**éwi á r a 5 0 korona
Hirdetési árak; Filhasábun
1 mm. >4, égy hasábon 24,inásléi hasábon 36 K. Szövegközi
i5 százalékkal drágább. Apróhirdetés I2,kövéi betűkkel 24
K. Szötcgkőzti kiiácmények
sörönként; 50 K. Ny ilttér, csa»
:ádi értesítés 25<> K. Többszöri feladásnál áftngedniény

Jzerkcztöség és kiadihivatal Külcsey-utca 6. (Prófétatzálló, I emelet 6.) Telefon
lí-33 A .Szeged' megjeler.íli hctffl kivételével minden
qap. Egyes szám ára 50 konir.a. Előfizetési árak: Egy
tOi^prs Szegedeii 1000, Buda»m f.n és vidéken 1050 kor.

IV. Mo*varn.
Rekvirálás.
Bűd János közélelmezési miniszter szénéivé
ben a apos szakember kt rüit irra talan !eg
f.m'O í b b minisztériumunk élére, aki valóban
komoly és alapbs tanulmányokkal a hála mögö>t, veite át hoss u ah mnisá^ság után tár
cái-t vezetékét. Sokan azt aliöotiék Bud Jinosró1, mikor a pesti tégi piarista épolet első
emeleten elfoglalta a miniszteri szobát, hoey
voltaképeri nem is ó fogja az ügyeket vezetni,
ha em c a k Hídik Jftnos grófnak !e»z a
strohm8nnja. Erre h*m rosan rácáfolt a ónban
Bud János és megmu'attrf, ho t y na töb nyíre
egyezik is Mfogása a Közélelmezési T ritc
elnöi-éével, a>ért tud és akar önál ó utakon is
járni, ha meggyőződése azt dikiátja.

Szeged, Í923 julius 13, PÉNTEK.
vihetőnek, a gazdák megtanulták — és azóm
sem félejtették el — a gabona elrejtésének
annyiféle módját, hogy alkalmasint móst sem
fognak a rekvirálás kampányok több eíedmennyel járni, mint 1918 ban. Ezen azu»án
már c ak u^y lehet majd segíteni, hogy a kormány ka.főidről hozat be olcsó gabonát. De
tisztelettel ké^diük", miért nem folyamodik már
most egyszerűen ehbí z az eszközhöz a köz1éieimetés) miniszter ii» 7 Minik akar kényj-zerrendssahrlyskho? nyfllni és miért helyezi kiiá asba a m l nok és gabonanemüek rekviráá*ár?

156-ik szám.
Éppen ezért mi azt hisszük, hogy t z egész törvényi va lat esek" fenyegetésnek készült é? csak
annak erkölcsi haásától várja a közéletmézésl
miniszter a fejyeszíet'en száguldó drágaság ördögszekerének mkífáltitását. Lehet, hogy eleinte lesz
jp valami kis eredménye ennek a furcsa hadjáratnak, mint ahogy Hegedűs Lóránt ázuggészciója is feljaviiot'a ideig óráig a magyar koroná1, de tartósabbank bizonnyal ez sem fog
bizonyulni, mert rájönnek lassan-lassan majd a
gazdák is, hofy az a revolver, amit most mellüknek szegez Bud János miniszter ur, nincierí
megtöltve.

• u

Sztrájk a Népszava betiltása miatt.

