E y y s s s z á m ar»a 5 0 korona.
Hirdetési árak: Féihasábon
1 mm. 14, egy hasábon 24,másfél hasábon 36 K. Szövegközt
25 százalékkal drágább. Apróhirdetés 12, kövér betűkkel 24
K. Szflvegközti közlemények
su: ónként i50 K. Nyilttér, családi értesítés 250 K. Többszöri feladásnál árengedmény

Szerkeiztőscg és kiadóhivala!: Kölcsey-utca 6. (Prófétafzálló, I. emelet 6.) Telefon
i3-33. A „Szeged" megjelenik hétfő kivételével minden
nap. Egyes szám ára íO korona. Előfizetési árak: Egy
hónapra Szegeden 1000,Budapesten és vidéken 1U50 kor.

IV. évfolyam.

Szeged, 1923 junius 27, SZERDA.

Ozmán m o z s a r a i .
Ozmán mozsarai valamikor nagy szerepet vittek az ozmán birodalom konszolidációjában, irtózatos fenemozsarak voltak ezek, megfelelő
mozsártörCkkel, meg lehetett volna bennük törni
az igazhivők országainak minden mákját. De
hát annyi mák még a szultánok háztartásában
se kellett, akármilyen nagy számmal tartottak
édesszájú feleségeket. Az Ozmán mozsaraiban
nem fűszerszámokat törtek, hanem embereket,
akik bünt tettek. Nem valami humánus módja
volt az igazságszolgáltatásnak még a törököknél se, de hát a humanizmus a XVI. században
nem is volt még kitalálva a keresztény világb a n sem. Az Ozmán mozsarai körülbelül akkor
voltak divatban a török testvérnél, mikor minálunk tüzes trónusban elevenen sütötték meg
Dózsa Oyörgyöt. Lassanként aztán odaát is
szelídültek az erkölcsök, reformálták a török
judikaturát, életbeléptették a finom selyemzsinórt a nagyurak és a goromba lenyakazást a
kis urak számára, az Ozinán mozsarait pedig
bűnügyi muzeumba tették volna, ha lett volna,
ennek hijján azonban fölvitték a Jedftula padlására s ott ette őket az idő vasfoga vagy másfélszáz esztendeig. Akkor azután valahányadik
Mohammed szultán nagyvezérének eszébe jutottak a nevezetes mozsarak, még pedig a janicsárok lázadása révén, akik már akkor negyedszer ütötték meg az Atmeidán-téren a szálával
lefelé fordított rézüstöt, ami mindig annyit jelentett, hogy Bektáe kertje virágai a saját uraik
Vérére szomjasak. Először a fődefterdár fejét
követelték, meg is kapták, el is csöndesedtek.
Azlán a kapudán-basit kurtították meg egy fejjel, aztán a tulajdon janicsár-agájuk feláldozásával csillapította te őket a szultán, de hát evés
közben jön meg az étvágy: a janicsárok a nagyvezér fejét kövelelték.
— Én odaadom az enyémet, Uram — mondta
a nagyvezér a padisáhnak —, csakhogy ha ezt
megkapják, a tiedre kerül a sor.
A szultán a kardjára ütött, de a nagyvezér
azt mondta, nem kell az ultima ratiohoz nyúlni
addig, még nem muszáj, tud ö annál jobbal
if>. Es ekkor történt az, hogy lehozatták a padlásról az Ozmán mozsarait a rettenetes mozsártörőkkel együtt és elkezdték őket javítani Sztambul főterén az udvari ácsok, kovácsok, de
olyan kopácsolátsal, hogy azt meg kellett hallani még az olyan janicsárnak is, aki mind a
két fülére süke'. Egyéb aztán nem is történt,
csak éppen hogy megreparálták a mozsarakat,
Nem kellelt megmondani, minek, — a janicsárok alighanem kitalálták, mert rögtön elővették
a jobbik eszüket, visszafordították az üstöt és
konspiráció helyett piláfot főztek benne, békességes rizskását juh-hussal. Azóta mondják azt
Törökországban az igazhitű muzulmán szülők
a csintalan gyerekeknek, mikor föi akarják fordítani a házat, bogy „maradhassatok, mert
mindjárt előveszem az Ozmán mozsarait".
Igy meséli ezt el a nagyludományu HammerPurgstall a török birodalom történetében és ez
a történeti anekdóta jut nekünk eszünkbe
akkor, amikor azt olvassuk, hogy a belügyminiszter és az országos főkapitány nem fogadták azt a küldöttséget, amelyet a keresztényszocialisták menesztettek hozzájuk a tizennyolc
kiló ekrazit miatt letartóztatott elvtársuk érdekében. És ez jut eszünkbe akkor, amikor azt
olvassuk, hogy a puccs-ügyben szintén kihallgatott Prónay Pál panaszkodik, hogy állandóan
detektívek lógnak a sarkában és a spiclik miatt
a telefont is alig használhatja és hogy neki az
egész dologhoz csak annyi köze volt, hogy az
egyik összeesküvőnek a gazdasági diktatúráról
szóló távlocsogását végighallgatta. Prónay Pál
azt is állítja, hogy a hírhedt Kovács- testvéreket
elszakíthatatlan szálak fűzik bizonyos
illetékes
helyekhez, amelyek az ő és a Héjjaz Iván ne-

vével visszaélve intenzív propagandát csináltak
és pénzt gyűjtögettek a Dunán tul. Olyan titok
ez nekünk, amelyhez nem szólhatunk hozzá,
de falán az aposztrofált illetékes helyek hozzá
tudnak szólni. Azt is gyanítja Prónay Pál,
hogy a rendőrség a tanúvallomásokat közismertebben nyomatékos vallató-eszközökkel
szerezte.
Ehhez se szólhatunk hozzá, mert mi nem tudhatjuk, mit ért Prónay Pál nyomatékos vallatóeszközök alatt, de ő bizonyosan tudja. Mi csak
azt akarjuk konstatálni, hogy a magyar állam-

143-ik szám.
nak nincsenek Ozmán-mozsarai, a magyar államnak csak törvénykönyve van, az azonban mindenki számára és mindenkit
kötelezően, mé
azokat i«, akik tizennyolc kiló ikrazitot tartó
gatnók a házi felszereléseik közt és olya <
gyujtózsinegeket, amilyeneket
nem
dunszt
kötésre használnak, hanem az Erzsébetvárosi
Körben próbáPak ki eredménnyel. A magya.
államnak törvénykönyve van és ezzel a törvénykönyvvel biztosabban meg lehet menteni az
országot, mint az Ozmán mozsaraival.

Megsemmisítették Jánossy mandátumát.
(A Szeged budapesti
tudósitijától.)
Még
élénken emlékezetünkben él, hogy a tavalyi
választások idején milyen feltűnést kelteit a
dehreceni választás, ahol mindhárom kerületben
hatalmas többséggel az ellenzéki
képviselőket:
Hegymegi-Kiss Pált, Györki Imrét és Jánossy
Zoltánt választották meg. A debreceni választás erős erkölcsi vereséget jelenteit a mai kormányzati rendszer számára, de különösen Jánossy Zoltánnak
a megválasztását
fájlalták
erősen, mert az ő közismerten gerinces és férfias egyénisége a kurzus szemében mindenkor
szálka volt Éppen ezért már a választásokat
követő napokban megmozgattak a kormánypártban minden követ, hogy Jánossy Zoltánt
megfosszák mandátumától. Mint ismeretes, Jánossy t többé-kevésbé akarata ellenére
választották meg és ő már megválasztásakor
kijelentette, hogy nem óhajt ismét visszatérni az aktív politikai életbe, éppen ezért le fog
mandátumáról mondani. Ebben azonban megakadályozta mandátumának kifogással való megtámadása, de azért a nemzetgyűlés munkájában
nem vett a legkevesebb részt sem.

figyelembe veszi a gyáripar álláspontjait. A
állami haszonrészesedés dolgában teljes megegyezés jött létre. Kállay nem ragaszkodik az
állami haszonrészesedéshez. Az épités költségé:
közel 12 milliárdra becsülik, ebből a pénzügyminiszter hozzájárulásával 60 százalékot a Jegyintézet kölcsön alakjában folyósít, 40 százaléko
a gyáriparosok sajátjukból fedezik.
Pártkazi értekezlet
a földrafarmnavalla ü g y é b e n ?
Az ellenzéken Szilágyi Lajos és különösen a
földrtformblok vezetősége folytatja a földreform
dolgában a pártközi értekezlet összehívása céljából megindított akciót. Ebből a célból, holnap
előértekezletet tartanak. A pártközi konferencia
eszméjét felvetők kijelentették, hogy tervüket
nam hagyják abba és nyilt színvallásra,
állásfoglalásra fogják kényszeríteni ebben az ügyben
az egységes párt vezetőségét.

