemének egyik lova néhány nap előtt lépfenében elhullott. Szendrey
tanácsnok jelentést tett az esetről a tanácsnak
és ezzel kapcsolatban a gyeptér régen esedékes körülkerítésére tesz előterjesztést, mert a
ragályos betegségben elhullott állatokat ott
temetik el és kerítés nélkül a kóbor kutyák
tovább ter]esz'hetik a ragályt. Bejelentette még
Szendrey tanácsnok azt is, hogy az üzem elpusztult lovát az állatorvos megvizsgál.'a és
nagyon gyanúsnak tahlta, azonban nem oltatta
be lépfene ellen, pedig az oltás megmentette
volna. A polgármester kijelentette, hogy az
állatorvos ellen fegyelmi vizsgálatot indít.
— Sajtóhiba. Mai lapunkban „A kendergyári fizetések" cim alatt megjelent hírünkbe
sajnálatos sajtóhiöa csúszott be. A helyes mondat igy h m g z i k : „Mivel egyes helybeli lapok
a gyárunkban hétfő óta fenuálló részleges
sztrájkról a tényeknes meg nem felelő hireket
hoznak, az érdeklődő közönség helyes tájékoztatása céljából közöljük, hogy mult év julius
29-ike óta, amely napon a buzaskála alkalmazásában a munkásokkal megegyeztünk és amely
időpontot közvetlenül megelőzőleg, a munkások budapesti kiküldötteivel egy az akkori tényleges fizetéseknek negyvenkét és fél százalékkal
való felemelésében állapodtunk meg . . . stb.
Arany az utcán nem hever, de ,,Arany az
utcán" cimü hatalmas hatfelvonásos filmremek
aranyat ér. A kolosszális filmalkotás főszerepeit
Lyane Haid és Reinhold Schünzel alakítják.
Bemutatásra kerül pénteken a Korzó Moziban.

— A lakbérligyekben fizetendő eljárási
— Már a város Is .ko»ztol»at B . H l mérgesek lennénk, dörgedelmes vezércikkben szed- költség. A Budapesti Közlöny legközelebbi
nök le a keresztvizet a város nagytekintetü száma közölni fogja a lakbérmegállapitási ügyekmagisztrátusáról, amiért követve a mai fölfordult ben fizetendő külön eljárási költség tárgyában
gazdasági helyzet kihasználóit, a jövedelem- kiadott 21.000/1923. í, M. számú rendeletet. A
szaporításnak ezen, törvénybe ugyan nem ütközö, rendelet a hasonló tárgyú korábbi rendelkezéde fogalmaink szerint nem éppen korrekt mód- seket foglalja össze s csupán azt az uj rendelját választotta, ahelyeü, hogy a földhaszonbé- kezést tartalmazza, hogy amikor a bérbeadó a
reket emelné. Mérgesek azonban nem vagyunk, lakásrendelet érteimében a későbbi bérfizetési
mert az eset nem olyan veszélyes, mint ami- határidő szerint emelkedő bérösszegeket előre
lyennek a cimben látszik. Az történt ugyanis, közli és a fél egyszerre több bérösszegnek a
hogy egy szegedi vállalat beadványt intézett a megállapítását kéri s külön eljárási költség
tanácshoz, amelyben azt kérte, hogy a város megállapításában a legkisebb bérösszeget kell
fedezetképes váltó ellenében adjon kölcsön alapul venni.
1.800,000 korona névértékű hadikölcsön köt— Meggyilkolták a szentkút! plébánost.
vényt, amelyre azért van szüksége, hogy a tör- Április 4-én két ismeretlen férfi jelent meg
vényes nyoicbeti óvadékát letehasse forgalmi Bittynek József szentkúti katolikus lelkész háza
tőkéjének megcsonkítása nélkül. Viszonzásul előtt. A kát férfi azzal az ürüggyel, hogy sürfelajánlott a részvénytársaság huszonötezer ko- gönye érkezett, a ház elé csalta a plébánost,
rona „koszt-pénzt" a fogadalmi templom alap- ahol az egyikük lámpával arcába világított, a
jára. A tanács eleinte idegenkedve fogadta a másik revolverrel rálőtt. A golyó torkán érte a
kérelmet, de a polgármester, aki a fogadalmi plébánost, aki néhány perc múlva meghalt. A
templom sorsát mindennél jobban a szivén csendőrség bünrészesség miatt letartóztatta a
viseli, örömmel megragadta a fölkínált alkalmat lelkész házvezetőnőjét, aki egy napig eltitkolta
és javaslatára a tanács ki is mondotta, hogy az a gyilkosságot.
A tetteseit után széleskörű
ajánlatot elfogadj3, ha a részvénytársaság nem nyomozás indult A szentkúti lelkész az utóbbi
huszonöt, hanem öívenezer koronára'emeli fel időben nem élt egyetértésben híveivel és ezért
a kosztpénzt. A romtemplomról van tehát szó azzal a gondolattal foglalkozott, hogy kivándorol
és igy mi is jobb alkalomra raktározzuk el Amerikába.
mérgességünket . . .
— Kaukázusi köztársaság alakul. Moszk— A Meteorologiai Intézet időprognózisa : vából érkező hirek hivatalosan megerősiiik a
További hőemelkedés várható helyenkint, főleg i kaukázusi köztársaság megalakítását, mely
nyugaton, esővel es zivatarral.
Asserbeidzsan, Örményország és Georgiából
L e g ú j a b b d i v a t ú fátyolharisnyák minden fog állani. Az uj köztársaságnak közös alapon
szinben még mindig olcsók Lampel és Hegyinél megszervezendő gazdasági és katonai berendezkedései lesznek.
Püspök-téri bazárépület.

