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Passzív reszisztencia.
Poincaré nyilatkozott ma a francia karcwa
pénzügyi és külügyi bizottságának együttes
ülésén és pontos számszerű adatokat mutatott
be a Ruhr-vidék megszállásának tartama alatt
Franciaországba szállított javakról. A francia
minis7terelnök elismerte, hogy január 11-én katasztrófális zuhanás következett be a jóvátételi
szállításokban és elismerte azt is, hogy ezen
eleinte sehogyan sem sikerült a megszállóknak
segíteni. A néniét bányászok és munkások
passzív ellentállása, amit Berlinből irányítottak,
teljesen megbénította a Ruhr-vidéken a termelés! ét amióta a francia trikoor lengett Westfália kis városkáinak főterén, azóta ötszázadrészét sem kapta Franciiország annak, amit
Németország, „a jóvátétel teljesítése a'ól kibújni akaró Németország" a „szankciók" életbeléptetése előtt szállított a jóvátételi számlára.
A németek nagyszerű passzív reszisztenciája
kivívta az egész világ, még a nacionalista
Franciaország bámulatát is, de azt természetesen mindenki tudta Németországban is, hogy
őrökké a ruhrvidéki munkások Bem fogják
bírni az e'lenállást, hiszen mint minden háborúhoz, ehhez is elsősorban Montecuccoli három
dolga: „pénz, pénz és megint cssk pénz" kell.
Ha a német munkás nem dolgozik a franciáknak és nem termel ki hónapokon át egyetlen
tonna szenet a franciáknak, akkor nem termel
a bányatulajdonosnak sem, ha pfdig a bányatulajdonos nem kap szenet munkásától, amit
eladhat, nincs miből kifizetnie a munkást. Ez
világos és tiszta volt a birodalmi kormány előtt
is, tehát ugy próbált a dolgon segíteni, hogy
magára vállalta a ruhrvidéki munkásság fizetését és hónapokon át a Reichsbank fíóvjai folyósították a bányák és ipartelepek pénztárának
a munkások fizetésére szolgáló százmilliátdókat.
Természetesen ezek a hatalmas summák mind
a bankóprésből kerültek ki, amely szakadatlanul ontotta magából a fedezetlen bankjegyek
miriádjíit, folyton lejjebb és lejjebb nyomva
ezáltal a német pénz külföldi árfolyamát. A
márka katasztrófális zuhanását.sikrült ugyan a
Reichsbanknak
külföldi
deviza-tartalékainak
gyors és erélyes* harcbavetésével megakadályoznia, azonban a bankjegy-kontingens folytonos szaporodása és a devizatartalékok csökkenése hamarosan világossá tették, hogy sokáig
már nem lehet ezt a módszert követni. Ennek
következtében a német kormány azzal próbálkozott meg, hogy a munkásoknak nem folyósította többé fizetésüket, hanem csak munkanélküli segélyt adott s igy sikerült is lényegtelen összegeket megtakarítania, viszont azonban
a munkások, akiknek éppen csak hogy a legszükségesebbre futotta a munkanélküli segélyből, elkezdtek zúgolódni, sőt fenyegetődzni,
hogy ha nem kapjak meg teljes fizetésüket:
munkába állanak a franciáknak.
Cuno kancellárt és kormányát súlyos dillema
elé állították a munkások követelései és hiába
próbálkozott meg a kormány erőteljes propagandával ellensúlyozni a követeléseket, az mit
sem használt, hiszen nem politikai, hanem
kenyérkérdésről volt szó. Cuno a két rossz
közül a kisebbiket választotta, inkább a munkások fizetését nem emelte, mintsem hogy a
bankjegy-kontingens határtalan növelésével a
meg nem szállott Németországot gazdasági
csődbe kergesse.
A munkásság eleinte csak fenyegetődzött
azzal, hogy a franciáknak fog dolgozni, ha nem
kapja meg régi fizetését, de a fenyegetödzésből
aesecskán valóság lett. A Ruhr-vidéken a
rrunkások felvették a munkát. Nehezen és lassan fejlődtek idáig a dolgok, de ettől kezdve
hirtelen meggyorsult a tempó és néhány hét
alatt elérték azt, hogy — mint arról ma Poincaré
beszámolt — a Ruhr-vidékről ma ismét annyit
szállítanak Franciaországba, mint a megszállás

előtt, csak éppen Németország számára nem
termelnek semmit a megszállott területen.
Igaza van Poincarénak abban, hogy ezzel a
Rutír- vidék megszállása tekintetében elérkezett
a stabilizáció időszaka, hiszen ha a megszállási
költségeket fedezik a bevételek, ugy „Franciaország valóban addig maradhat a Ruhr-vidéken,
ameddig neki tetszik: ott csak nyerhet."Ezt be
kell a németeknek is lálniok, éppen ezért le
kell a konzekvenciákat is vonriok és likvidálniok
kell a megszállást, ha mindjárt prestigeük
súlyos megcsorbítását is jelenti az, ha beismerik
legyőzetésüke*. Kétségtelenül igazuk van azoknak, akik hangsúlyozzák, hogy Németország
még hosszú ideig elbírhatja a megszállást, mint
ahogy igazuk volt azoknsk is, akik ugyanezt
mondták a háborútól 1917 ben, de esztelenség

olyan harcot folytatni, amelyben még csak
kilátás sem nyílik a győzelemre, pusztán azért,
mert valaki még bírja a harcot.
Németország már úgyis elkésett, amikor nem
a pjssziv rezisztencia diadalmas heteiben kezdett tárgyalásokat a franciákkal, amikor még
Párisban is kétkedtek az okkupáció sikerében,
hanem megvárta, mig ország-világ előtt nyilvánvalóvá vált az ellenállás kudarca, de most
talán még nem lesz késő elfogadható ajánlatokkal előlépni, hiszen Angliában erős segítőtársra találna egy józanul felépített megegyezési
terv. De ezt a tervet még ma kell megszerkeszteni és nem holnap, hiszen minden tonna
szén, amennyivel többet visznek ki a Ruhrvidékről Franciaországba, minrelöző nap, egyegy vesztett csatát jelent Németország számára.

Bethlen István római
Bethlen István gróf miniszterelnök tegnap a
kora reggeli órákban a Tribuna és az Idea
Nationale szerkesztőjét fogadta s utána Castagnetto budapesti olasz követ kíséretében Federzoni minisztert kereste fel, akivel hosszabb
ideig tárgyalt. Beihlen a délelőtti órákban újból
tanácskozott Mussolini niiniszierelnökkel, majd
az olasz királynő elölt jelent meg, aki magánkihallgatáson fogad.a a miniszterelnököt. Az
audiencia, trely hosszabb ide : g tartott, a legszivélyesebben folyt le. Bethlen után Nemes
Albert g óf követ járult a királyné elé. Ugyanez
időben dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter hoszszabb tárgyalási folytatott De Stefani pénzügyminiszterrel. Délben szűkebb körű dejenuer
volt Nemes Albert gróf guirináli magvar követnél. A délután fo'yamán Bethlen gróf számos
előkelő olasz politikus és pénzügyi tekintély
látogatását iog dia. Este Mussolini miniszterelnök Bethlen Mván gróf liszteletére ebédel
adott. Az ebéden az olasz kormánynak és a
magyar követségnek valamennyi tagja részt vett.
Ma Beihlen gróf miniszterelnök a délelőtti
órák! an Anglia nagykövetével tanácskozott. Kállay pénzügyminiszter pedig a pénzügyi é* kereskedelmi miniszterrel folytatta megbeszéléseit.
Déiben pedig Nemes Albert rgóf magyar követ a köve ség palotájában levő lakásán villásreggelit adott, amelyen Mussolini is részt vesz.
A pápa hétfőn fogadja a miniszterelnököt.
Az olasz sajtó állandóan napirenden tartja a
magyar kérdést és egyhangúan rámutat a magyar-olasz érdekközösségre a szláv veszede-

lemmel szemben. Az Idea Nacionale vezércikkben hangoztatja a Magyarországnak
adandó
politikai és gazdasági támogatás
szükségességét. Ebben az irányban az első lépés — irja
a lap — Nyugatmagyarország kérdésében történt. Most az olasz iniciativát módszeresen tovább kell építeni. A Magyarorszégnak adandó
támogatás azonban nem csupán Magyarországba
szorítkoznék, hanem tényleges biztosítékokat
kell adni a Romániáho?, Jugoszláviához és
Csehországhoz csaolt m?gyar szigetek számára is.
A jóvátételi bizottság t a g j a i Budapesten.
Ma reggel a bécsi gyorsvonathoz csatolt
szalonkocsiban érdekes vendégek érkeztek a
ffvárosba, még pedig Iogan amerikai ezredes,
a párisi jóvátételi bizottság pénzügyi osztályának tagja nejével és Causey ezredes, áz Ausztria pénzügyeinek szanálásával megbízott bécsi
ántánt bizottság amerikai tagja. A két amerikai
urat Brentano Tivadar amerikai követ várta a
pályaudvaron és még a szalonkocsiban egy óra
hosszat tartó tanácskozást folytatott velük. Az
am rikai vendégek a Bellegue-szállodába hajtattak, ahol a külügyminisztérium hkást foglalt le részükre. Iogan ezredes és Causey vasárnapig maradnak Budapesten. Iogan ezredes
hangsúlyozta, hogy utja kizárólag magántermészetű, de hir szerint a pírisi jóvátéle i bizottság egyik kimagasló tagjának Budapestre érkezése nagyfontosságú tárgyalásokkal van összefüggésben.