ő s s z e l beterjesztik
a közigazgatási rafarmatt
Ma délután-négy órakor egyébként érdekes
kérdést tárgyal a vármegyék országos bizottHónapokig tartó huza-vona után ma tár- sága. A testület ugyanis arról értesült, hogy a
gyalta végre a nemzetgyűlés egyik biráló bi- közigazgatás reformjának tervét Rakovszky Iván
zottsága Wolff Károly elnöklete alatt, Eckhardt belügyminiszter nem ejtette el és hogy az a kíTibor előadása mellett a kifogásokat és szok- vánsága, hogy ez a kérdés őszre okvetlenül a
nak helyt adva Jánossy Zoltánt
megfosztották parlament elé kerüljön. A nyáti szünet előtt a
mandátumától. A biráló bizottság döntése poli- bizottság tnégegyszer tiltakozni akar a belügytikai körökben hatalmas meglepetést keltett, miniszternek eme Jen e ellen. A bizottság állásmert mindenki azt hitte, hogy azokat a kifogá- foglalását megkönnyíti az a körülmény, hogy
sokat, melyeket Jánossy mardátuma ellen felhoz- maga Rakovszky Iván, amikor még nem voit
tak alaptalanságuk miait még csak nem is belügyminiszter,
ugyancsak a testületben
két
fogják komolyan tárgyalni, nemhogy ezek alap- izben is felszólalt a közigazgatási
reform ellen
ján az amúgy is lemondani szándékozó Jánossy és állásfoglalásra is késztette a bizottságot. KiZoltánt megfosszák mandátumtól.
akarják mondani azt is, hogy nem fogadják el
Az erról szóló hivatalos kommüniké egyéb- a nemzetgyűlés illetékességét ebben a kérdésként szűkszavúan csak a következőket mondja: í ben és csak a kétkamarás országgyűlést tartják
— A nemzetgyűlés 4-ik számú biráló bizott- a reform megalakítására felhatalmazottnak.
sága ma délelőtt 11 órakor Wolff Károly elnökletével ülést tartott, amelyen Dréhr Imre panaszTisztvisalé prablémák.
szal megtámadott és Jánossy Zoltán Kifogással
Az indemnitáfi vita során a nemzetgyűlés
megtámadott megbízólevelét tárgyalta. A bizott- holnapi ülésén Homonnay Tivadar felszólalása
ság Dréhr képviselőt végleg igazolt képviselőnek fog következni. Homonnay hosszú beszédben
jelentette ki, minthogy a panaszt időközben fogja tárgyalni a tisztviselőkérdést és nem kevisszavonták. Ezután Eckhardt Tibor előadása vesebb, mint harminc határozati javaslatot szánmellett tárgyalta Jánossy Zoltán megbízólevelét. dékozik
benyújtani.
Homonnay
javaslatiban
A bizottság a megtartott szóbeli tárgyalás, to- kéri, hogy a kormány szűntesse meg a dijnoki
vábbá az érdekelt felek, illetőleg azok meg- állásokat, állítsa vissza a közalkalmazottak vashatalmazottainak meghallgatása után a kifogás- úti mene'.dijkedvezményét, gyermekáldás esetén
nak helyt adott és Debrecen város III. választó- adjon rendkívüli segélyt, a közalkalmazottaknak
kerületében megtartott képviselői választást a állítson fel a kormány másodfokú fegyelmi
házszabályok 71. § - a alapján
megsemmisítette. birósigot, végül intézkedjék a kormány az
A bizottság az eljárási költségeket a házszabályok iránt, hogy a közalkalmazottak fizetéseim lésé103. § - a alapján a felek között kölcsönösen nek minimuma 600 arany korona legyen. A
megszüntette.
természetbeni ellátást pedig a végleges rendezésig tartsák fenn.
A gyáriparosak lakásépítési akciója.
A létszámapasztásról szóló törvényt ma, vagy
A gyáriparosok megegyezlek VŰSS JÓ2sef nép- holnap benyújtja a pénzügyminiszter. Miután
jóléti miniszterrel a lakásépítés ügyében. A törvényerőre emelkedése eltart pár hétig, a korgyáriparosok lakásépítő akciója kedvező me- mány előbb nem intézkedhet ez ügyben, valóderbe terelődött, ugyanis íz aí ció vezetői meg- színű, hogy a junius 30 ra tervezett felmodási
egyeztek KáPay pénzügyminiszterrel és Vass terminust is ki kell tolni. Hire jár, hogy a
népjóléti miniszterrel az építés feltételei tekin- kormány minden valószínűség szerint ccak szeptetében és a legtöbb pontra nézve meg is álla- tember végén mond* na fel az elbocsátandó
podtak. A pénzügyminiszter a folyósítandó köl- alkalmazottaknak és december végén történne
csön és adókötelezettség tekintetében lehetőleg meg az átmeneti idő után az elbocsátás.

S Z E QB P
A pénzügyminisztériumban egyébként megkezdték az illetékes érdekeltségekkel a tárgyalást az őszi ruhaakció dolgában. Valószínű,
hogy eredményes tárgyalás után a hazai gyárakat már legközelebb megbízzák a ruhiakció
lebonyolításával. Minden férfi tisztviselő három
méter, nő pedig négy méter ruhaszövetet kap.
Az elosztást szeptemberre tervezik.

Ruhlnek István ellenjelelt nólkül lett
képviseltje Eleknek.
Az eleki kerületben junius 29-én lesz a képviselőválasztás. Minthogy a kitűzőit határidőig
csupán Rubinek pártja részéről érkeztek be
érvényes ajánlási ivek, Rubinek István az eleki
kerület egyhangúlag megválasztott képviselőjének tekinthető.

Viharok a „ N é p s z a v a " körül.
(<4 Szeged budapesti tudósítójától.) A nemzetgyűlés mai ülését egynegyed tizenkét óra
után nyitotta meg Scitovszky
Béla elnök.
Jelenti, hogy az olasz képviselőház elnökétől a
következő távirat érkezett: „A magyar nemzetgyűlés elnökének Budapestről verőfényes
szicíliai partvidékünkre, a rejtelmes természetű erőktől mért csapás alkalmából olyan
figyelmesen
megnyilvánult
meleg együttérzéséért az olasz
képviselőház
nevében mélyen érzett
köszönetet
mondva és örömmel tudatva, hogy a veszedelem súlyossága enyhülőben van. Viszonzom a
lovagias magyar kartársainknak a mi tőrvényhozó testületünk szíves üdvözletét. Nicola s. k.,
a képviselőház elnöke
Farkas Tibor a házszabályokhoz szól. Kifogásolja, hogy a pénzügyminiszter az indemnitási törvényjavaslat tárgya'ása alatt nincs jelen
és nem tájékoztathatja a nemzetgyűlést a pénzügyi tervekről és azokról a tervekről, amelyek
megvalósulásától a pénzügyi és gazdisági helyzet javulását reméli, azért az 1143 ik évi 3.
törvénycikk 29, § - a alapján azt indítványozza,
hogy kötelezze a nemzetgyűlés a pénzügyminisztert, hogy a holnapi ülésen jelenjen meg és tájékoztassa a nemzetgyűlést az ország pénzügyi
helyzetéről.
A Hiz az indítványt elveti.
Az elnök ezután kihirdeti, hogy a földmivelésügyi bizottságba megválasztották Bartoss Jánost, Fáy Gyulát, Tele'xi Tibor grófot, az igazságügyi bizottságba
Zíitíay Tibort, a közgazdasági bizottságba Miday Gyulát és Ojerh:immer An'alt, a közigazgatási bizottságba. Buday
Dezső', a közjogi bizottságba Eőry S^abó Dezsőt és sokoropátkai Szabó Istvánt, a külügyi
bizottságba Hoyos Miksa gráfot ésGUrgey Istvánt, a mentelmi bizottságba Buday Djzsöt, az
országos pénzügyi tanácsba Hjránszky Dezsőt,
az összeférhetetlenségi állandó bizottságba Ooerhammer A italt, a pémügyi
bizottságba
Dréhr
Imrét, Erődi Harrach Bé'áf, Hjrmann Miksát, a
zárszámadást vizsgáló bizottságba Maday Gyulát, a véderő bizottságba H:gedüs Györgyöt, a
drágaság kérdésében, a lakásrendelet tárgyában
kiküldött külön bizottságba Könyves Lajost és
•berhammer Antalt.
Átérnek az indemnitás folytatólagos tárgyalására.
A „Népszava"

kolpertázsjeg».

Kabők Lajos: Midőn az indemnitási vitában
résztvesz, bírálatot akar mondani a kormány
működése felett. Előre is kijelenti, hogy bizalmatlan lévén a kormánnyal szemben, a felhatalmazást nem adja meg.
De e nagy kérdés f.lett nem lehet átsiklani
ilyen könnyen. A javaslatba bevettek két olyan
szakaszt, amely a nemzetgyűlés tagjait visszatartja attól, hogy olyan bírálatot mondjanak,
amilyet a kormány megérdemel. Az első a köztisztviselőkről szól. Szilágyi Lajos indítványát
nem fogadák el és a köztisztviselőkről szóló
szakaszt bevették az indemnitási javaslatba és
igy a nemzetgyűlés azon tagjai, akik bírálni
akarják a kormányt, érzik, hogy ezzel hátráltatják a fixfizetésü alkalmazottak ügyeinek elintézését, mert ez a szakasz csak a többivel együtt
juthat megvalósításra, A másik szakasz a kereseti adóról szól s ez szintén akadályozza a
nemzetgyűlés tagjiit a bírálatban. A kormány
ügyesen taktikázott, mikor ezt a két szakaszt
az indemnitási javastatba f Olvette. (Baticz Gyula:
Revolver a nemzetgyűlés n.eliének!)
Kabők Lajos: De a kormány csalódik, mert
a felelősség nem a kritikát gyakorló képviselőkre hárul, hanem azokra, akik nem fogadták
el az indítványt, mely szerint ezeket a kérdéseket külön rövid törvényszakaszokkal kellett
volna elintézni. A kormány bizalmat kér, a kormány felh italmazásl kér akkor, amikor ebben
^z országban olyan állapotok u alkodnak, ameeket «lig lehet kibírni és olyan ténykedések