Széchenyi fl\ozi Telefon 16-33.

Telefon 16-33.

Pénteken, április 27-én

Általános közkívánatra.

Teljesen uj példány!

— KÜLFÖLD. A berni olasz követ a svájci kormánynál bejelentette Olaszország követelését a firenzei
eredetű tárgyakra, amelyeket Zita királyné annak idején eladott. Olaszország a saint-germaini szerződét
értelmében ezeknek a tárgyaknak kiadását követeli. —
Szapáry László londoni magyar követ tegnap egy óra
hosszat tartó megbeszélést folytatott Curzon lorddal a
külügyminisztériumban. — A Szovjetoroszország is
Dáma közt tétrejött egyezményt a Norvégiával és a
többi crszággal megkötött egyezmény mintájára szövegezték meg, mely országok Orosiországgal kapcsolatba
léptek.

A hindu síremlék.
Misztérium 2 részben, 16 felvonásban.
I. rész:

II. rész:

A túlvilág vándora

Az esnapuri királytigris

8 felvonásban.

8 felvonásban.

Istentisztelet a z s i n a g ó g á b a n . Péntek este
fél hétkor, írásmagyarázat szombaton délelőtt.
Ifjúsági istentisztelet szombat délután 3 órakor.
— Debrecenben lelőttek két detektívet.
A debreceni rendőrség tegnap utasítást adott
Földy József és Tóth Mihály detektiveknek,
hogy fogják el és szállítsák be Rácz Kálmán
szökött fegyencet, aki Bellegelő 34 szám alatti
házában rejtőzik. A két detektív egy rendőr
kíséretében ment ki a helyszínre. Házkutatás
közben a detektívek a padlásra mentek, ahol
több puskalövés fogadta őket. A golyók Földyt
és Tóthot találták. Mindketten kar és haslövést
szenvedtek és életveszéyes állapotban szállították be őket Debrecenbe. Földy valószínűleg
felgyógyul, Tóth azonban valószínűleg belehal
sebeibe. Megállapította a rendőrség, hogy a
merényletet nem egyedül Rácz Kálmán követte
el, hanem Bagdi nevü szökött fegyenccel, aki
szintén a padláson rejtőzködött. A tettesek
kézrekeritésOre tizenkét lovasrendőr indult el
Debrecenből.

