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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kölcsey-utca 0. (Prófétaszálló, I. emelet 6.) Telefon
13-33. A „Szeged" megjelel i k hétfő ki; ételével minden
nap. Egyes szám ára 30 korona. Előfizetési á r a k : Egy
hónapra Szegeden 80U, B u d a pesten és vidéken 850 kor.
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A vészjel.
Bethlen Istvánnak sok minden rosszat mondkainak az ellenségei, még többet mondanak a
jóbarátsi, de azt nyilván senkise mondta még
róla, hogy nagyon poétikus természetű férfiú.
Ha az, tkkor nagyon ügyesen titfeoja. Mert az
nem lehetetlen, bt gy símkor végignéz azon a
szép mezőn, amelyet nemzetgyűlésnek hívnak
és látja ott a sok remek vadvirágot, pipacsot,
búzavirágot, konkc lyt, bógánciot, szarkelábat,
szsmártövist művészi összeállításban, akkor
mindenféle poétikus gordolaiai támadnak. De
sokkal jobb taktikus annál, íemhegy ezeket a
gondolatokét kimondaná. Amit pedig kimond,
abban gondosan kerül minden szint és hangulatot. Inkább lepos, mint svárrtyaló és a
stilusa inkább könyvelőé, mint lírikusé.
Mi inkább dicséretére mondjuk ezt Bethlen
Istvánnak, mint gáncsot kodásul, mert őszintén
hisszük, hogy egy költői lendületű miniszterelnök ma végzete volna az országnak. Rideg és
jőzsn ember kell ma a miniszterelnöki székbe
és rideg és kijózanító szavakat keli annak onnan
hallatnia. Bethlen mai nagy beszéde olyan volt
és e tekintetben minden várakozást kielégíthetett. Hogy a valóságban talán senkit sem
elégített ki, annak nem Bethlen az oka, hanem
azok, akik többet vártak tőle, mint amit adhatott.
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Ellenzéki kritikusai majdnem mind abban
e r e z n e k meg, hegy tula.donkép semmi ujat
nem írerdott. Ez igéz, de tényt mi ujat mondhatott volna? A nyugati ut kudarcét már egy
hét óta mindnyájan tudjuk, miután szép kíméletesen, nyeleíenként tdták bp a keserű igazságét, hogy meg ne ártson, É* mégis voit valami nagyon nevezetes nóvum a beszédben:
az, hogy & miniszterelnök ő s i m é n , becsületesen bevallotta a kudarcot és őszintén, becsületesen mutatott rá a helyzetünkre. Nem ig»z,
hogy a magunk erejéből fel tudunk tápászkodni, mert n egpróbáliuk, de nem ment. Nem
igaz, hogy nem vágjunk rászotulva a külföld
támogatására, írért nagyon rá vagyunk szorulva minden jóindulatra. Még a kis ántántéra
is, sőt talán legkivált aira, mert az van le^kö- j
zelebb hozzánk és nekünk még a nagyon
messze Anglia platonikus barátságánál is na- i
gyobb szükségünk van arra, hogy a közvetlen
szomszédaink ne fogják el elölünk a levegőt, j
Ezért kell nekünk talán revideálnunk is a ve- j
lűk szemben eddig követett politikát, anélkül, <
hogy ez a revizió a nemzeti becsület rovására '
menne.
Mi ugy tartjuk, nagyon nagy dolog az, hogy 1
a miniszterelnök ki merte mondani azt, amit
mások is mondtak ugyan már ő előtte, de azok
egyszerű destruktivok voltak. És nagy dolog
az is, hogy anyagi nyomoruságunkról olyan
sötét képet festett a miniszterelnök, amilyenért
minket nemzeti hitelrontás cimén pörbe fogtak
volna. Nagy dolog az, hogy ilyen kegyetlen
mert lenni a miniszterelnök délibábokkal és
falábon járó frázisokkal szemben. Abban igaza
van az ellenzéknek, hogy a mindent riasztó \
vi ágitásba, tehát a valóságnak megfelelőbe he- j
lyező minisztetelnök nem vonta le a konzek- !
venciákat, de majd oda is el fogunk érni.
Ugyanaz a kényszerűség, amely őszinteséget
parancsolt a miniszterelnöknek, rövidesen le !
fogja vele vonatni a konzekvenciákat is, ame- j
lyeket ma opporfunitásból elodázott.
Bethlen épp oly kevéssé rémhirterjeiztő, mint j
amily kevéssé poéta és épp ezért hatott a mai
száraz és rideg beszéde miránk megdöbbentően, j
szinte vészharangszetüen. Egyetlen hasonlat j
nem volt benne és bennünk mégis a süllyedő \
hajó képét ébresztette fel, amely fokonként bil- í
len le a jeges vizbe. Ugy érezzük, hogy már ;
meglehetősen benne is vagyunk a jégnegyek <
zónájában, már nemcsak destruktív messzeláiőval, de a konstruktív reálpolitika fegyverezetlen

szeméve! is látni lehet a dermedt
bérceket,
amelyekbe pár pillanat mu'va — mert a történelemben az évek csak perceket és a hónapok
csak másodperceket jelentenek — beleütődik a
Magyarország nevű öreg bárka orra. Ónos hajós és becsületes polnikus megadja a vészjel?,
hegy elkerülhető legyen az elmerülés.
A miniszterelnök megadta a vészjelt és akik
les közelebbről hallották, azok aheyett, hogy
közös akarattal keresnék a módot a mentő*
csónak leoldására, olt nyomban, amikor Bethlen
szavai még a fülükbe sikoito'tak, nekiestek
egymásnak farkasok módjára. Nem, ez nem jó
hasonlat: ha & farkast?nyát elönti a viz, vagy
körülgyűrűzi az erdőégés, a farkasok nem esnek egymás torkának. Nagy veszedelmek az
erdei vadakat az ösztön bölcseségével összebékítik. Csak a bölc< embernek tompul el

Hirdetési á r a k : Fé hasábon
1 m 111.12, egy hasáhon 20, másfél hasábon 30 K. Szövegközt
25 százalékkal drágább. Apróhirdetés IP, kövér betűkkel 20
K. Sziivegközti közlemények
soronként 150K.Nyilttér,családi értesítés 200 K. T ö b b szöri feladásnál áiengedmény

125-ik szám.

ilyenkor az ösztöne és csak az marcangolja
egymást halálra a közös menekü'és helyett.
BJhien azt mondja, hopy a halál a sarkunkban van és a nemzetgyűlés erre a Bogya János érdemes szeméiye körül kezd dervistáneoa.
Mindenki helyeselte, amit a miniszterelnök
ma bevezetésül mondott: hogy a nyugati útra
nem vittek magukkal semmi politikumot. De
hát ha ezt meg lehetett tenni odakint, nem lehetne megtenni itthon? Addig, mig a mentőcsónakot vizre becsátjuk, nem lehetne internálni
ez úgynevezett belpolitikát, amely C3upa személyi tülekedés, intrika, bosszú és azokat, akik
ezt csinálják és mep,akadályozzák azt, hogy a
magyarság utolsó életösztönével összebékülve,
közös erővel belekiáltsa a világba a maga
mirconi-gnmmjAt: mentsétek
meg
lelkeinket,
hogy a miéinkkel a tiétek is el ne vesszen l

Elmaradt B e t h l e n é s
(A Szeged budapesti tudósítójától.)
A mai
nap tolyamán polMksi kötökben leginkább
Bethlen Isvrfn gróf beszédével fcglMkoziak,
de talán még több szó esett arról, ami a minisztereit ök beszédéből hiányzott: a belpolitika
cktuális kérdéseinek gondos kerüléséről
I&y a
varva-várt szenzfeió, Bethlrn és Gömbös öszszc csapása a Ház szine előtt elmar* d», pedig a
rot kádasig megtelt k a m t o k csak et nek végigélvtzésé>e mentek az ülésre.
A n iniszterelrök hosszú és minden részletre
kiterjeszkedő beszámolóját egyébként a parlament igen hűvösen fogadta és bizony Bethlen
jcróf lejíszemélyesebb környezetén kivül nem
igen akadt helyeslője a fiaskóval végződött külföldi ut szomorú bes?ámo'ójának. A különböző
pártállásu politikusok titka egyönletüsíggel meg
is állapították a folyosón, hogy a miniszterelnök beszámolója és különösen
annak
utolsó
passzusa amely a most elkövetkezendő „három
legnehezebb hónap" ról szól, valóban óbban a
keretben mozgott, amelyet a jóvátételi bizottság
szomorú határozata szabóit meg, Bethlen beszámolója száz százalékos
beismerése voit a
kudarcnak anélkül, hogy még csak a sugarát
is megcsillantotta volna a reménynek.
Rassay
Károly nyiitan hangot edott annak a meggyőződésének is, hogy a miniszterelnöknek le kellene vonnia sikertelen utjának
konzekvenciáit,
hiszen annak idején a Trtuge Dei megkötésével valóban ugy állította be a kérdést, hogy
az ut sikerével áll és bukik a kormány.
A másik kérdés, ami élénken fogalkoztatta
a pollikai köröket ma este, az volt, hogy
Bethlen István gróf milyen gondosan elkerült
minden alkalmat beszédében — pedig arra
ezer és egys er íett volna módja —, hogy a
belpolitikai kérdésekkel, kiv^ltképen Gömbösék
pártbomlasztási akciójával foglalkozzék. Ennek
minden valószínűség szerint egyrészt az volt
az oka, hogy Bethlen nem tartotta
túlzottan
kedvező alkalomnak a harc jelvételét abban a
beszédben, amelyben éppen súlyos vereségét volt
kénytelen beismerni. A másik ok, ami a miniszterelnököt arra bírhatta, hogy pártjának frondőrjeivel szemben ne lépjen fel, állítólag az
volt, hogy Bethlen tudomására hozatott,
hogy
nem jő szemmel néznék ily irányú lépéseit.
Hogy Gömbös Gyula nem fog feilépni pártelnöke ellen, az már tegnap nyílt titok volt,
miuián ismeretessé vált, hogy nagyatádi Szabó
István nem támogatja őt a miniszterelnök ellen
vívott harcában s igy kilépése esetén csak igen
csekély számú személyes híve támogatná az
exkapitányt.
Visszavonultak és várnak egy ujabb alkalomra,
amikor valamely más politikai kérdés előtérbekerülésével tovább fűzhetik a maguk értiekszálai*. Az e£ ységes párt egy vezető politikusa, aki
a miniszterelnök bizalmasa s akitől megkérdezték, mi tCrtínl B j h en gróf és Gömbös Gyuia