(A Szeged budapesti tudósítójától.) Ma dél- hogy a munk4sBág higgadtságát megőrizze éá
után 1 ófator dr. Sipőcz Jennő Bud pest elhamarkodott lépésekre ne kapassa magát.
polgármestere értési'e'te a Népszava
kiaió- A hangulat azonban izzó és könnyen megtörhivatalát, |jogy a belügyminiszter rendelete ér- ténhetik, hogy a pártvezetőség
intenciójának
telmében a szociáLie nokrata párt hivata os ellenére a munkásság
elementáris erővel de1 pjmak tavábbi megjelenését hat napra, Julius monstrál a pártlap betiltása ellen.
18 ig betiltatta.
Az üzemekből egymásután érkeznek jelenEgyenként a Népszava betiltásáról a Magyar tések arról, hogy itt is, ott is elakad a munka
és a bizalmiférfiak a legnagyobb eiőfeszitéssef
Távir»ti Iroda a következőket jelenti: A hivata
IOS b p julius 13-iki száma közli: AM kir. bel- sem tudják rábírni a munkásokat, hogy a
ripvmimszter 1923 julius 11 én kelt 115 219 — pártvezetőség ha ározata előtt ne hagyják el
1923 számú rcr deie ével a Budapesten, Szabó munkahelyeiket. A legtöbb helyen az elkesereImre kiadásában, Vanczák János felelős szer- dett munkások nem respektálj ik a bizalmikesztésében és a Világosság-könyvnyomd* Rész- férfiak utasítását és az éjszakai órákban mindvénytársaság előállításában megjelenő Népszava inkább szaporodik azoknak a munkahelyeknek
cimü idő 2-tVi sajtótermék megjelenését es ter- és üzemeknek a száma, amelyekben a mu kájesztését 1923 julius hó 18 ig terjedő időtar- sok abbahagyták a munkát. Igy e g y e másra,
tamra a közrendet és közbiztonságát
veszélyez- «7in'e percen*inf érkeznek a pártvezetőséfhez
tető tartalma miatt az 5484—1914
M. E. sz. úgynevezett „vadsitrájkokról"
hirek.
rendelete alapján az alabbi okok alapján meg- i
Pesten nem Jelennek meg holnap
tiltotta:
az
újságok.
Nevezett időszaki sajtótermék izgató iráA
nyomdászmunkások
szakszervezete ugyannyú cikkeivel a jelenlegi társadalmi, gazdasági és erkölcsi rend alapját igyekszik meg- csak a pártvezetőség végleges határozatának
rendi'eni. Igy csax a legu óbbi időkben is a megtörténte előtt egyöntetűen elhatározta, hogy
budap sti kir. büntető törvényszék folyó évi ma este tiz órakor a munkások elhagyják a
huszannégy
március hó 9-iki, április hó 14-iki és juiius hó szedő és géptermeket és egyelőre
demonstrálnak a bel4-iki számainak l»foglalását rendelte el, mig a órás tüntető sztrájkkal
közrendet és kö/b'"onságot veszélyeztető köz- ügyminiszter rendelete ellen és a Népszava
leményei miait 103 815/1923 B. M. számú mellett.
Bud János ma azután végre olyan lépésre rendelet időlegesen sz u cai terjesztés jogát
Ezek szerint holnap, pénteken reggel egyetlen
határozta e magát, •> ely fento^sagban messze vonta meg. Azonban a sajtótermék az alkal- fővárosi napilap sem jelenik meg. A munkások
m^ga mögött h^gy minden törvényt es rendele- mazott rendszabályok dacára cikkeivel a köz- este néhány p=rccel tiz öra után csoportokban
te , amit 1919 ó á hozott a kéi mirizegyüié% rendet továbbra is rutyos mértékben veszélyez- vonultak a főüerceg Sándor téri Guttenbergvagy bocsáto't ki barme yiK kormány. E bep a teti : I«y julius hó 6 án megjelent számának o'tthonbá, ahol rendkívül izgatott hangulatban
drákói törvényjavaslatban többek között ném Meddig és merre ctmü forradalmi hangú cikke tárgyalták a mai eseményeket. A nyomdászkev sebbre kér felhatalmazást a közélelmezési a kormányt »z árdráí-i ók védőjének állítja ottnonban még a késő éjszakai órákban ís igen
mini z er, mint hogy s ükség eseién Köielez- oda a dolgozók társadalmával szemben és élénk élet van, a munkások nem akarják elh s-e a malmt kat készleteik bejelentésé e és forradalmi fenyegetéseket tartalmaz. — A hagyni a helyiséget és dacára annak, hogy a
hogy a lakó ság szüksé le'einék ellátására a julius hö 10 iki számának : „Ellenforradalmár, nyomdász-szakszervezet vezetőségé csill pitani
malmokat egyszerűen áiv hesse és ott állami vagy októbrista volt-e Gömbös 1919 elején igyekezett á munkásokat és figyelmeztette őket,
keielesben őiöltethes-se a gabonát. Mint látjuk cimü cikkébet; p dig nem áralja Böhm Vil ' hogy a Sza szervezeti Tanács döntése előtt nem
Bud János nem riad v ssza a - le szigorúbb in- mosnak, a kommunista uralom egyiir nirhedt sz'b'ad d r n ö lépésre elhatározni magukat, a
tézkedésektől sem a maitokkal szemben és alakjának nyilatkozatát is megjelea'etni, mig nyomdászok
egyöntetűen azon az állásponton
ugy Iá szik egy- dül irtóháboruval véi segíthetni julius hó 11-ikr S7.á nának A 8 Ó ai Újság vannak, hogy sztrájkkal kell tüntetni a Népa mai kétség elenul tarthata lan helyzeten, leg- megint kotnyeleskedik" cimü cikkében kifejed szava betiltása ellen. Éjfélkor még sem a szoalább is trre vallanak a most elkészült iöi vény- zetten is ÍZO osi'ja mngát az úgynevezett vö- ciáldemokrata párr, sem pedig a Szakszervezeti.
j vas at háborús intézkedései.
>ö< hadsereg f*p rancsnokával és annak érde- Tanács értesítése nem érkezett meg a GutenA malmok elrckviráláaát tehát, mint látjuk, kében újból áltást foglal.
berg otthonba.
elhatározta Bud János, ae m i u i n ö is tudja,
Felette su'yos; k fogás alá esnek: Nevezett
A S/ózat-nál.^
hogy azzal még nem rothtt nagyon sokra, ha
lap jul us hó 7 iki számának „A falka
ellenüres magtárakkal indul h >rcb i és ezeket az,
Az este tiz órakor a Stádium Sajtóvállalat
támadásban" és a ju ius hó 11 iki számának
Qres magiárakat olyan árakon vásárolt gaboná„A hivők is gondoskodjanak rólunk",
további Rózsa-utcai szedőtermében, ahol tudvalevőleg a
val kel! megtöltenie, amilyent a termelő kisés A Nép-tt álhijék elő, megjelen„Az egyház" cimü cikkei-is, nfert ezek külö- Szózat-ot
gazdák követelnek. Azzal is tisztában van a közminden
nösen a keresztény vallás elleni támadásokkal tek a munkások, de a bizalmiférfiak
élelmezési miniszter, hogy pusztán a gabonaárak
a keresztény nemzeti Magyarország érzületét rábeszélése ellenére sem folytatták a munkát.
maximálása ezen nem segítene, mert a gazdák
mélyen sértik és a hazaLs érzésű lakosság kö- : Amikor ez a hir felérkezeit a Szózat szerkeszegyszerűen nem adnák el a búzát s igy elrében felháborodást és izgalmat váltának ki. '' tőségébe, Zsilinszky Endre nemzetgyűlési képhatározta magát a döntő lépésre is: felhatalviselő, a Szózat főszerkesztője azonnal lement?
mazást kér a gabonanemüek rekvirálására, a
v Vad-aztrájkok a fővárosban. a munkások közé, ahol nyers hangon kiáltott
minisztérium által megszabott kény szerára kon.
A Szeged budopesti tudósitója a késő éjjeli reájuk:
Népszava
ö i év után tehát ma megint ott állunk, ahol órákban a következőket jelentiA
— Csak nem azonosítják magukat azokkal a >
a h. ború szomorú éveiben és megint szurony- beúltása leírhatatlan izgalmat keltett a buda- vörös gazemberekkel?
^
nyal fogják megkísérelni jobb belatásra birni a pesti szervezett munkásság körében. A szociálErre a bizalmiferfiak abbahagyták a munfalut. A rekvirálás intézménye a háború uto'só demokrata párív ze őség állandó peimanenciá- kások kafcacitálását és erélyes hangon kérték ki
éveiben azonban már nem bizonyult keresztül- ban van és minden erejével arra törekszik, maguknsk a szeivezett munkások nevében Z*i-

V le ban négh*tó az a harc, amit a közélelmezési miniszter f lytat hóxapok óta a drágaság *zá>fejQ sárkányával mirden h'ható eredmény nélk d. De a hioa minden bizo- n»al nem
Bud Jinosban van, hanem a körülmények'en
melyenkei még az ö kétségkívül energikus
egyéni é*e sem lud megbirkózni. Száz helyen
próháita mar a közélelmezési miniszter meg
fogni a drága ág végielen láncát, de Csak nem
sikerült letörnie az árakat. Most végre rájött ö
is arra, hogy minden kisérlet teljen n biábava ó,
ha nem minden drágatág *zülő«nyjánál, a
gabonánál és a luztnél kezdi meg a harcot.
Már a mult héten hozzá is fogott Bud J nos
a halárak Ictöresének hatalmas és emberfölöttinek lát«zó munkájához, de még nem nyúlt
ahhoz a végső fegyverftez, amiröi ma érkezik
a hir és egyelőre csak a gabona feldolgozóivá',
a malmokkal ak sztotta ös*ze szekere tengelyét.
Isten tudja, mi eíső pillanattól fogva szélmatomh rcn k tartó tuk a közélelmezési miniszter ur
harcát a inaimon ellen, mert ha egy két »zazilé-O' sikerül is igy lecsípnie a li&zi horribiii en
magas árábcl, azzal meg lényegesen nem fog
javulni a heyzer, hiszen azt valóban nagyon
bajos voln« áritani, hogy a buzi közel ötvenezer koronás á aért is a m lmok felelősek, már
ped<g a liszt minden mérteket meghaladó drág-o- gának kétségtelenül ez az oka.