Mindkét rész egyszerre bemutatva!
Főszereplők :

Mya May, Conrad Weidt, Olaf Föns, Bernhard Götzke, Puthy Lia

Csak két előadása 5 és 8 órakor.
TELEFON:
Igazgatóság 455.

TELEFON:
Pénztár 11—85.

Pénteken, április 27-én

Nagy szenzáció! J M O S j O l l k i l l C Nagy szenzáció!
„\

titkok háza", a „Szerelem gyermeke" stb. világsláger filmek
főszereplőjével:

Elveszett szerdán este a korzón egy hímzett
ablakfüggöny (vitrázi), aki meg aiálta, szíveskedjék jutalom ellenében Pollúk
Testvérekhez
(Széchenyi-tér) leadni.

A SZERELEM RABSZOLGÁJA.
Komédiás történet 5 felvonásban.
Azonkívül:

Lyane Haid és Reinhold Schünzel a főszerepben:

A R A N Y AZ

UTCÁN.

Tragédia 6 felvonásban.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

i
'
i
i
j
|

— yt%et é r t a miskolci p i n c é i k sztrájkja.
A sztrájkoló miskolci pincérek csütörtökön dóiben ismét megkezdték a munkát, mert a kávésok és vendéglősök tegnap esti ülésükön teljesítették béremelési követeléseiket,
Kalapkellékek georgettek, crep Maroquen
dus választékban, olcsó napi áron SZATMÁRI
kalapüzlet, Kölcsey-utca 3. Royal-szálló mellett,
— A bodotni kertRGtdaság számadásai,
Balogh Károly tanácsnok, mint az árvizsgáló
bizottság elnöke bejeleitette a tanácsnak, hogy
a bodomi kertgazdaság árelemzéseit még mindig nem kapta meg, sőt a kertgazdaság mult
évi elszámolását sem terjesztették még be. A
tanács a főszámvevőt bizta meg a kérdés elintézésével.
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— Akasztottak Nagykanizsán. Gold Károly állami
hóhér tegnap hajtotta végre Nagykanizsán Vanderlics
Géza halálos ítéletét. Vanderlics hónapokkal ezelőtt a
Galambok melletti erdőben kegyetlen módon meggyilkolta és kirabolta Máté József fuvarost. A bíróságok
halálos ítéletet hoztak ellene és kegyelmi kérvénye is
elutasításra talált a kormányzónál. Az akasztás tegnap
reggel ment végbe a nagykanizsai törvényszéki fogház
udvarán.

„A titkok háza" főszereplője, Jan Mosjoukine
játszik ma a „Szerelem rabszolgájá' -ban a
Korzó Moziban.
— Ellopták a kerékpárját. Vetró Mihály, Fecskeutca 1. száai alatti lakos följelentést tett a rendőrségen,
hogy a központi egyetem kapuja elől tegnap délután
ismeretlen tettes ellopta a 3o,ooo koronát érő kerékpárját. A rendőrség megindította a nyomozást.

A szinház heti műsora:
Péntek: Bajadér, operett.
Szombat: Darvas Lili felléptével, 50 százalékos helyáremeléssel : Égi és földi szerelem, B. 5.
Vasárnap d. u.: Hamburgi menyasszony. — Este:
Darvas Lili felléptével, 5o százalékos helyáremeléesel:
A válópörös hölgy, vigjáték.
Hétfő: Darvas Lili felléptével, 5o százalékos helyáremeléssel : Búzavirág, vigjáték. A. 5.
* Hangversenyekt
Bokor Judith gordonkamüvésznö, kinek szerdai budapesti koncertjén zsúfolt ház gyönyörködött Európaszerte elismert nagy művészetén, hangversenyét
csütörtökön,
május hó 3-án tartja gyönyörű és
változatos miisorral. Jegyek 150—700 kor. áron
Harmóniánál (Belvárosi Mozil kaphatók.
A Filharmonikusok 5-ik bérleti hangversenye április
30-án d. u. 5 órakor a Belvárosi Moziban Gödri
Kató énekművésznő közreműködésével. A bérletjegyekre 5o— l o o kor. rá kell fizetni. Jegyek Belvárosi Mozinál.