vannak, amelyeket tűrni már nem lehet. A
sajtószabadság dicsőségére a belügyminiszter
ur a Népszava utcai árusítását hét napra betiltotta. (Baticz Gyula: Az izgató lapodat nem
tiltja bel Klárik Ferenc: A Nép-ei nem tiltja
be I Az akasztófaujiágot nem tilija bel Fehér
diktatúra I)
Kabók Lajos: A legreakciósabb időkben sem
tett iiyen intézkedéseket a kormány. Ismerteti
ezután azt a határozatot, amely a
Népszava
utcai árusítását junius 23-tól junius 30-ig betiltja az 1914. évi XIV^ t.-c. 11. szakasza al»pján a közrendet veszélyeztető tartalma miatt.
(Klárik Ferenc: Hogy tudja azt megállapítani
a belügyminiszter? A belügyminis zternek semmi
köze nincs ehhízl)
Kabók Lajos: Az ok, amiért a belügyminiszter ezt a rendeletet kiadta, a Népszava
két
cikke. Az egyik az .Amnesztiát és rehabilitációt*
cimü. Erről a belügyminiszter megállapítja,
hogy a magyar biróság függetlenségébe vetett
hitet igyekszik
megrendíteni. (Felkiáltások:
Meg van az rendítve régen I)
Kabók Lajos: A másik cikk ,Inog a kormány"
címmel jelent meg. (Felkiáltások: Di még menynyire inog! Baticz Gyula: Kassa és környéke
már rég a mienk volna! E< a Rakovszky-féle
belügyminiszteri rendelkezés I)
Kabók Lajos: A Népszava
megkülönböztetett elbánásban részesül minden hatóság részéről. Bizonyítja ezt az a 150 havi börtö.i és a
sok milliós pénzbüntetés, melyot eddig kapott.
(Szeder Ferenc: Még sem teszik tönkre!)
Kabók Lajos: A Népszava ötven esztendős
fennállása alatt számtalan politikai támadásban
részesült. Ki fogja birni ezt is, Miért tehát ez
a nagy tevékenység? (Sütő József: Könnyebb
lesz a kölcsönt igy megszerezni I)
Kabók Lajos: Ha egyszerűen át akarnék
siklani a kérd ís felett, azt mondanom, még
néhány ilyen belügyminiszteri rendelsezés és a
Népszava teljesen talpr;á!l. De mert a teljes
sajtószabadság alapján állok, a sajtószabadság
j sárbaiiprása eilen a leghatározottabban tiltakozom. (Farkas Islván: Ezzel a kormányzással
!
tették tönkre Magyarországot I)
Kabók L ' j o s : Se egyesülési, se gyülekezési,
se sajtószabadság nincs az országban.
(Patacsi
Dénes: Akinek nem tetszik,
vándtroljon
ki!
Propper Sándor: Vándoroljanak ki az élösdiek I)
Állandó zajban folytatja a szónok beszédét,
melyet jód arabig végigkísér Patacsi Dénesnek
és a szocialistáknak a polémiája.
Kabók Lajos: Az ország nehéz helyzetéről
beszél. (Dénes István: A jó termés dacára
éhezik a földmunkássá*.) A kormány fél az
élőszótól és a holt betűtől. A kormány vegye
már egyszer foniolóra cselekedetének következményeit! (Patacsi Dénes állandóan közbeszól.
Szeder Ferenc: 45 000 korona a buza, Patacsi
ur! Egy hang a szociáldemokratáknál:
Ha az
emberek bérjaviiást kérnek, letartóztatják őket!)
Kábák Lajos: Ami az erőszak jegyében született, az az erőszak jegyében fog elpusztulni.
(Zajos helyeslés a szociáldemokratáknál. Szeder
Ferenc: Saját hivei robbantják ekraziital!)
Kabók L ' j o s : Miért volt szükség a Népszava
elleni intézkedésre? Az egyik cikk, amelynek
„Amnesztiát és rehabilitációt? a elme, eredetileg
a Jogtudományi
Közlöny- ben jelent meg, a
Népszava onnan vette át és csak hozzáfűzte a
maga reflexióit. (Egy hang a szociáldemokratáknál: A kormány nem olvassa a
Jogtudományi
Közlönyt!) K3bók felolvassa a cikket.
Az elnök: Feiszőlitom a képviselő urat, hogy
a házszabályok értelmében a beszédet olvasni
nem szabad. (Felkiáltások a
szociáldemokratáknál: C?ak citál! Csak idéz!)
Kabók Lajos: Meg kell állöpitanom, hogy én
csak idézek egy cikket.
Az elnök: Az idézés nem á!l cikkek felolvasásából, figyelmedetem ismét a képviselő urat,
h o j y ne olvassa beszédét.
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Kabók Lajos: Nem akarok az elnök úrral
polemizálni, de meg kel! állapitanom, hogy erre
nézve precedens már volt több izben és ezért
folytatom ugy, ahogy jónak látom a beszédet.
„Az *r«szak hezta
a tébbségi pártat ésszé."
Cserti József: Nem tartja fontosnak az indemnitás vitáját, C3ak azért szólal fel, hogy a
kormányt bírálhassa. Kifogásolja a kormánypárt
összetételét. Az erőszak és a hatalom hozta a
többségi pártot össze.
Az elnök rendreutasítja.
Cserti: Sürgeti az általános titkos választójog
megadását.
Határozati javaslatot nyújt b e :
Utasítsa a nemzetgyűlés
a hormányt, hogy a
legrövidebb időn belül terjesszen be törvényjavaslatot az általános titkos, nőkre is kiterjedő
választójogról.
Beszél a földbirtokreformról. Sürgeti a novella
beterjesztését. Nézete szerint a földreformtörvénnyel egyedül nem lehei kielégíteni a földigényléseket.
ö i perc szünet után kifejti, hogy a földreformlörvény elgáncsolása nem mai keletű. Hibáztatja Nagyatádit, hogy nem előzte meg a
földreform ellenségeinek aknamunkáját. A Jöldreformtörvényjavaslarot nem Nagyatádi csinálta
meg, hanem az OMGE. ilihát követett el Nagyatádi azzal, hogy nem szögezte le magát az
áltilános titkos választójog meiisit
A Jöldretormból eddig még semmit sem hajtottak végre.
Határozati javaslatot nyújt b e : Uiasitsa a nemzetgyűlés a kormányt, hogy a föidreformnovellát még a nyári szünet előtt terjessze a nemzetgyűlés elé.
Cserti József: A koszipénzek megszüntetését
kö/eteli. Határozati javaslatot nyújt be : Utasítsa
a nemzetgyűlés a kormányt, hogy rendeleti
uton &zü atesse meg a kosztpénzt. A tisztviselőkérdés tárgyában kéri a kormányt, hogy ne
létszámcsökkentéssel oldja meg ezt a kérdést,
hanem a tisztviselők gazdasági elhelyezésével.
Kif'kad a sok kormányfőtanácsosi cim ellen.
Annyi a méltóságos ur, hogy az ember nem
ismeri ki magát.
(Szabó József: Már nincs is
más, csak méltóságos ur. G a d / G a s z t o n : Talán
irigyíed, mert te nem vagy a z ? Nagy E r n ő ;
Ő nem zsidó, tehát nem lehet az.
Hegedűé
György: Még itt is anliftemita vagy.)
Cserti ezután az özvegyek és árvák ügyében
szól. Az indemnitást nem fogadja el.
Sakarópátkai minisztersége.
Sokorópátkai Szabó Islván : Nem tudja megérteni, hogy Cserii miírt ráncigálta az ő nevét
az indemnitás vitájába. Azt hitte, hogy megtudja bontani a kOzle és Nagyatádi között lévő
jó viszonyt. Ezt az igyekezetét a leghatározottabban visszautasítja. És azt is, hogy ő azért
lett annakidején miniszter, mert az országnak
fzükíége volt egy miniszterre s olyan kellett,
akinek Szabó a vezetékneve és István a keresztneve. ő nem azért lett miniszter, mert
Szabó a vezetékneve és István a keresztneve,
hanem azért, meri hazáját szerető egyén volt és
mert a Magyar Gazdák és Földmű/elők Szövetségének ő volt az elnöke s mint ilyent fog1 diák bele 1918 ban a politikába. Ha a szociáldemokraták nem szövetkeztek volna a kommunistákkal, ő már sokkal előbo kép visel 5 leit
volna.
A mai ülés 3 órakor ért véget.

Baldwin
miniszterelnök
az angol alsóházban
kijelentette, hogy holnap nyilatkozatot tesz a kormány
repülésügyi politikájáról. Mint a lapok jelentik,
legközelebb husz légi flottát állítanak fel, amelyben az angol légi haderő hat hónap előtti állapotával szemben kétszeresére
emelkedik.

A

Népszövetség

az elmúlt hónapban
igen tevékeny
munkásságot fejtett ki, négy bizottság ülésezett Genfben.
A lefegyverzést ellenőrző, költségvetési és ópiumbizottság,
továbbá az egészségügyi
Párisban
ülésezett, a fegyverkezést korlátozó bizottság albizottsága pedig Londonban. Ezenkívül
Brüsszelben találkoztak Magyarország és Románia képviselői, hogy Adachi nagykövetnek
elnöklésével
megvizsgálják a magyar optánsok ügyét.
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B r ü s s z e l b e n van a h e l y z e t kulcsa.