„Franciaország csak nyerhet a Ruhr-vidék megszállásával."
Poincaré ma a pémügyi és külügyi bizottság
együttes ülésén kijelentette, hogy a megszállott
területek jövedelmei mától fogva fedezik a megszállás költségeit: A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Franciaországba és Belgiumba
szállított napi szén- és kokszmennyiség a megszállás kezdete óta állandóan növekvőben van,
ami különösen a vasúti és mérnöki személyzet
fáradozásainak köszönhető. A Németországból
jelenleg szállított szénmennyiség már
ugyanannyi, mint a megszállás előtt volt. A vasutak
üzemköltsége a vasúti jövedelmektől megtérül.
Az elért jövedelem állandóan fokozódik. Az
erdötermelés szintén jelentékeny jövedelmet hoz.
A jól megszervezett vasúti és hajózási forgalom
a szén és koksz szállítását teljesen biztosítja.
A bányamunkák rendben folynak. A miniszterelnök végül kijelentette, hogy a Ruhr-terület
megszállása tekintetében a stabilizáció időszaka
állt be. Ha a jóvátételi bizottság jelentéset tekintjük, a szállítmányok bőven fedezik a kiedásokat. Előrelátható, hogy a Ruhr terület megszállása többet fog jövedelmezni,, mint remélhető volt. A szervezés munkája nspról-napra
tökéletesebb, Frar.ciaország annyi ideig marad-

hat a Ruhr-területen,
ameddig neki tetszik,
csak nyerhet ott. A francia kormány el van
határozva, hogy a birtokba veit zálogokat annyi
ideig tartja meg, mig Németország kötelezettségeinek eleget nem tesz.
Több kérdésre válaszolva Poincaré kijelentette, hogy véleménye szerint Németország adósságainak leszállításáról csak akkor lehet szó, ha
a szövetségesek közötti adósságok ügyében is
megegyezés jönne létre. Maga a Rajna balpartja is elegendő volna arra, hogy Franciaország biztonságát kétségen kívülivé tegye. A
bizottságok a miniszterelnök nyilatkozatát jóváhagyólag tudomásul vették.
A Times párisi tudósítója szerint a francia
kamara folyosóján tovább folyik a vita a ruhrvidéki fegyverszünet
tervéről. A laptudósító
ennek a fegyverszünetnek a feltételeit, melynek
meg kell előznie minden formális tanácskozást,
kisérletképen a következő 4 pontban foglalja
össze: 1. Németországnak a maga részéről
vissza kell vonni minden rendeletét és titkos
utasítását, mellyel a bányamunkások és vasutasok munkabeszüntetését, valamint a ruhrvidéki
német tisztviselők működésének megtagadását
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célozta. 2. A munkások és tisztviselők kötelesek rendes munkáikat megkezdeni és a versaillesi szerződés értelmében járó szénszállításokat
nem szabad obstrukcióval megakadályozni. 3.
Franciaországnak a maga részéről, bár csapa
tait is tisztviselőit
vissza nem hivja, tisztára ellenőrző szerepet
kell
vállalnia
és
amennyire lehetséges, a megszállásban inkább
passziv, mint aktív magatartást kell tanúsítani.
4. A normális ipari és polgári élet visszaállításának a Ruhr-vidéken mindaddig a pillanatig
tartani kell, amig a problémákat nem rendezik,
vagy a rendezés kísérlete újra meg nem hiusul.
A britt kormány bizalmas ülésen értésére
adta dr. Stahner német nagyköveinek, hogy nem
kiván előkészítő tanácskozásokra
lépni a berlini kormánnyal az ujabb német javaslat kidolgozása körül. Tudatta Berlinnel, hogy szereíné
félhivatalosan megismerni a jegyzéket, mielőtt
megküld k Londonba. A lap berlini tudósítója
hozzáteszi, hogy Hermes birodalmi pénzügyminiszter egyre élesebben eltávolodik a kormány többi tagjainak felfogásától és szabadke et akar magának biztosítani a jöv3re nézve.
A Petit Párisién berlini munkatársa azt jelenti,
hogyha Cuno kancellár helyén marad, az csak
azért történik, mert nincs párt vagy politikus,
aki a mostani viszonyok között megmerné
buktáim a kormányt. Rosenberg külügyminiszter
a mult hétfőn formaszerint felajánlotta lemondását, hogy könnyi'sen a helyzeten, azonban a
kancellár nem fogadta el.
A Temps előzetesen összegezi az uj német
ajánlatokkal szemben elfoglalt francia álláspontot. Franciaország minden körülmények
között
ragaszkodik ahhoz az összeghez,
mely
fedezi
anyagi kárainak helyreállítására fordított költségeit, ezenkívül oly ménékben szándékozik követeléseit érvényesíteni, mint azt az Angliának
és az Egyesült-Államoknak visszafizetendő tartozásai igényelni fogják. Ha Németország ezidőszerint nem képes külföldi kölcsönök igénybevételével nagyobb tőkeösszegeket folyósítani,
fizetéseit más módon is teljesítheti, pl. olyképen, hogy fokozatosan elvállalja az elpusztított
területekkel biró nemzetek állal a helyreállítás
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céljából felvett kölcsönök kamatait.
A garancia kérdéséhez a lap a következőket
jegyzi m e g : A szövetségesek tendenciája az,
hogy a birtokba vett zálogokat megtartsák s
azok kezeléséről gondoskodjanak, a német
kormány dolga pedig az, hogy törvényekről,
rendeletekről, reformokról,
megtakarításokról
gondoskodjék és hogy mindent megtegyen, ami
szükséges, hogy mielőbb fizethessen. A Franciaország és Belgium által lefoglalt zálogok
formális jövedelmezőségét biztosítani keil s azok
csak a német fizetések arányában lesznek megint visszaadhaiók. Az uj német javaslatok tehát csak akkor vehetők figyelembe, ha azok
gondoskodnak a passziv ellenállás azonnali beszüntetéséről
és beleegyeznek
abba, hogy a
Ruhr terület csakis a fizetés
mérvében
legyen
ismét kiüríthető.
A Daily Telegroph diplomáciai tudósítója arról
értesüli, hogy Németország uj ja/aslata 50
milliárd végösszeget fog felajánlani.
Mint a Daily News jelenti, az angol kormány
a Saar-vidékkel kapcsolatosan olyan vizsgáló
bizottság kinevezését fogja java-ölni, melynek
tagjai más nemzetekhez tartoznak, mint a kormányzó-bizottság tagjai.
A Petit Párisién ma hirüladja, hogy Poincaré
miniszterelnök villásregg:lire hivta meg Bonar
Law miniszterelnököt. A britt minisz erelnök
azonban azzal mentette ki magát, hogy gégebaja miatt nem képes beszélni, orvosai egészen
elti tották a beszédlől s igy ránézva nagyon
ksnos lenne az együttlét Poinciréval. Bovsar
Law állapo a nem javult az olaszországi üdülésen és azért jött Párisba, ho^y egy hírneves
specialistától kérjen tanácsot.
Düsseldorfban ma volt a tárgyalás az it;eni
francia katonai felebbviteli törvényszéken az
eiiiélt Krupp-gyári igazgatók és gyáriparosok
ügyében. A tárgyalás rövid ideig tartó t A védelem valamennyi előterjesztését, amennyiben
azok illetékességi kifogást akartak érvényesíteni,
vagy helytelen eljárás miatt aksrták az itélet
felo'disát, visszautasította a felebbviteli törvényszék, csak Müller üzemtanácsos ügyében adott
helyet újrafelvételi eljárásnak.

Szeged város gazdasági fejlődésének mindenkori akadályai.
A mi szép városunk ujjáalkotásakor, akik
kezükbe vették a varos ügyeit, leginkább a
város kiépítésire és szépészeti szempontokra
törekedtek. Figyelmen kivül maradt azon sorsdöntő körülmény, hogy a kiépítéssel a kereskedelem és gyáripar minél nagyobb mértékben
töriériö fejieizthetésének alapfeltétele is bizto ittassék. Er.nek oka nyilván az volt, hogy akkoriban még a kereskedelem éi ipar n?gyon is
mostoha gyermekei voltak a városoknak. Városaink nem nagyon törtettek egy-egy kereskedelmi és ipui vállalkozás megszerzésére és ha
érdeklődő akadt, nem tülekedett egyik vidéki
város sem arra, hogy kedvezményekkel, vagy
csak jó szóval is magához dédelgesse a vállalkozni szándékozókat. Ismeretes a jelszó: „ha
te ide igyekszel, számításod szerint vállalkozásod bizonyára hasznodra van é3 igy nincs arra
szükséged, hogy mi nyujtsunk neked kedvezményt".
A vidék mostoha viselkedése minden különleges és jelentékeny vállalkozót a fővárosba
kényszeritett, ahol egyike-másika városi, sőt
állami támogatásban is részesült. Kedvezőbbnek
találták a vállalkozók, ha az ország központjában helyezkedne* el, még abban a rosszabb
esetben is, ha ott sem nyújtottak részükre
támogatást, mivel az olcsóbb vidéki munkabérekkel szemben, a központi fekvéssel elérhetővé vált vasúti és viziversenyben megtalálták rentabilitásukat.
Amidőn tehát a vázoltakban láttuk a vidéki
kereskedelem és ipir hátramaradottségának okait,
rátérhetünk arra, hogy gazdasági fejlődésük
érdekében honnan indult ki a vidéki
városok
későbbi
bőkezűsége.
Temesvár és Szeged.
A kiindulópont Temesvár volt. A temesváriak
néhai Telbisze volt az első vidéki kezdeményező,
aki túltette magát azon a konzervatív felfogáson,
hogy a városnak k pni és nem adni kell, ha
»nnak fejlődését é& gazdagságát előmozdítani
kívánja. Telbiszről az a hir járta, hogy ugy
kezdetle az ipar pártolását, hogy akár egy
hozzáértő kapiafakészitőnek is nyújtott támoga-