FILM.
Arany az utcán.
Lyane Hald, a „Lady Hamilton" és „Lucrétia
Borgia" gyönyörűséges főszereplője és Reinhold
Schűnzel, a nők bálványozott nagyszerű filmszínésze, valamint Jan Mosjoukine, a legnagyobb
orosz filmstar, a nagysikerű „Titkok háza" főszerepének csodás alakitója játszanak ma a
Korzó Mozi minden eddigit felülmúló műsorán.
Ez a hatalmas filmtrió egymaga garanciát
nyújt arra, hogy a program a legmagasabb
művészi kvalitást és a legtökéletesebb játékot
produkálja.
Az „Arany az utcán1' Reinhold Schünzelnek
alkalmat nyújt arra, hogy egy modern kalandor
bankár nagystilü, szélhámos* pályáját, kisemberek lelketlen és napjainkban is aktuális lelkiismeretlen kiuzsorázását és önző szerelmének
tragédiáját megtázó színekben vigye vászonra.
Lyane Haid, egy milliárdos bankár leánya, a
tiszta és szent idealizmust játsza meg művészetének széles skálájával e rideg, aranyéhes
miliőben.
Jan Mosjoukine és Sonja Lissenko, a „Titkok
háza" és „Karnevál gyermeke" emlékezetes főszereplői egy uj, hatalmas drámában, a „Szerelem rabszolgájáéban mutatkoznak be és ezzel
világhirü művészetüknek uj stációjához érnek.
Azok, akiknek alkalmuk volt a filmszínészet e
nagy mestereit fentebbi darabokban látni, nem
fogják elmulasztani ezen kivételt s alkalmát a
gyönyörűségnek újból megszerezni maguknak.
A Korzó Mozi ezen program-összeállítása
valóban olyan, hogy a legmagasabbrendü igény
is kielégítést nyer és előreláthatólag zsúfolt
házakat fog vonzani.

Vágott t i s z a i T - T

i S L T a ,

csak a péntek reggeli órákban kapható a Rudolf-téri halcsarnokban.
Telefon: 1 4 - 6 4 .
522

Raktárnok
nős, lehetőleg gyermektelen kereskedő, azonnali belépésre kerestetik. Ajánl.itok referenciával és az eddigi
működés megjelölésével „Megbízható'* jeligére kéretnek
a kiadóhivatalba. Esetleg természetbeni lakás biztosítva.

Bad János meg akarja állítani a bnza
drágulásit. A gabona árának az utóbbi időben bekövetkezett horribilis emelkedése komoly
meggondolásra késztette az illetékes tényezőket.
Bud János a malomérdekeltségekkel, a gabonakereskedőkkel, a tőzsde vezetőségével és más
szakemberekkel állandó tanácskozásokat folytat
a gabonaárak rohamos emelkedésének^meggátlása céljából. A kormány döntő lépésre határozta el magát. A 30.000 koronás búzaár meszszemenö következményekkel játhat és igy a
kormány elhatározta, hogy erelyes rendszabályokat léptet életbe. A kormány szándékaira
nézve beavatott helyen a következőket mondották: A magyar közgazdasági élet hivatalos irányítói a gazdasági rendszabályok hozatalában
elmehetnek addig a határig, ameddig a köz
nyilvánvaló sérelme nélkül elmehetnek. A mai
buza áralakulás egészségtelen állapot. A kormány a legbthatóbban foglalkozik a gabonaimport nagyjelentőségű kérdésével s ez alapon
kísérli meg az árak kedvező befolyásolását. Ha
igy nem lehet eredményt elérni, akkor nincs
kizárva messzebbmenő intézkedések eshetősége
sem. Mint értesülünk, messzebbmenő intézkedések alatt a gabonatőzsde megrendszabályozására
gondolnak és végső esetben szó lehei a gabonatőzsde bezárásáról is.