SZEGED
linszky Endre sértegetéseit. Amint Zsilinszky
kijelentése elhangzott, a munkásokból elementeris erővel tört ki a felháborodás és a helyze
tet C3?ik a bizalmiférfink higgadtsága mentelte
meg. Ezután a munkások kivonultak a szedőis a géptermekből, ugy hogy ezek után holnap
reggel a Szózat sem jelenik meg.
Lapot ad kl a kormány.
A nyomdász „vadsztrájk"
hirére, még ma
éjizaka elhatározta a kormány, hogy az egyetemi
segédcsapatok
felhasználásával,
mint
1919 augusztusában,
most is diákok által
szedett hivatalos lapot ad ki a sztrájk
tartamára. Ei a lap előreláthatólag még a holnapi
nap folyamán megje enik.
A hiva'alos Magyar Távirati Iroda erről a
kOvetke;ő*et jelenti:
Holnap a bud pesti napilapok a „Népszava"
ideiglenes betiltása miatt nem fognak megjelenni — Lehetséges, hogy a szedők sz'rájkja
csak 24 óráig fog tartani, azonban, hogy a z ,
olvasó közönség addig is újság nélkül ne m i radjon, a miniszterelnökség sajtóosztálya gondoskodik arról, hogy holnap egy reggeli és
egy esti újság megielenjen. — E 1 pokat a
nem/eti munkavédelmi szervezetek áliitjak elő,
melyeknek tagjii e célra már régebben kiképzést nyertek.

Holnap határaz a párt.
A szocialista párt vezetősége ma dé'után
ülést tartott, amelyen az aktuális kérdéseket
tárgyalták A legfontosabb tárgy ezek között
természete«en a Népszava elnémi ása volt. A
munkásság körében szinte mindenütt egyhangúlag követeik az általános sztrájk pr klamálását és minJ erő->ebbé válik az a fölfogás,
hogy a Népszava betiltásával provokálni akáriák a magyar munkásságot.
A pártvezetőség mai ülésén nem döntött a
kérdés politikai része feleit, mert az a fe fogás
uralkodik a veze őség körében, hogy a tömegindulat lecsendesitésére módot kell találni A
veze őség ezert elhatározta, hogy megvárja a
pénteki nap eseményeit és azok után ha ároz
csak -z általános munkabeszüntetés kér Jé ében.
Remélik azonb n, hogy az á talános szrájk
proklamálására nem kerül sor, mert feltehe ő,
hogy az illetékes helyek korrigálni fogják az
elhamarkodott lépést. Félő azonban, hogy a
munkások nem várják meg a pártvezetőség
holnapi döntését és még annak
megtörténte
előtt, tehát holnap reggel beszüntetik mindenütt
a munkát, sőt az sincs kizárva, hogy c pártvezetőség határozata ellenére is proklamáljak az
általános sztrájkot.

A N é p s z a v a betiltása a p a r l a m e n t b e n .
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 Órakor nyitotta meg
Huszár Károly alelnök.
N pirend szerint folytatják az indemnitás folyjatóagos tárgyalását.
A kormánypárt
eltért orodatl programjától.
Első szónok Meskó Zoltán. A kormány iránt
bizalmatlan, a javaslatot nem fog d|*et. A kormány sem zárszámadást, sem pedig költségve
tést nem terjesztett be. A pénzügyminiszter az
indemnitási vitat megelőzően nem tartott expoz é . A miniszterek az indemnitási vita alatt nem
tartózkodnak az ülésteremben, a nemzetgyűlés
i»tisitá»ait a kormány figyelmen kivül hagyja;
annak idején indítványt terjeaztett a nemzetgyűlés elé a háborús konjunkturás vagyon megadóztatása tárgyában. Az indítványt nem fogadták el, később a túloldalról is nyujottak be
ily irányú indítványt, amelyet a nem etgyü és
el is fogadott, mindamellett a mai napig sem
hajtották végre. Határozati javaslatot nyúlt be,
utasítsa a nemzetgyűlés a kormányt, hogy a
háborút konjunkturás
vagyon
megadóztatását
elrendelő utasításokat hajtsa végre. A kormány
polinkáiat biraiva megáilapi ja, hogy a többségi párt eltért eredeti programjától VMamikor
kere»ziény kisgazda és földmives volt ez a párt,
de ma csak a time az. A keresztényséfet már
nem szeretik hangoztatni. Nyirrg h'zán egyetlen szónok ajkáról sem hangzott el a keresztény
szó, pedig a kormány ennek a szónak köszönheti létét. Ennek köszönhető, hogy ma jogrend és konszolidáció van az országbm. A kormány intézkedései nem szolgálják a kereszténység egyetemes érdekeit. A kormánypárt megalakulásakor az 1921. évi XL. törvénycikk alapján állott. Ma a páit több tagja tudni sem akar
a szabadkirályválasztó programról. A keresztény
intranzigens politikát felretollak. Q4mbös Gyulát lemondatták ügyvezető alelnöki állásától és
ma csak figyelő állásban van, pedig tudhatná,
hogy ez hálátlan szerep.
— Mit valósított meg a kormány a keresztény
programból? Nem valósította meg a keresztény
autonimlát nem törte le a bankokráciát, erélyes
intézkedésekre volna szükség a
középosztály
lerongyolódását megakadályozni, pedig ez az
osztály a legerőteljesebben képviseli a keresztény
irányzatot. A keresztény kormány ezeket is
cserbenhagvta, nem mo ditotta elő a keresztény
munkásö negek jólétét sem. Beszél a párbajról.
Kijeleriti, hogy mint katolikus ember, sohasem
fog párbajozni, d : azért azt nem tartja diffamálónak. Határozati javaslatot nyújt be: Utasítsa a "emzetgyülés az igaz*ávügyminisztert,
terjesszen a párbaj elleni védekezésről és ezzel
kapcsolatban a becsület védelméről törvényjavaslatot. A javaslat 'minősíts?, a pirhaj< közönséges
bmtenynek és zárja ki a párbajozókat a politikai jogok gyakorlásából.