tást ipara megkezdéséhez, jóllehet a mesterségét
két segéddel kezdette, de viszont kötelezte
magát záros időn belül tiz, majd nusz segéddel
és végül gépekkei folytatni iparát. A számítás
bevált, mert amit a város nyújtott, sz kamatokkal megtérült a föllendült kaptafa- és más
gyárosok, valamint az ezrével foglalkoztatott
egyének adóiból és a kereső emberek megnövekedett fogyasztásából.
Nem szakad figyelmen kivül hagyni, hogy
Temesvár Szeged Jel el'entétben inkább predesztinálva volt a kereskedelmi és iptri fejlődéshez. Aki ismeri Temesvár városának elhelyezkedését, az tisztában van azzal, hogy
annak fekvése, nevezetesen a vasu»i pályaudvarainak és vágányhálózatán
hatalmas
ivben való elhelyezése, továbbá a kis Begájának
hosszú területen lehttő hozzáférhelése, magukban is mindenkép alkalmasak voitak kereskedelmük és iparuk fejlesztésére. A fejleszthetés
alapja tehát megvolt Temesváron, amihez időben, más városokat talán megelőzve fogott
hozzá a neves Telbiszük. Vannak vélekedők,
akik uüy nyilatkoznak, hogy aligha sikerült
volna Telbtsznek saját erejébő', oly nsgyarányokban, az aránylag rövid idő alatt azzá
fejleszteni vároBát, amivé lelt, ha programját a
mindenkori kormányok bőkezűen és jóakarattal
nem támogatták volna.
Ezek előrebocsátásával térhetünk csak rá a
mi szép városunkra, illeive azon nyilvánvaló
okokra, amelyek lehetetlenné tették váro.unk
olyan méretű gazdasági fejlődését, mely az
ország második városát megilletné.
A hibák.
Rámulattunk arra cikkünk E'ején, ho?,y BZ
újjáépítésnél nem gondoltak rá, hogy
Szeged
úgyis, mint a Délvidék kapuja,
de mint a
Tisza mentén fekvő legnagyobb város is hivatott
arra, hogy az ország második kereskedelmi
és
ipari gócpontjává
fej lesziessék.
A legkisebb
líörüiteKÍnié8sei sem lett volna tehát szab3d a
jelenlegi Ttszapílyaudvarl a mai helyére kiépíteni, ahol egyrészt a városi védiöltás, másrészt a Szegedről Temesvárra vezető pályatest
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(vasúti tölté') által annyira körülbástyáztatok
hogy ezen kedvezőtlen megoldással a vasút
mentén, ha jól tudjuk, két-háromnál több vállalat elhelyezkedése lehetetlenné vált.
A vázolt helyzet egyike azon igen nagy
akadályoknak, mely városunk közgazdasági fejlődését hátráltatta és hátráltatni is fogja mindaddig, amig ezen a téren radikális
változás
nem történik. Amidőn tehát egy-egy vállalkozónak választania kellett Temesvár és Szeged
között, kétségtelen, hogy amennyiben különös
okok nem késztették városunk mellett dönteni,
ugy a vasút melletti elhelyezkedés
lehetősége
inkább Temesvárra vonzotta a tőkeerős
vállalkozót.
Téved, aki ugy vélekedik, hogy nem leheteti
ok arra, hogy Szegeden, vagy másutt telepsdjen-é meg egy-egy vállalat csak azért, mert
nálunk nem tudott közvetlen a vasúinál helyhez
jutni. Igenis ez a ka'kulációban akkor is, amikor
a számítás fillérekben ment, nyomós j)k volt.
Elővéve az irónt, minden különös matematikai
müvelet nélkül megállapította a vállalkozni
akaró, hogy nyers anyagainak a vasúttól a
gyárába való befuvarozása és a készgyártmányainak udvarából a vasúthoz történő kiszállítása, az ez«n műveletekhez igénylendő nagyobb
munkaerő és személyzet regieje olyan összeget
eredményezett, hogy a szegedi
vállalkozástól
kénytelen volt elállni, illeive ott keresni boldogulás*, ahol vasút mentén rakhatta le sátorfáit.
A Tisza.
Nem kedvezhetett Szeged gazdasági fellendöiésének a hstalmas Tisza sem, mert a városvédelmi szempontból emelt igen magas védtöltés, további a szélességben nagy árterületünk,
igen nagy akadályai voltak és azok még ma is
a gazdasági fellendülésünknek.
A meglévő rakodópartunk kicsiny és a legforgalmasabb tavaszi hónapokban az is viz alatt
áll. A vizi helyzetünk tehát az, hogy közvetlen
a viz mellett az innenső oldalon létesítmények
egyáltalán nem, vagy csak körülményesen és
igen jelentékeny áldozatokkal létesíthetők.
Hol vagyunk attói az ideális helyzettől,
amelyre Szeged predesztinálva van, tudniillik
hogy széltében, hosszában a viz mentén vágányzárunk legyen és a vágányzat mentén
gyári kémények füstölögjenek.?
Az ideális helyzet megvalósitása adva volt.
{ Annak mindenáron való keresztülvitelét nálunk
dr. Lázár polgármestersége idején a hatóság
egyes tagjai is szorgalmazták, sajnos azonban
egymást követték az akadályok. Legfőbb akadály pedig az volt, hogy a mi
Telbiszünket
nem támogatták a mindenkori kormányok.
A
város földjeiből eladni nem kívánt, nem hozta
meg a gazdagodást igérő ideális helyzetért az
áldozatot és várt, várt a mindenkori kormányok
áldozatkészségére, mely sohasem jött.
A megoldás a tervezett kereskedelmi kikötő
lett volna. Ott azon a helyen, amint Balogh Károly tervezte azt, hosszú sávon szeite volna a
vágányzat a nagy folyónkat és a vágányzat
és folyó között hosszú sávon létesülhettek volna
a vállalatok. Tervezetén sorjában füstölgött a
gyárkémény; elevátorok, enelé-daru* és a legmodernebb gépberendezések raja volt szemlélhető, melyek segélyével az ipar és kereskedelem munkáskézben, időben, sok sok megtakarítást ért volna el. Olcsóbbá tenni és emellett
meggyorsítani
a produkciót, — ez volt a mi
tanácsnokunk jelszava. Oda tervezte a tanyai
vasút végállomását is. Az volt a terve, hogy az
„kis" vasút legyen mindenkor, mert csak azzal
tudja a tanyát a városának biztosítani. A nagy
vasút, amint jól mondotta, eltereli a tanyát
Szegedtől. A kis vasút menetrendjét is jól megállapította. Oly időéen kellett volna a kis gépnek befuinia, amikor már a nagy vasút összes
vonatai elhagyták a pályaudvaraikat és jóval a
nagy vasul vonatainak beérkezte utánra volt
tervezve a kis gép kiindulása. Időt akart adni
a tanya népének, hogy városunkban költse el a
pénzét, ne vigye innen tovább. Ezzel Í3 fejleszteni kívánta a msglávő kereskedelmünket és
iparunkat.
Megakadályozott t e r v e k .
1914. mircius havában, amikor a kereskedelmi kikötő létesítését megtárgyaló ankét utoljára összeült, melyen a miniszteri kiküldött is
jelen volt, a legrészletesebb elsboratumat tárta
Balogh Károly a megjelentek elé és a megjelent
közgazdasági előkelőségek biztosra vették, hogy
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akár tétikikötő, akár kereskedelmi kikötő alakjában rövidesen megindulhat városunk gazdasági fejlődése. Sajnos ezen évben jött a háború
és minden elcsendesült.
Elháríthatatlan akadályok gördültek tanácsnokunk nsgyszabásu borközraktári tervei elé is,
melyek létesítése éppen nem rajta múlott. Ezen
nagyszabású vállalkozás megvalósulása ma kiszámíthatatlan előnyöket jelentene Szegednek.
— Terve volt a lelsőtiszaparli öblözet is, melylye! egyrészt a helyi érdekeltség tutajkészletét,
másrészt a déli végeken fekvő fürészgyárak
faikészletét kívánta elraktározni és egybin megvédeni a téli jégzajlások és tavaszi vizáradások ellen.
Ugy dolgozott szabad perceiben és ünnepnap
jain Balogh Károly városának érdekében, sajnos
anélkül, hogy programját a hivatottak támogatták volna. A tanácsnokunk részletezett programjának meg kell valósulnia, mert különben Szeged visszafejlődik.
Bárki is valósítsa meg a
nagyjelentőségű terveit, a kezdeményezés koszoraját tőle elvenni nem lehet.
Ugy érezzük, hogy megszívlelendő volna a
mai nehéz időkben is, hogy a váioi és kormány meghozzanak minden áldozatot a kereskedelmi kikötő létesítésére^ mert a jelen helyzetünkben ezzel volna talán megoldható a szomszédainkkal való gazdasági kapcsolatunk oly
formán, hogy amint Budapest a francia pénzcsoport támogatásával, ugy Szeged a szomszéd
jugoszláv és román tőkésekkel juttatná dűlőre a
szegedi szabad vám- és kereskedelmi kikötőt
Balogh Károly tervei szerint.
A kereskedelmi kikötő hiányának tulajdoníthattak Temesvár egyik tényezőjének szállóigévé
vált kérdezősködését is, hogy: „ Honnan van az,
hqgy az önök nagy Tiszája olyan kicsiny és a
mi kis Begánk olyan nagy.*
K Aí.
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Hivatalpalota, v á s á r c s a r n o k é s a r e n d ő r s é g .
(A Szeged tudósítójától.)
A hivatalpalota
ügyét már leszavazták a tanácsban, de még nem
szavazta le a nagyközönség. Végigkérdeztük a
különböző érdekeltségeket és mindenütt a hivatalpalota felépítése mellett, tehát a tanács
határozata ellen nyilatkoztak. A kofáktól a kereskedelmi és ipari érdekeltségeken keresztül az
összes állami hivatalokig egybehangzóan az a
vélemény, hogy egy ilyen építkezést, amely erős
gazdasági megmozdulást jelentene a városban,
semmi esetre sem szabad elejteni egy otyan ősrégi, de talán soha meg nem valósitható terv
miatt, mint a vásárcsarnok terve. A közmondás
is azt mondja, hogy amit ma megtehetsz, ne
halaszd holnapra. De nemcsak a közhangulat,
vagy a közelebbről érdekeltek elfogultsága beszél csupán a hivatalpalota felépítése mellett,
hanem mellette szólnak a város érdekeivel azonos tények is, amit a tanács nem vett észre,
vagy nem akart észrevenni.
A hivatalpalota felépítéséhez fűződik például
a szegedi államrendőrség sorsa. Ez a rendőrség
annyit használt már a város közrendjének, hogy
feltétlenül jobb sorsot érdemel, mint
amilyen
helyzetben ma van. A rendőrség helyiségei olyan
szűkek és kényelmetlenek, hogy sokáig ez igy
nem mehel és feltétlenül gondoskodni kell a
rendőrség előnyösebb elhelyezéséről. Erre a legalkalmasabb lett volna a hivatalpalota, ha a
város tanácsa másként rendelkezett volna, mint
tette, tudniillik, hogy hajlandó lenne egy telke'
átengedni, de csak a város külsőbb részén és
nem a Rákóczi téren. Nyilvánvaló azonban,
hogy a közérdek azt kívánja, hogy a rendőrség
minél közelebb legyen a város
központjához,
mert ha a rendőrséget kiviszik a Belvárosból,
akkor meg fog történni, hogy égetően sürgős
esetben a közrend biztosításához szükséges karhatalom későn fog megérkezni a helyszínre, ami
teljesen lehetetlenné teszi a rendőrség munkáját.
A tanács azzal utasította el a hivatalpalota
tervét, hogy a Rákóczi-térre a vásárcsarnokot
fogják épiteni — majd —, egy részét pedig
szabadon hagyják a különböző piacok számára.
Ezzel azonban nem oldódik meg a kérdés, mert
a piacok elhelyezéséhez nem egy rész, hanem
az egész Rákóczi-tér is kevés volna. Ezt a kér-