vasárnapi tanácskozásán, a következőket mondta:
— Bethlen semmi kétséget sem hagyott a
tárgyaláson Gömbösnek arra vonatkozólag, hogy
vagy alá veti magát a pártfegyelemnek és a
kormányzati programnak,
vagy pedig esetleges
önálló törekvéseinek levonja a konzekvenciáit
is.
Ugy tudom, hogy Gömbös és társai a passzivitás terére léptek.
Az a közlés, amely a párt liberális elemeinek
tudomására jutott, csak részben elégítette ki a
párt belső nyugalmát keresőket. Éppen ezért
egyikük-másikuk felkereste ma a miniszterelnököt, aki külön-külön tanác kozott velük és
türelemre intette a párt liberális elemeit. Azt
mondotta, hogy az összes felvetett kérdések,
ezek között a párt ügyvezető-alelnökének ügye
is, rövidesen rendezve lesz. Ebbe a párttagok
annál inkább belenyugodtak, mert pozitív formában szólnak a hirek arról, hogy a földbirtoknovellát és az ezzel kapcsolatos kérdéseket a
miniszterelnök egy héten belül megoldja és
azután sor kerül a háziügyekre
is. Arról is
beszélgettek ma az ellenzeki folyosón, hogy
Gömbösék kivonulása esetén a pártonkivüüek
nagyrésie belép a kormánypártba.
Bethlen nem f o g a d t a
a KANSz s / á z t a g u küldöttságét.
Mint ismeretes, a Közalkalmazottak Nemzeti
Szövetsége és a tizennégy társszövetség a mult
vasárnap ülést tarfott a tisztviselők és a közalkalmazottak anyagi helyzetének megjavítása
érdekében és hstározatilag kimondották, hogy
nagy küldöttséggel keresik fel a miniszterelnököt. E tnek megfelelően ma száztagú
deputdció akart megjelenni a miniszterelnök előtt, aki
nem fogadta a küldöttséget,
de kijelentette,
hogy a tisztviselők méltányos kérései előtt nem
zárkózik el. A szövetség képviselőivel bármikor
szívesen hajtandó tárgyalni. Nem felel meg tehát
a valóságnak az a híresztelés, amely a nemzetgyűlés foiyoíóján elterjedt, mintha a miniszterelnök a tisztviselőkkel egyáltalán nem akart
volna tárgyalni.
Heinrichék é s a pártonkivüüek „egylttmüködése".
A Nemzeti Polgári Párt m;t este a városligeti
Gundel-vendéglőben pártvacsorát tartott, amelyen vendégül látta a pártonkívüli képviselők
csoportját is, akik közül Szilágyi Lajos, Ugrón
Gábor, Strau«z István, Dinich Ödön, Farkas
Tiber és Beck Lnjos jelentek meg. Távolmaradását többek közölt Zichy János gróf is kimentette. A v a ^ o r á n Heinrich Ferenc üdvözölte
a vendégeket.
— Bekövetkezhetnek — úgymond — olyan
idők, amikor mirdenkfnek kötelessége megfeszíteni minden erejét az országért. Hs ez bekövetkezik, akkor jó lesz, ha nem mini idegenek állunk egymással szemben.

SZBOÉD
Szilágyi La|os válaszában kijelentette, hogy
véleménye szerint máris elkövetkezett az az idő,
amikor az együttműködés mindenkire nézve
kötelesség. Hónapok
óta érzi mindenki, hogy
beállott a Nemzeti Polgári Párt és a pártonkivitliek csoportja közötti együttműködés
szükségessége.
Ugrón Gábor szól arról, hogy ö tradícióként
a nyugodt liberalizmusnak híve épp ugy, mint
a nemzeti polgári párt. Ha eddig őket valami
elválasztotia, az az volt, hogy Heinrich más
politikai taktikát követett meggyőződésének megvalósítása érdekében, mint ő. Azután arról szólt,
hogy mint ellenzéki, miért nem törekszik a kormány megbuktatására. Ennek oka az, hogy
most nem normális időket élünk és a kormány,
buktatásnak ma nem lehet belátni a következményéit.
Ugrón után még Tolnay Kornél és Dézsy
Qéza szólalt fel.
A ma esti pártvacsorát általában ugy ítélik
meg, hogy azon. ha neih is formálisan, de lényegileg már is sixerült a pártonkivüliek és á
Heinrick párt fúzióját megvalósítani, ami egyébként már régóta várható esemény volt.

A magyar elmer használata.
A nemzetgyűlés pénzügyi b i z o t t s á g ma délután Ráday Gedeon gróf elnöklásével üláít
tartott, melyen Témesváry Imre előadásában
tárgyalták Magyarország címerének egyes kereskédálmi vállalatok és cégek áfíal való haeznáihatási dijának felemeléséről szóló törvényjavaslatot. A javaslat a cimer használásáért járó
dijat 5000 koronáról 100000 koronára kívánja
felemelni. A bizottság megáilap totta, hogy ez
az összeg sem teljesen megfelelő, mert a mii
rossz pénz mellett azon erkölcsi és anyagi haszon, mely a cégekre és vállalatokra a magyar
cimer használatából háramlik, sokkai nagyabb
értéket képvisel. Mindazonáltal a bizottság
hozzájárul ahhoz, hogy a cimer használhatósáért járó dijat százezer koronában állapítsák
meg. A tőrvényjavaslat felhatalmazza a miniszterelnököt é s a pénzügyminisztert, hogy a valu'árls ingadozáshoz képest vagy leszállíthatják, vagy felemelhetik rendeleti u'on ezt az
összeget és az erre vonatkozó rendelkezésekről
a nemzetgyűlést előzően tájékoztassák. A bizotlság a törvényjavaslat ezen intézkedését is
elfogadta és ezzel a bizottság ülése véget ért.

Bethlen beszámolója.
(A Szeged budapesti tudósítójától.)
A nett
zeigyülés m i ülését 11 óra után nyitotta meg
Scitovszky
Béla elnök.. Jelen'i, hogy Farkas
Istvái napirend előtti felszólalásra kért engedélyt Hébeli Ede soproni beszámolója ügyében.
Az engedélyt azonban nem adta meg.
Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Ház hozzájárul-e a napirendelőtti felszólaláshoz. A Ház
nem járul hozzá.
Daruváry Géza külügyminiszter az osztrák
köztársasággal 1923 t-priis 10-én kötött választott bírósági megállapodás becikkelyezéséről szóló torvényjavaslat tervezetet terjesz i be.
Hajós Kálmán, a harmadik számotráló bizottság előídója beterjeszti jelenésé', amely
s érint Ulain Ferencnek és Lukács Györgynek
petícióval megtámadott mandátumát megvizsgálta a bizottság és őket végleg igazolt képviselőknek j I ntette ki. Huszár Elemér petícióval megtámadott mandátu nárOl is beterjeszti a
bizottság jelentését, amely szerint a bizottság
Erődi Harrach Tinamért bizta m*g a petícióban fe'hozott tények valódiságának bizonyi ására szolgáló adasok besz:rzésére.
Négy kórdós.
Általános érdeklődés és f szilit figyelem közben emelkedett szólásra Bethlen István gróf
miniszte el ök.
— A Ház legutolsó ü é s é n — mondotta —
megígértem, "hogy a mai napon leszek bátor
beszámolni arról az útról, ami: külfölden tettem. Ne várjon tőle n a Ház a mai napon politikai beszédet, hiszen mi külföldre pénzügyi
és közgazd sági okokból mentünk. Azért mentünk, hogy elérjük a reparációs
bizottságnál
azoknak a jogoknak a felfüggesztését,
melyeket
a triartoni szerződés a magyar
államjavakra,
Magyarország állami vagyonára vetettek ki.
— Négy kérdésre kívánok választ adni. Az
egyik igy szól: Szükséges
és
elkerülhetetlen
volt-e ez a lépés ? Helyesen volt-e a cél kitűzve ?
Időszerű volt-e ez a lépés ? A harmadik, amire
felelni kívánok az, hogy az elért
eredmények
mennyiben felelnek meg a kitűzött
célnak és
mennyiben nem felelnek meg ? Végül válaszolni
kívánok arra, hogy mik a teendők ezek után.
Az első kérdést két okból teszem fel: Először,
mert hangok hallatszottak, hogy ezzel a lépéssel magunk
idéztük fel a reparációs kérdések
firtatását és annak döntését. Felteszem a kérdést a?ért is, mert hallottam o'yan ellenvetést
is, hogy minek a külfföldi
kölcsön, nincs rá
szükség, Magyarországnak saját erejéből kell
pénzügyi és közgazdasági életét rek.instruálni.
Hallottam kifogást, hogy ez legfeljebb oda vezet, hogy Magyarországon az ántánt
bizottság
fog mindent ellenőrizni és megteremti Magyarország belügyeibe a beavatkozás ürügyét.
— Azt hiszem, tisztelt nemzetgyűlés, hogy
íz első kérdésre az a válasz, hogy
Magyarország reparációs kötelezettségei a békeszerződésben gyökereznek.
A reparációs bizottság,
illetve annak magyar albizottsága huzamosabb
dő óla foglalkozik a rep'ráció kérdésével. Ait
hiszem, szükséges volt és elérkezett volt az a