izeged, 192J ju ius 13.
ség érzete, ott nincs annak nagy becsülete.
Vn.igosan mutatjuk ezt a békesaeraMések. Sokkal többet lehet várni az Istentől függő au'okratáuól, mert ennek sokkal inkább erősebb a
felelősségérzete, mint a néptől függő autokratáé.
A nyugati demokráciát megvalósítani ma, amikor a p utokr^cia uralkodik, nem lehet. Az
ind-mnitást elfog-dja.
Elnök ezután öt perc szünetet rendel el.
Batiltották a Népszavát 1
Szünet után Várnai Dániel szói-1 fel: Azt
mondják a szociá'demokratákról, hogv nem álI nak nemzeti alapon. Ez tévedés, mert a szociáldemokraták az egész nemzet dolgozó népit
akarják jógákkal felruházni.
Várnai be*zéJe alatt jön a terembe Esztergályos János, »«í azt mond|a: Hagyd abba, nem
érdemes itt tárgyalni. Vonuljunk kit
— Mi az, miaz ? — kérdik a szociáldemokraták Esztergályostól. — A feleletet megadja a
beroíianó Vanczák János, aki a kormánypárt
felé kiáltja: Rakovszky hazudott.
Tegnap azt
mondotta, hogy nem tiltja be a Népszavát ét
ma mégis betiltotta.
A szoc áldemokraták felugrálnak helyeikről.
Elnök felfüggeszti az ülést. Szünet aia>t nagy
zaj van a teremben. Reisinger ezt kiáltja: Fehér bolsevizmus. Perlaky: Legközelebb Kun Béla
fog irni a Népszavába. Farkas: A választ majd
meg fogják erre kapni.
A szociáldemokraták kivonulnak a teremből
é ; a fo'yosón tárgyalják a Népszava betiltásának ügvéi.
Elnök újból megnyitja az ülést, tekintetlel
azonb n az idő előrehaladott voltára, azt délután négy óráig újból felfüggeszti.

N«m hajtják végra
a numerus ciausust . . .
Beszél a numerus ciaunusról, amelynek ma
i« hive. Rá kell mutatni arra, hogy ez< a törvényt ma sem tartjuk be. A pécsi egyetemen
A délutáni ülés.
840 hallgató közül 717 nem keresztény, illetőleg
A
délutáni
ülést
háromnegyed
öt órakor nyizsidó. Keri a kuouszminisziert, nyilatkozzék
v lágotan állásfoglalásáról. A drágasággal kap- j tolta meg Scitovszky Bé'a elnftk.
A szociáldemokrata képviselők nincsenek jecsolatban kijelenti, hogy nem izgatás az, ha
erről a kérdésről tárgyalnak. Kivánja a leg- len. Várai Dániel volna az eiső szónok, akinek
erélyesebb rendszabályok megtételét a drágitók- j foyt tul keltene délelőtt félbenhigyott beszédét.
kal szemben. Hivatkozik arra, ttogy a bánom M'után nincs jelen, Kaas Albert báró a délutáni
alatt a lejceré>ye»ebb intézkedéseket köve<elté v m első *zónoki.
ezen a téren. Most is azt kívánja, hogy a kor- j Kaas: Párhuzamot von a r#gi és a mostani
mány egészen a kivégzésig menő staláriális indenmi'ási viták lefolyást között. Az indemniintézkedéseket léptessen éle be. A fötdrefornmal tás igazi tükörképe kell, hogy legyen az egész
krpcsolatbin jelenti, hogy feltétlenül szükséges- országnak Ar ország önfenntartásért harcol.
nek fanja a vaóban végrelajtott reformot. Jövőnk kulturfölényünk megtartásától függ. A
Kivánja a bíráktól, hogyha megsezdenek egy termelést kell bizto itani, hogv piacok-t biztotárgyalást, fejezzek is ezt be. A bírák javadal- síthassunk magunknak Ezután a földr formmazását fel kell emelni, ellátá útról a Közsé- nove>láról, majd t*nügyi kérdésekről beszél. A
geknek kell gondoskodni. Kijelenti, hogy az nemzet jövője attól függ, mit tanítanak az isügyvédek a fiidteform tekintetében semmit sem kolában. Megállapítja hogy kuharális l ? e n konlehetnek. A diplomáciai testületben meg mindig pontból a népoktatás terén visszafejlődés
Vé.ül a p >rl me t munkarendjéről
l régi biliplatzi szeltem ural«odis. Kéri a kül- statálható
ügyminisztert, hogy a viszonyoknak megfelelően beszei. Mindenkinek össze kell fognia, hogy
sürgős intézkedéseket tegyen. Helyteleníti a a parlament munkaképessége helyreálljon. Az
indemnitást megszavazza.
felvé eli vizsgák tárgyában kiadott kultuszmini«z'eri rendeletet. Határozati javaslatot nyújt
„A kormány
b e : Uiasitsa a nemzetgyűlés a kormányt, adjon
provokálja a munkásságot 1"
ki potrandelete', mely szerint ezok, akik a
középiskolába akarnak kerülni és a felvételi
Dénes István: A Ház minden oldalán elhangvizsgálatot nem tették le, uj határidőt kapjanak zott az a vágy, hogy az indemnitás vitája tára vizsgálat letételére. Az indemnitást nem gyilagos legyen. Most azonban otyan incidens
fogadja el.
játszolt közre, melv ennek az óhajnak nem kedvező, ez pedig a Népszava betiltása. Nem tudja,
Egri Nagy János: Minden baj forrásának hogy a munkásság egyetlen lapjának betiltása
pénzünk ingaaozását mondja. Ahol a pénz nem minek a következménye H báztaija a kormányállandó, ott a gazdasági élet is ingovánnyá nak ezt a lépéséi, melyért a belügyminiszternek,
lesz, az ingoványban pedig megteremnek a vagy ha a kormány vállalja a belügymin s terkülönféle élösdiek és az ingovány teijeszti rel együtt a felelőséget, »z egész kormánynak
azokat a bacillusokat, melyek gazdasági malariát kell visel ie az ódiumot. (Felkiáltások a jonbokoznak. Pémünk folytonos ingadozásának kö- otd-i'on: Élien a beiüv>ymini«zter.) A kormány
vetkezménye az a játé* • zenvedély, meiy annyira provokálja a munkásságot. Ha a kormány nem
elfogta az embereket Ugy hallja, hogy a kor- elégséges ahhoz, ho«>y a vörösökkel megbirkózmány valorizációs rendszeren töri a fejét. Talán zék, távozzé" helyéről (Ztj a Ház mindenoldalán.
van alapja ennek a rendszernek, de nem tudja, A tere nbe lépő belügyminisztert, miniszterelnököt
lesz-e olyan hatasa, mint amiiyent a kormány a jobbod li és a középpártok megéljenzik.) A
betiltására.
vár. Az egyik oldalon az inflációs, a másik munkásság nem adott okot lapja
oldalon a deflációs politikát sürgetik. Vannak, (N gy /ai Rassay: A Népet miért nem tiltotakik a kötött kereskedelem hivei, mások pedig ták be ? Hegedűs: Mert nem a haza elleti
a szab'dkereskedelmet kívánják. Vannak, akik iz*a\) Azt hiszi, hogy a miniszterelnöknek
azt mondják, hogy küllőidre kell szállítani ne n teh-t kifogása a szociáldemokraták parlatermelési feleslegeinket, mig mások ennek ellene menti magitartása ellen. A szociáldemokraták
vannak. Ebből )á hatjuk, hogy mindenki más- tárgyilagosak vollak. Mielőtt a minisrter beképpen akar segíteni a gazdasági helyzeten. tiltotta volna a Népszavát, előbb a munkásságMit jelent Benesék demokráciája? Jelenti azt, gal és annak képviselőivel kellelt volna érintkezésbe lépnie. Kijelenti, hogy ő nemzeti alahogy elszakított kisebbségeink most visszavágy
nak a magyar unalom alá. Azt hiszem, hogy pon álló « unkáspáni képviselő. Az ipari munsenkisem veheti rossz néven ezek után, ha kásság nagyobbrésze szociáldemokrata. Szerinte
szembeszállók e jelszóval. Nagy hibája a demo- is meg kellene találni a barátságos megegyekráciának, hogy elvész benne a felelősség zést, a szociáldemokraták parlamenti frakciójáérzete. Ahol milliók között oszlik meg a fele ős- val.
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Ezután áttér az indemnitási javaslatra. A
kormány politikáját birálja. A kormányt teszi
felelőssé azért, hogy az Alföld földmunkásainak
nyomora egyre nö. A kormány nem törődik a
tisztviselőkkel sem, ezzel az értékes elemmel.
Szünet után Dínes István folytatja beszédét:
A birtoknovella tervezete azt bizonyltja, hogy az
alaptörvény nem jó. Nagy hibája az alaptörvénynek, hogy mindenkinek igér földet. A földbirtokreform végrehajtása rendkivüi lassan halad
előre. Az intenziv termelés módozatairól beszél.
A novellatervezet hibája, hogy nem mondja
meg, mennyi földet vesznek el a birtokostól.
Az indemnitást nem szavazza meg.
Gaál Gaszton személyes kérdésben szólal fel.
Felolvassa dr. Tóth Endre kir. közjegyzőnek a
budapesti kir. ügyészségen fekvő vallomását,
amely szerint Dénes István 1918 ban Tordán
egy népgyűlés alkalmával kijelentette, hogy
„a fene ette volna meg azt is, aki a háromszínű