zást kér az elvi határozat végrehajtására. A
tanács azután a békebeli bérértékek alapján
A Manchester Guardian az angol-francia tár- értekezlete, mely főkép a Ruhr-vidék megszál- hajtja majd végig a fötdbérreviziót.
Legtovább tartott a „járadék-telkek" ügyének
gyalásokkal foglalkozva kijelenti, hogy mérték- lásának és a Rajna-vidéken levő angol csapatok
előkészítése. A tanács ugyanis elhatározta, hogy
adó londoni körök felfogása szerint most tulaj- kérdésével foglalkozik.
Mussolini visszatérésével kapcsolatban kör- a földbirtoktörvény szellemében ötszáz, körüldonképen Brüsszelben van az angol-francia
viszony kulcsa. Könnyen ugy alakulhat a hely- nyezetében híresztelik, hogy a kormány most belül négyszáz négyszögöles házhelyet bocsát
zet, hogy csakis olyan belga kormány jöhet fokozott mértékben foglalkozni fog a Ruhr- a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák
létre, mely Belgiumnak a Ruhr- megszállásból kérdéssel. Az olasz kormány szempontjából ez rendelkezésére járadék-telek formájában. Ezeket
való kizárását tűzi programul. Ezzel a Ruhr- mindinkább közeledik az angoléhoz s ezzel a telkeket harminc év után megválthatják a
bérlők a méltányosan megállapítandó évi buza •
kaland véget is érne, mert Franciaország egy- majdnem azonos.
járadék
huszonötszöröséért. A tanács a szerzőBuerkől
jelentik:
A
két
belga
katona
agyonmaga nem tudja azt keresztülvinni.
Theunis kinyilvánította azt a szándékát, lövése miatt belga részről elrendelt szankciókat dési feltételeket tárgyalta meg a keddi előkéhogyha szerdáig a pártok között közeledés nem a legkíméletlenebbül hajtják végre. Egy letar- szítőn és majd minden egyes pontnál hosszú
jön létre, kormányalakítási megbízatását vissza- tóztatott ember féiszemét a belga katonák ki- vita keletkezett.
Fél egyet ütött a toronyóra, amikor a gazdaadja. Bizonyosra veszik, hogy ez esetben a üötték. A belga katonák eddig két embert lőtbelga kamara feloszlatására és uj választásokra tek le, akik este 8 óra előtt sétájukból vissza- sági referens*helyél elfoglalhatta a kulturtanácstérőben hazafelé tartottak. Két másik fiatal- nok. Fűntosabb darabja ez alkalommal sem
kerülne a sor.
voit. Balogh Károly referálta később a különLondonban holnap összeül a munkáspárt embert súlyosan megsebesítettek.
böző díj, illeték- és vámemelések ügyét, arai
valószínűleg szintén nagyobb közgyűlési csatára ad majd alkalmat. A pénzügyi akták közül
a legfontosabb a hatvanmilliói folyószámla(A Szeged budapesti tudósítójától.) A rend- tanácsos a melléje beosztott rendőrlisztviseiők- hitel kérdése.
őrség ma éjjel 23 házkutatást tartott a Kovács- kel. Kihallgatásuk után fognak dönteni afelett,
Az előkészítő tanácsülésen nyilvánvalóvá vált,
testvérek ügyében. A tegnapi napon már-már hogy kik maradnak továbbra őrizetben.
hogy a kéthónapos nyári szünet nem múlhat
Az ekrazit titkának kiderítése után a nyomo- el zavartalan nyugalommal, mert rövidesen
ugy látszott, hogy a Kovács-testvérek ügyében
való nyomozás befejezést nyert a főkapitány- zás kiterjed arra, hogy annak birtokosai nem rendkívüli közgyűlést kell összehívni, hogy a
ságon. Tegnap az összes jegyzőkönyveket újból játszottak-e szerepei oz erzsébetvárosi bomba- juniusi közgyűlésről lemaradt sürgős ügyeket is
felülvizsgálták a rendőrségen. Dr. Pintér Ernő merénylet elkövetését . A rendőrség ugy látja elintézhesse a város hatósága.
;s testvérek a robbanórendőrtanácsos vezetésével több detektivcsoportot a helyzetet, hogy a K
— Aztán meg azért is kell rendkívüli közmozgósítottak. Egy nagy lépésre szánta el szert a nyugatmagyaro.szági akció idején tény- gyűlés — mondta kissé gúnyosan Balogh Kámagát a rendőrség. A legújabb nyomozások leg egészen más formában alkalmazták, mint roly —, mert anélkül hogyan emelhetnénk a
során jelentős adatok birtokába jutott. Az uj az erzsébetvárosi bombamerényletnél történt.
— javadalmakat.
edatok és a nyomozás részleteinek megbeszélése
A Reismann-ügyben és az erzsébetvárosi
A polgármester elértette a célzást, titokzatocéljából tanácskozások folytak tegnap a minisz- bombamerénylet nyomozásával kapcsolatban a san mosolygott és igy a „borzalmas" közgyűterelnökségen. Erről a tanácskozásról azonban rendőrségen olyan hirek terjedtek el, hogy a lés előkészítése mosollyal ért véget.
semmiféle hir nem szivárgott ki, de arra lehet Reismann-ügyben már döntő bizonyítékokra is
következtetni, hogy a rendőrség a tanácskozás akadtak. Áz erzsébetvárosi bombamerénylet
után a miniszterelnöktől
teljes
felhatalmazást ügyében megállapították ugyan, hogy az őrizetUjabb jegyzéket kapnak a törökök.
kapott, hogy a vizsgálatot most már a leg- ben tartolt városatya és barátja lakásán talált
A Petit Párisién ma reggeli száma irja, hogy
szélesebb mederben, minden irányban terjessze ekrazit és gyújtózsinór anyaga a leghatározotfrancia
kezdeményezésre a szövetséges delegáki és nyomozza ki minden részletében ezt az tabban hasonlít az erzséb:tvárosi merényletnél
ciók
jegyzékei
akarnak intézni a török delegáügyet.
használt gyujlózsinórhoz, mégsem találtak olyan
cióhoz és hogy ehhez Poincaré hozzájárulását
megfelelt
és
elfogadható
adatokat,
amelyek
a
Pintér rendőrlanácaos a Kovács-testvérek
megnyerjék, az egyik francia delegátus tegnap
ügyével kapcsolatban eddig 11 embert vett KoVacs-tesivérek és társainak bűnösségét az Párisba utazott. A jegyzék három főpontot tarőrizetbe. A tegnapi napoiys nyomozás kiderí- erzsébetvárosi merénylet ügyébsn igazolnák.
talmazna: nevezetesen a törökországi külföldi
Lehetséges, hogy ma délután már részletesen vállalatok régi koncesszióinak elismerését, illetve
tette azt is, hogy még bizonyos mennyiségű
ekrazitnak kell valahol elrejtve lenni. Vallomások referál a rendőrség újból a belügyminiszternek kártalanítását, a török államadósság kamatfizehangzottak el, hogy hol vannak elrejtve a nap- és a miniszterelnöknek az eddigi adatokról. tését és Konstantinápoly kiürítésének kérdését.
fényre került robbanószerek. Rajtaütésszerűén A rendőrség egyben kilátásba helyezi azt, hogy
ugyanazon időben ma 23 helyen tartott ház- a Reismann-ügyben hivatalosan és részletesen
kutatást a rendőrség. A házkutatások csak informálni fogják a közönséget.
Cáfolják a kisántánt és az emigránsok
részben jártak eredménnyel. Ekrazitot nem taA rendőrségnek a nyomozás lerén teljesen
megegyezését.
láltak, néhány helyen azonban a nyomozás szabad keze van, ami annak a miniszteri taA
cseh
külügyminisztériumhoz
közelálló
szempontjából fontossággal biró iratokra akad- nácskozásnak eredménye, amelyet tegnap délCseszko
Szlovo
megcáfolja
azokat
a
híreket,
tak. A házkutatást ugyanannyi előállítás követte. után tartottak és amelyen az eddig összeszerzett
8tnelyek
arról
szóltak,
hogy
Benes
éi
Nincsics
Tegnap este kihallgatták az előállítottakat és anyagot részletesen feltár ák a minisztertanács
a magyarországi emigránsokkal a Magyarorkihallgatásukat ma délelőtt folytatta Pintér rendőr- tagjai előtt.
szággal való jóviszony feltételéről tárgyaltak. A
eseti kormány határozottan ragaszkodik a
z
az álláspontjához, hogy nem avatkozik más államok belügyeibe és Magyarország saját ügyének tartja, hogy mikép rendezi be beíső poli(A Szeged tudósítójától.) A juniusi közgyű- amug/ is agyonterhelt közgyűlésen, de azért tikáját.
lés, amely a kéthónapos nyári vakáció előtt maradt még éppen elég. A legtöbb gazdasági
utolsó rendes összejövetele a város törvényható- vonatkozású. Ordögh Lajos tb. tanácsnok, a
sági bizottságának, szokatlanul tarka lesz és szabadságon lévő Bokor Pál helyettese tiz órától
Nincs mozgósítás Bulgáriában.
programja annyira túlterhelt, hogy minden való- fél egyig referálta ezeket a gazdasági kérdéseA Bolgár Távirati Ügynökség erélyesen megszínűség szerint jó néhány napig elhúzódik. Ez ket. Dr. Simkó Elemér főügyésznek a városi cáfolja a román lapoknak azt a hírét, hogy a
bizony nem valami biztató momentum ebben a birtokhatárok kiigazítására vonatkozó javaslatát bolgár kormány 500000 főnyi hadsereget mozlustálkodásra csábító időben a városatyákra nem terjeszti a tanács most a közgyűlés elé, gósított. Alaptalanok azok az athéni hirek,
nézve, de azért megjelenik a közgyűlésen min- mert nem találta kellőképen e'őkésziiettnek. A amelyek szerint sorkatonaság támogatásával
denki, hiszen többrendbeli választás is szerepel város legelőiből kihasítandó ötszáz hold vitézi bolgár bandák törtek be szerb területre és véa tárgysorozaton. Elsősorban kántort választ a bérlet ügyét szintén máskorra halasztották, mert res összeütközések voltak a bolgár-szerb baBelváros. Két pályázó küzd már csak a pálmá- előbb pontos kimutatást kérnek a vitézi széktől táron.
ért, a harmadik ugyanis, aki kissé elkésve, de az igényjogosult szegedi földmives vitézekről.
Teljesen alaptalan az a híresztelés, hogy a
táviratilag pályázott Pécsről, a polgármesterhez
A sokáig elnyúló előkészítés során gyakran görög-bolgár határon bandabstörések és csatáintézett levelében bejelentette visszalépését. A felhangzott a polgármester figyelmeztetése: „Vi- rozások történtek volna. A jelenlegi bolgár korkántorválasztás eredménye egyelőre bizonytalan, gyázzatok nagyon, csak a halaszthatatlan ügye- mány mindjárt megalakulása után szigorú pamert mindkét pályázónak nagy a pártja. Az ket vigyétek b?, mert ez a közgyűlés borzal- rancsokat adott a határhatóságoknak, hogy
egyiket kiterjedt szegedi rokonsága támogatja, mas lesz . . ' "
előzzenek meg és nyomjanak el erélyesen mina másikat pedig a zeneszakéríők. A tisztviselő
A mezőgazdasági bizottság harmadik javas- den szomfzédos területre irányu'ó betörési kíválasz ás szintén nagy hullámokat ver már előre latát, a földbérrevizió kérdését előterjeszti a sérletet.
is. A kandidálással nincs mindenki megelé- tanács, de észszerűen módosított formában. A
A szófiai Dnyevnik a következőket irja: Vagedve és igy kétségbeesett erővel folyik a kor- mezőgazdasági bizottság javaslata szerint ugyanis
lamennyi újság megelégedéssel fogadja a párteskedés. Előreláthatólag a legtöbb állásra név- csak azok a bérföldek kerülnének revizió alá,
toknak azt a kívánságát, hogy egyetlen nagy
szerinti szavazást fognak kérni és igy a szerdai amelyeknek dülőnkénti átlagos bére nem éri el
politikai pártba óhajtanak tömörülni, amely
délutánt egészen kitölti majd a választás és a a száz kiló búzát holdankint. Minden egyes
elég tekintélynek örvendene majd. A polgári
tu'ajdonképeni tárgysorozatra csak pénteken parcella uj béré; azután külön bizottság állapípártok készek volnának ilyen párt alakítására,
kerülhet a sor.
taná meg a helyszínen, ami rengeteg ideig amely programjában felölelné az elszigetelt
A tulajdonképeni tárgysorozaton szintén sze- tartó fölösleges munka lenne. Balogh Károly problémák minden észszerű rendezését és kirepel néhány nagyon fontos tárgy—, amint az , javaslatára ugy határozott a közgyűlés, hogy küszöbölne mindent, ami alkalmas volna az
a keddi előkészítő tanácsülésen kiderült. Szá- 1 az összes nem buzavalutás rendszerű árverésen egyenetlenségre. Ha a pártoknak ez az egyemos kérdést már az előkészítőn levett a tanács hasznosított bérföldek revíziójának elvi kimon- sülése megtörténik, akkor politikai életünk
a napirendről, hogy könnyítsen valamit az dását javasolja a közgyűlésnek és felhatalma- sokkal szilárdabb alapokra helyezkedik.