dést csak ugy lehetne megoldani, ha a vásárcsarnokot a Rákóczi tér és a Valéria-tér közötti
utcatömbön — ahol most kétemeletes paloták
is vannak — építenék fel, mert ebben az esetben a szabadtéri piacok elhelyezésire a Rákócziés a Valéria-tér egész terjedelmében rendelkezésre állanak.
Ezt a tervet azonban a tanács már régesrégen elejtette és igy a vásárcsarnok kérdésének megoldására csak egyetlen egészséges terep
lehet: a Mars tér. Ezen az óriási téren — a
tátongó ürességek tere — a vásárcsarnok a legmegfelelőbb elhelyezésre találna, mert körülötte
éppen elegendő hely maradna a csirke- és zöldségpiac elhelyezésére. Üdvös lenne ez a megoldási mód a város forgalmának decentralizálása miatt is, mert ugy a Ttsza Lajos-köruti és
azon belüli városrész forgalma csökkene egy
kissé, viszont a vásárcsarnok a nagykörút és a
körúton kívüli utcák forgalmát növelné és további építkezésre ösztönözné a környékbeli lakosságot.
A Rákóczi-téren azonban mindez nem állhat
fenn, hiszen a Kossuth Lajos-sugárut és a Méreyutca már most is majdnem teljesen kiépültek
és forgalmuk is elég nagy. Jobb tehát, ha a
hivatalpalotát a Rákóczi térre építik, még pedig
a Mérey utca jelöli részen, a másik részét pedig parkírozni lehetne — hiszen ugy sincs már
zöld a városban —, vagy ha ez lu;:u3, akkor a
zöldségpiac még mindig elférne a téré-a hivatalpalota mellett.
Mikor évek óta harcolnak U al és szóval,
hogy az állam kezdj? meg u épii jzést, akkor
a városnak nem szabadna megakadályozni ezt
az első komoly lépést a munka
megindulása
felé, A hivatalpalota nemcsak egy szép palo'.át,
hanem sokirányú muikaalkalmat és pénzt, pénzt
és pénzt jelentene eekünk. Vájjon gondolt-e a
tekintetes tanács ninderre? És arra gondolt e,
hogy ha most nm épül fel a
hivatalpalota,
akkor talán mm épül fel tiz év múlva sem, de
ugyanakkor e vásárcsarnok terve is csak papiroson fek^k,
belepve az évtizedes porral? Két
Bzék
ít a pad alá esni pedig nem tanácsos
még a tanácsnak sem.

(A Szeged budapesti tudósítójától)
A nemzetgyűlés, mely még április 28 án napolta
el ülését, május 23 án, szerdán délelőtt ismét
ülést tart. A szerdai interpellációs napon elsőnek az elhalasztott interpellációk előterjesztésére kerül a sor. A képviselők a szünet idején
is több ujabb interpellációt jegyeztek be. Az interpellációk jegyzéke a következő:
Szakáts Andor a miniszterelnök és a pénzügyminiszter külföldi ntja íárgyájsn a miniszterelnökhöz. F. Szabó Géia a lisztvselök, nyűg-,
(A Szeged tudósítójától.) A nyári
ipok j tejárusitást szabályozó rendeletekkel, ahol ledíjasok stb. vasúti kedvezményeinek korlátozása tárgyában a pénzügyminiszterhez. A hadi- örömei Szegeden sohasem voltak mtittük/i.— <r b&t, kilátszanak minden szabályt, a birság me*icélokra elrekvirált, de annak idején igénybe liek. Alig köszönnek be az első melegebb na- i máiis összege otyan stecsonv, hogy fájdalom
nem vett kisüstök tárgyában a pénzügyminisz- pok, velük együtt megérkezik a por és a víz- I nélkül előre belekalkulálhatják a rezsi Yítórtterhez és végül a párbaj kinövéseinek szigorú hiány is. Évtizedek óta tart a küzdelem a két gekb?. A következmény pedig nem is áehet
ritkezágszámba
megtorlása tárgyában az igazságügyminiszterhez. nyári veszedelem ellen, de a küzdelemnek na- más, mint az, nugy a piacon
gyon kevés az eredménye. A tanyákról jövő megy a fölözetlen tej, de annál gyakoribb a vízTanáoskozás
porfelhők leszerelésére a háború előtt befiáitól- zel higitott hamisítvány.
a cukorkérdés rendezéséről. ták ugyan a várost is és a körtöltés alját i«,
Mu i^atársunk kérdést intézett a város fejeiA pénzügyminisztériumban és a közélelme- de a háborús évek nyomorúságában majdnem
látására
vonatkozólag Csonka Ferenc gazdasági
zési minisztérium illetékes osztályán állandóan minden fát „kitermeltek"; kipusztították teljesen
főtanácsoshoz,
a vegyvizsgáló állomás vezetőfoglalkoznak a cukorkérdéssel. Bud miniszter a Makkos-erdőt, ugy hogy most éppen o'yan
tegnap rendkívüli értekezleten foglalk&ott a tűrhetetlen a hetyzet, mint amilyen a fásítás jéhez, aki a következőket mondoita:
— Az áltaiános visszaélés okát én abban lákérdéssel és Prónay György báró államtitkárra előtt volt. A vízhiány elleni küzdelem még
bizta a kérdés végleges tisztázását és a fenn- ennyi eredményt sem ért el. A vizmütelep víz- tom, hogy a fogyasztóközönség túlságosan indoálló visszás helyzet rendezését. Az államtitkár szolgáltatása nem növekedett arányosan a la- lens. örül, ha tejet kap, pedig tejhiányról ma
azonnnl intézkedett, hogy valemennyi gyár és kosság gyarapodásával, mert mindig sok és so- már nem igen beszélhetünk, mert van tej bőviszonteiárusitó a minisztérium felszólítására káig tartó harcba került, amig a város egy-egy ven. Nem törődik senki a tej minőségével, tizhusz korona megtakarításiért még a vízzel híösszes szétosztó jegyzékét bemutassa. Prónay uj ártézi kutat fúratott.
gítóit tejet is megvásárolják. A tej pnei ára
Györgynek eltökélt szándéka, hogy szigorú
A por és a vízhiány Szeged város nyári be- tulajdonképea nem magas, 140—160 koronáért
intézkedéseivel feltétlenül stabilizálni fogja a
cukor árát. Illetékes helyen azt is kijelentették, tegsége, a tejmizériák azonban állandóak ebben árulják lííer]é% azonban a piaci (ej mégis drága,
hogy ha máskép nem sikerül a kérdés végle- a városban, csupán évszakok szerint változtat- mert hamisítják, lefölözik és igy a 140—160
koronás
ges rendezése, a közélelmezési minisztérium ják természetüket. A háború előtt zavartalan koronás tejár tulajdonképen 280—320
volt a város tejsllátáss, a háború után azonban árnak felel meg.
fogja átvenni a cukor elosztását.
megváltozott a helyzet. Az országból leszakí— A vegyvizsgáló állomás rendkívül szigoA prágai nemzetközi
tották azokat a területeket, amelyek azelőtt Szekereskedelmi kongresszus. ged legfontosabb tejforrásai voltak —, a várostól rúan ellenőrzi -a tejárusitást. A legújabb tejA prágai nemzetközi kereskedelmi kongresz- délre fekvő tejgazdaságok nagy része idegen rendelet értelmében elkobozzuk a tejet akkor
szusra az angol kereskedelmi kamarák 20 tagja fog impérium alá került. A város fölötti gazdasá- is, ha fölözött, de jeltelen kannában hozták be
érkezni, akiket lord Forsot volt angol minisz- gok pedig Kecskemét, Cegléd is Badapest felé a városba. A tejárusitásra följogosított szatócsok közül nagyon sokan visszaélnek iparengeniszter, sir Archibald Williamson és sir Ewelyn gravitáltak. A hirtelen változás igy teljesen föl
délyükkel, a megengedett ötven liternél jóval
borította
az
itteni
tejellátást
és
annak
uj
megCecil vezelnek Prágába. Az angol delegáció
május 23-án nagy fogadóestélyt fog rendezni szervezése számos akadályokba ütközött és még többet árusítanak.
a kongresszus tagjainak és a cseh nemzet- ma sem tökéletes. A helyzet ugyan hasonlítha— A legnagyobb zavart azonban azok a kofák
gyűlés tiszteletére. Az angol delegációhoz fog tatlanul jobb már, mint amilyen abban a kri- okozzák, akik nem a piacra viszik a tanyákon
csatlakozni az aigol alsóház egész kereskedelmi tikus időben volt, a városba kerülő tej mennyi- összevásárolt tejet, hanem házalnak vele, ami
albizottsága Olaszországból 15 képviselő fog sége ugy ahogy elegendő a redukált igények pedig a rendelet értelmében kihágás. A hatóság
érkezni Georgini miniszter vezetésével. A dele- kielégítésére, de — éppen a tejellátás szervezeté- azonban képtelen a házalás megakadályozására.
gáció tagjai közül 9 volt miniszter és állam- nek tökéletlensége következtében — a piacra
— A piaci tej minősége soha sem volt jó.
titkár. Az Amerikai Egyesült-Államoktól értesí- kerülő tej minősége silány. A legszigorúbb ha- Már a háború előtt is a piaci tej elnevezése
tés érkezet, hogy a kormány hivatalosan kép- tósági ellenőrzésnek sincs semmi számbivehető azt jelentette, hogy az csak sütésre alkalmas.
hatása. A kofák, a termelők nem törődnek a Most azonban a tejtermelő kisgazdák és a közviselteti magát.