TŐZSDE

A D e v i a a k B r p o n t á r f o l y a m a i . Valuták: Napoleon
19000, Font 23950-24550, Léva 3750-3950, Dollár
5170—5320, Fr. frank 3 5 4 - 3 6 4 , Márka 1750—1950. Líra
260-270, Osztrák korona 7 3 0 - 7 6 0 , Lei 2550 - 2750,
Szokol 15300—15900, Sv. frank 9 5 0 - 9 8 0 , Kor. dinár
5250—5450, Lengyel márka 1050-1170, Holland forint
2014- 2074, Belga fr. 303—313, Dán korona 973 -1003,
Svéd korona 138Í-1430, Norvég korona 8 1 6 - 9 4 6 .
Devizák:
Amsterdam 2014— 2074,
Bukarest
, Kopenhága 973-1003, Krisztiánja 9 Í 6 - 9 4 6 ,
London 23925-24525, Berlin 1700-1900, Olasz 2 5 5 - 2 6 5 ,
Páris 3 4 9 - 3 5 9 , Prága 153SJ-15900, Stockholm 1 3 8 0 1430, Svájc 940-Ö70, Bécs 7 2 5 - 7 5 5 , Belgrád 5 2 5 0 5450. Newyork 5150—5300, Varsó 1050—1170. Szófia
3750—3950, Brüssel 3 0 3 - 3 1 3 .
Zürichi zárlat: Berlin 0.0187, Hollandia 214.25, Newvork E48.C0, London 2542, Páris 37.00, Milánó 27.05,
Prága 16.27'/,, Budapest 0.10, Belgrád 5 60, Bukarest
- , Szófia 4.05, Varsó 0.0115, Bécs 0.0077'/, Osztrák
bélyegzett 0.0077'/,.
A M a g y a r A l t a l á n o s Takarékpécstár értékpapír
és devizamegbízásokat gyorsan és kulánsan teljesít. íos
É r t é k p a p í r o k 1 Angol-Magyar 68O0, Hazai 12000,
Agrárbank 3000, Magyar-Hitel 48500, Jelzálog Hitelbank
2250, Leszámítoló Bank I4J0, Olasz Bank 2400, Osztrák
Hitel 16300, Salgó 1«3000, Rimamurányi 2810G, Közúti
Vasút 7200, Városi Vasút 4800, Déli Vasút ltOOLi, Államvasút 116000, Anglóbank
, Bosnyák Agrár 5700,
Iparbank
, Hermes 2600,Ingatlanbank 38000,Forgalmi
Bank 3100, Keresk. Hitel 4100, Földhitelbank 35000, Közp.
Jelzálog 1550, Városi Bank 1«50, Merkúr 2130, Nemz. B.
és Tak. 2400, Keresk. Bank 50000, Cseh bank 23C0, Belvárosi Tak. 4500, Lipótvárosi 1700,Egy. Bpest Főv. 10000,
Kőbányai Tak. —, Magyar Alt. Tak. 14250, M. Orsz.
K. Tak. 9000, PesÜ Hazai 64000, Első M. Bizt. 2 9 0 0 0 0 ,
Fonciére 22250, Magyar-Francia 12000, Jég 7500, Pannónia 37100, Borsód-Miskolci 18500, Concordia 13000,
E. Bp. Gőzm. 54500, Gizella 9900, Hung. Gőzm.
21500, Királymalom 9000, Viktória 43000, Transdanubia
12000, Union Gözm.
.Beocsini 167000, Borsódi 37000,
Lőrinci 19000, Cement 29000, Eszakmagyar
,
Szászvári 75000, Kohó 105000, István 10500, Kőb. Gőztégla 22000, Drasche 50000, Magnesit 355000, Magvar
Aszfalt 10050, M. Alt. Kőszén 3760C0, Kerámiai 38000,
Nagybátonyi 1 7 2 5 0 , Újlaki 3 0 5 0 0 , Urikényi 2 2 6 0 0 0 , Athenaeum 32150, Franklin
, Glóbus 6 G Ü 0 , Pallas 18750,
Révay 9250, Coburg 17750, Csáky 92C0, Gazd. Gépgyár
33000, Fegyver 282000, Ganz-Danub. 235*100, Ganz-Vili.
295000, Gép- és Vasút 17000, Győrffy-Wolf 21000, Kaszab
18250, Kühne 27000, Láng 48000, Lipták £600, Mág
19500, Magy. Acél 89000, Magyar-Belga 42000, Motorgyár 18000, Ólom 880O, Vegyipar 13000, Vagongyár 2Ö75U,
Roessemann 245C0, Schlick 31000, Scliuller 17500, Teudloff-D. 17500, Wörner 7250, Hotfher 56000, Alt. O. Légsz.
44000, Bárdi 2750, Baróti 3300, Bóni 18250, Brassói
100000, Chincin 10250, Danica 21500, Égisz 4850, Izzó
103000, Textil 5000, Gyapjuniosó
, Papíripar 12500,
Részvénysör 4COOO, SzüvO kötő 11000, Spódium 440^0,
Temesi szesz 21500, Felten 163000, Fiumei rizs
,
Flóra 28500, Fővárosi sör 8600, Goldberger 19000,
Gschwindt 106500, Haltenyésztő 2300, Hungária Mütr.
70000, Juta 29250, Kábel 325COO, Karton 33250, Keglevics
2100, Királyautó 2 0 5 0 , Királysör 18250, Keleti 12500,
Klotild 185ÍÍ0, Kőb. Polg. sör 56000, Ligetszanat. 55Ü0,