Kiterjesztették a nyomozást . . •

Győzött a h e l y e s f ö l d b é r r e v i z i ó elve.

SZBQED

A kenyér, a hus, a tej, a zsir, a viHamos és a s ö r . . .
(A Szeged tudósítójától.) Hátborzongató meglepetésekre ébredünk mostanában mindennap,
de mint más egyebet is, az állandósult hátborzongást is megszokjuk lassankint, mint a
cigány lova a koplalást. A háború allatt is
megszoktuk a hatalmas győzelmekről szóló harctéri jelentéseket, szinte rosszul éreztük magunkat, ha Höfer nem szervírozott kukoricakenyeres
reggélink mellé néhány ezer muszka foglyot,
ágyút, gépfegyvert, meg miegymást. Annyira
megszoktuk akkor is a győzelme', hogy az
összeomlást észre sem igen vettük. A drágasággal is ilyenformán vagyunk. Ha! olyan nap
virrad ránk — ne tessék: megijedni, nem igen
virrad — amikor netalán nem emelkedett
semminek sem az ára, már ugy érezzük,
mintha hiányozna valami. Sajnos, nem igen
érezhetjük mostanában ezt a hiányosságot. A
drágasagi hullám tajtékozó taraján nyargal velünk az élet egyre fölfelé, mindig magasabbra,
megélhetési lehetőségeink pedig lenn maradtak
mélyen a völgyben és a rettenetes távolság
megszédíti még az erős idegzetüeket is.
Ma ismét bejártuk a drágaság frontját és a
krónikás objektivitásával elmondjuk, amit láttunk, nem tehetünk azonban arról, h^gy ÍZ
elmondandó tapasztalatok az objektiv hang
ellenére sem keltenek objektiv hatást. Nem a
hengban, az elmondandókban van a hiba.
Ez a legszomorúbb front a kenyérmezőn
kezdődik. A rózsás durcáju szegedi cipók hatalmas piramisokban büszkélkednek a Klauzáltéri asztalokon, Kossuth apánk érccsizmája
alatt. És Szegednek népe csak messziről sóvárog a kenyérpiramisok felé, talán titokban a
bronzkormányzó csodatevését várja. Ma még
négyszáz koronáért mérték a barna és öíszázért
a fehér kenyeret, holnapra azonban már ötven
koronával magasabbra emelték az emberséget
pékek ezeket ar árakat: A barna kenyér 450,
a fehér 550 korona. A lisztárak pedig a következők : Nullás 720, főző 710, kenyér 6§0
korona.
A hus, amely már a vasárnapi fazékból is j
lassanként kimarad, szintén folytatta előnyomu- I

Sáfccd, 1923 jonitff 27.
— Petőfi-Ünnepség a forradalmi Szófiában.
A bolgár felszabadító forradalom második napján a bolgár nép megünnepelte Petőfi emlékét.
Szófia legnagyobb termét zsúfolásig megtöltötte az előkelő közönség. Az ünnepségen a
magyar ügyvivő beléptekor a király testőrzenekara rázendített a bolgár, majd rögtön
utána a magyar Himnuszra. Utána Arnaudoff
egyetemi tanár rendkivüi művészi formában
adta elő Petőfi életének történetét. Dr. Kastner
Jenő budapesti egyetemi magántanár, a PetőfiTársaság megbízottja francia nyelvű üdvözlő
beszédben köszönte meg a gyönyörű ünnepséget. Hivatkozott a bolgár-magyar vérrokonságra, arra, hogy a népvándorlás idején a magvarok a bolgároktól tanulták a földmivelés és
a kereskedés elméleteit. Annak a töményének
adott kifejezést, hogy a két nép a jövőbe vetett
bizalommal közös uton fog haladni. Kamarás
Ferenc hegedű- és zongorakísérettel előadott
Petőfi-dalai nagy hatást keltettek. A hatás fokozódott Osevanok, a Berlinben végzett fiatal
művésznőnek kitűnő szavalata után, aki sok
finomsággal mondotta el a Szeptember végén
és
Egy gondolat bánt engemet cimü költeményeket. Andrej Stojanoff, a bolgárok legnagyobb zongoraművésze Liszt-fantázia előadásával járult az ünnepség sikeréheí.f Az ünnepség
a Rákóczi-induló hangjai mellett ért véget.
— Kopinics. A temesvári pénzpiacra tegnap
olyan megbízható bukaresti híradás érkezett,
hogy Bukarestben igen nagy összegű magyar
koronát kínáltak megvételre, öl-lizmillió koronás tételeket akartak átváltani, feltűnően olcsó
árfolyamon. A pénzről azt állítják, hogy az feltétlenül budapesti eredetű és csak ujabban kerülhetett Romániába, miután nem szokott előfordulni az, hogy magyar koronát ilyen tömegben és ilyen olcsó áron kínáljanak.
Biztosra
veszik, hogy ez a nagy tömeg magyar korona
csak Kopinlcstől eredhet. A temesvári rendőrség ebben az irányban megindította a nyomozást, összeköttetésbe lépett a bukaresti és a
turn severini rendőrséggel és ettől a nyomozástól sikert is várnak.

lását. A hatósági mészárszék árai a középárak,
ezekhez Igazodik a piac is, tehát a való helyzetei ugy ahogy hűségesen jellemzik. A hatósági
husszéfcben a marhahúst 1900—2100—2300, a
borjut 1 8 0 0 - 2 0 0 0 - 2 2 0 0 , a sertést 2700-2100,
a zsirt 4000, a zsirszalonnát 3400, a hájat
3500 koronáért mérték. Ezek a mai árak, a
holnap még bizonytalan minden vonalon.
A tej árát szintén felemelte a tejcsarnok
180-ról 220 koronára literenként. „Fel keliett
emelni — tudjuk meg érdeklődésűnsre —, mert
ha nem emeljük, Budapest minden tejet elszed
a környékről. A budapesti ügynökök í 80 - 2 0 0
koronát fizetnek a tanyán a tejért, igy mi sem
kínálhatunk érte kevesebbet". Hát hiszen az
emelés sohasem indokolatlan, ezt már megtanultuk abban az iskolában, amely most kilenc
éva nyilt meg, de azt nem tanulták még meg
nagyon sokan, hogy 220 koronás tejjel hogyan
lehet táplálni a gyerekeket, akikből a nemzet
büszkesége lesz valamikor, ha lesz? A vaj
egyébként olcsóbb, mint a zsir, mindössze
3800 koronát kérnek egy kilóért. Ez azonban
nem is fontos, mert hiszen a vaj már régen az
elérhetetlen inyebcségek osztályába tartozik.
Ráadásul még a villamos is emel holnap
reggeltől kezdve. A szakaszjegy árát 100, a
távolsági átszálló jegyét 150, a gyermekjegyét
60, a teherdijlételeket pedig 230, 280, illetve
350 koronára emeli osztályonként. Hogy miért,
azt nem tudjuk, hiszen igy a villamos is maholnap megfizethetetlen lesz és lassankint a
konflis lesz az olcsóbb közlekedési eszköz —
társas alapon.
De hogy végül a még mindig sörivók sc
tespedjenek el az unalomtól, a sörkartei! átlag
száz százalékkal emeli az árakat megemlékezésül
a tavaly ilyenkori sörbojkottra. Hiába, mindenki
ugy ünnep i meg az évfordulókat, ahogy éppen
tudja.
Igy szokogatunk lassankint le a sörről, borról,
kenyérről, húsról, tejről és szomorúan rágódunk
azon, ami megmarad, amig be nem teljesedik
rajiunk az egyszetü cigány lovának irigylésreSzervezett munkásoknak, közalkalmazotméltó sorsa.
taknak árengedménnyé szállítunk házhoz kitűnő
száraz hasábos és vágott tűzifát. Rekord tűzifa
és szénbeszerzési vállalat Sajka-u. 12. Tel. 9-18.
Cséplési szén feltűnő olcsó áron előjegyezhető. 9t«

— Dr. Szántó József meghalt. A szegedi gadott el a halál. Elmúlását özvegyén és fi fn
orvosi karból mostanában dus aratása van a kivül a tisztelők és barátok serege gyászö'ja.
halálnak. Az érdemes kar régi tagjai egymás- Csütörtök délután 3 órakor temetik a kízkórután távoznak el az élők sorából s ma holnap házból, a katholikus temetőbe.
a régi gárdának, amely nagy és eredményes
— Ismét felmentették Ltndvay I s t v á n t . . .
munkát végzett az árviz utáni város közegész- A Nép 1922 október 15-iki számában irt cikkj
ségügyének megalapozása körül, hírmondója miatt az ügyészség a zsidó hitfelekezet elleni
sem akad. Ma délután hunyt el dr. Szántó Jó- izgatás cimén megindította Lendvay István ellen
zsef, aki majdnem három éviizeddel ezelőtt az eljárást. A vádtanács vád alá helyezte Lendkerült Oroszlámosról, ahol köz égi orvos volt, vayt. Ma tárgyalta ügyét Sefcslk tanácsa. Lendvay
Szegedre és itt az akkorában megalakult Mun- a árgyaWson azzal védekezett, hogy a cikket
básbetegsegélyző-pénztár orvosa lett. Harmati
vAtatzífl irta azokra a sorozatos pörökre, amemagával kezdte meg az alapvető munkát u ft&et ellene indítottak. A biróság megállapítja,
pénztárnál, ahol bokros érdemei elismeréseül hogy a cikk, bár izgató hangú, nem meríti ki
mintegy 18 évvel eze'őtt vezető főorvosnak vá- az izgatás tényállardéisát, ezért Lendvayt fellasztották meg. A jó orvos minden tudásával mentette.
és alaposságával, a szívbeli ember legtisztább
— Kitüntetett gázgyári munkás. A keres
étzésével szolgálta a pénztár ügyét és nemcsak
a betegek hálájára érdemesen, de a kartársak kedelmi miniszter az iparkamara felterjesztésére
teljes elismerése mellett. Csöndes természetű és Kovács József kőművest, aki 30 év óta állandó
emberszerető, egész férfi voltdr. Szántó Józse!, alkalmazottja a szegedi gázgyárnak, elismerő
aki nemcsak kenyérkereső foglalkozásnak tar- oklevéllei és 2000 korona jutalommal tünteti ;
totta orvosi működését, ha-em éle'hivatásának. ki. A kormányhatósági elismerés jelét és a
Vigasztnyujtó barátja volt betegeinek, akik ra- gázgyár budapesti központjának 25.000 koronás
gaszkodtak hozzá és akiknek nemcsak tes i fáj- adományát dr. Landesberg Jenő kamarai titkár
dalmait enyhítette, de a lelki megnyugvásait is jelenlétében ünnepies keretek közt sdta ét a
elősegítette. Azon a kis időn kivül, amit csa- becsületes, érdemes munkásnak Pongrácz Albert
ládjának szentelhetett, minden perce a betegeié igazgató szép beszédében példának állítván öt
volt, akiknek száma az esztendők során nőttön- munkástársai elé a köz javát szolgáló kötelesség
nőtt. És e yre.növekedett a becsülői serege, a teljesítésében. Azután a gázgyár munkásat üdtisztelői szám9, mert dr. Szántó nem tartozott vözölték kitüntetett társukat, akit emléktárggyal
a törtetők közé, a lármázók táborába, akik leptek meg s aki meghatva mondott köszönetet
hangosságukkal akarják magukat észrtvétetni, ő az ünneplésért.
a munka, a hasznos tevékenység embere volt,
— Kivándorolnak a szerb megszállott
akinek áldás fakadt a munkája nyomán. Az
területek
magyarjai — Mezopotámiába. Baraorvosegyesületnek m?gahkulás3 óla választnya'vármegyének
jugoszláv megszállás alatti
mányi tagja volt, főorvosa az Üzletvezetőségnek, számos családnak háziorvosa és minden részéből 300 magyar család vándorolt ki Meze
jó ügynek támogató istápolója. Ebben a város- potámiába, hogy ott koioniákat alakítson és igy
ban csak tisztelői voltak, csöndes tevékenységé- biztosítsa a jövő megélhetést. A baranyai vánnek elismerői és méltánylói. Érték veszett cl dorok vezetője egy fiatal magyar mérnök, helyetbenne, akit nagyon korán, 54 éves korában ra- tese pedig egy amerikai volt. A Kivándorlókról
eddig érkezett hírek kedvezőek.