Van t e j bőven, de h a m i s é s d r á g a .
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vetítő kofák kapzsisága iriatt még rosszabbodott a helyzet. A környékbeli kisgazdák nem
értenek a tej kezeléséhez. Ha nem is hamisítják, de a rossz kezelés miatt megromlik a tej
is savanyúan kerül forgalomba. Nyáron ugyanis
csak ugy forr-képes a tej, ha a fejés u'án rögtön lehtltik. Kisgazdáink ezt mulasztják el. A
hamisítás, vagy visszaélés maximális büntetése
hatezer korona, a vegyvizsgálás dija pedig két-

-

Misr^K

— Budapesti Irók a szegedi tanyákon.
Heiczeg Ferenc és Csathó Kálmán — mint
ismeretes — szerdán este Szegedre érkeztek és
csütörtökön a polgármester, a főispán és a kerületi főkapitány kíséretében bejárták Alsótanyát.
A társaság reggel indult el a város fogatain.
Megtekintették a tanyavilág központi intézményeit, a templomot, az iskolákat, a várostanyákat. A gazdikör vezetősége melegen üdvözölte
a vendégeket. Az álokházi legelőket és a város
erdeit a híres „ruzsafától" nézték meg. Meglátogatták az erdőőri szakiskolát, amelynek páratlan kitömött állatgyüj eménye van. A Bokortanyára voltak hivatalosak ebédre. Ebéd után
tovább folytatták utjukat. Megszemlélték az
alsóteotthalmi iskolát, amely arról nevezetes,
hogy 1883-ban Ferenc József járt ott és a
don>bot, amelyről végignézte a környéket, azóla
nevezik Királylátónak. Az iskola szépen parkírozott udvarit a király mellszobra diszi i. Ezután néhány unyát látogattak meg. A gazdák
mindenütt marasztaló szeretettel fogadták a
vendégeket, akik éfpI fél tíz órakor érkeztek
vissza a városba és ifásnap reggel hazautaztak Budap stre. Minden bizonnyal vittek haza
néhány eredeti impresszitt.
— Az egyetemi épfilettk felülvizsgálata.
Dr. Tóth Lajos kulluszmiriszteri államtitkár,
Korb Flóris műépítész és dr. Nagy Árpád miniszteri tanácsos Szegedre érkt.tek, hogy az
egyetemi építkezéseket felülvizsgáljak. Az államtitkár dr. Jancsó Miklós egyetemi tinárral pénteken délelőtt felkereste a polgármester4., akivel
az egyetemre vonatkozó kérdéseket beszüték
meg.
— Érettségi biztosok. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a szegedi állami felsőkereskedelmi iskolához dr. Wessely Ödönt, a
községi fiu és leány felsőkereskedelmihez dr.
Tonelli Sándori jelölte ki érettségi jniniszte/.i
biztosnak.
— Avatás az egyetemen. A szegedi egyetem aulájában nagy közönség jelenlétében avattak ma doktorrá egy orvostanhallgatónöt és
tizenegy egyetemi hallgatót. Az orvostudományok doktora lett Nagy Mária és Ernyei István,
a bölcsészeti karon Winis Nándor (dicsérettel),
a jogtudományi karon Falk Antal, Greher István
(dicsérettel), Irányi Líviusz, Jeleníts István, Koronki János és Stokker József (dicsérettel),
végül az államtudományok
doktorai lettek
Domonkos Béla, Pálffy Miklós és Szász Sándor.
Gyermektrlko és fürdőöltönyök feltűnően
olcsó áron Lampel és Hegyinél. Telefon 14-03.

MTK5F-KAC

barátságos

mérkőzése

Pünkösd hétfőjén

délután

u u a SzAK-pályán.
Jegyek

elővételben kedvezményes áron szombat
estig Komlósinál, Kölcsey-utca 3. szám.

Pünkösdig, 2 napig
koronáért
adom dekáját a legszebb szinü, selyemfényű
bluz, ruha és zsemperkötéshez való

gyapjúfonalat
Kossuth Lajos-sugárut 1,

háromezer korona (az edények száma szerint),
de ugylátszik, ezt a költséget nem találják magasnak és behozhatatlannak a notorius tejhamlsitók.
— A helyzet vileminyem szerint csak akkor
javulhat meg, ha a tejelldtdst teljesen centralizálják. A centralizálás azonban kissé ellenkezik
a kisgazdák érdekeivel és igy nem nagyon remélem, hogy egyhamar sikerüljön.

FONÁLÜZLET.

— A Juhász-matiné nagy sikere. A
Juhász-matiné,
amely a költő jubiláris ünnepsége lesz, óriási sikerűnek ígérkezik, mert a
jegyek, amelyeket a Belvárosi Mozi, a Thália
és a S;öllŐ3-kölcsönkönyvlár árusítanak, már
elővételben majdnem teljesen elfogytak. Aki
helyet akar magának biztosítani, ajánlatos, ha
mig holnap gondoskodik jegyeiről. A Juhászjubileum erkölcsi sikeréhez kétség nem fér. A
Magyarországi Újságírók Egyesülete tegnap
tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy
a Juhász matinén képviseltetni fogja magát, ott
lesznek azonkívül a város és az irodalmi társaságok képviselői is. Az ünnepség fővárosi
szereplői. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és
több fővárosi író és újságíró szombaton este
nyolc órakor érkeznek Ssegedre. A Juhászmstiné vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a
Belvárosi Moziban. Az ünnepség kezdetekor az
összes ajtókat lezárják és ezért pontos megjelenést kér a rendezőség.
— MUréczy a győztese a harlabsdi sakkvereenynek. Mafejesődött be a karlibadi nemzetközi sakkverseny, melyen Maróczy, Bogolju
bov és Aljechin egyenlő 11 és fél ponttal elsőnek érkeztek be.
— A volt Várnay-nyomda jubileuma. A
délvidéknek egyik legnagyobb nyomdája volt
mindig a Várnay-nyomda, amelyet még Várnay
Dezső apja alapitolt egy félszázaddal ezelőtt és
olyan nivóra emelt, hogy versenyképes tudott
lenni a fővárosi nyomdákkal szemben is. Ezt a
nivót Várnay Dezső több mint másfél évtizeden
keresztül egyre fejlesztette, mig pár év előtt a
vállalat részvénytársasággá alakult és a Szeged
városi nyomda és könyvkiadó r.-t cége alatt
folytatja jól megalapozott működését. A nyomdaváíVJat a nnpoVbin érte meg fennállásának
öivené^s, fordulóját, amely alkalomból a vállalat Aafflrafctfte és munkásai- házi ünneplésben
részesítették az üzem vezérigazgatóját: Várnay
Dezsőt, aki viszont a ritka jubileumra való tekintettel ünnepi lakomát adott, amelyen rilka
melegséggel ünnepelték a vállalat példaadó
munkásságu vezérigazgatóját, Várnay Dezsőt.
A Művész S z í n p a d a Tisza-szálló kerthelyiségében ma este 9 órakor tar ja monstre
megnyíló előadását a főváros legjobb műsorszámaival. A megnyitó előadás egyik szenzációja
lesz az Eskü-téri Vékey S/alon párisi divatujdonságainak bemutatása. Itt adjuk a közönség tudomására, hogy az előadás kedvezőtlen
idő esetén a Tisza-szálló nagytermében lesz
megtartva.
— Huszonöt botért egy hón?p. Gonda
András, az algyői nemzeti tanács volt elnökénél 1919 január 8-án azt a panaszt tettc Hegyi
Jánosné algyői lakos, hogy fia otthon bicskával hadonászik és családja életét veszélyezteti.
Arra kérte Oondát, hogy büntesse meg fiát,
vagy tegyen vele valamit. Gonda kél nemzetőrrel bevitette a fiút, majd saját kezűleg huszonötöt vert rá. A törvényszék sanyargatásokkal súlyosbított személyes szabadsig megsértésének vétsége miatt egyhavi fogházra ítélte
Gondát. Felebbezés folytán az itéiőtábla elé
került az ügy, amely ma jóváhagyta a törvényszék Ítéletét, mert bár Gonáát az anyja kér:e
fel, hogy fenyítse meg a fiút, mégis, az a forradalmi alakulat, amelynek Gonda az élén
állott, nem jogosította őt fel az ítélkezésre. Az
ügyész megnyugodo't, dr. Eisner Manó védő
semmiségi panaszt telt, amit a tábla elfogadott.
— A Meteorologisi Intézet ldöp<-egnózl»a:
Északnyugati szelekkel változékony, hüvöses
idő várható, helyenkint esővel.
Torontáli s őnyeg, teljesen jó állapotban,
5x4 méretű alkalmi áron eladó. Antik és modern vitrinek kaphatók Szalay mükereskedésben. Qizella-tér.

— A templom-bizottság ülése. A fogadalmi
templom sorsát intéző bizottság pénteken délután a polgármester elnökletével ülést tartolt,
amelyen megjelent Poerk Ernő építész is. A
bizottság az épitkezés egyes részleteit beszélte
meg.
— K Ü L F Ö L D . A svéd országgyűlés elfogadta Brantingnak azt a törvényjavaslatát, amelynek értelmében
nőket is vesznek fel állami szolgálatba. A katonai szolgálatból és a bírósági vezetői állásokból azonban ki
vannak zárva. — A pozsonyi bíróságoknál a hivatalos
nyelvet ezentúl kizárólag a tót és német nyelvet
ismerik el.
— Hajnali tflx. Mára virradóra tüz ütött ki a
Mérey-utca 6. szám a'att lérő Kőrösi-féle üvegraktárban. A tüzet dr. Fekete Béláné fedezte fel a szemben
lévő lakásából és rögtön értesítette a tűzoltóságot,
amely rövid idő alatt eloltotta a nagy lángokkal égő
szalmakötegeket. A kár biztosítás utján megtérül.

A „Napsugár" vagyonmentő vásár (belvárosi
óvoda) pünkösd esti 8 óráig marad csak nyitva.
Csodálatos az a miliő, melynek keretében a
középosztály megmentendő vagyona eladásra
kerül. A kiállítás terme telve vevőkkel, akik
nehezen tudnak választani a szebbnél-szebb,
értékesebbnél-értekesebb holmik között. Gyermeknagyságu baba, antik ezüsttalpu virágváza,
eredeti török kávés készlet, ezüst és aranyozott
tálakkal 20.000 korona; gobelinek, hímzések;
egy augentor fekete kávés-készlet hat személyes 35 000 korona ; bronz virágtartó, teababák,
szmirna és perzsa szőnyegek, szalon asztalok,
gázsparherd, gyermekágyak, stb. stb. ízléses,
csodás elrendezésben ejtik ámulatba a nézőt. A
„Napsugár" pünkösdi vásárja nemcsak hogy
beváltotta minden tekintetben a hozzá fűzött
reményeket, de tul is szárnyalta azokat.
Fátyol- és mouslin-harisnyák minden színben a pünkösdi ünnepekre kiválóan olcsó áron
Lampel és Hegyinél. Telefon 14—03.