pillanat, hogy mielőtt a reparációs bizottság
ebben a kérdésben dön'ene, a magyar kormány meghallgatását kérje tőle és Magyaro szág kétségbeesett pénzügyi és ga/dasági
helyzetét a bizottság előtt feliárja. (Helyeslés.)
Nem lehet hibával terhelni minket azéri, hogy
ezt a lépést megtettük, mert félő volt, hogy
amennyiben nem tesizük meg,
meghallgatásunk
nélkül döntenek, análiül, hogy feltártuk volna
Magyarország pénzJgyi helyzetének valódi képét, anélkül, hogy fehárluk volna azokat az
okokat, amelyek arra indítanak, hogy külföldi
kö'csön segítségévé igyekezzünk helyzetünket
szanálni.
— A reparációs bizottság meghozott határozata nem áil/pit meg M gyarország terhére
rep rációt, hanem kitolta olvan időpontra, amikor konkrét kölcsönkéréssel fogunk jönni, sőt
az utolsó kommünikék közlik, hogy az első
ilyen kérésünknél erről nem lehet szó.
Szűkság v a n - e külföldi kölcsönre?
— Bővebben kívánok foglalkozni a második
ellenvetéssel, hogy Magyarországnak nincs szüksége külföldi kölcsönre, saját erejéből kell
felemelkednie, pénzügyi és gazdasági helyzetét
szanálnia, hogy ez a termész-^es ut, ez a biztos
ut, az ellenkező ut pedig csak arra vezet, hogy
kontrolt diktáljanak a nyákunkba és ezen kontrol
révén beavatkozzanak belpolitikai viszonyainkba.
Aláírom, hogy minden nemzet első kötelessége,
hogy saját erejéből ki>éreiie meg pénzügyi és
gazdasági helyzetének szanálását. Magyarországra
nézve is ez az első kötelesség. E-en áz ulon
ke lett a magyar kormánynak járnia, ez a természetes ur, ez a biztos ut abban az esetben,
ha tényleg járhat és a valóságban is keresztülviheti. Négy évig ezen az uton jártunk
azért,
mert meggyőződésünk szerint addig, amig be
nem bizonyosodott, hogy ezen az uton járva
célhoz neth jutunk, addig más ut járhatatlan
volt. Addig, amig a nemzet a mtga részéről
netti hozott áldozatokat, hiába mentünk volna
a reparációs bizottság elé ezzel a kéréssel,
hogy segítsen rajtunk, azt felelte volna: Ségits
magadon, megsegít az Isten.
— Ebben a felfogásban benne van á válasz
A második kérdésre is, hogy t. i. mikor vált
időszerűvé az a lépés, melyet tettünk.
Akkor,
mikor bebizonyosodott,
hogy ezen az uton
tovább nem járhatunk, amikor
bebizonyosodott,
hogy a kormány utolsó ütőkártyáját
is
kijátszotta és a kivánt célt nem érte el. Mikor következett ez be?
— A kormány a mult ősszel áletbeléptette a
Devl/aközpontot abból a célból, hogy véget
vessen a devizákkal való spekulációnak, hogy
frontot csináljon a kereskedelmi mérleg passzivitásának és abból a célból, hogy ez u'on is
megkísérelje a korona stabilizálását. Ezekkel az
eszközökkel sikerűit is a magyar koronát hat
hónapon át egyszinvonalon tartani. Márciusban
azonban változás következett be. Egy hét alatt
a korona 0 20 ról 0 1 0 re szállt alá. N ; m
maradt egyéb hátra, mint külfMdi segitáég
igény bevitele. A m a g y r kormány minden esz-
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közt igénybevett, hogy az ország saját életerejéből éljen meg. Súlyt helyezek erre a bizonyításra, mert épp az uto'só napokban a külföldön olyan állítások jelentek meg, amelyek
kétségbeVonják a magyar nemzetnek e tekintetűén telt erőfeszítéseit.
Két pénzügyminiszter erőfeszítései.
— Két pénzügyminiszterünk, két uton próbálta meg a korona stabilizálását. Hegedűs
Lóránt merész vagyonadóval igyekezett elébe
vágni a korona hanyatlásának, bizo.iyos psztchoiógiai tömegszuggesztióval igyekezett a koronakurzust e*y magasságban tartani. Zsenialitással ment neki terve keresztülvitelének, de
két körülményen
h-jótöréstt szenvedet.
Nem
számolt
kereskedelmi
mérlegünk
nagymérvű
passzivitásával és a tömegszuggesztió
is előbb
szűnt meg, mint ahogy a vagyonadó hatása á
budgetben jelentkezhetett volna. A mii pénzügyminiszter a pszichológiai szempontok félretételével reálisabb eszközöket vett igénybe: felvette a harcot a deficittel és a passzív kereskedelmi mérleggel- Szerves adóreformmal igyekezett a defennek vé^et vetni, a bevételeket fokozni. másrészt igyekezett a kiadásokat apasztani. É'ég ha utalok azokra a szerves törvényjavasl.ltokra, amelyeket iit tárgyaltunk a Házban
a földadóról, a házadéról, a kereseti, Jövedelmi
és a fogyasztási adóról, amelyek mind egy szerves egységet kép-znek és amelyek hatása a
korona stabilizálásának előmozdításában kell,
hogy mutatkozzék. Ugyanekkor a kormány a
maga részéről a kiadások csökkentése érdekében mindent megtett. A pénzügyminiszter elzárkozo't minden felesleges kiadás elöl. Sokszor vérző szívvel voltunk kénytelenek ig;n
fontom szükségletek kielégítését visszautasítani,
mert a pénzügyminiszter parancsoló szükségét
látta annak, hogv kiadásainkat a legszűkebb
körre szorítsuk. R égi intézményeket szüntettünk
meg. A természetbeni ellátást a legszűkebb
térre szorítottuk. A tisztviselők létszámát apasztottuk, sőt ezen a téren a kormány még tovább is men ( , noha ma Magyarországnak kevesebb a tisztviselője, mint amennyi lett Ausztriának a népszövetségi akció végrehaj ása u t á l .
Amint már rámutattam, a korona stabilizálása
érdekében létesítettük a Devizaközpontot, hogy
megszüntessük a devizaspekulációt, hogy a
tőke és a korona exportálását lehetetlenné
tegyük.
— A pénzügyminiszter felvette a harcot a
kfirsskedilmi mérleg passzivitásával is. A mult
években importunk
ötsziznegyvenmillió
arany
koronát tett ki s ebből
kélszáztizennégymillió
magyar korona nem volt exportálással
fedve,
tehát kereskedelmi mérlegünk 40 szuzalékos deficetet tüntetett fel. Ez az összeg
bevételeink
kétharmadával
ért fel. A pénzügyminiszter a
harcot a felesleges importtal is felvette. Egy
kulturnemzetnek egész más szükségletei vannak, m n t például egy btlkánépnek, ahol nincs
városfejlesztés, irodalmi és művészi é et, nincs
ami magasabb igényeket termel. Erre való tekintettel létesítettük egyfelől a
Devizaközpontot,
másfelől szigorú import-tilalmakat
léptettünk
életbe minden cikkre, ami
nélkülözhető.
„A termelés legfőbb t é n y e z ő j e
a tőke a
— Most már az a kérdés, megtettünk-e mindent a termelés fokozására. Sokan azon a nézeten vannak, bogy ennek a nemzetnek önerejéből kell feltámadni és ezt elsősorban a termelés fokozásával lehét elérni. Erre bizonyíték
is van. Ds nem veszik tekintetbe, hogy á
termelés egyik legfőbb tényezője a tőke. Milyen
tőke áll a termelőknek rendelkezésére Magyarországon? Azt tudjuk, hogy a szabadpiacon
minden hanyatló valutája országban nagy hitelkrízis van. A legfőbb bajunk az, hogy nem támaszkodhatunk külföldi tökére, tehát arra a
segítségre, amelyre mindig rá voltunk szorulva
a múltban. E segítség
nélkül
Magyarország
termelését újból a háboruelőtti
színvonalra
emelni nem lesz lehetséges.
— Miért hiányoznak ezek a tőkék? Addig,
mig a jóvátétel kérdésének Damokles-kardja
lóg az ország feje feleit, amig viszonyaink iránt
külföldön a bizalom kü politikai szempontból
helyre nem áll, addig hiábavaló minden kisérlet, addig ezek a tőkék nem fognak
jelentkezni.
Bizonyítani kivánlam egyfelől súlyos pénzügyi,
súlyos hitel és súlyos közgazdasági szempon-
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Drózdy Győző mentelmi jogának
megyünk pénzügyi szempontból. Hisz köztudo- felfüggeszti.
mású, hogy aratás előtt kifogyunk exportálható megsértése miatt kérie Bogya János mentelmi
készletünkből és hogy ebből kifolyóiig való- jogának felfüggesztését. A Ház Bogya mentelmi
színűleg a devizahelyzet
is nehezebbé
válik. jogát nem függeszti fel. Pallavicini György menMert hiszen most válnak esedékessé azok a telmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége
külföldi tartozásaink, amelyek eddig nem vol- címén kérie Batthyány Tivadar. A bizottság
tak esedékesek. A Délívasut-egyezmény folytán nem javasolja a mentelmi jog felfüggesztését.
három részletben válik esedékessé a nyár fo- (A szociáldemokraták tüntetni kezdenek. Nagy
lyamán kötött idevonatkozó egyezmény értel- E r n ő : A Nemzeti Kaszinó döntése már számit.
mében 2,800 000 francia frank, esedékes a Drózdy: Grófi szakszervezet. Rothenstein : Ez
francia háborús hátralékok tekintetében kö'ölt az egyenlő jog.)
Rassay
helyteleníti a bizottság határozatát.
egyezmény alapján 6.000,000 francia frank, az
angol, francia és a belga clearing-egyezmény- Politikai színezete van a dolognak. Nem tartja
ből kifolyólag több arany millióra menő tarto- férfias dolognak az olyan eljárást, hogy a menzás. Itt vannak a Devizaközpont hátralékai, tei mi jog védelme alatt támadjanak egyes emelsősorban azo'i a hátralékok, amelyek az ál- bereket. (Az elnök Rassayt rendreutasítja).
Horváth Zoltán hozzájárul Rassay indítválamnak szállított áruk fejében esedékesek és
amelyek egymagukban 14 000,000 svájci frankot nyához.
tesznek ki.
Bogya János: A mentelmi bizottság határo— Tisztelt Nemzetgyűlés 1 Ezzel a helyzettel zatát helyesli, mert Pallavicini Györgynek joga
szemben ugyanis sürgős lépéseket kell tenni. volt Batthyány ellen kizárási indítványt beterÉn a magam részérőt csak bejelenthetem azt, jeszteni.
Rupert
Rezső:
Analfabéta
okoskodásnak
hogy a kormány mindkét irányban meg fogja
tenni kötelességét. Kérem ezen bejelentésem tu- tartja Bogya fejtegetéseit. Reméli, hogy Pallavidomásul vételét. (A jobboldal élénk óvációkksl cini vádjait a független biróság előtt is megismétli. Hozzájárul Rassay indítványához.
ünnepli a miniszterelnököt beszéde végén.) Ez
Peyer Károly hangoztatja, hogy módot kell
u ; án az elnök öt perc szünetet rendel el. Szü
r.e! után Scitovszky Béla elnök nyitja meg új- adni Batthyánynak arra, hogy a független birófk Jóvátételi bizottság
ság előtt bizonyítsa be, mennyiben vett részt
ból az ülést.
politikumot kevert döntésébe.
Mentelmi ügyek. azoknak a cselekményeknek az elkövetésében,
— Ha azt nézem, mily határozatot hozott a
Eckhardt Tibor beterjeszti a mentelmi bizott- amelyekkel vádolják.
Nagy Ernő felszólítja Pallavicinit, hogy bizojóvátételi bizottság, azt kell mondanom, hogy ság jelentését a rágalmazás
és
becsületsértés
még nem kielégitő az. Nem ellenzi ugyan a vétsége, valamint hamis tanuzás miatt feljelen- nyítsa be vádjait.
Szakáts Andor szerint a bizottság állásfogzálogjogok felfüggesztését, csak időhöz köti és tett Friedrich István mentelmi jogának felfügkonkrét esetben fog felettük dfinteni.
Kimon- gesztése tárgyában. A bizottság zaklatást lát lalása törvénybe ütközik, mert a nemzetgyűlésdotta, hogy a felvett kölcsön jóvátételi célokra fennforogni és igy nem függeszti
fel a men- nek nincs joga ahhoz, hogy ítélkezzék a mult
eseményei felett.
fordittassék. Kimondta, hogy ellenőrizni fogja, telmi jogot.
vájjon a kölcsön tényleg csakis a pénzügyi reAz elnök jelenti, hogy harmincnál több képRassay kéri, hogy Friedrich mentelmi jogát
konstrukcióra fordiítatik-e és hogy minden in- a Ház függessze fel. Véleménye szerint a Ház- viselő a mentelmi bizottság jelentésére névtézkedést megteszünk e a magunk részéről is, nak nincs joga főmsgánvádló felett ítélkezni. szerinti szavazást
kér, minthogy azonban a
amely nehéz helyzetünk szanálására szükséges.
Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést. A tanácskozásra szánt idő lejárt, a szavazás csak
Végül kimondotta, hogy bizottságot küld, mely Ház a bizottság javaslatát fogadja el.
a holnapi ülésen történhetik meg. Ezután napiezeket a kérdéseket a kormánnyal letárgyalja.
Gömbös Qyula mentelmi jogának felfüggesz- j rendi indítványt tesz, mely szerint a legköze— A határozat elismeri, hogy a zálogjogok tését párbsjvétség miatt kérték. A Ház a bizott- lebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor lesz. Ezfelfüggesztésire irányuló ké ésünk
indokolt, ság javaslata alapján Gömbös mentelmi jogát után az ülést bezárja.
nem is zárkőzik el teljesítése elő!, de olyan
gyakorlati kikötésekhez fűzi, amelyek ránk nézve
»
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n •
lehetetlenné teszik, hogy azt a jíindu'atot, mely
elvi megnyilvánu'ásban mutatkozik, magunkra
nézvi gyakorlatilag is hasznosítsuk. Ha kere(A Szeged tudósítójától.) A Ferenc József- deztük a polgármestert, aki elmondotta, hogy a
sem az okot, hogy azt a határozatot miért Tudományegyetem Szegedre helyezése alkalmá- kultuszminisztert államtitkárral folytatott beszélhozták meg igy, azt kell mondanom, hogy bi- , val szó volt már arról, hogy a szemkórházzal getése óta ujabb lépés nem történt. Az államozonyos politikum vegyült a kérdésbe, amelyet a [ és a bábaképzővel együtt a közkórházat is át- sítás tervétől függetlenül az egyetemmel is tomagunk részéről távol tartani nem lehetett.
adja a város az egyetemnek. Az átadás azon- vább folynak a tárgyalások. A váro3 természe— A mi feladatunk ezzel a határozattal szem- ban különböző okok miatt nem töriént meg, tesen az egyetemmel szemben is ugyanazokhoz
ben világosan á>l előttün''. Amit tőlünk talán a de maga a terv nem került le vígleg sem az a feltételekhez ragaszkodik, mint az állammal
helyzete
körülmények ismeretének hiánya, vagy a jóindu- egyetem, sem a város napirendjéről. A tárgya- szembsn. A kórház orvosi karának a
lat hí nya megtagadott, azt meg kell kísérelni lások azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal ebben az esetben természetesen még bizonytalaazok segítségével elérni, akik a körülményeket állandóan folynak a város és az egyetem ható- nabb, mert hiszen az egyetem saját orvosi katalán már ismerik és jóindulattal vannak irán- sága között, de pozitív megállapodás mindez- rával töltené be a kórházi állásokat is. A közkórházi orvosok a város rendszeres tisztjji, tetunk E tekintelben erről a helyről is őszinte ideig nem töriént
köszönetet mondok Angliának és OlaszországNemrégiben Szegeden járt dr. Tóih Lajos hát ha a kórházai az egyetemnek adja át a vának (nagy t^ps és éljenzés) í s a nagyhatalmak kultuszminisztert államtitkár és érdeklődött a ros, az orvosok exisztenciájáról a város tartozik
közül nem veszem ki Franciaországot sem.
polgármeslernél, hogy milyen feltételek mellett gondoskodni.
— Lesznek talán ebben a Házban olyanok, engedné át a város a közkórházit az álA köikórház jelenlegi orvosainak exisztenciája
akik azt mondják, miért nem fordulunk
azokhoz, lamnak. A kormány ugyanis tervbe vette, hogy teljes mértékben attól függ, hogy a város hatókórházakat sága szilárdan ragaszkodik e a polgármester
akik a maguk
részéről megfelelő
határozat az összes városi kezelés alatt álló
meghozásához nem járultak hozzá, miért
nem állami kezelésbe veszi, mert a városok egyéb- második föltételéhez, mert ezeket az orvosokat,
fordulunk elsősorban szomszédainkhoz
támoga- ként is túlterhelt házt3rtása a kórházak fenn- akik hosszú évek óta szolgálják a város egésztásért, segélyéit, ha ők voltak azok, akik a ma- tartásának erősen megnövekedet terhét már ségügyi érdekeit, nem tehetik ki csak ugy máguk részéiről nem látták az időt elérkcettnek úgysem birja el. A polgármes er közölte az ról holnapra az utcára.
Magyarország gazdasági megerősiiésére. A ma- államtitkárral, hogy a város közönsége való— Akár az álhm, akár az egyelem veszi át
gam részéről kijelentem, hogy én ezt helyeslem színűleg nem zárkózik el a kormány kívánsága
a
kórházat — mondotta végül a po'gármesler
és szükségesnek tartom. Ha talán a múltban elöl, de a kórház átadlsát minden bizonnyal
—, a város nagy tehertől szabadul meg, mert
voltak kifogások, kettőzött erővel fogunk arra néhány feltételhez köti. A legfontosabb feltétel
a közkórház fenntartása évente közel húszmillió
törekedni, hogy korrekt és loyalis viszonyt léte- az lenne, hogy a kormány garantálja a kórház
koronába
kerül.
sítsünk szomszédainkkal,
azonban mi a szuve- közkörház jellegének fenntartását és hogy biztosítsa a kórház jelenlegi személyzetének
exiszrénitásunkból semmit sem akarunk
engedni.
tenciáját. Az első feltétel te'jesitése azéft fontos,
A Népszövetség
„A legnehezebb hárem hónap." mert abban az esetben, ha az állami kezelés
leszerelési bizottságának ülése.
— Ha most Önök azt kérdik tőlünk, vég- a köikórházi jelleg megszüntetését jelentené, a
város
hatósága
sohasem
engedhetné
át
a
kóreredményben mit akar a kormány, erre azt feA Népszövetség leszerelési bizottsága hétfőn
leleír, hogy a megkezdett akciói két irányban házat, a szegény, nemfizető betegek díjtalan tartott ülést. Tudomásul vette a titkárság intézakarja
előre vinni és
folytatni.
Egyfelől kezelése ugyanis lehetetlenné válna. A szegény kedéseit a leszerelés megvizsgálásának folytamindent el fogunk követni, hogy a ma még meg beteg? k dij'alan kórházi ápolása elsőrendű tásáról éi a kémiai háború hatásairól. A bizottnem felelő reparáciÓ3 bizottsági határozatot ki- szociális kötelessége akár az államnak, akár a sággal közölték a népszövetségi tanácsnak az
egészítsék, illetőleg módosítsák olyformán, hogy városnak. Dr. Tóth Lajos államtitkár megnyug- amerikai kormánynál tett lépéseit, melyet arra
az nekünk megfeleljen és lehetővé teszi Ma- tatta a polgármes'ert, hogy ezt a feltételt min- kértek, jelentse ki, mily módon szándékozik a
fel- fegyvereknek magánúton való gyártását és a
gyarországnak, hogy kölcsönhöz jusson. A má- denesetre teljesiti a kormány, a második
tételre
azonban
nem
nyi
atkozott
ilyen
határosik oldalról rá kell mutatnom arra, hogy Mafegyverkereskedést a többi kormánnyal együtt
hogy az
állam ellenőrizni. A bizottság elhatározta, hogy fel*
gyarország helyzete krízisbe jutott, hogy ezen zottan, azonban kijelentette,
kritikus helyzettel szemben a kormánynak azon- minden valószínűség szerint a kórház orvosi és szólítja a Népszövetséget, intézzen kérdést ároknal lépéseket kell tenni. Csak egy pár szám- ápoló személyzetét is átvenné, de az nem bizohoz az államokhoz, melyek nem tagjai a Népadatot olvasok fel. Mielőtt ezt teszem, rámuta- nyos, hogy teljes létszámban.
szövetségnek, hajlandók-e ebben a kérdésben
tok arra, hogy a legnehezebb három hónap elé
A közkórház államosítása ügyében megkér- a Népszövetséggel együttműködni.