Pénztár 582.

Belvárosi Mozi Igazg.

258.

Junius 28. és 29-éa, csütörtökön és péntekén

Az a huncut Bessie.
Pajkos történet egy kislányról 5 felvonásban.

A főszerepben: O S S I O S W H b O H .

Azonkirtti;:

ft? asszonyok kedvence.
Vidám amerikai történet 5 felvonásban.
A főszerepben : 1VIEC * O O C R S .
EHadásnk: Csütörtökön 5, 7, 9, pénteken 3, 5, 7 és 9 órakor

Meghivo.
Mrkovazkyaé-TlíDMay Minka nyilvános joggal felruházott elemi Magániskolájának növendékei folyó hó 27-én, szerdán délután fét 6 óraikor a Belvárosi moziban, a helybeli m. kir. honvédzenekar közreMttködésévtfl

évzáró ünnepélyt rendez.
Miller: t. Hitvallás. Papp-Váry ElemérnétM. Szavalja: Jirkovarty
Kornélia II. • t. 2. Magyar dalok. Zongorán hat kézre előadják
Csikós Rózsika, Dierter fctelka, Máté Klárika IV. o. t. 3. A m a g y a l
üzent honának. Kriza Jánostól Szavalja : Wellisz Ágnes I. o. t. 4
Ritmikus tornagyakorlatok. 5. Itthon maradt madár. Pósa Lajostól
Szavalja: Fischhof Hanzika II. o. «. 6. Magyar zászló. Szfnnffl. Irta
Kozma Imre. Szereplők: Tündérek : Baár Terike, Benedek Klárik*,
Diener Htelka, Jirkovszky Anci. Jirkovszky Kornélia, Márky Mariantlu,
Máté Klárika, Rick Heuici, Rick Sárika, Sikorszky Rózsika. Islwtói
fiuk : Aigner Pisti, Benedek Karcsi, Bereczky hlemér, Kurltk lírtrc,
Papp Dénes, Papp Feri. Magyarlányok: Csonka Gafitkw. Dleai'i
rtellia Rick Henici. Jegyek válthatók: a Belvárosi Mozi pénztáránál
és Jirkovszkynó iskolájában (Vidra-utca 4), továbbá előadás előtt *
pénztárnál A tiszta jövedelem az iskola felszerelésére fordíttató

vétel,
Tőzsdepapirok
elacttK e l e n b a n k T^árae l e f o n : 66eIé« 262

Vágott ponty és
harcsa szerdán
és pén'eken
minden fajta kizárólag tiszai halak állandóan
mélyen leszállított áron kaphatók
a Rudolf-téri halcsarnokban. Telefon 14—6*.

SZBQBD

Szeged. 1923 junius 27.
— Kossuth Lajos Tódor halála elétt
súlyos aayagi gondokkal küzdStt. A kormány most kapta meg római követségünk jelentését Kossuth Lajos Tódor halálának körülményeiről. Halála elölt Kossuth Lajos Tódor
súlyos anyagi gondokkal küzdött. Halála után
Milano pretoréja az elhunyt iránti kegyeietből
Osculati Rinaldót, Milano legkiválóbb ügyvédjét
bizta meg a hagyatéki eljárás gondos lefolytatásával. Pénz nem maradt az elhunyt után,
csak bizalmas iratok, feljegyzések, ruhák és
más apróságok. A ruhákat és apróságokat a
hiteiezők kielégítésére értékesíteni kellett. A
temetésre szükséges 3000 iirát Toeplic Jusette
bankigazgató bocsátotta rendelkezésre. A magyar
kormány most intézkedett, hogy az elhunyt
után a még eseileg ma is fennálló tartozásokat
haladéktalanul kiegyeniitsék, viszont az elhunytnak Milanóban gondosan megőrzői! hagyatékát
hazaszállítsák. A hagyatékot a Kossuth-relikviákhoz fogják csatolni.
— A aáskaveszsdslem. Az olasz sáskaokozta veszedelem, mint hivatalos oldalról közlik egyre fenyegetőbb méreteket ölt. Junius 24 ig
a fertőzött bejelentett városok és községek 84 re
emelkedett. A kitűnően bevált és a pusztításra
használt sáskaponyva használata gyorsítja a
sáska irtását és erősen apasztja a sáskatömegeket, de amig ez az eljárás elterjedi, addi^ a
gazdaközönség huzódozása és a sáska kártékonyságában való kételkedése miatt sok idő
felhísználatlanui kárba veszett. A legelőször
bejelentett helyeken, ahol az irtás idején megkezdhető volt, juniuj végére befejezik. Szoino:<
és Heves leginkább fertőzött vármegyék, ahol
a sáskáknak 78 százalékát már kiirtották, szokatlanul borús, esős hidejj időjárás a sáskaponyva használatának idejé. megrövidíti. A
sáska legalább 7—8 napig szárnyatlan, azután
is, legfeljebb 6—8 nap után kezd repü.ni.
Szálló vándorrajokrói jeienleg szó sincs. A legerősebjen fertőzött községek Jásznagykunszolnok és Heves vármegyékben vannak, de kisebb
fertőzés Borsód, Hajdú, B^kés, Szabolcs, Csongrád, Torontál, sőt Pestpilissoltkiskun és Fehérmegyében is van.

A kisántánt

tanácskozik.

A kisántánt ama határozatához képest, hogy
a kisántántban helyet foglaló államok képviselői
minden félévben tanácskoznak, julius második
feléden Sínajában találkozni fognak a szerb,
román és cseh külügyminiszterek.

— A legegyszerűbb pénzkereseti fo»-ráf».
Á keddi közgyűlést előkészítő tanácsülésen fedezte fel Turóczy Mihály főügyész a legegyszerűbb pénzkereseti forrást Szeged szép városában. Arról volt szó, hogy a város egyik
polgára éjszakának évadján belezuhant valamelyik utcagödörbe, amilyen sok disziti még
mindig a város néhány utcáját. A szerencsétlen polgártárs nem törte ugyan ki a nyakát,
amiről sem ő nem tehet, sem pedig a város,
hanem az elszenvedett fájdalomért bizonyos
fájdalomdijat követel a várostól. „De hiszen ez
a legegyszerűbb keresetforrás — áliapitotta
meg a főügyész —, akinek nincs pénze, az
kapja magát, beleesik egy gödörbe és azután
fájdilomdijért pörli a várost." A főügyész megál apitásában tényleg sok az igazság, de azért
nem lenne nehéi bedugaizolnt ezt a Ie^könynyebb keresetforrást. Ha ezeket a veszedelmes
utcavermeket alkalmas korláttal elkerítené, va^y
elkenttetné az érdekelt háztulajdonosokkal a
város, tüstént megszűnne a gödrök keresetforrás jellege.
— Tizezerötszáz korona a természetbeni
c.liátáa juliusi váhsága. A pénzügyminiszter a
készpénzváltságra igányjogoéuít köztisztviselők
ós egyéb alkalmazottak részére a kedvezményes
riru természetbeni élelmiszerellátás helyett járó
készpénzváltság összegét julius hónapra minden
ogyes kedvezményes ellátásra jogosult személy
után 10.500 koronában állapította meg.
— „A katolikust kántort katolikus városatyák válasszák." A belváros, katolikus hitközség tanácsa kedden délután Muntyán István
táblabíró elnökletével ülést tartott a várostláza
tanácstermében. Az ülésen több kisebb jelentőségű hitközségi kérdéssel foglalkoztak. Szóba
kerüli a szerdai kántorválasztás is. A hitközség
tanácsa átiratot intéz a vá;os tanácsához és
— A „HolIartdiMér ügye. Megírta a Szeged, olyan értelmű szabályrendeletmódositást kért,
hogy dr. Regdin Károly indítványozni fogja a hogy katolikus káatorválasztáson ezentúl csakis
szerdai közgyűlésen a Gizella-térnek Hollandi- a katolikus városatyák szavazhassanak.
térre való átkeresztelését. A tanács az indítványt
L e g j o b b nyaralást leányának ugy biztosithat, ha
olyan értelmű javaslattal terjeszti a közgyűlésen néhány hétre Kőszegre küldi az Ev. Leánynevelő Inté103
elő, hogy a gazdasági élet helyreállítása után, zetbe. Kérjen'tájékoztatót.
alkalmas időben foglalkozzon a kérdéssel
Telefon:
K O ^ Ó M O Z Í
^
érdemileg a törvényhatósági bizottság.
I g a z g . 455.
Pénztár II65.
— Megélte magát, mert n«m volt lakása.
Szerdán, csütörtökön és péntekem, junius hó 27, 23. és 29-én
A budapesti száilótulajdonosok már régebben
felmondtak a náluk lakó menekülteknek. A
népjóléii miniszter mindezideig nem talált
a „Papa kedvence" főszereptőjével:
módoí arra, hogy a felmondási határidőt, amely
néhány nap múlva lejár, meghosszabbítsa, vagy
a menekülteket máshol helyezze el. Az érdekeit
AzonkivUl:
Egy kis legényke története 5 felvonásban.
(nenekültek között az állandó bizoaytalanság
nagy izgalmat váltott ki. Egyik vezetőjük, a BriÉletkép 5 felvonásban.
vannia-száiióban lakó Magos József főhadnagy
Előadások: Hétköznap 5, 7 és 9, ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
kedden délelőtt elkeseredésében
meiibelőtte
Kedvező idő esetén 9 órakor a nyári
helyiségben.
magát.
Az Éltté Magyar Áltaíánas Biztosit* Társaság Ormódy Vilmos einöklete alatt folyó hó
23-án tartotta évi rendes közgyűlését, melyen
2000 korona osztalék fizetését és alaptőkéjének
a gyümölcs és a cukor mostani
160 millió koronára való felemeléséi határozta
árát és hasonlítsa a
el ugy, hogy a részvények névértékét 20.000
toronara emeli s minden régi részvény után
250000 korona befizetés ellenében egy uj
részvényt bocsát ki. Az elővéteii jog julius 6-íg
gyakorolható.
— Mária-Zillben is lesznek passiójátékok.
Az oberammergaui passiójátékok mintájára legközelebb Mária-Zellben is rendeznek ünnepi
játékokat, amelyekből a próbák már befejezésükhöz közelednek. A művészi vezetésre Herterich, a bicsi Burgszinház kiváló tagja vállaláraihoz.
kozott.
— H Utazás. Ma a hajnali órákban, szatymazi villájában elhunyt özv. Fráter Gyuláné,
magánkutato intézet
aki 64 évet élt és akit csütörtök délután temetszakértelemmel, szigorú disznek a belvárosi temetőben.
krécióval megbízhatóan nyomoz, megfigyel, informál helyOlcsó fürdőkádak, gyermek- és ülőkádak
ben és vidéken.
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Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8.
m
i r o d a : S z é c h e n y i - t é r 6. a k a p u alatt.
T e l e f o n : 10—54.