SZEGED
zászlót kitalálta\
Dénes István: Tóth Endre, aki egyébként is
a szászvárosi szociáldemokrata párt választmányi tagja volt, hazudott, amikor róla ezt
vallotta, mert Tóth Endre sohasem volt Tordán. Kijelenti végül, hogy a románok nem
bűncselekmény miatt, hanem politikai okokból
üldözték és körözték őt.
Gaál Gaszton: Amig Dénes nem tisztázza
magát a vád alól, addig joga volt ezzel a
váddal előállni.
Dénes István azt kérdezi Gaál Gasztontól,
mit szólna hozzá, ha ő meg azzal vádolná
meg, hegy mint hallomásból tudj*, ő izgatott
legjobban Tisza István meggyilkolására.
Gaál Gaszton: Ezen csak nevetek.
Az elnök napirendi indítványa szerint a legközelebbi ülés, helnap julius hó 13-án délelőtt 10 órakor lesz.
A mai ülés este 8 érakor ért véget.

R e k v i r á l á s ! h e l y e z kilátásba Bud János.
A közélelmezési miniszter hetek óta állandó
harcot viv a malmosokkal. A minisztérium fenntartva tavalyi á'láspon'ját a kis- és középmalmoktól 4000 vagon gabonát kér, a nagymalmoktól pedig az eredmény 10 százalékát. A
malomtulajdonosok a rendelet megjelenése után
különféle lépésekkel léptek elő. A miniszter természetesen nem engedhet álláspontjából és
mcst az indemnitási vita keretében törvényjavaslatban mint uj § szerepel az élelmiszerekkel való uzsoráskodásról és az élelmiszerek feldolgozásának ellenérzéséről szóló törvényjavaslat. A javaslat felhatalmazza a minisztert, hogy

a gabonanemüek feldolgozásával foglalkozó
iparosokat készletük bejelen ésére kötelezheti,
valamint arra is, hogy a lakkosság közszükségleti cikkekkel való ellátása érdekében eien cikkek raktározására és feldolgozására szolgáló
helyiségeket szükség esetén a bérlőktől, vagy
tulajdonostól használatra átvehesse. A törvényjavaslat legvégső szűkség esetén lehetővé teszi
a rekvirálást is, természetesen megfe'elő intézkedések melleit. A rekvirálás iái a minisztérium
által megszíbolt kényszeregyezségi árak az
irányadók.

A lausannei b é k e határozatai.
A lausannei értekezleten kidolgozott békeszerződés
helyreállítja a végleges békeállapotot egyrészről Törökország, másrészről Nagybritannia, Franciaország, Olaszország, japán, Görögország, Románia és Jugoszlávia
közt. Az Egyesült Államok és Törökország közt, melyek nem voltak egymással hadiállapotban, hanem csak
a diplomáciai összeköttetéseik szakadtak meg, tárgyalásik kezdődtek a diplomáciai és kereskedelmi viszcny
helyreállítása érdekében.
Hat héttel azután, hogy azujangorai nemzetgyűlés ratifikálja a szerződést, u britt, olasz és francia csapatokaak
Konstantipápolyt, Csanakot és a Qallipoli félszigetet
ki kell üríteni.
Törökország uj határai a következő:
Európában: Bulgáriával szemben az uj határ a Retvaja torkolatától a Maricának addig a pontjáig terjed,
ahol a török-bolgár-görög határ találkozik és megegyezik az eddigi határvonallal. Görögországgal szemben a határ a Marica főágának völgyét követi, Karaácson kivül halad el, azután ismét a folyó mentén
alad az Égei-tengerig.
Ázsiában: Szíriává1 szemben a határt az angorai
francia-török egyezmény állapítja meg, amelyet a francia kormánynak a lausannei török delegációhoz intézett levele erősit meg. Törökország megtartja szuverénitását a Dardanellák bejáratánál lévő Inbross és
Tenedoss szigetek fölött. Görögország megtartja Lennos, Számos, Mitiléne, Fios és Szamostrak szigeteket.
Arai a kisebbségeket illeti, a kisebbségek Törökországban ugyanazt ;i védelmet fogják élvezni, amelyet
például Lengyelországban és Csehországban a korábbi
szerződések alapján biztosítottak a kisebbségeknek. A
szerződés erre vonatkozó határozmányainak megsértése a népszövetségi tanács beavatkozását vonhatja
maga után. Törökország kötelezi magát arra, hogy a
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béke aláírása esetén kéri a Népszövetségbe való felvételét. Jóvátételi igényeket a szövetségesek Törökországgal szemben nem támasztanak. Törökország
megszállási költségeket sem fizet. Nagybritannia azonban megtartja azt a két ötmillió font értékű hadihajót,
amelyet 1914-ben az angol hajógyárakban lefoglaltak.
A szövetségesek egymásközt osztják fel azokat az
arany letéteket, amelyeket mintegy hatmillió török font
összegben Berlinben és Bécsben a versaiilesi és saintgermaini szerződés értelmében le oglaltak.