tokból, hogy krízis van és másfelől, hogy ebből
a krízisből önerőnkből való kijutásra
mindent
megtettünk, azonban nem vagyunk rá képesek,
külföldi segítség nélkül. Amint ezt a kormány
bizonyítva látta, amint ezt a reparációs bizcttr
ság előtt is képes volt igazolni, köteles volt
megtenni azt a lépést, amelyre vállalkoztunk.
N e n ringattuk magunkat abban a hitben, hogy
első lépésünkre mindent elérjünk. Nem ringattuk magunkat abban a reményben, hogy azt a
sürü hálát, amelyet egyfelől a rosszindulat, másfelől talán az irigység, de mindenesetre egy
ellenséges propaganda finom, de sürü szálakkal szőtt, első lépésünkkel keresztül törhessük.
— Arra a meggyőződéire jutottunk, hogy ez
az ország igenis kaphat kölcsönt, meg is fogja
kapni, ennek legyőzhetetlen technikai akadályai
nincsenek, de szükség van hozzá a
jóvátételi
bizottság megfelelő határozatára.
A jóvátételi
bizottság előtt kértük a zálogjogok hosszú időre
való fentartás nélküli felfüggesztését és engedélyt kértünk arra, hogy a kormány ezzel a
Népszövetség pénzügyi bizottságához fordulhasson. Ez utóbbi azért szükséges, mert a vezető
pénzemberek előtt szükség van egy ily nagytekintélyű fórumra, mely a maga zsírójával az
ilyen nagy tranzakciókat ellátja.