a kis Jackie Coogannal
IE^íslc
A KIS CSIBÉSZ.

Figyelje meg

Meinl
gyümölcsíz

Még csak rövid ideig
iizletátalakitás miatt
Köröndi—Lichtmann

— Az erdélyi magyarság iskolái és a románok. Ugrón litván magyar szenátor a miniszterelnöknek memorandumot adott át a magyar felekezeti iskolák tárgyában. A memorandumban arra kéri a román kormányt, biztosítsa a tanítás szabadságát a magyar iskolákban. Kijelenti, hogy a magyar kisebbség a
trianoni békeszerződés határozmányai szerint
békésen akar fejlődni s ezért kéri iskolái fenntartását, mint létalapjuk garanciáját.
— Kizárólag személyautók . . . Vasárnap
népszavazás volt a graubündeni kantonban arról,
hogy megengedjék-e az automobiíközlekedést.
A népszavazás a törvényjavaslat javára dőlt el,
de azzal a föltétellel, hogy ez a kanton csak
kísérletképpen egyezik bele és csupán olyan
korlátozással, ho|y kizárólag
személyszállító
automobilok számára lesz szabad az ut Graubündenen át. Ezzel az uiolsó még vonakodó
európai terület is megnyílt az automobilforgalom számára.
A „Livonia" nagy ocenjáró hajé fedélzetéti
egyedü, árván ténfereg egy apró kis emberke.
Senkije sincs Az apja Franciországban halt
meg és anyját, akivel a nag/ uira kelt Amerika felé, ott veszítette ei a hajón. A Livonia
befut Newyork kikötőjébe és kis utasa a bevándorló ellenőrzést véletlen kikerülve, kijut a
világváros forgatagába, elhagyottan, mindenkitő1. Egy öreg matróz veszi magához, aki később megbetegszik és csak a kts fiu keresetétől képes fönntartani magát. Hosszas hányódtatás és egy véletlen körülmény folytán a nagyatyjához kerül a kis fiu, aki egy dúsgazdag
•riewyorki gyáros. Ráismerve unokajára, az öreg
matrózzal efyütt magához veszi és a pompás
kastélyában a legnagyobb boldogságba helyezi
őket. Páris, London, Belgrád, Wien és Budapest hatalmas ujságtrösztjei heteken á. hasábokat szenteltek e fi m méltatásának, amelyben a
főszerepet a kis Jackie Coogan kreálja, bájos,
megható és kiváló művészettel. Hasonlóképen
sok dicséretet érdemel a „Kis csibész", amelyet a „Fiacskámmal" egyidejűleg fognak bemutatni. A film töriénete egy árvaházból megszökött gyermek kalandja, aki hűséges p a j t á i val, a Ftocki kutyával az ötletesség és humor
egész tengerét tárja e.énk. Három napig tartja
műsoron a Korzó Mozi ezt a monumentális
filmet, amelynek bemutatása junius 27-én, szerdán lesz.
— KÜLFÖLD.
Varsóban a román királyi pár látogatása alkalmából csapatszemlét tartott Délben a városházán fogadás volt, amelynaj a királyi párt a tömeg
lelkes ovációban részesítette. A lengyel köztársaság
elnöke a román királynak a virtute militaria nagykeresztjét adományozta. — Albániában a kormanycsapatoknak erős küzdelem után sikerült a felkelőket
Maleszkianál szétszórni, aminek következtében a nyugalom látszólag helyreállt. A harcok folyamán a katonaság több falut felgyújtott, más helyeken, mint Sála
kerületben a felkelők több bandáját megsemmisítették.
A Wied herceg érdekében kezdett akció ezzel meghiúsult. — Pekingi jelentós szerint a dél-mandzsuriai
vasúti vonalon junius 22-én az utazókat fenyegetés kíséretében kirabolták. A rablóit elmenekültek. — A
Massjgero zágrábi tudósítója jelenti, hogy a Pasicskormány erősen inog. Lemondása csak rövid idő kérdése. Maga a radikálispárt is menthetetlennek tartja a
kormány helyzetét. — Konstantinápolyban a kemalisták
győztek a nemzetgyűlési választásokon. Mé^ a görögök
és örmények is kemalistákra szavaztak. A kemalisták
jelöltje győzött Mossulban is, amely ilyenformán képviseletet kap Angorában, bár angol protektorátus alatt áll.
— A német külügyminisztériumban
ma Kerner titkos
tanácsos elnöklésével összeült a rapallói szerződés kiépítésére kiküldőit német-olasz bizottság. Elhatározták,
hogy elsősorban a konzuláris szerződés megkötésének
kérdését tárgyalják.

— Fölemelik a postai tarifát Némátországban ia. Németországban a postai tarif ikat augusztus elsejétől újból emeli*. A közlekedési tanács löbbi közt a távolsági forgalomra vonatkozó levéllarifát ezer márkára, helyi
levelek diját 400 márkára, a távirati illetékeket
a juliusi négyszeresére, a telefon-díjszabást
pedig a juliusi három é j félszeresére kívánja
felemelni.

ÁRGUS
cipők mélyen'leszállított áron

— A vasúti kocsikban é s állomási h e l y i s é g e k b e n elhagyott, tulajdonosaik által nem igényelt tárgyak
julius hó 2-án délelőtt 9 órakor a Szeged-állomás II.
oszt. várótermében nyilvános árverés utján fognak eladatni. A befolyt összeget a vasutas árvaház céljaira
fogják fordítani.

Aboiiyi M. rt
Kölcsey-utca 1
Royal-épület.

SZEGED

Szeged, {923 junius 27.

APRÓHIRDETÉSEK

Az őrlési adó. Az őrlési adónak sz-1923—
1924. évi termésévben leendő végrehajtásáról
a közélelmezési miniszter rendeletet adott ki,
amely szerint a nalom ebben a lermésévben
is, vagyis 1923 julius elsejétől kezdődőleg malomteiepén, taroló vagy oda beérkező gabonanemüekből őrlésnél, vagy hántolásnál azok 10
százalékát, darálásnál vagy egyéb feldolgozásnál pedig hat százalékát tartoznak természetben
visszatéríteni s az államkincstár részére beszolgáltatni. Az őrlető félnek porlásért őrlésnél
és hántolásnál legfeljebb egy és fél, darálásnál
pedig legfeljebb félszázalékot számithat fel. Az
eln ult termésévre használt malomnapló, hivatalos és elszámolási jegyfüzetek helyett uj
nyomtatványok használandók, amelyek az illetékes közélelmezési miniszteri kirendeltségnél
szerezhetők be.
A közgazdaság aktuális kérdései a budapesti kereskedelmi hamura előtt. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ma délután
rerdes ülést tartott, amelyen foglalkozott a közgazdasági élet maiamennyi aktuális kérdésével.
Az ülést Belaiini Artúr elnök nyitotta meg.
Megnyitójában a külföldi kölcsön ügyéről be- j
szélt és azt fejtegette, hogy ha a min szterelnök és a pénzügyminiszter külföldi útja nem is I
járt momentán sikerrel, mégis igen értékes eredményt értek el minisztereink külföldön. Majd
az árvizsgáló bizottság működését bírálta. Utána
pedig a valorizációs hitel kérdésével foglalkozott s megállapította, hogy ezt a kérdést csak
a teljes gazdasági érdekeknek megfelelően lehet
előnyösen megoldani. Dr. Gyulay Tibor az idei
Arumintavásár eredményéről számolt be. Dr.
Szegő Ernő a társulati adótörvény újra végrehajtási utasításáról készített memorandumát nyújtotta be. Székely Arthur a magyar-olasz kereskedelmi szerződés előkészítésére megindított
munkálatokat ismertette. Dr. Bertalan István az
ipari munkatanácsról szóló törvényjavaslatot, a
sztrájk törvényjavaslatot ismertette. Dr. Már Jenő
az építő ipari törvényjavaslat mielőbbi benyújtását javasolta. A Máv. tarifareformjáról dr.
Oyömörey József referált és előterjesztette a
kamarának a reformra vonatkozó kívánalmait.
A volt monarchia államadósságai. Az
osztrák-magyar monarchia utódállamainak a
jóvátételt bnotlság által összehívott konferenciája tegnap megkezdődött. Mint ismeretes, a
jóvátételi bizottság ez év elején megállapította

S z i B t é L a j s s gépraktára
elsőrendű zománcedények,
háztartási, tisztogatási eszközök üzlete Korzó Moziházban.
503

Ausztria-Magyarország háború előtti állam- !
rdósságfii felosztásának alapelveit. Az innsbrucki
lonferencián, amelytn a különböző külföldi
litelezők kt'pviselöi is részt vetznek, letárgyal- K e n y h s d n á n c i á é .
ok azokat a kéidéseket, amelyek a jóvátételi n y t k , felszerelések gyö>ízott?ágnak az emiitett adósságok rendezésére nyörű választékban Szántónál, Bérház, hatósági husvonatkozó határozatéinak végrehajtásánál fel- csarnok mellett
903
merülhetnek. Magyar részről Zsigmond Kálmán
Veszek
használt
blltort,
pénzügyminiszteri tenácscs vesz részt az érteférfi és nöi felső- és alsókezleten.