üvész

Színpad

a Tlaza-száMó kerthelyiaégében.
Telefon 44. vagy 15-02.
igazgató: Vass Sándor.
Szombaton

Vasárnap
május hó 19., 20. és 21-én

Héttőn

nagy megnyitó díszelőadás
a főváros legújabb alágerscámaival.
Miisor szombaton i
Noiret Irén. .Andrássy uti Szinház" tagja.
„Etablissemenf, Tréfa: Szemere, Bánóczy.
Vékey-kreáció. Eskü-tér 6
Zahler Magda. Walzer. Glazinow.
Oózon Gyula. „Művész Színpad tagja.
Vékey-kreáció.
Nádassy Magda. Intim kabaré .Gyermek Szinház* énekprimadonnája, a) Magyar kislány imája,
b) Hogyan lettem konferancier.
8. Zahler Magda. Magyar táncok. Brahms.
9. Vékey kreáció.
10. ,Nincs énnékem párom." Falusi énekes játék.
Irta: Török Rezső. Személyek: Géza ur Gózon
Gyula. Erzsébet asszony Berky Lili. Ferenc
Szemere Gyula. Cigányok , * «
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
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11. Vékey-kreáció.
12 Zahler Mngda. Menüett. Mozart.
13. Bánóczy Dezső dr. Apolló Színpad főrendezője.
a) Ma meg aszondják, hogy árdrágító vagyok.
b) Vélemény az állami színházakról. Zágon-Pallós.
14. Vékey-kreáció.
15. Szemere Gyula. Művész Színpad főrendezője, a)
Lefotografált az Angelo. b) Török, görög, pörök.
c) Mit tegyek, mit vegyek.
16. Vékey-kreáció.
17. Xahler Magda. Dinny-dommy. Schmidt Gregor.
18. Berky Lili. Művész Színpad primadonnája, a)
Ballada a púpos Léniről. b) Az óriáskifli, c) A
gyorsvonaton.
19. Vacsora. Szemere, Noiret. m
Mflaor v a s á r n a p :
1. Noiret Irén. 2. Vékey-kreáció. 3. Zahler Magda.
Walzer. Strausz R. 4. Gózon Gyula. 5. Vékeykreáció. 6 Nádassy Magda, a) Cselédmizéria, b)
Heti menü. 7. Zahler Magda. Etudes Ges-dur.
Chopin. 8 Vékey-kreáció. 9 „A vén szamár'. Dalos
vidéki történet. Irta: Tőrök Rezső. Személyek:
Kupeczky Géza birtokos Gózon Gyula. Erzsébet, a
felesége Berky Lili. Vörös Böske Noiret Irén. Ferenc
Szemere Gyula.
SZÜNETI

10. Vékey-kreáció. 11. Zahler Magda. Preiudes.
Rachmaninoff. 12. Bánóczy Dezső dr. a) Nézeteltérésem vót. Zágon-Pallós. b) Fene egye ki. ZágonPallós. 13. Vékey-kreáció. 14. Szemere Gyula, a) Aktivista költő, b) Tutankhamen. c) Dal a dohányjövedékről. 15. Vékey-kreáció. 16. Zahler Magda.
Polichinelle. Rachmaninoff. 17. Berky Lili. a) Magyar
sors. b) Testamentum, c) Pesti Románc. 18. Bugyelláris. Szemere, Noiret.
Hétfőn t e l j e s e n nj mfisor. Kezdete 9 órakor.
Helyárak 800 és 600 korona (adóval együtt).
Jegyelővét és előjegyzés a Tisza-szálló
portásánál.
Kedvezőtlen idő esetén az előadás a Tisza-szélló
nagytermében lesz megtartva.
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//Szinház, ás //
// Művészet//

Megjött Rózsa Jenő.

Rózsa Jenő magyar bajnok Kovarovic és GuU
b szinház heti műsora :
freund német boxchampionok társaságában ma
Szombat: Uti Giza jubileuma alkalmából: A legszebb
Szegedre érkezett.
kaland, vígjáték.
A magyar bajnok kitűnő testi kondícióban
Vasárnap d u.: Ingyenélők, népszínmű. — Este
van, keze azonban még be van pólyázva, Déry Rózsi felléptével: Mágnás Miska, operett.
Hétfő d. u.: Déry Rózsival: Bolond Istók. — Este:
nehogy valami véletlen ütődés érje és igy a Bajadér.
gyors gyógyulásnak valami akadálya legyen.
Rózsa kezét egy egészen újfajta metódus szerint
Hegyek alján.
masszírozzák, ugy hogy remény van arra, hogy
A magyar vidéki színpadok évtizedek óta az
esetleg mégis boxolhal. A szegedi közönség olasz operák kultuszát űzik. Ebben a kultusznem is tudja, hogy a magyar bajnok miiyen ban Verdi volt a favorit, majd Puccini követnagy népszerűségnek örvend Budapesten. Amerre kezett, aki az olasz hagyományostat nem meljár, ismerik és primadonnát is megszégyenítő lőzte ugyan, de részben hozzászegődött Wagner
ünnepléssel halmozzák el. A főváros legelegán- zenei irányához. Az olasz muzsika egyre jobban
sabb társaságába is bejáratos a legjobb magyar dominálta a magyar színpadokat és a közönség
ökölvívó, aki azonban nagy és sok sikere megszokta, megszerette a csupa dallam és
dacára is nagyon szerény és jómodoru uri fiu. édes-bus áriákat és ha nagy néha színre került
Ním bizza el magát — teljesen a sportnak és egy-egy francia opera (Faust, Carmen, Mignon),
sportért él. TréHingje nagyon szigorú. Reggel azok Í3 az olasz zenei irányt képviselték, a
htlkor kel, langyos fürdőt vesz, utána egy melodikus muzsikát adták és igy a közönség
felületes massage. Hétkor szvetterben kiszalad zenei érzéke egy irányban fejlődhetett és alavalamelyik atlétikai pályára és iegalább egy órai kulhatott ki.
futóíréninget tart. Utána rövid ideig pihen. A
Volt idő, amikor a szegedi színpadon Humdolog nehezebb része délután következik. Teljes perdink (Jancsi ás Juliska), Kienzl (B bliás emerővei indul meg a komoly munks, Rózsa ber), Smetana (Eladott menyasszony) is szóhoz
ilyenkor 15—20 amatőr boxolóval dolgozik jutottak. Ez a Krecsdnyi-rezsim idejében történt
gyors egymásutánban. De ez még nem eleg, a és ez volt az opera-kultusz aranykora a szenapot uiból legalább egyórás futás fejezi be.
gedi színpadon, ahol azóta újra, meg újra csak
kovarovic m^gas, vállas, óriá?i öklü fiu. az olasz operák dominálnak. £s egyszerre váKeveset beszél, de sokat eszik. Előttünk vacso- ratlan, hirtelen, minden átmenet nélkül ma előrázott, három jóétvágyu magyar nem fogyaszt adásra került a D'Albert operája : a Hegyek
el annyit, amennyit ö csak ugy lehajigált a alján, amely wagneri stílben és motívumokon
torkán.
épült fel. A zenedráma már másfél évtized óta
Gutfreund feltűnően intelligens, kedves fiu, uralja a nagy opera-szinpadokat és az uj meshatalmasan kidolgozott kezekkel.
gyén halsdó operák között egyike a legkedA boxolók holnap már korán reggel tréningbe veltebbeknek, a legértékesebbeknek. Ez a zene
állanak. Először eveznek, aztán úsznak a szabad csak stílusában, zenei frázisaiban wagneri,
Tiszában. Legvégül keresitül-kasul futják Szeged szindus hangszerelésében, brilliáns aláfestésévárosát.
ben Puccini művészedével azonos. A Lcthar
A szegedi köíönség nagy érdeklődését az Rudolf erős és lüktető elevenségü drámai törbizonyítja legjobbsn, hogy a ringhez legközelebb ténetét a zene megkapó drámaisága csodásan
levő jegyek már majdnem mind elfogytak. A fénylő színekkel festi alá és ebben a zenében
korzó elegáns publikuma boxszakértő*é vedlett meglepő közvetlenséggel csendül fel a lira,
át pár nap alatt. A boxláz, ez az európai jár- átható bensőség, ?mi oly értékessé teszi a
vány, ugy látszik, már Szegedre i3 elérkezett. D'Albert kompozici-ját.
Pétatár582. B e l v á r O S I ! ¥ l 0 Z Í ,
Méjus 19, 20-án, szombaton és vasárnap

Kékhegyek pásztora.

Romantikus rege az Eszak-Déi háború korából 6
felvonásban.
Főszereplő: Jack Pickford és Clara Horton.
Azonkívül:

A gyermekszivü Will.

Egyszerű történet egyszerű emberekről 5 felvban.
Főszereplő: Will Rogers.
Előadások kezdete: Szombaton 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 3, 5, 7 én 9 órakor.
Pénztárnyitá? péntek délután 3 órakor.
Május 21, 22-én, hétfőn és kedden

Egij élei regénue

Egy lángeszű ember töríénele l előjálékbao és 5
ielv násban. Főszerepben : Emil Jarmigs.

Azonkívül:

Hervadt v i l á g o k .

A szerelem és féltékenység drámája 6 felvonásban.
Főszereplők: Marguerite Snow és Eduárd Key.

Előadások: Hélfőn 3, 5, 7, 9, kedden 5, 7, 9 órakor.
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Teljesen ártalmatlan s.erekből készítve. 1 üveg ára
3 0 0 kor. — Kapható egyedül csak: F r a n k i A n t a l
gyógyszertárában Szeged, Felsőváros, Szt. Gvörgy-tér.