A k ö z k o r ! az jovoje.
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A rákosszentmihályi
négyszeres gyilkosság.
(i4 Szeged budapesti tudósitójdtól.) A rákosszentmihályi borzalmas négyszeres gyilkosság
ügyének részletei még mindig nem állanak
teljesen tisztén a rendőrség nyomozói elölt,
mivel Molndr-Tóth
notórius rablógyilkosokat
megszégyenítő konokfággal
hallgat
némely
részeknél, mig más tisztázatlan dolgokat oly
vehemenciával lag^.d le, hogy a rendőrségen
tegnap már alig bíztak L?chman András meggyilkolása részleteinek megismerésében. Egy
véletlen azonban a rendőrséget nyomára vezette
egy olyan tanúnak, aki most részletes és pontos
vallomást tett Lachman András meggyilkolásáról is. Ez a tanú diklói Puskás Albert, a községi Műszerűzem tisztviselője, tartalékos hadnagy, aki fogházbüntetését töltötte a szegedi
körlet fogházában, Diklói Puskás sógora Molnár-Tólh Józsefnek, feleségének bátyja és mint
áldetektiv egy zsarolási akció lebonyolítója volt
Köves Lőrincnével szemben.
Molnár-Tóth elmondta diklói Puskásnak,
hogy Lachmanné és leánya hogyan gyilkolták
meg az öreg Lachman Andrást, viszont diklói
Puskás fölkereste Molnár-Tólh'al való megállapodás alapján Kövesnél, mint detektív mutatkozott be és megzsarolta az asszonyt, aki félelmében bevallotta a bűncselekményt, de a gyilkosság elkövetését a következőképen mondotta el.
Kövesné meg akarta mérgezni az apját, a
méreg azonban nem hatott, csak eiálmositotta
Lachman Andrást, akit egy Browning- revolverrel
a villa hátsó szobájában háromszor keresztül lőtt
Molnár Tóth József. Ezzel a vallomással végül
tisztázódott, hogy bár tagadja Molnár-Tóth, a
negyedik gyilkosságot is ő követte el.
Molnár-Tóth József még nem ludja, hogy
diklói Puskás Albert már a rendőrség kezében
van és hogy részletes vallomást tett. Nem tudja,
hogy Diklói már bevallotta azt is, hogy alig
néhány nappal ezelőtt függetlenül az első alkalommal kapott 150.000 korona hallgatási díjért,
amit Kövesnétől zsarolt ki, Molnár-Tóthtól félmillió koronát kapott szintén hallgatásért, de
ez az összeg, mint ahogy Diklói mondjs, nem
lett volna véglegeí, amit Molnár-Tóthnak sz
örök hallgatásért fizetnie kellett volna.
Ugyancsak tisztázódott Diklói Puskás vallomásából sz is, hogy Lachman Andrást nem
novemberben, mint egyes tanuk állították, hanem májusban, éppen Űrnapján gyilkolták meg,
azon a napon, amely után pont egy esztendőre
ásatta ki Czövek Sándor kerületi főkapitány a
meggyilkolt ember holttestét.
Ma délelőtt háromnegyed tizenegy órakor a
főkapitányságról au'ón a kerületi kapitányság
vámház-köruti épületébe szállították ujabb kihallgatásra Molnár-Tóth Józsefet és ma délelőtt
próbálják meg kivenni belőle Lachman András
meggyilkolásának igaz történetéi.
Rendőrségi föltevés szerint legalább 20 millió korona az az érték, amit a Lachman-családtól összeharácsolt Molnár-Tóth József.
Amikor faggatni kezdték tegnap este MolnárTóthot azokról az anyagi előnyökről, amiket a
négyszeres rablógyilkosság révén szerzett, ezzel
a mondattal vezette be vallomását:
— Tulajdonképen
csaknem ráfizettem
erre
az egész ügyre, olyan nagy volt az
üzemköltség. Mert kérem, nem kis dolog az, két ilyen
pléhdobozt készpénzért rendelni. Az első pléhdobozért 12.000 koronát, a másodikért, bár
kisebb volt, de az árak emelkedtek közben,
16 000 koronát fizettem.
— Az összes kiadásom az egész ügyre
hozzávetőleg hárommillió korona lehetett körülbelül, mig az összes bevételem nem
haladja
meg a kilencmillió koronát.
Diklói Puskás szegedi szerepe.
Tegnap tartóztatták le a budapesti főkapitányságon diklói Puskás Albertet, akinek vallomása jóformán teljesen tisztázta Lachman András meggyilkolásának részleteit. Diklói Puskás
négy évvel ezelőtt tűnt fel Szegeden és itt
mint tartalékos alhadnagy szerepeit a nyilvánosság elölt. Ezzel szemben a Szegei
munkatársa bebizonyosodott, hogy Puskás
sohasem
volt tagja a szegedi vegyes dandárnak.
1919 augusztusában Kósa András szegedi
lakost kémkedés gyanúja miatt önhatalmúlag
letartóztatta és tettleg bántalmazta, amiért a

Szeged, 1923 junius 13.

szegedi honvéd hadosztálybiróság nyolc napi
magánfogságra itélte. Büntetését két nappal
ezelőtt töltötte ki a szegedi kerület Béke-utcai
fogházában. Junius 2 án azonban már a budapesti rendőrség a szegedi kapitányság
utján
megkeresést intézett Puskás után, akit egy napra
rá, tehát harmadikán át is adtak a detektiveknek. A detektívek azonnal fölutaztak vele a
fővárosba, ahol alig hallgatták ki, félnapi sza-

badsága után a fogház ulán ismét magánzárkába
vonult — a budapesti főkapitányságon, mert a
Molnár-Tóth féle zsarolási manőverben ő is
részt vett. Ez a tipikus csaló és szélhámos —
a törvényszék régebben csalás miatt egy havi
fog lázbüntetésre itélte, amit le is ült — teljesen olyan karakterű ember, mint Molnár-Tóth,
aki pénzért mindenre képes. A gyilkos és a
csaló ismét összekerült . . .

II j ó v á t é t e l i f i z e t é s e k é s a z uj n é m e t j a v a s l a t .
Cuno ka cellár hir szerint Londonból kapott
értesülése alapján hirtelen elvetette az összes
eddig elkészített jóvátételi javaslatait és elhatározta, hogv e hét csütörtökén vagy péntekén
átnyújtandó német jegyzékben a fősúlyt a jóvátételi fizetések garantálására fogja fektetni és
semmiféle összeg'en sem említi a Németország
álial fizetendő jóvátéíe'ek végösszegét.
A Times jelenti ma reggeli számában, hogy
a német nagykövetek az ántánt fővárosaiban
csütörtökön fogják a szövetséges kormányoknak
átnyújtani a német birodalmi kormány kiegé
szitő jegyzékét a német jóvátételi javaslathoz.
A német hatóságok Olaszországnak megküldték azokat a természetbeni teljesítményeket,
amelyekkel az év kezdete óta hátralékban
voltak.
A Newyork Herald jelentése szerint az angol
kormány
Franciaország szóbeli és írásbeli
demarsa ellenére a legközelebbi népszövetségi
tárgyaláson fel fogja vetni a Saar-vidék igazgatásának kérdését, Lord Róbert Cecil javasolni
fogja, hogy a mostani kormányzó-bizottságot
szüntessék meg, mert nem tekinthető népszövetségi szervnek, hanem egészen francia !

befolyás alatt áll.
Az angol hivatalos körökben ugy tudják,
hogy Stinnes Hugó milanói é3 római látogatásának eredménye az, hogy a jelentős szénmegrendeléseket, melyeket Németország az ulóbtri
napokban Angliában tett, részben olasz bankok
fogják kölcsönképen kiegyenlíteni.
Az engol alsóházban Mac NeiI helyettes államtitkár Wedgewood képviselő kérdésére, vájjon
történt-e olyan előterjesztés, hogy a washingtoni
angol képviselő személyében változás történjék,
azt felelte, hogy az arról szóló hirek teljesen
valótlanok. Mac Neil Kennworthy képviselő kérdésére azt felelte, hogy eddig nem érkezett
ujabb német jóvátételi javas'at. Kennworthy ezután azt kérdezte, vájjon a kormány gondéi-e
olyan politikára, hogy a mustani helyzetnek a
jóvátételi kérdések tekintetében véget vessenek?
Mac Neil azt felelte, hogy a kormány mindenkor határozott politikát követ és ezután is ezt
tartja szem előtt.
Az aktivisták szövetsége,
mely
Ludendorf,
Hittler éá Duchek vezetése alatt áll, elhatározta,
hogy Németországban 50 ezredet állit fel,
egyenkint 10.000 emberrel.