Q*«J«f bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
2000

Bőrkabátok

féifi és női, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-u.
és Mars-tér sarok. Bőrruhagyár. Telefon: 14—73,
5-24.
878

ruhákat. Margit-utca 7. 127

TŐZSDE

B. 15342-922(3.

A Magyar Állam nevében

A D c v f a a k B s p o n t Árfolyamai. Valuták: Napoleor
25£00. Font 38270- 39470, Léva 9000- 9400, Dollái
8295-8^95, Fr. frank 517—537, Márka 780-860, Liri
2 5 8 - 3 8 8 Osztrák korona 1165-1265. Lei 4350- 4750,
Sr-okol 2 4 8 0 0 - 2 6 0 «0, Sv. frank 1480—1540, Kor. dinár
94CD- 9800, Lengyel márka 840- 920, Holland forint
3250 - 3370, Belga fr. 4.18-458, Dán korona 1476 -1536.
Svéd korona 2198 - 2298 Nurv.'g korona 1373—1433
Devizák: Amsterdam 3 2 : 0 - 3 3 7 0 , Bukarest 43C0—
47(0, Kopenhága 1476—1536, Krisztiánja 1373- 1433.
loudon 3 8 2 5 0 - 39450, Berlin 730 -810, O l a s z 3 6 8 - 3 8 8
Páris 5 1 2 - 5 3 2 , Príga 24800— ?.§C00, Stockholm 2198
2298, Svájc 1480-1540,Bécs 1165-1265, Belgrád 9 4 0 0 9890, Newyork 8295-8595, Varsó 8 4 0 - 920, Szófi*
9COO- 9400, Brüssel 438 45S

a szegedi kir. járásbíróság becsületsértés vétsége miatt
Reisinger József ellen indított bűnügyben Máthe Gyula
kir. járásbiró alelnök, Vékes Bertalan jegyzőkönyvvezető jelenlétében, dr. Reich Zoltán magánvádlók képviseletében, vádlott é« dr. Burger Béla védő jelenlétében meghozta a következő ítéletet:
Reisinger József 33 éves, izr., nős nyomdatulajdonos
az 1914. évi XLI. t. c. 2. §-ába ütköző és 4 §. szerint
minősülő két rendbeli becsületsértés vétaégében, ameet ugy követett el, hogy 1922 szeptember 19-én Arató
ezsö és Ur György főmagánvádlókra azt a kijelentést
használta, hogy: „az ilyen csirkefogókkal nem szabad
szóba állni, az ilyeneket ki kell rúgni". A kir járásbíróság ezért a Btk. Io2. §-ának felhívásával 5oo— 5eo
A S z e g c d i K é z m ü v e i b a n k mindennemű tőzsdei
K pénzbüntetésre; behajthalatlanság esetén 3—3 napi
megbízást a legpontosabban végez el.
17
fogházra átváltoztatható. A biróság kötelezi vádlottat,
Z l r l c k l t ő z s d e . Nyitás: Berlin 0.0048, Hollandia
hogy az ítéletit a Szeged cimü politikai napilapban
219.60, Newyork 560'/, London 2585, Páris
34.60,
közzétegye.
l
Milánt
24.85,
Prága
16.76,
Budapest
0.0§ /t
Indokolás: Vádlott beismerése folytári a rend. körülBelgrád 6.35, Bukarest 2.53, Varsó 0.0057, Bécs ; irt tényállás megállapítást nyert. Minthogy a használt
0.0(J78V», Osztrák bélyegzett - .
. Europr.
kifejezés lealacsonyító és megszégyenítő és így a beZürichi zárlat: Berlin 0.0044'/,, Hollandia 219.60,
csületséitéa vétsége megíllapittatott, a biróság ebben
Newvo.k 560.25, London 2583'/,, Páris 34.45, Milánó
bűnösnek mondja ki és tekintettel a büntetlen előéle24,67, Prága 16.66, Budapest
0.06l!%) Belgrád 635,
tére, továbbá azon védekezésére, hogy a vádbeli kifejeBukarest ?,90. Szófia 6.10, Varsó 0.0057, Bécs 0.0078*/,,
zést abbeli felindulásában használta, hogy főmagánOsztráb bélyegzett —.
.
vádlók nem tartották be azon kölcsönös megállapodást,
hagy a részükre nyomdájában nyomtatott nyomdaterA M a g y a r Á l t a l á n o s Takarékpénztár éiiékpapú
mékért a jövőben magasabb összeget fognak fizetni;
ás deviramegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít. 7f4
mint enyhítő körülményekre, az ítélet rendelkező részéT e r m é n y t ő z s d e 1 Szilárd irányzat mellett a forgaben kimért és a aünösségével arányban álló büntetéslom szűk keretek között mozgott. Ugy a kínálat, mint , sel sújtotta.
a kereslet rendkivüi tartózkodó volt, az árak looo—
Szeged, 19<3 április 12.
15oo koronával emelkedtek.
uo
Nlhthr,
alelnök.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
43000—43500, egyéb 4 2 7 5 0 - 43000, 78 kg.-os tiszavidéki
4 3 5 0 0 - 44000, egyéb 43000- 43500, rozs 32500—33000,
6 minösé8ü
takarmányárpa 30000- 31000, zab 350OO-36COO, tengeri
32500 - 33000, korpa 16500-17000.
legjutányosabban kapható

K

~

Értékpapírok vételét és eladását

Buchwald

és mindennemű t ő z s d e i m e g b í z á s o k a t pontosan bonyolít le
Kírolyi-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Telefon 9—78 és !2—58
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gabonaszakmában és könyvelésben

Nagy gabonakereskedő
cég tisztviselője, aki a

Az ADRIA biztosító társaság födgynöksége.

H N H t l f ÉS

Tivadar

zsáküzletében, Református palota.

880

Károlyi utcai Kroé-Banfe

Kölcsönzsák

t z O l T K O R o n á K V É T I L t ,

„Turul" labdajáték
megérkezett

állását változtatni

óhajtja.

Értesítés .MEGBÍZHATÓ" jetigére a kiadóba kéretik. 142

Elsőrendű fiatal és hízott lóhus,
Áruházban Ízletes friss kolbász és egyéb töltelék

és 700— koronáért hapható a

* Darvas Lili menyasszony. A nagytehetségű művésznő, Darvas Lili, aki a magyar színpadi művészetnek mér is egyik legjelentősebb
reprezentása, menyasszony. A napokban jegyezte
el Grosz Gyula, az Uranos R.-T. vezérigazgatója. Darvas Lilit közeli násza dacára sem veszíti el a szinpad, ahol működni fog továbbra
is Is növelni fogja azokét az értékes sikereket,
amiknek nagy tehetsége révén a pályakezdés
idején is részese volt.
* Tot ma Zsiga meghalt. A magyar vidéki
színészet tagjai sorából kidőlt Torma Zsiga, aki
a múltban kedvelt tenoristája volt a vidéki színpadoknak. A háború idején a szegedi színháznál működött, majd Szabadkára került, ahonnan Debrecenbe szerződött, ahol hétfőre virradóra hirtelen elhunyt. Bélfalálfuródás okozta
korai halálát. Mindössze 18 évig működött a
színpadon, ahol szép sikereket aratott. Temetése szerdán lesz.
Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó: .Szeged* lapkiadóvállalat r.-L
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

POLOSKA

tökéletes

kiirtására
legbiztosabb a Franki-féle
725b
P O C o s K i - n n c A c .
A petéket is kipusztítja, bútorokon nyomot nem hagy.
1 üveg 4 0 0 K, nagv üveg / O O K.
Kapható egyedül r R A N K E . n n m c gyógyszertárában S Z E G E D , Felsöváros, Szent György-tér.
-3Lj-/

•

Párisi Nagy

Széchenyi-íer 14. 82ám.

uia

újból kapható a „HUNGÁRIA" LÓHUSCSARNOKBAN, Feketesas-utca, Munkások boltja mellett. Előzékeny és pontos
kiszolgálás.
Jutányos árak.
129 Telefon: 80.

Kereskedők ff jyelmébtl

Hosztpénzt

Bármilyen áruéit cserébe is kárpitos munkát készítek
prima tivitelben, valamint javításokat vállalok.
D « l A i k
kárpitos, Kossuth Lajos-sugárut 6. sz.
D f l l O s n
Telefon: 12—03.
900

kihelyezésre elfogad. Idejében feladott tőzsdei megbízásokat középárf$lyamon
effektuál
Vidéki megbízásokat ptntosan teljesít

CEMENTCSERÉP

H Magyar KözHszIvistlik és Állami
Hlkalmazoltak Takarékpénzláta R-T.

cement- és mosaik-lapok, valamint az ö s s z e s
építkezési anyagok beszerezhetők
783
LANDE&BERG cementáragjárában Szeged.

Budaptsl, VII., Rákóczi-ut 71.

Felsőkereskedelmi iskolát végzett

Telefon: József 6 0 - 4 0 , József 1 3 5 - 3 2 .
Sürgönyeim: Cobdenbank.

GYAKORNOKOT

Párisi Nagy Á r u h á z Rt

113

S z é c h e n y i - t é r 14.

vagy irodai képzettséggel biró

KISASSZONYT
keresünk, lehetőleg a fa szakmából
1
S Ö M L Ó É S S Z Í L A S I f a k e r e s k e d ő k 1 Még mindig a régi árban adunk, 1-a nyári
Párisi körút 35.
Telefon 146. i
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