Az előadás, hd nem is volt teljesen érett, de
megkapott a jóságával és azzal az. akarással,
ami a közreműködők szereplésébe sikerre vezető módon mutatkozott. A vett főszereplő Pedio
alakjábiS Baltma-jűtíclt
"hallottuk, akinél ugy
látszik, múló jellegü"volt az az indiszpozició,
ami legutóbb megbénította siketét a Hanyadiban. Mi már tisztán csengett a meleg és szárnyalásra kész tenorja, fáradság nélkül győzte a
nehéz, de hálás pártit és uralni tudta a zenekart is. Énekben jelentős és bravúros volt a
teljesítménye és a játékrészben is haladást mutat és sok szép részletet adott, ami a legszebb
reményekre jogosít sikerrel indult művészpályáján. A játékrészre az lenns a megjegyzésünk,
hogy egy kissé kul uráli embert mutat arcban
os mozdulatokban is. Gödri Kató Mártája énekben és játékban meglepetést keltett míg azoknál is, akik ennek a taientumos és fiatal énekesnőnek a fokozatos fejlődésében hivőn hisznek. Kifejlett érzéket mutatott a deklamatorikus
ínek iránt is és a mezzo soprán szerepet annyi
biztonsággal, annyi drámai szinnel és erővel
énekelte, hogy szinte élmény volt a produktuma.
Halmos Gyula Sebeslianőja szintén erőssége az
'előadásnak és énekben, játékban egyaránt helytálló. A kisebb szerepekben teljesen kielégítő
Patkós Irmának ügyesen megformált Nurija,
Molnár karakterisztikus Tomassoja (a' maszkja
teljesen Bibmarkra emlékeztető) és Sugár Gyula
Moruccioja. A pletykáló asszonyokat Kellen,
Herczegné és Réth személyesítették.
A rendezés érdemes munkája Mátraié Ava'ottsággal, hozzáértéssel áilitotla be az operát,
életet hozott a játéiba, a csoportjelenetekbe és
ezenkívül nagy érdeme, hogy a szinház hiányos felszerelése és diszleíhiánya dacára megfelelő képet formált a szinpadmk. Persze arról
nem tehet, hogy a malom belsejét a Hólyagoscsárda díszleteivel kellett helyettesileni.

szombat délután
fél 6 órakor a

A zenekar hiányossága ezúttal is érezhető
volt, különösen vonósokban.
az igazgatóság
szükkeblűségét bizonyítja, hogy a hárfa hiányát nem pótoltatta pianinóval, annál is inkább, meri a zenében jelentős feladat jut a hárfának. A zenekart erélyesen tartotta össze Takács karmester, aki a zenei rész betanítási munkáját eredményesen végezte.
A kései újdonság nagy tetszéssel találkozott
és az előadás is, ami az opera együttes kiválósága mellett tanúskodik. Ez az ensemble igen
szép feladatok magoldására hivatott é; ezt a jó
együttest most szélnek ereszti az igazgatóság,
amelynek kár abban reménykednie, hogy a
szerződésben foglalt és az opera előadásokra
vonatkozó kikötéshez a közönség nem fog ragaszkodni. Fokozottabb mértékben és változatos módon kívánjuk ezentúl az opera előadásokat, mert ezek is jelentik zenei kulturánk fejlesztését, amire pedig ma nagyobb szükség van,
mint bármikor volt.
* A szegedi urihőlgyek szenzációként emlegetik már most városszerte azt a nagyszerű
eseményt, amely Vas Sándor uj vállalkozásának: a Művész Színpadnak megnyitó előadásával párosul. Ugyanis a főváros legpompásabb
számdból összeállított műsor keretében a Művész Szinpad szombatesti nagy megnyitó díszelőadásán, valamint vasárnap és hétfőn a színpadon megjelennek a világhírű budapesti Esk <téri Vékey szalon Périsból érkezett
legújabb
modelljei. Tizenkét legújabb párisi modellt fognak bemutatni, ugy hogy a hölgyek látni fogják a divatváros legújabb szenzációit, az urak
pedig gyönyörködni fognak azokban a kosztümökben, amelyek legközelebb dominálják majd
a női divatot. A Müvá3z Szinpad megnyitójának monstre műsorát az összes napilapon köz ik.

KORZO MOZI

Telefon: Igazg. 455.

Telefon: Pénztár 1185.

Május 19 én és 20-án,
szombaton és vasárnap

Vihar után.
Egy igaz ember regénye 6 fejezetben.
A főszerepben: EL MA
LINCOLN.
Azoakivflh

A mexikói Dón Jüan.
Regényes történet 5 fejezetben.
Főszereplök: Warren Kerrigan és Lilian Wa'ter
Előadások: Hétköznap 5, 7 és 9 órako-, vasárnap

3, 5. 7 és 9 órakor.

jó idő

a 9 órás előadás a kertben lesz

esetén

megtartva.

Május 21;, 22. és 23 án,
kedden, szerdán és csütörtökön

ÁliSitÉiMÉlffl

(A d í s u igei csodái.)
Két amerikai detektív kalandos expedíciója
a vadon honában
Filmregény 4 részien, 31 felvonásban.

1. rész: A halott város.
2. rész: Fenevadak között.
Előadások: Ünnepnap 3, 5 ; 7 és 9 órakor, hétköz-

nap 5, 7 és 9 órakor.

a 9 órás előadás a kertkin
H o z z a
W S g ^ e
r

Jó idő

le^z

esetén

megtartva.

tört aranyát és ezüstjét

fee eladni,

ékszereit javitiatani és

b e átalakíttatni az

F!/cyor,ínar,h',>

EKSZeriparaa

y
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Takaréktár-utca 20. sz.
Dr. Gróf-palota.
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TŐZSDE
A DevtaakOspont árfolyamai. Valuták: Napóleon
19(100, Fonl 24150-24750, Léva 4200- 4400, Dollát
5240—5390. Fr. frank 353-363, Márka 1200-1400, Lira
259 - 269, Osztrák korona 740—770, Lei 2550 - 2750,
Szokol 15600—16200, Sv. frank 950-980, Kor. dinái
5400-5600, Lengyel márka 1140-1260, Holland forinl
2 0 4 2 - 2102, Belga fr. 299-309, Dán korona 971-1001,
Svéd korona 1390-1440, Norvég korona 860—890.
Devizák:
Amsterdam 2042—2102,
Bukarest
2550—2750, Kopenhága 971—1*01, Krisztiánja 860-890
London 24125—24725, Berlin 1100-1300,01asz254->64,
Páris 348-358, Prága 15600-16200, Stockholm 1390144o, Svájc 940-970, Bécs 740—770, Belgrád 5 4 0 0 5600 Newyork 5220-5370, Varsó 1140-1260, Szófia
4200- 4400, Brüssel 299-309.
Zfirlchl töiade, Nyitás: Berlin 0.01 '/„ Hollandia
—.—, Newyork 554, London 2566, Pai s 37.00, Miláné
2697'/,, Brüssel —., Prága 16.54, Budapest 0.10l/t
Belgrád 5.75, Bukarest - . — , Varsó 0.01»/». Bécs
0.0078, Osztrák bélyegzett 0.0078. (Cosmographique.)
Zürichi zárlat: Berlin 0.0120, Hollandia 217.58, New
york 555.00, London 2566, Piris 37.027,, Milánó 26.97'/,,
Prága 16.54, Budapest 0.10•/„ Belgrád 5.75, Bukarest
—, Szófia 4.45, Varsó 0.0116, Bécs 0.0078'/«. Osztrák
bélyegzett - .
.
A Magyar Általános Takarékpénztár értékpapii
í s devizamegbizisokat gyorsan és kulánsan teljesít. ioa
Értékpapírok i Angol-Magyar 7000, Hazai 11400,
Agrárbank 4010, Magyar-Hitel 45750, Jelzálog Hitelbank
40(j0, Leszámítoló Bank 7650, Olasz Bank 3000, Osztrák
Hitel 15650, Salgó 116500, Rimamurányi 294. ü, Közúti
Vasút 9250, Városi Vasút 9000, Déli Vasút 15900, Államvasút 99500, Anglóbank
, Bosnyák Agrár 5100,
iparbank 6^50, Hermes 27o0,Ingatlanbank 325#0,Forgalmi
Bank 4300, Keresk. Hitel 8200, Földhitelbank 33000, Közp.
Jelzálog 1200, Városi Bank 1850, Merkúr 3100, Nemz. B,
és Tak. 3500, Keresk. Bank 50000, Cseh bank 2200, Belvárosi Tak.
, Lipótvárosi 1600, Egy. Bpest Föv. 8150,
Kőbányai Tak. —, Magyar Alt. Tak. 13750, M. Orsz.
K. Tak. 8750, Pesti Hazai 63UŰ0, Első M. Bizt. 365000,
Fonciére 18000, Magyar-Francia
, Jég 64C0, Pannónia 63000, Borsód-Miskolci 15250, Concordia 12600,
E. Bp. Gőzm. 45000, Gizella 8850, Hung. Gőzm,
22000, Király malom 11406, Viktória 34250, Transdanubia
7800, Union Gőzm.
, Beocsini 145100, Borsódi 42000,
Lőrinci 20000, Cement
22000, Északmagyar
,
Szászvári 70000, Kohó 116000, István 9000. Kőb. Gőztégla 22000, Drasche 45010, Magnesit 2830Ö0, Magvai
Aszfalt 9000, M. Alt. Kőszén 372000, Kerámiai 30000,
Nhgybátonyi 14800, Újlaki 23000, Urikimyi 200üo0, Athenaeum 27250, Franklin
, Glóbus 6500, Pallas 18350,
Révay 11000, Coburg 13500, Csáky 9950, Gazd. Gépgyár
36000, Fegyver 250000, Ganz-Danub. 2550000, Ganz-Vili.
315000, Gép- és Vasút lSOOo, Győrffy-Wolf 17750, Kaszab
15750, Kühne 210C0, Láng 42500, Lipták 4900,
Mik
18750, Magy. Acél 70100, Magyar-Bel-a 36000, Motor-^
gyár 16000, Ólom 8050, Vegyipar 12000, Vagongyár 26500,
Roessemann 22250, Schlick 28750, Schuller 21000, Teudloff-D. 15000, Wörner 7075, Hoffher 54000, Ált. O. Légsz,
50000, Bárdi 3700, Baróti 4000, Bóni 16250, Brassói
84000, Chinoin 10400, Danica 180o0, Égisz 4000, izzó
86000, Textil 450O, Gyapjumosó 21500, Papíripar 9000,
Részvénysör 35500, Szövő kötő 9000, Spódium 35J0ti
Temesi szesz 17( 00, Felten 139000, Fiumei rizs
,
Flóra 26500, Fővárosi sör 7600, Goldberger 17C90,
n
Gschwindt 99000, haltenyésztő O
Hungária Mütr.
61000, Juta 27500, K^bel 310000, Karton 31000, Keglevics
1800, Királyautó 2500, Királysör 14500, Keleti 10750,
Klótild 20000, Köb. Polg. sör 45000, LigetszanaL 4300,
Cukoripar 485000, Lámpa 35000, Auer 36000, M. Kender
18C00, Őstermelő 53000, Ruggyanta 3175o, Részv. Szalámi
7550, Vas. forgalmi 45000, Marosv. Petr. 13000, Óceán
•000, Olajipar 19000, Phöbus 11200, Püspöki 6300,
Schwartzer 9700, Szikra 17500, Uj Georgia 134000,
Stummer 280000, Telefon 34750, Temesi sör 19750, Pannónia 4500, Török
, Turul
, Pamut 50000,
Unió szinház 2300, Vm. mezőgazd. 5300, Vasm. Vili.
12000, Vili. Pezsgő 4400, Zagyvapálfai 17000, Mezőazd. 139000, Klein és F. 7000, Általános Faip. (Merk)
i75, Fiumei cserző
, Egyes. Fa 2100, Fornérgyár
5050, Guttmann 31000, Hazai Fa 14000, Kőrösbányai
2150, Kronberger 4050, Lign. Tröst 10700, Hitel Fa
,
Erdő 1750, Magyar Lloyd 2700, Malomsoky 2750, Nemzeti Fa 38000, Naschitzi
, Neuschl. L. 2350, Ófa
51000, Orsz. Fa
, Rézbányai 9200, Szlavónia 8000,
Union des Usine 196000, Viktória but. 4450, Zabolai
19000, Zentai és R.
, Honi fa 1850, Magyar Amer,
6000, Adria 91000, Atlantica 20000, Levante 1160C0, Bui
7000, Miskolci 7000, Trust 22000, Békéscsabai gőz
7000, Szegedi Kender 53500, Diana 2200,
Krausz
szesz 24000, Kunossy 2950, Nova 2875Q M.-Német
1650, Törökszontmiklós 5000.
Irányzat. A pünkösdi ünnepek miatt ma volt az
ellátási nap és ennek eredményekép már nyitáskor sok
áru került a piacra, igy a majánközönség, mint a napi
spekuláció igyekekezetl realizálni. A tőzsde lartott irányzattal indult, azonban az üzletidő későbbi folyamán a
Bécsből érkezett szilárd hírekre a Salgó piacáról kiindulva szilárdulási folyamat kezdődött meg, mely
eleinte csak a Bécsben favorizált értékekben, mint
Horváth cukor, Vasutforgalmi jutott kifejezésre, később
átjutott az összes kedveltebb értékekre, ugy hogy az értékeknek igen hosszú sorában a tegnapi árnivót túlhaladó
árfolyamok kerültek felszínre. Minthogy a hetipénz iránt
is gyenge volt a kereslet, az itt felszabadult tőkék
szintén a részvénypiacon igyekeztek elhelyezést találni
és ez a körülmény szintén szilárdító hatást gyakorolt.
Az irányzat megszilárdulásának hatása mutatkozott
abban, hogy a kontremin sürgősen fedezni kezdett, az
árfolyamok a tőztdeidő második felében percről-percre
emelkedtek és majdnem az összes értékekre pénzajánlat mutatkozott. Ezzel szemben nagymérvű spekulációs
vásárlások is történtek. Az általános szi'árd tendencia
alól alig akadt kivétel, igy például Polgári sör és
Fából tendáltak gyengén. A bankok piacán a Föld-