Ijrefe
— A t á r s a d a l o m n a k kell m e g m e n t e n i a
S o m o g y i - k ö n y v t á r á t í s a M u z e u m o t . Szeged városán k legszebb kultúrintézménye, a
Somogyi könyvtár és Városi Muzeum, mely a
magyar müvelíség őrtornyi a balkáni rötéfség
határán, válságos helyzetbe jutott. Hatósági támogatása nem elégséges fejlesztésére, a társadalomnak kell megmentéséről gondoskodni. Ezt
a célt szolgálja a Szegedi Muzeu nbarátok
Egyesülete. Az egyesü'et mai ülése tanúságot
tett róla, hogy Szeged közönségébeii van m gértés és áldozatkés s é g ' a kultura irányában.
Erre támaszkodva fordulunk azzal a kérés el
Szeged társadalmához, hogy kulturát szerelő
polgárai az egyesü elbe minél nagyobb s ámmal lépjenek be és kérjük Szeged város vállalatait és intézeieit, hogy sz egyesületet nemes
céljainak elérésében adományaikkal támogassák. Bizvást hisszük és teméljük, hogy ez a
támogatás nem fog elmaradni. Back Bernát, dr.
Szal iy József, dr. Tone li Sándor.
— Megint m ó d o s í t o t t á k a lakásrendeletet.
A lakásügy rendezésére k'adott ezévi kormányrendelet kiegészítéseként a kormány most rendeletet adott ki, amely kimondja, hogy a minisztertanács, ha fontos államérdek követeli és
ez az érdek más megfelelő módon ki nem elégíthető, a szabad rendelkezés alá nem eső
épületben, vagy épületrészben lévő bármely,
nem a tulajdonos, vagy fel, vagy lemenő rokonai álial használt lakásnak való helyiség
igénybevételét elrendelheti. Az igénybevésel csak
közhivatal, vagy diplomáciai képviselet elhelyezése végett történhetik. Az igénybevétel elrendelése előtt a háztulajdonost és a lakás
bérlőjét lehetőleg meg kel! hallgatni. Az igénybevétel végrehajtása addig nem történhet meg,
amig az igénybevételt szenvedő indokolt lakásszükségének megfelelő más lakásban el nem
helyeztetett. A végrehajtás tárgyában hozott határozat ellen jogi orvoslatnak helye nincs.
— V,*suti k s t a s z t i ó f a S z e n t g o t t h á r d o n .
Az 1301. számú gyorsvonat, amely a gráci főpályaudvarról 11 óra 5 perckor indult el,
Fehringen át ma Szentgotthárdnál ráfutott a
nem szabad vágány a. Borzasztó összeütközés
történt. A vonat mozdonya és hat vagon teljesen összetört. A postakocsi vezetője súlyosan,
öt utas könnyebben megsebesült. Az összeütközés hibás váltóállítás következménye.
N ö i k a l a p o k legszebbek,
Nővéreknél, Iskola-utca 18.
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— D'Annunzio rejtelmes eltűnése. Rómában hire terjedi és mindenfelé nagy izgatottsággal tárgyalják, hogy D'Annunzio
szombat
este eltűnt. Utoljára akkor látták, mikor hosszujáratu repülőgépen felszállt, amelynek iránya
ismeretlen volt. A regényességet fokozza, hogy
hol Franciaországból, hol a Keletről jönnek
táviratok, amelyek a költő odaérkezéséről adnak
hirt. D'Annunzio a Gitda-tón nemrég rendezett
regatta-verseny alkalmával sejtelmesen mondta
barátainak, hogy legközelebb olyan útra indul,
amelyen remélhetőleg sikerül életéi
befejeznie.
Amióta eltűnt, barátai hallgatásba burkolództak.
A legfantasztikusabb hirek keringenek eltűné
séről. Vannak, akik ezt mondják, hogy Musztafa
Kemal táborába repüit, mások tudnivélik, hogy
Oroszország felé vetle útját, da olyan hirek is
keltek szárnyra, hogy a költő utjának
célja
Magyarország volt. Ezeknek ellenére nem lehetetlen, hogy D'Annunzio valahol Olaszországban
bujt el a nyilvánosság elől.
— Hatmillió t e m p l o m k ő r e . A mérnöki hivatal bejelentette a polgármesternek, hogy a
fogadalmi templom céljaira megrendelt kőanyag
utolsó résriete, egy vagon terméskőtömb kedden
reggel megérkezett Szegedre és ezzel esedékessé
vált a kőanyag árának, hatmillió koronának a
kiutalása. A polgármester a jelentés alapján
rendkívüli tanácsülést hívott össze és a tanács
a hatmillió koronát ki is utalta a város pénztárából. A leszállított kőtömbök nagy részét
szegedi iparosok faragják ki a már régebben
kidolgozott tervek szerint.
— Tü o l t ó k o n g r e s s z u s S z i g e d e n . A szegedi önkéntes tüzoltó-testület augusztusban üli
meg fennállásának félszázados jubileumát. Ebből
az alkalombői or zágos tűzoltó kongresszus lesz
Szegeden versenyünnepság keretében, amelyen
háromezer tűzoltó megjelenését várják.
— A r e n d ő r s é g h i v a t a l o s órái. A szegedi
államrendőrség a nyári hónapok tartamára, tehát
junius, julius és augusztus hónapokban hivatalos ó'áit délelőtt 9 órától 1 óráig tartja. Junius
elseje óta már az uj hivatalos órák alatt intézik el az összes ügyosztályokban a feleik ügyeit.
— A Metcorologiai I n t é z e t i d ő p r o g n ó z i s a :
Északnyugati légáramlással változékony hűvös
idő várható, az esőzés szűnésével.
O l c s ó f f i r d ó kádak, gyermek- és ülőkádak
Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8.
nt
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— Ismét drágítják a cukrot. Ho'naptól
kezdje a Hitelbank cukorirodája ismét 50 koronával fogja drágábban adni kilónkint a cukrot.
A kereskedők éí néhány cuxornagykereskedö
versenyzése még most sem szűnt meg teljesen,
bár a fűszeresek már az árvizsgáló bizottság
által megállapított nagyobb árat kérik detaílban
a cukorért. A helyzet tisztázását a minisztertől
várják, mert Ígéretet kaptak arra, hogy miniszteri értekezletet fognak egybehívni, melyen a
kereskedők előadhatják a cukorkiutalás körül
felmerült panaszaikat.
— Életbelépett a fölemelt villamos tarif
A város tanácsa — mint ismeretes — hozzájárult a villamosvasút legutóbb kért tarifaemeléséhez. A vállalat igazgatósága a tanács
engedélye al pján a fölemelt díjtételeket kedden
hiár életbe is léptette. A szakaszjegy ára tehát
keddtől kezdve 70, az átszálló és tá olsági jegy
100, a gyermekjegy pedig 40 korona.
— Miért késik a ú i t t y á r m e ^ v á h á s i pö e.
A vár snak a szegedi légszeszgyár megváltási
jogáért indiiott pöre közel két éve fekszik már
a Kuriáná'. A polgármester már akkor kieszközölte a soronkívüliséget, a Kúria tanácsa le is
referáltatla a pört, de a határozat kihirdetésének
időpontját még a mai nap g sem ál apitották
meg. A tanács most átiratilag megkéri a Kúria
elnökét, hogy tekintettel a pörhöz fűződő fontos
városi érdekekre, tűzze ki végre, a határozathozatal, illetve a tárgyalás napját.
— J ó s i k a Kálmanné elveszett •nyaklánca
megkerült — N egy váradon. A napokban közölték a lapok, hogy Jósika Kálmánná báróné,
aki Kolozsvárról érkezett Budapestre és a
Pilace-szállóban szállott meg, a rendőrségen
feljelentést telt, hogy mintegy 180000 lei értékű
nyakláncát szobájából valaki ellopta. A rendőrség a feljelentésre széleskörű nyomozást indított
még, de nem tudott nyomra találni. Közb:n a
báróné visszautazott Nagyváradra és a Parkszállóban szállott meg, ahol Budapestre való
utazása előtt is lakott. Itt legnagyobb meglepetésére átadták neki a Budapesten fcsre stt
nyakláncot. A báróné ugyanis Nagyvár ;don
vesztette el az ékszert.
— Kard é« a lant hőse. Dr. Badn
G*za
ezen a cimcn irt hangú atos és megkapó dicsőítő költeményt a lángoló cer.tennáriumos Géniuszról: Petőfi Sándorról. A kilenc strófis
költemény röpirat formájában nyomtatásban is
megjelent, hogy igy is szolgálja az egyre jobban hangoztatott Petőfi-kultuszt.
S z e r v e z e t t m u n k á s o k n a k , közalkalmazottaknak árengedménnyel szállítunk házhoz kitűnő
száraz hisábos és vágott tűzifát. Rekord tűzifa
és szén beszerzési vállalat Sajka-u. 12. Tel. 9-18.
Cséplési szén feltűnő olcsó áron előjegyezhető. 976
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elvárosi Illatszertár
a „Kék Csillag" mellett
Széchenyi-tér 15. — Telefon: 706.

Legolcsóbb bevásárlási forrás arc- és
kézápoló szerek, kenőcs és folyadékban
Valódi francia
parfümök
eredeti üvegekben és kimérve
471 l-es

és Johann Maria
kölni vizek

Farina

Legfinomabb illatos pouderek, hajfestékek és a legjobb hatású hajápoló
szerek — Szájvizek
Szappanok olcsóbbak a gyári árnál.
942

magánkuíató intézet
Iroda

szakértelemmel, szigorú diszkrécióval megbízhatóan nyomoz, megfigyel, informál helyben é s vidéken.
951
S z é c h e n y i - t é r 6, a k a p u alatt.
Telefon : 10—54.

Tőzsdepapirok
Keleti-bank foggtt 99

vétel,
eladá-
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Kérte-e Renner Bécs angol
megszállását.
Az osztrák nemzetgyűlés mai ülését a Renner—Czenin ügy vette igénybe. R nner kijelentette, hogy Stratt alezredes levelénél valószínűleg rossziriaü'atű szóbeszédről, Czemin
képviselőnél pedig a szociáldemokraták m grágaltnazSsáról van szó. Renner kijelentette,
hogy Stratt alezredessé folytatott beszélge ése
során csak Károly császár utazásának néhány
angol katona által való bíztositása került szóba.
Stratt levelét apokrifnak kell tartani, mert nem
tehető fel, h gy egy angol tiszt azoknak a tapasztalatoknak alapján, amelyet vele szemben
szerzett, szemére vetné, hogy személyes védelmére csapatokat kért. Czerninnek azonban, aki
ennek ellenkezőjét tudja, mint becsületes férfiúnak nem lett volna szabad ezeket a dolgokat
reprodukálni. (Élénk he-yfeslés a szociáldemokratáknál) Renner végül szemére vetette Czerninnek, h ' g y 1919. év folyamán több ízben
megkérte a bécsi cseh követet, hogy intézkedjen Bécs megszállásáról.
Czernin, akinek beszédét a szociáldemokraták több ízben viharosan félbeszakították, határozottan visszautasította azt az állítást, ho^y
Stratt levele ap ikrif. Aki S ratt alezredest, ezt
a talpig becsületes, igazságszerető férfit ismeri,
el n-m képzelheti, hogy ő, akit ezer ember
közül szemeltek ki a bécsi bi'.almi állásra, ezt
a történetet kialálta és többeket felhatalmazott
vo'na annak közzé'é elére. Stratt teljesen pártatlan v o t a pár okkal szemben é s az osztrák
pMokró! egyáltalán semmit sem tud. Czernin
Renner részéről ma felemiitett vádakat hazugságoknak minősíti.
S itz kijelenti, tioüy Cternin egész bizonyítási eljárása tarthatatlan. Ezzel ezt az ügyet befejezték. A Ház ezután folytatta a költségvetés
részletes tárgyalását.
— A H a n g y a s a j t ó p ö r é b e n elrendelték a
b i z o n y í t á s t . Az Az Újság 1921 február 23 iki
számában Srjó Sándor hírlapíró „A Hangya
400 milliója és a pénzügyi tanac*" címen cikket
irt, amelyben az előző napi pénzügyi tanácsülésről azt iria, hoay Síterényi József báró
felszólalásában azt állito'ta, hogy a kormány a
Hangya részére 150 millió korona értékű anyagot vásárolt és 250 millió korona kamatnélküii
kölcsönt folyósított. Azt irta továbbá, hogy á
Hangya rossz pénzügyi politikája következteben
csaknem csődbe került, a kormány azonban
segített rajta. A Hatgya hitelrontásért feljelentést teit Sajó ellen ás a budapesti btlntető örvényszék annak idején 11.000 korona pénzbüntetésre Ítélte Sajó Sándort. Felebbezés fo'ytán
az űgy az ítélőtábla elé került, ahol dr. Nyirő
Géza kúriai biró tanácsa ma tárgyalta az ü i f y e t .
A tábla elrendelte a bizonyítás
kiegészítését és
a tárgyalást elnapolta.
— Miki • Öd!5n t e m e t é s e . A nemrégiben elhunyt
dr. Miklós Ödön volt földmivelésügyi államtitkár holttestét vasárnap szállították Budapestre. A ravatalt az
OMGE dísztermében áliitották fel és kecftien délután
folyt le itt a gyászszertartás. Hajpál Benő református
lelkész az Opera énekkarának segédletével tartotta a
gyászszertartást. A ravatalt a koszorúk egész tömege
borította el, közöttük a földmivelésügyi minisztérium,
az OMGE. a Faluszövetség, a Magyar Mérnökök és
Építészek Egyesületének, a Műegyetem ifjúságának diszes virágkoszoruja A koporsót nagyszámú és előkelő
gyászoló közönség vette körül. A gyászszertartás befejezése után Somssich László gróf, az OMGE elnöke
búcsúztatta el az elhunytat az OMGE nevében, dr.
Szomjas Gusztáv földmivelésügyi államtitkár a kormány
és földmirelésügyi minisztérium nevében, Hermann
Miksa egyetemi tanár, nemzetgyűlési képviselő pedig a
Magyar Mérnök- és Epitészegylet nevében mondott
búcsúbeszédet. A gyászolók sorában ott volt nagyatádi
Szabó István földmivelé .ügyi miniszter, Nádossy Imre
országos főkapitány, Teleki Pál gróf, Kálmán Gusztáv
államtitkár, Némethy Károly volt belügyi államtitkár,
Horánszky D e z s ő az OKH vezérigazgatója, Karaffiáth
Jenő a nemzetgyűlés háznagya, Lovász János, Teleki
Tibor gróf, Marschall Ferenc és Prónay György báró
nemzetgyűlési képviselők, Tahy Jakab államtitkár, Halász Lajos koronaügyész, Zilahi Kiss Jenő fővárosi
tanácsnok, Darányi Ignác volt földmivelésügyi miniszter, Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke, Domonyi Móric, a MFTR vezérigazgatója,
Varner államtitkár, Praznovszky Iván meghatalmazott
miniszter és ymdkivüli követ, Tolnay Kornél államtitkár. A külügyminisztérium képviseletében megjelent
Posfay Virgil követ, továbbá Jambrikovics László miniszteri tanácsos, valamint Frankó Zénó külügyminiszteri titkár és még sakan közéletünk kivalóságai közül.
A holttestet a bortodmegyei Alacska községbe szállítják, ahol holnap délután fogják eltemetni a kastély
kertjében.