Cukoripar 540000, Lámpa 36000, Auer 41000, M.Kendei
22500, Őstermelő 62500, Ruggyanta 37750, Részv. Szalámi
9600, Vas. forgalmi 28250, Marosv. Petr. 1 4 0 0 0 , Óceán
, Olajipar 24500, Phöbus 11250, Püspöki 8100,
Schwartzer 5000, Szikra 4 8 0 0 0 , Uj Georgia
,
Stummer 27201.0, Telefon 38500, Temesi sör 20000, Pannónia 5300, Török 5200, Turul
, Pamut 70000,
Unió szinház 2600, Vm. mezógazd. 8050, Vasm. Vili.
17000, Vili. Pezsgő 5100, Zagyvapálfai 23000, Mezőgazd. 160000, Klein és F 8000, Általános Faip. (Merk)
2500, Fiumei cserző
, Egyes. Fa 1970, Fornérgyár
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5800, Guttmann 33000, Hazai Fa 16000, Kőrösbánya;
1850, Kronberger
, Lign. Tröst 11925, Hitel Fa — - ,
Erdő 1800, Magyar Lloyd
, Malomsoky 3025, Nemzeti Fa 40000, Naschitzi
, Neuschl. L. 2150, Ófc
53500, Orsz. Fa
, Rézbányai 10300, Szlavónia 7350
Union des Usine 195000, Viktória but. 30C0, Zabolai
23750, Zentai és R.
, Honi fa 2000, Magyar Amer
7100, Adria C6000, Atlantica 24000, Levante U5ŰG0, Bur
5700, Miskolci 11250, Trust 25500, Konvertált
,
Hazai Uj Vörös Ker.
, Erzsébet sran.
, Békéscsabai gőz 7800, Stef
, Szegedi Kender 61000.
Diana 3700,
Krausz szesz 275ÜO, Kunossy 2925,
Nova 265C0, M.-Német 2000, Töröksz*ntmiklós
.
Irányzat. A mai tőzsdén kedvező hangulat mellett
pár napos szünet után a tőzsde ismét élénken nyitott
és a magánforgalomban előfordult magas árfolyamokat
szankcionálták. Egyes, különösen favorizált értékek
piacán már nyitáskor rendkívül nagy forgalom alakult
ki és az árfolyamok pillanatról-piilanatra emelkedtek.
Ezek az áremelkedések azután áthúzódtak a többi
piacokra is. Először a nehezebb, később a középparirok mozdultak meg, ugy hogy a tőzsdeidő első felében
az egész tőzsde irányzata szilárd volt és az összes
értékek emelkedő tendenciát követtek. E kedvező irányzatot a Bécsből érkező hirek is elősegítették és Budapest arbitrázsvásáriátokat eszközölt. A magas árfolyamok azonban igen sok árut hoztak a piacra, ami a
tőzsdeidő második felében az árakat kissé visszanyomta
es ugyancsak Bécsből jövő hirek, amelyek szerint a
magyar értékek gyengébben feküsznek a piacon, a
spekulációt eladásokra vezették, ugy hogy az árfolyamok fokozottan lemorzsolódtak. Az átmeneti lanyhulásban sem vettek az összes értékek részt, mert egyes
erősebb papirok nemcsak, hogy nem vesztettek árfolyamukból, hanem meg is javították. Ezektől eltekintve, a
tendencia a zárlat felé elcsendesedett, az árfolyamveszteségek azonban a njitáii nívó alá nem estek,
hanem az értékek nagyrésze a tőzsdeidő első felében
felveit nyereséget vesztette el. Zárlatkor a hangulat
barátságos, az irányzat tartolt, a forgalom csendes.
T e n n é n y t S c s d e i A terménytőzsdén az irányzat
csendes, az árak változatlanok. Elkelt buza 15—20
vagon, 76 os budapesti paritásu 280, 78-as budapesti
paritás 285 koronáért. Inkább budapesti malmok vásároltak. Dunántuli állomásról fizettek 275 koronát, tiszavidéki állomáson 260—285 koronát. Rozs állomásról
170.korona.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
28000—28500, egyéb 27750-28500, 78 kg.-os tiszavidéki
28500—28750, egyéb 28500-28750, rozs 17000-17500,
takarmányárpa 14500-15000, sörárpa 15500-16500, zab
15750-16000, tengeri 14500-15000, korpa 8100-8200,
lucerna 800-1000,
Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó : .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