§

Szeged, 1923 május 13.

hitelbank, Magyar Hitel- és Kereskedelmi Bank értek
el lényegesebb áremelkedést, mig a vegyespiacon
Osztrák Légszesz, Izzó, Felten, Cukor, Mezőhegyesi,
Stummer voltak a legkeresettebbek és 1—lo.ooo koronáig terjedő árnyereséget értek el. A legjelentősebb áremelkedésben a Horvát Cukornak volt része, mely
80.000 koronával javította meg árfolyamát. A fémpiacon
Beocsini, Szászvári, Kohó és Kőszén 8— lo%-os árnyereségre tettek szert. A kuliszban Salgó looo, Rima
2ooo koronával zárt magasabban. Vaspiacon kissé tartózkodó volt a vételkedv és az árak csak csekélyebb
mértékű emelkedést mutatnak. Az árnyereség az értékek 3—5%-nak felelnek meg. Zárlatkor a hangulat barátságos, forgalom élénkülő, irányzat szilárd. A prolongáció simán ment.
TerménytSasde t Irányzat általában szilárdabb)
hangulat barátságos. Buza és rozs 2"„ illetve 5 koronával drágult. Egyebekben nem volt üzlet. Forgalom
mindvégig szük keretek között mozgott.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
25750—26250. egyéb 25500-26000, 78 kg.-os tiszavidéki
26250—2S500, egyéb 26000-26250, rozs 16500—16750,
takarmányárpa 15000—15500, sörárpa 16500—17500, zab
17500—18000, tengeri 15500—15750, korpa 7400-7500.

Értékpapírok vételét és eladását

és mindennemű

tSzsdel

fflegblsásokat

p o n t o s a n bonyolít le
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KArolyl-utcai K r o ó - B a n k

Károlyi-utca 2 é s F e k e t e s a s - u t c a 8, sarok. Telefon 9—78 é s 12—59
Az ADRIA biztosító t á r s a s á g fóBgyntSksége.

mnnTésizOsTKORonáKvtTBtt,
Felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY.
Kiadó : .Szeged* lapkiadóvállalat r.-L
Nyomja : Délmagyarország-nyomda, S/eged.

MEMCZ

KRR0/.Y ÉS FIH .Taros

Takarékfüzhelyek
épületvasalás és játékáruk
leszállított áron kaphatók
HOlVálh mintaraktárában, Mérey-u., Püspök-tér.
Ugyanott TANONCOK felvétetnek.
ssi
vásárhelyi

LISZT

a legolcsóbb áron
K A P H A T Ó
K C > M Y V E S I K f t R O t y liszt- és terményüzletében
Szeged, Kígyó-utca 3.
Telefon: 5—71.
Cukor, dití,. I-a dióbé', mák és az összes fűszerek.
Takarmány cikkek.
849

Kagas árért veszek
aranyat, eztisöt, bri liánst,
régi ékszereket és mürárgyakat.
Meghívásokat elfogadok.

Deutsch Imre, Széchenyi-tér 9.
Cigarettahüvelyek, cigaretta„
Jrrvlr
pd|>ll
UK,
n

öngyújtók, tűzkövek, dohányzó cikkek,
papíráruk l e g o l c s ó b b a n kaphatók
nagyban és kicsinyben
716

WEISZFEILfR MÓRNÁL
SZEGED,

Tisza Lajos-körut, Püspökbazár-épület.

fen d üvalamint
firnis,különleges
zománcok és lakkok
porfestékek kaphatók
684b

kicsinyben és nagyban
m á z o l ó és ércfényezőnél Margit-u. 12.

B I R N SIMON

Értesités.
Liszt, takarmány dev*cey
valamint

háztartási cikkeim árait

lényegesen

s kérem a t. vevőközönséget, erről meggyőződni
szíveskedjen.
Z f—o—JL lisztkereskedő,
_
| f Kárászg.
u t c a

i4

T e

e

o n

6 7

a Tisza LajosEladó
bérház
körut legforgalmasabb pontján, piactéren, átvehető szép
négyszobás lakással, olcsó irón megvehető kizárólag
W a W I W

forgalmi irodája által, Kossuth Lajossugárut 9. Telefon: 10-42.
esi

háú

UJszejeden

bútorozott

szoba kiadó. Tudakozódni
lehet Újszegeden, Pillich
Kálmán-utca 14, VITOS
GERÓNÉL.
876

Acska réz- és óiom-

hull»ríékot. ócska gázluszterokat, csőveket vasból is,
magas napi árban vesz
KOHN jENÖ edényüzlet,
Tisza Lajos-körut 55. (Mihályi fűszeres mellett.) 830

Hirdessen e b b e n a
rovatban!

Szép magánházak, kertes családi
házak, bérházak és földbirtokok
minden időben a legolcsóbb árakon
n « u í f l
UcdiWiiH

forgalmi irodájában vásárolhatók meg
Ko suth L.-sugárut 9. Telefon: 10-42.

V gott ponty és
harcsa szerdán
és pénteken
minden fajta kizárólag tiszai halak állandóan
mélyen l e s z á l l í t o t t É r ő n kaphatók a
Rudolf téri halcsarnokban. Telefon 14—64. 22S

Tatai tojás-szén és olcsó darabos lütőB6K1I

f t a r s - i é r 8. a kórház során. Villamos megálló a rókusi t e m p l o m r á i .
Bármily férfi é s női velour- é s filckalapot ujjácsinál felelősség
mellett g y o r s a n é s (szakszerűen. S a j á t készitmenyű női kalapok
kaphatók m i n d e n színben é s f o r m á b a n , gyári á r o n . Jó m u n k a é r t
szamtalan elismerés.
687

JbEGJOBB

0»« j t f bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Wéissenberg,
Attila-utca 8.
545

myan

A már
^ n n V f í n í h ^ r o n i vörös tornyos véd- « r o J
közismert SvJJJI U111 jeggyel ellátott csemege v c l J
és kü- nnífaV napi árban állandóan kaphatók Breidernál
lönféleűdjIli Szeged, Horváth Mihály-utca 7.
865

^.•.Plavit*

APRÓHIRDETÉSEK

Frledlünder és Rónai
874

érkezett. H á z h o z szállítva k a p h a t ó
f a é s s z é n t e l e p é n , B á r ó Jósika-utca 20. Telefon 881.

Több évi irodai gyakorlattal biró
keresünk lehetőleg a faszakmából.

salrió kontistát

Ajánlatokat a fizetési igények megjelölésével „FASZAKMA" jeligére e
lap kiadóhivatalába kérünk.
870b

Meghívó.
A Véc*y György Á r u f o r g a l m i Részvényt á r s a s á g 1923. évi május hó 30-án délután
4 órakor tartja irodahelyiségében, Zrínyi-utca 5.
szám alalt

rendes évi közgyűlését.
T á r g y s o r o z a t : 1. Két hitelesítő kijelölése.
2. Az évi zárszámadások előterjesztése, ezzel
kapcsolatban az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése és ezek alapján a zárszámadás
elfogadása és a felmenlmény megadása. 3. Tiszta
nyereség felosztása iránti határozathozal. 4. Négy
igazgatósági tag választása. 5. Három felügyelőbizottsági tag választása. 6. A részvényesek
esetleges indítványai, melyet legkésőbb 8 nappal
a közgyűlés előtt az igazgatóságnak tartoznak
bejelenteni, illetőleg annál benyújtani.
Az alapszabályok 17. §.: Azok a részvényesek, kik
a közgyűlésen résztvenni szándékoznak, a )e nem járt
szelvényekkel ellátott részvényeiket legkésőbb 5 nappal
a közgyűlés előtt a részvénytársasvg pé ztáránál letenni
tartoznak. A zárszámadások a társulat irodájában a
részvényesek által a hivatalos órák alatt megtekinthetők
és lemásolhatók.
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