G y e r m . k i H k ó és f ű r d ő ö l t ö n y ö k nagy
választékban legolcsobb áron Lampel és Hegyinél, Püspökbazár. Telefon 14—03.
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— Készül a nyolcadik árté?.>ka*. A közgyűlés — mint ismeretes — húszmillió koronát szavazót meg a nyolcadik ártézikut fiirásának költségeire. A város tánács \ versenyárgyalásra hívta meg a kútfúró válla kozókat és a
versenytárgyalás során egy szegedi vállalkozót
bízott meg a Kut elkészítésével aki nyolc billióért vállalta a munkát. Á kut fúrásit, már meg
is kezdték a kijelölt hélyen. Kérdést intéztünk
a polgármesterhez, hogv mire fordítja majd a
város a megszavázott húszmillióból fennmaradó
összeget. A polgármester kijelentette, hogy ha
futja a pénzből, elkészí teti a kilencedik ártézi Rútat is, azonban nem valószínű, hogy futja,
mert a nyolcadik kut bekapcsolásához szükséges
csőve;eték belekérül néhány milllöbá éá igy a
megmaradó p-nzből nem telne ki a kilencedik
kut költsége. Valószínűleg ezt a pénzt a meglévő régi ku ak kitisztítására fordítják, amire a
gépészmérnöki osztá y vezetője, Buőcz Káro'y
műszaki tánácSos már áíternativ térvezetet d>l
gozott ki, amely á/erint vagy a régi kut kat
mélyebbfe fúrják, vagy psdig a kut alján lévő
kavxsrétegeket lázítják meg. A polgármester
reméli, ho^y ezzel lényegesen jávulnak májd a
vizmiíérlák.
A f l l m t e c h n l k a egyik reprezentatív alkotása a Korzó Mozi szerda, csütörtök és pénteki
műsora. Amikor is a „Tüzek",
Hans Krály
világirü drámája 8 felvonásban kerül bemutatásra.
Egy bűnös éjszakai életet élő leány történetét látjuk előttünk leperegni, aki sztbadulni szeretne
romlott környezetéből. Megrázó erővel alakítja a
főszerepet Pola Negri, lebi'incselő játéka mindvégig extázisban tartja a nézőt. Méltó partnerei
a többi főszereplők: Alfréd Abel és Jacob
Tiedike, akiknek nevei egymagában garantálják,
hogy a kezönség legfokozottabb igényei i< kielégítést nyernek. Emeli az előadás nívóját,
hogy ezen a három napon keresziü a Korzó és
Belvárosi Mozik egyű'tes zenekara működik
közre. Tekintve az óriási érdeklődést, amely
a filmet megelőzi, ajáníáíös a jegyeket előre
biztosítani.
— « Ö L F Ö L Ö . A Triesztien tegnap tartott hazafias
ünnepélyen fascisták megtámadtak a kommunistákat és
itíegnotozták őket, vájjon nincs-,; niluk fegyver. Egy
fascisíát az egyik mehekülő kommunista tőrével leszúrta. — Kraszin ma az Avening News jelentése s z e rint visssatér Londonba, ni-rt Moszkvából fo.itos közléseket kapott. — Massaryk orvosai tanácsára m i külföldi üdülőutra indul. Az elnök először Svájcba, o n m n
Marseillesbc utazik azutm tengeri útra megy. Körülbelül négy héten belül visszatér Prágaba. —
Haikon
norvég király szerdán a hollandiai udvar meglátog itására Hii,'átia érkezik. Fogadására Hágábm és A nsterdambjin igen nagy előkészületek történnek. — A francia kamara elfogadta az osztrák-magyar illetéktartozásokról szóló törvényjavaslatot, — Flaisierie
szenitor
interpellációt nyújtott ba a francia kamarában az egyes*
képviselők ellen intézett royalista támadások ügy:berij
Az interpelláció nyomán valószínűleg nagy vita t á n u a
a kamarában.
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— R k ' á r iesz a F » o h e - u t c a i halálgyárb ó . A Fecske utcai borzalmas szerencsétlen
seg szinhe'yén eddig 'el esen kihalt volt az
élet. A komor ablaknyiiásokat durva deszkaburkolatok fedték tl a kiváncsi utca e ő l és
belül, a sötét p ncében, minden ugy maradt,
mint ahogy a szerencsétlenség után volt. A napokban azonban munkás* k, kőművesek, fuvarosok je'entek meg a halá gyárban, leszedték
az ablakok deszkaburkoltát és megkezdték a
robbanás n> óméinak eltüntetését. A tönkrement
hatrlmas $.épa katrészeket társzekerekre rakják
és megkezdték a robbanás nyomain k eltakaritásá . A gyárhelyiség bérlő) raktárrá alakíttatják
át a véres emlékű pincét.
A „ N a p ugár" vagyonmentő vásár (Belvárosi óvoda) Toldi-utca 4. szám, junius 20 ig
lesz csak nyitva. Ujabb tárgyakat állandóan
felvesz. A vásáron remek perzsák, gobelinek,
Bt k antik árgy látható. Van gran ofon, fes ményfk, gyeimekkt esik, cimbalom, csipke és szövetfüggönyök, konsol tükrök, igen sok ágynemű, dísztárgyak stb mind alkalmi áron!
Ágyteri &k, abroszok, kredenc és sifonok nagyon
olcsón kaphatók.

Szeged, 1923 junius 6.

Drága a magyar hagyma. Az uióbbi időben feltűnően megdrágult a magyar piacon a
hagyma ára. Ma mér 750—760 koronát is kérnek kilójáért. Hir szerint sz uiúdállamok piacain
a hagyma ára fele tz itteni áraknak. A földmivelésügyi miniszter umban több
kereskedelmi érdekeltség már benyújtotta behozatali
engedélyéit szóló kérelmét, sőt az importőrökön
kivül egy nagybirtokos is kért hagyirabehozatfcli engedélyt, mert a jugoszláviai batáron
fekvő birtokán termelt hagymáért Jugoszláviában csak fele annyit kap, mint Magyarországon. A behozatali kérelmekkel legközelebb foglalkozik a táicaközi bizottság.

TŐZSDE
& D a v i s a k C u p o n t Árfolyamai. Valuták: Napolecn
191C0, Font 24390—24990, Léva 5550- 5750, DODÍJ
5265—1415, Fr. frank 3 4 3 - 3 5 3 , Márka 950-1050, Lirs
243 -253, ÜBzirák korona 745—785, Lei 2850 305C,
>zokol 15750—16350, Sv. frank 9 5 5 - 985, Kor. dinái
6 5 5 0 - 6750, Lengyel márka 930-1010, Holland forint
2063-2123, Belga fr. 291—301, Dán korona 969 999,
Svéd korona 1401-1451, Norvég korona 889—913.
Devizák: Amsterdam 2063—2123,
Bukarest
2800—3000, Kopenhága 969-S99, Krisztiania 889 - 9 1 9
London 24370—24970, Berlin 9 0 0 - 960, Olasz 243—?.53
Páris 3 3 8 - 3 4 8 , PrAga 15750—16358, Stockholm 1 4 0 1 1451, jivájc 950—980, Bécs 745—785, Belgrád 6 5 5 0 6750, Newyork 5265-5415, Varsó 930—iűlO, Szófia
5550-5750, Brüssel 291-301.

11000, Szegedi Kender 57000, Diana 3900,
Krausz
szesz 25000, Kunossy 4500, Nova 34000, M.-Német
2150, Törökszftntmiklós 7200.
I r t f a j t a t Ma kezdődött meg az uj periódus a tőzsdén és már nyitáskor élénk forgalom alakult ki. Az
érdeklődés középpontjában a bankértékek állottak,
amelyekben nagyszabású vásárlás kezdődött meg, ugy
hogy az üzleli tevékenység nagyrésze erre a piacra
terelődött át. A bank- és vaspiacból kiindulva a barátságos irányzat kiterjedt az összes piacokra és megmozdította az elhanyagolt értékeket is. Az itt-ott mutatkozó át veszteségek megtérültek zárlatkor. Bécsből
szintén kedvező jelentések érkeztek és igy a budapesti
tőztdén az üzletidő második felében ujabb javulási
folyamat kezdődött meg, amely egész zárlatig eltartott.
Az átlagos áremelkedések a keresettebb papíroknál
5—10*yot értek el. A bankpiacon a Pesti Hazai Első
ért el jelentős áremelkedést A biztosítók piacán Első
Magyar Biztosító 3oooo-rel javitolta meg árfolyamát.
A vasértékek köziil Fegyver, Villamos és Vagon voltak
keresettek. Az iparériékek piacén nem alakult ki egységes üzlet. Élénk forgalom volt Mefterben, mindvégig
szilárd irányzat mellett. Néhány napi elhanyagoltság
után újból keresettek lettek a cukorrészvények és az
összes cukorpapirok jelentős átjavulást értek el. Vásárolták még Danicát, amely körülbelül 3ooo koronával
javult. Zárlatkor az irányzat szilárd, a hangulat barátságos, a malom élénk. A kosztpénz olcsóbb volt. Szerdára 2 - 2 7 , % - k a l kötöttek. Utótőzsde: Irányzat továbbra is szilárd, majdnem mindenütt magasabb árfolyamok kerültek felszínre. A bankértékek keresettek.
Különösen Leszámítoló és Hazai Bank. A nem jegyzett
értékek piaca igen élénk volt és az utótőzsdei forgalom
nagyrésze ide terelődött át.