Mac Neill angol külügyi másodlitkár a lausannei konferencia eredményéről egy hozzá
intézett kérdésben válaszolva ugy nyilatkozott,
hogy a lausannei konferenciára meghívott
hatalmak képviselői és a török delegáció között
a főb} kérdésekben megegyezés jött létre. A
békeszerződés tervezete most szakértő kezekben
van, amig ezek a szerződés szövegében meg
nem egyeztek s a konferencia ezt magáévá nem
lette, addig nem lehet megállapítani, mikor
kerül a szerződés aláírásra. Bizonytalan még
az is, hogy a szövetséges hatalmak miker kezdik meg a török területek kiürítését.
Harrington tábornoi hadseregptrancsot adott
ki, melyben kijelenti, hogy Konstantinápolyból
az angolok hat héttel a békeszerződés ratifikálása után kivonulnak. A tábornok felszólítja a
csapatokat, hogy addig is őrizzék meg méltóságukat, hogy iiymódort Törökországban kedvező
emléket hagyjanak.

Az angol kormánynyilatkozat.
Baldwin miniszterelnök az alsóházban ma
délután tartott beszédében kijelentette, hogy
Nagybritannia elhatározta magát arra, hogy
Németországot teljesítő képessége hitáráig fizetésre kényszeríti. A legutóbbi német jegyzék
javaslatai nem kielégítők, azonban érdemesek
arra, hogy behatóbban foglalkozzanak
velük,
A brit kormány kész magára vállalni a felelősséget azért, hogy tervezetet készit elő a
németeknek közvetlen küldendő válaszra. —
Ezt a választ azonban a szövetségesekhez is
eljuttatja a legrövidebb időn belül. Ilyenformán
az együttes akció lehetősége továbbra is fennmarad.
Külénben az angol kormánynyilatkozatról
éjjel háromnegyed 2 órakor Londonból a kivetkezőket jelentik: Baldwin fontos nyilatkozatának meghal'gatására az alsóház ülésterme és
a karzatok színül ig megteltek. A diplomaták
páholyában számos nagykövet és követ jelent
meg, köztük Sthámer német nagykövet és
Saint-Aulaire gróf francia nagykövet. A mi-

akkor előre látott következmények most kezdenek mutatkozni. A szövetségesek a jóvátételfejében
kevesebbet kapnak most, mint a megszállás előtt
s amit megkapnak, azt azon az áron hajtják be,
hogy a német gazdasági rendszer szétrombolása
fokozódik és kilátás van arra, hogy a jövőben
teljesen össze is omlik. A dolgok ilyetén állásáért Európa valamennyi országa megfizet, az
egyik ország váltóárfolyamának csökkentésével,
a másik kereskedelmének csökkentésével, a hermadik fokozott munkanélküliséggel. Nincs benne
túlzás, ha azt mondjuk, hogy a világ helyreállítása van veszedelemben és hogy a béke,
amelyért nagy áldozatokat hoztak, kockán forog.
Befejező szavai, melyek szerint az angol javaslatoknak nem volt más céljuk, mint Európa
békéje é3 a kimerült világ helyreállítása, nagy
tetszéssel találkozott.
Londoni politikai körökben nagy feltűnést
keltett, hogy a francia nagykövet Curzont az
angol döntés utolsó óráiban még egyszer fölkereste. Saint Aulaire kijelentését röviden igy
lehet összefoglalni:
A franci kormány szándéka, kitariani ama
meggyőződés mellett, hogy az Angolországgal
való egyetértés feltétlenül s/ükséges és Európa
újjáépítése csak Anglia és Franciaország közös
eljárásával lehetséges. Frarciaország azonban
még az ánlántnál is szorosabb viszonyt óhajt
Angliával a jóvátétel és biztonság kérdésében.
A két ország között a nézeteltérés abban áll,
hogy Anglia Németországot tönkrementnek és
jiietésképtelennek
tartja, mig Franciaország
szerint ez csak látszat, mert Németország reális
vagyona még ma is érintetlen. A franciák azért
masíroztak be a Ruhr vidékre, hogy fizetésre
kényszerítsék azokat a német köröket, melyek
a német kormány eddigi fizetési szándékait
meghiúsították. Franciaországnak nem szándéka,
hogy a Rajna jobb-, vagy balpartján német területeket hódítson, vagy a Rajna balpartjái a
békeszerződésben megszabott határidőn tul is
megszállva tartsa.
Franciaország kész arra, hogy minden olyan
javaslatot megvizsgáljon, melyet a német kormány hivatalos formában hozzájuttat, ez azonban csak akkor történhetik meg, ha a német
kormány visszavonta azokat a rendeleteket,
melyek a pozitív ellenállást hadiállapottá változtatták és a Ruhr-vidék mostani atmoszféráját
megteremtették.
A francia kamara pénzügyi bizottságában de
Lasteyrie kijelentette, hogy a gazdasági helyzet
kielégítő. Azonban, hogy Németország nem
teljesiti kötelezettségeit és késlelteti a jóvátételi
kérdés megoldását, a váliópiacon hausset idézett elő.
Mint a Morning Post Washingtonból értesül,
s külügyminiszter vonakodik jelezni az Egyesült
Államok magatartását arra az esetre ha felhívnák, hagy részt vegyen Németország fizetőképességének megállapítása végeit egy nemzetközi bizottságban.
Benes cseh
külügyminiszter
a Newyork
Harald tudósítójának
kijejentette, hogy a
francia kormány Ruhr politikája nem jelenti a
jóvátételi probléma megoldását. — A jóvátételi
probléma megoldása csakis Amerika segítségé'
vei történhetik meg, amelynek miként a háborút eldöntötte, ugy a békét is el kell döntenie — Benes nem hisz egy küszöbön álló
hábotuban, mert a népek kimerültek,
Németo s t á g é s Oroszország harcképtelen, a kisálltámnak pedig elég dolga van azzal, hogy a
bikét Közép Európában és a Balkánon fenntartja.