APRÓHIRDETÉSEK
WOLF JAKAB Í S H A
fehérsütöde — kenyérgyár
Polgár-u. 31. Telefon 12 93.
"

689

ftrjsmann
nagy szőnyeg
« l a d ó , Btcsi-körut 6, I.
emeiet 2.
S z e r é n y l e á n y helyet
keres jobb uri családnál
„Mindenes" jeligén a kiadóban
Q v e j e t .bármily mennyiségben, férfiruhát, fehernemlit a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
545

• I c s 6 és jó cipőket elsőrendű anyagból készit Csipet
cipész, Iskola-utca 18. 334
K o n y h a *ománce^én y e k , felszerelések gyönyörű választékban Szántónál, Bérház, hatósági huscsarnok mellett.
ém

Üres palackot

ócskavasat, rezet, horganyt,
ólmot, nikkelt stb. árut
magas áron veszek
írj.
ZSCMBCRI.
Telefon 15-24.

082

Boldogasszony-sugárut 40.

elsőrendű kiviielben,
W i p U K v l mérsékelt árban készit TÓth| Iskola-utca 14. szám.
(Suhajda cukrászdával szemben.) 3U

Varga Mihály

Szeged

Telefon 469.
flradi-utca
4.
135
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szölőkötöző fonalak és háló gufrrl árán kaphalfl.

Háztartások részére
elsőrendű darabos szén waggon
és fuvartételekben,

I P A R I SZERE EK

waggontételekben telepről (fix áron) vagy bányából
bármely vasútállomásra azonnal kapható

SZEGED,

TISZA

P.-U.

[ U Q E R
C H M I G t O
szénnagykereskedő s z e g e d i fióktelepe.
R e n d e l é s e k f e l v é t e l e : Zrínyi-utca 12, POLLÁK
NÁNDOR szállító irodájában delelőtt IÜ—12-ig.
délutón 4 - 6 - ig.
63
Telefon : 2—68.