A M a g y a r Á l t a l á n o s Takaréfcptaxtár értékpapi*
és devizamegbizáaokat gyorsan és kulánsan teljesít 7.4
Zürichi zárlat: Berlin 0.0C83, Hollandia 217.30, New- Y « r r o £ o y t £ z « d e 1 Nincs forgalom, mind a kínálat,
A színház heti mitaora:
york 554V41 London 25C3, Páris 35.60, Milánó 25.55,
mind a kereslet tartózkodás folytán az üzlet úgyszólván
Csütörtök: Kék egér, vígjáték.
Prága 16.59, Budapest 0.10'U, Belgrád 6.90, Bukarest
szünetel. A budapesti malmok nem vásárolnak. A vi- , Szófia 6 05. Varsó ü.0098, Bécs 0.0078'/,. O s z t a t
Szombat: Véghelyi Izával: A csókonszerzett
vőlegény,
déki állomáson búzát 76 kg-os alapon 255 koronával
bélyegsett O.Cü78"|«
énekes bohózat.
kínálják, ezzel szemben a vidéki malmok maximálisan
Vasárnap: Déry Róssival: A betyár kendője.
Értékpapírok s Angol-Magyar 8800, Hazai 20000,
25o koronát hajlandók fizetni. Rozsban gyengébb a
Agrárbank 70(0, Magyar-Hitel 480o0, Jelzálog Hitelbank
tendencia. Arpafélék elhanyagoltak. Zab csendes, bu62C ü, Leszámítoló Bank 8275, Olasz Bank 4700, Osztrák
dapesti közraktárban l i o , tengeri állomáson Dunántúl• A Mfivéaz S z í n p a d junius 9 én és 10 én,
Hitel 16C00, Salgó 109000, Rimamurányi 29CÜ0, Közúti
ról azonnali átvételre 155 kötötték ' Korpában nincs
szombaton, vasárnap fővárosi viszonylatban és Vasút £600, Városi Vasút 10300, Défi Vasút 17750,Állam- üzlet. A mai terménytőzsdén szük forgalom mellett az
vasút 98000, Anglóbank
, Bosnyák Agrár 6900,
árak változatlanok maradtak.
szenzáció számba menő műsorral kedveskedik
iparbank 88S0, Hermes 530'J,Ingatlanbank 37ŰS0,Forgalmi
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 k g - o s tiszavídéíri
a s;egtdi közönségnek. A részletes programot ftank £9C0,Keresk. Hitel 12250,Földhitelbank 48000, Közp.
2575026000, egyéb 25E0Ű-25750, 78 kg.-os tiszavidékt
csak csütörtökön közölhetjük, annyit azonban leizálog 2550, Városi Bank 3000, Merkúr 3800, Néma. B. 260(0—26250,
egyéb 2 5 7 5 0 - 26CD0, rozs 16750—17GS0,
már is eláiuihatunk, hogy a szegedi közönség- és Tak. t4G0, Keresk. Bank 84000, Cseh bank 32U0, Bel- takarmányárpa 145C0—15500, sörárpa 16500—17500, zab
városi Tak.
, Lipótvárosi 2850, Egy. Bpest Főv. - - — ,
nek régi kedves i s n e r f s e és dédelge'ett k<d18000—18500, tengeri 16500—17000. korpa 7500—769Ct.
Kőbányai Tak. —, Magyar Alt Tak. 14000, M. Orsz.
vence, Matúny Antal, Körösi Böskével és a nép- K. Tak. 12500, Pesti Hazai 135100, Első M. Bizt. 370000,
szerű Popp Jancsival már le van szerződtetve. Fonciére 285CC, Magyar-Francia
, Jég 1( 200, Pannóés mindennemű ( ő z t t f e l m e g b í z á s o k a t pontosan bonyolít le
nia
, Borsód-Miskolci 22000, Concordia 13200,
88ü
E. Bp. Gőzm. 60500, Gizella I08Ű0, Hung. Gízm.
Károlyi utcai Kroó-Baní;
26750, Királymalom 13350, Viktória 37500 Transdamibia
Kirolyl-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Telefon 9—78 és 12—59
8500,! Union Gőzm.
,Beocsini 148. S0. Borsódi 45i)C0,
Az ADRIA biztosító társaság töügynöksfge.
cement- és moíoik-lepok, valamint az ö s s z e s
Lőrinci 24500, Cement 39000, Északmagyar ——,
építkezési cnyagok beszerezhetők
763
HRHnYÉSEZOSTKORONrtKVÉTBCE.
Szászvári 79Ü00, Kohó 114000, István 970'J, Kőb. GőzLANDE BFRG cenentárufyárában S i e t e d .
tégla 24000, Drasche 47500, Magnesit 280000, Magyar
Felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY.
Aszfalt 13250, M, Ait. Kőszén 373000. Kerámiai 3(2(00,
Kiadó : „Szeged" iapkiadóvállalat r.-L
Nagybátonyi 16000, Újlaki 26S00, Urikányi 2Ü3GoO. AtbeNyomja : Déimagyarország-nyomda, Szeged.
naeum 38250, Franklin S0000. Glóbus 8400, Pallas 18100,
Hévay 14000, Coburg 14500, Csáky 14000, Gazd. Gépgyár
Bármilyen áruért cserébe is kárpitos munkát készítek
36000, Fegyver 240000, Ganz-Danub. 2400QC0. Ganz-Vili.
*
prima kivitelben, valamint javításokat vállalok,
290000, Gép- és Vasút 17250, Győrffy-Wolf 17750, Kas;:ab
n - l ^ ^ l .
kárpitos, Kossuth Lajos-sugárut 6. sz.
1675Ü, Kühne 20750, Láng 44UÜ0, Lipták 5900, JVlág
P a i O j n
Telefon: 12—03.
900
22750, Magy. Acél 50000, Magyar-Belga 44500, MotorKönyvelőnő, néhány évi
O v e j t f bármily mennyigyár 21500, Ólom 10500, Vegyipar 12500, Vagongyár 34500,
gyakorlattal biró, felvétetik
ségben, férfiruhát, fehérKoessemann 23500, Schlick 33000, Schulier 24000, TendKohn M. és Társa Utódáneműt a legmagasabb ár!off-D. 19000, Wörner 8650, Hoffher 46500, Alt. O. Légsz.
nál._
202
ban veszek. Weissenberg,
74000, Bárdi 4200, Baróti 53»0, Bóni 20250, Brassói
Attila-utca ti.
m
86000, Chinoin 127G0, Danica 22250, Égisz 5550, Lazó
Irodista kisasszony, lehet
105500,Textil 5100, Gyapjumosó 18000, Papíripar 120)0,
kezdő is. felvétetik terEgy gvönyörü konzoltükör
Részvénysör 39250, Szövő kötő 10250, Spódium 48500,
ményirodában. — Ajánlatot
eladó Kossuth Lajos-sugárTemesi szesz 25000, Felten 14S0Ű0, Fiumei rizs 30.000,
Postafiók 148
2£
ut 50, földszint, bal.
Flóra 32000, Fővárosi sör 8700, Goldberger 207; >0,
Battyányi-utca 16.
Gschwindt 65000, Haltenyésztő 5350, Hungária Mütr.
K o n y h a cománcedé*
J6karb»n lévő
szép
n y a k , felszerelések gyöléSszekrény kétajtós
80000, Juta 34000, Kábel
, Karton 38500, Keglev cs
nyört! választékban SzántóGyönyörű balkonos szobák.
eladó LSwInjarnél. 3850, Királyautó 3000, Királysör 13750, Keleti 14000,
nál, Bérház, hatósági husKlotild 195CO, Kőt. Polg. sö< 59G00, Ligetszanat. 59;K),
Polgár-utca 20.
998
csarnok mellett.
903
Kilünő konyha,
Cukoripar 48C000, L ámpa 42000, Auer 36250, M. Kencer
18500, Őstermelő 60000, Ruggyanta 36250, Részv. Szállni
RÖVld
és
szövöttáru
szak0 V « 3 e k e t legmagasabb
7S00, Vas. forgalmi 445C0, Marosv. Petr. 13000, Oceic
mában gyakorlott s e g é d
j
Orvosi felügyelet.
áron vesz. Úgyszintén férfi
11700, Olajipar 22800, Phöbus 11750, Püspöki 10500.
és e h r u i l t ö n ö f e l v é t e és női ruhaneműt, tollat,
tik Szász. Vilmos cégnél,
Schwartzer 1C000, Szikra 23000, Uj Georgia
,
bőrt és gyapjút. Révész,
Kelemen- utca 7.
99
Vágott ponty és Stummei 2750C0, Telefon 36000, Temesi sör 21000, Pan- Hági udvarban.
886
nónia 6800, Török 7000, Turul
, Pamut 630(0,
harcsa szerdán
Unió szinház 3600, Vm. mezőgazd. 4600, Vasm Vili
hófehér
és pén'eken
12500, Vili. Pezsgő 5700, Zagyvapálfai 20000, Mezőti*xta
minden fajta kizárólag tiszai h a l a k állandóan gazd. 135S00, Klein és F. 11000, Altalános Faip. (MeiL)
t5
m é l y e n leszállított áron kaphatók
° 2600, Fiumei cserző 3600, Egyes. Fa 3050, Fornérgyii
•
leí-7, s z e p l ő , m í j f o l t elmúlik a
725a
a Rudolf-téii halcsarrokban
Telefon 14—64. 74C0, Guttmann 49500, Hazai Fa 27«00, Kőrösbányai
M á B V á w y
B R C V I Z T Ó t
29C0, Kronberger 7900, Lign. Tröst 13500, Hitel Fa
,
Teljesen ártalmatlan szerekből késziive. 1 üveg ára
Erdő 2850, Magyar Lloyd 4000, Malomscky 4450, Nem3 0 0 kor. — Kapható egyedül csak: Franki Antal
zeti Fa
, Naschitzi
, Neuschl. L. 3025, Óla
gyógyszertárában Szeged, Felsőváros, Szt. György-tér.
63000, Orsz. Fa - , Rézbányai 11750, Szlavónia 14000,
Union des Usine 250000, Viktória but.
, Zabol ii
31C00, Zentai és R. 29500, Honi fa2300 s Magyar Amer
Tatai tojás-szén és olcsó darabos fütfi7000. Adria 94000, Atlanfica 17000, Levante 149000, Bttr 1 w n f i n érkezett. Házhoz szállítva kapható F r l e d l a n d e r és Rón*t
8000, Miskolci 7800, Trust 24000, Békéscsabai gbz 1
fa és széntelepén, Báró Jósika-utca 20. Telefo« 881.
875

Értékpapírok vételét és eladását

C E N S E K T C S E R E P

K e r e s k e d ő k fljyclmébel

APRÓHIRDETESEK

S i ó f o k i S z a n a t ó r i u m és
ü d ü l ő t e l e p rt.

fiRCfl SZÉP

Jőirásu

FIATAL LEÁNY

állandó alkalmazást talál a
S Z E G E D kiadóhivatalában
Próféta-szálloda, 1. em.

Bőrkabátok

férfi és női, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-u. >
és Mars-tír sarok. Bőrruhagyár. Telefon: Í4—73,
5—24.
878

S í é g ü S í i r ő l i p r i f o t t fa
jutányos árban kapható

B - * C P L i L i r ^ K

7«*j-ir7«nrtknl i r a L i

877
tűzifa és szénkereskedőnél,
Rákóczi-tér, Török-utca l|a. szám.