nisztereinak Ramsay Macdonald ellenzéki vezér kérdésére válaszolva olvasta fel nyilatkozatát. Bejelentette,
hogy Nagybritánnia
arról értesítette a szövetségeseket, hogy hajlandó a német jegyzékre adandó válasz tervének előkészítéséért a felelősséget vállalni. Választ kommentálás céljából a szövetségesek elé Elmarad a jóvátételi bizottság döntése.
terjesztik. — Baldwin kifejezte azt a reményét,
A jóvátételi bizottság péntekre kitűzött dönhogy a válasz megszövegezésében létrejön a tése a Magyarországba küldendő bizottságról
megegyezés.
A német
jegyzékben
fog- elmarad. Az ujabb ülés idejét egyelőre még
lalt javaslatokat
akár
megfelelőek, akár nem állapították meg.
nem, nem szabad ignorálni. A
Ruhr-vidék
Egyébként a cseh félhivatatos sajtó ma kibizonytalan időre való megszállása igen súlyos egészíti jelentéseit azokról a tárgyalásokról,
jelenség, amit mihelyt lehet, tisztességgel be kell me'yeket Benes külügyminis ter Párisban folyfejezni. Ilyen módszerek csak romlására vezetnek tatott Peincaréval. Az ujabb jelentés szerint
ugy Angliára, mint Európára. A Ruhr-vidék Benes időszerű politikai ügyekről is említést
megszállása nem alkalmas arra, hogy a szö- tett Poinc^rének, igy beszélt többek között a
vetségesek számára jóvátétel cimén az elérhető jóvátétel kérdéséről, a kisántánt ujabb törekvélegnagyobb összeget eredményezze.
(Tetszés) seiről és a mag ar kérdésekről is. A keddi nap
1
folyamán
I Párisban újból ajánlatot tettünk, amelyet
igen ezeket a kérdéseket egyenkint tárnagylelkűnek tartottunk. Ezt az ajánlatot szö- gyalta meg a miniszter a különböző minisztévetségeseink elvetették, azóta félreálltunk. Az riumok illetékes referenseivel.

Szeged, 1923 julius 13.

'J S Z E G E D

Bizottsági ü l é s — bizottság nélkül.
(A Szeged tudósítójától.) A ja vadai,ni bizottság csütörtökön délután Balogh Károly elnökletével a városháza tanácstermében ülést tartott, amelyen a javadalmi ügyvezető és a vámfelügyelő terjesztették elő jelentésüket a vezetésük alatt álló hivatalok junius havi működéséről. Az ülésnek az volt a legnagyobb érdekessége, hogy a bizottság egyetlen városatya
tagja sem jelent meg rajta, ami nem is csoda,
hiszen a juliusi hőség nem igen bizgathat senkit sem közigazgatási ügyekkel való foglalkozásra. A teljes részvétlenség azonban még sem
volt ok az ülés elhalasztására, mert szerencsére
a javadalmi bizottságnak van annyi hivatalból
való tagja, hogy az ütés
határozatképessége
mindig és minden körülmények közölt blztositotnak tekinthető . . . Az ülés tehát csak formális lehetett és az is volt.
Az elnök negyedöt után nyiotia meg az ülést.
A legutóbbi ülés Jegyzökönyvének felolvasása
u'án Bózsó ÖJön javadalmi ügyvezető olvasta
fel jelentését, amely szerint a javadalmi hivatal
bevétele juniusban 439 000 koronával kevesebb
volt, mint az előző hónapban. n A jelentés tudomásul szolgált."
Ezután Pálfy Béla vámfelügyelő lelte meg
jelentését, amely szerint a vámfelügyelőség hatáskörébe tartozó vámhivatalok különböző adónemekből és illetékekből juniusban a következő
összegeket vették b e : Különböző adónemedből
15,870.886 koronát, vigalmi adóból 2 160.905
koronát, állami és városi bor- és husfogv s 1 tási adóból 7785 koronát, összesen IS,039.576
koronát. Érdekesség szempontjából fel|egyeztünk
néhány fontosabb tételt a bevétíi rés>Nézéséből is. Fübérdij cimén például 2,409 870, kövezetvám cimén 4,566 787, piaci helypénz cimén
2 911 892, hídvám cimén 2,804 228 korona folyt
be, a tápéi kompon pedig mindös«ze 39.231

koronát és 10 fillért szedlek be a révészek. A
tételek között legfeltűnőbb a közúti hid jövedelme. Egy hónap alatt közel hárommillió korona hídvám folyt be a város pénztárába, ami
a felemelt hidvám-tarih ellenére is azt jelenti,
hogy a város közönségének mindinkább nélkülözhetetlenebb életszükségletévé válik az ujs-.egedi jó levegő és igy teljesen jogos az a kívánság, hogy a város hatósága
fokozottabb
gondot fordítson Erzsébet királyné ligetének jókarban tartására.
A vámfelügyelő jelentése egyébként arról is
beszámolt, hogy az év első felében a vezetése
alatt álló vámhivatalokban 82 és félmillió korona folyt be különböző városi adók és illetékek cimén. Bejelentette azt is a vámfelügy lő,
hogy a legutóbbi választás következtében több
helyettes vámkezelő, aki évek óta közmegelégedésre töltötte be hivatalát, kiesett állásából és
kenyér nélkül maradt, a helyükbe kerülő beválasztottak közül többen pedig nem igen felelnek
meg a követelményeknek. Ezenkívül több alkalmazott betegsége miatt nem teljesi bet szolgá
Intőt és igy sz ügymenet nem lehet zavartat n.
Éríesüléss szerint tervbevették a vámhivatalokban a létszámcsökkentést, ami feltétlenül nagy
károsodást jelentene a város számára, mert minél nagyobb az ellenőrzés, annál fokozottabb a
város jövedelme. Éppen ezért kéri, hogy a javidalmi bizottság járjon el az üres vamkezelfii
állások mielőbbi betöltése érdekében.
A vámfelügve'ő jelentését is tudomásul vette
a bizottság. Uána Scultéty Sándor indítványozta, hogy a többszörösen felülbélyegzett
vámjegyeket vonják ki a forgalomból és helyettük a keielés egyszerű itése érdekében uj jegyeket bocsásson ki a város — még pedig egynéges értékrendszer szerii.t. A főszámvevő indítványát is e!fo?ad'ák és ezzel az ülés véget is ért.

Halálra itélte a t a n á c s a z ingyenfürdőt.
(A Szeged tudósítójától.) A város „T szai
kÖzfürdö"ie — másképén az ingyenfürdő fej re
a csütörtöki tanácsülésén kimondták a halálos
ítéletet Az ingyenfürdő sorsa már hónapok
óta kísért a torony alatt. Amikor a jég elolvad
a Tisza hátáról és a barna fürdő íazakat elővonszolták a téli kikötftj kből, a mérnöki hivatal megállapította, hogy az ingyenfürdő f váza
nagyon tossz állapotban van A gerendák
nagy része elKorhadt, a korlátok, a padlód szkák ös ze öiedeztek és igy az ingyenfürdő
keltő javítás nélkül nem adható át a forgalomnak. A mérnöki hivatal a tanács utasításira
költségvetést készített, még a fürdő^ze/.on élő t
májusban és kis?ámitotta, hogy a fürdő kitatarozása, az elkorhadt faanyag póthsa körülb-lül
négyszázötvenezet koronába kerülne. A tanács
azonban húzódozott a szükséges pénz kiutalásától és a nagy huzódozásban egyszerre csak
felmerült egy olyan mentöterv, amely alkalmas
volt arra, hogy a kérdés megoldása finoman
elodázódjék. Valaki megpendítette ugyanis azt
az egészségesnek látszó eszmét, hogy jó lenne
az uszóházat teljesen lebontani és anyagából
a Tisza partjának megfelelő részén ingyen
strandfürdőt létesíteni. A tanács kapva kapott
a mentőterven, gyorsan kiadta az ügyet előkészítés, véleményezés, költségvetés, helykijelölés, tervkészítés és javaslattétel végett az illetékes szakhivataloknak és ügyosztályoknak. A
szakhivatalok és ügyosztályok alaposan előkészítettek mindent, de az alapos előkészítéssel
eltelt majdnem három hónap. Mivel azonban
aminek kezdete van, végének is kell, hogy
legyen, az előkészítés is elkészült és már a

csütörtöki tanác ül ^re bt jele tet e a közrendés eti ügyosztály, hogy szabályos helyszíni szemlék utan az ingyenstrand számára
találtak
alkalmas partrészt, még pedig a felsővárosi
szivattyútelep elöti. A szakhivatalok kiszámi
tolták, hogy a fürdőház anyagából tizennyolc
hordozható strandkabin k rülne ki és az átilaki ás a fürdőház lebontásával együtt lörülbelül
900 000 koronába kerülne.
Volt erre nanjy szörnyülködés a magisztrálu
tagjai között. Kilencszázezer korona h >11 jüanul
nagy öss/eg. Adnak érte legalább husz métermázsa bu?ái, a ni még bék^ptatásban is meg
felel négyszáz koronának. Hat ez bizony nagy
összeg, azonban a mérnöki hivatal számítása
szerint legalább ennyibe kerülne ez erede i
fürdőház kitatarozása is. Kisült a vita során,
hogy az ingyenfürdőre nincs is semmi szükség
tulajdonképen, mert hiszen amikor mi gyerökök
voltunk, minket se kényeztettek el hol ni fürdőházzal, hanem ott ugráltunk be a „fotóba"
anoi éppen eszünkbe jutott. A főjegyző pedig
most is bű marad a régi hagyományokhoz és
taktikusan azt javasolta, hogv „adjuk el a
fürdőház anyagát és az ingyenfürdő kérdésével
foglalkozni ráérünk jövőre is". Mert valaki rá
erő városatya nagy unalmában egyszer kitalálta,
hogy a szegény emberek gyerekei számára is
biztosítani kellene a veszélytelen fürdőzés tehetőségét, a közgyűlés fellelkesedett az indítványon és csak igy véletlenül támadt ez a pyüg
a város nyakára.
A tanácskozások végén a tanács nagyszomorúan lemondott arról, bogy a város szegényebb sorban élő polgárai megfürödhessenek

M E G H Í V Ó .
Alulírottak, mint az örömszülök helyettesei örömmel értesitik

gróf Pick Ász Piatnik Milly úrhölgynek
Charlie Chaplin úrral,
a humor koronázatlan fejedelmével folyó hó 13-án a Belvárosi Moziban tartandó
egybekelési ünnepélyéről, melyre T. Címedet és b. családját tisztelettel meghívja a

Belvárosi Mozi igazgatósága.

ezen a nyáron néhányszor a Tiszában, vagyis
kimondotta az ingyenfürdőre a halálos ítéletet.
Az ingyen fürdőre utalt gyerekek tehát ismét
követhetik az ősök szokását, ha mindenáron
vágynak a vízben való lubickolásra, elballaghatnak akár Tápé felé, akár a Boszorkányszigetre é3 ott, ahol a rendőrszem nem feszélyezi
a cselekvési szabadságot, kiélvezhetik a szabadfürdés minden gyönyörűségét. Ha pedig a
vizbefuladások száma ismét
megnövekedne,
majd csak akad, akire ri lehet tolni a felelősséget. Azt még a város magisztrátusa sem kívánhatja, hogy a szegényembsr gyereke megfizesse a magánfül dök többszáz koronás belépti diját.
Igaz ugyan, hogy az ingyenfürdő mindenáron való fenntartását a közegészségügy érdeke
is megkövetelné, de hát ki gondol
Szegeden
ilyen kicsiségekkel.

Az olaszok annektálják Fiumét?
Belgrádi jelentés szerint a fiumei megszálló
csapatokat megerősítették és az olaszok még
mindig állandó készenlétben vannak. A jugoszláv határ mentén az őrszemeket mindenütt
megháromszorozták.
A fastisták körében arra
készülnek, hogy Diaz tábornok az olasz katonai körök támogatásával proklamálja
Fiume
annektálását, hogy radikális megoldáshoz juttaFsa a régóta húzódó fiumei kérdést. Bécsből
jelentik: Az anne^tálásról szóló híreknek itteni
sajtókörökben nem adnak hí elt, mert az olaszszerb határrendez >si biróság teljes nyug alommal
végzi munkáját és az olasz lapokban sem látszik, hogy valami ehhez hasonló lépés készülne.
Telefon:
I g a z g . 455. n O r i O

S l . - i
Telefon:
I f i ^ J 4 1 Pénztár 1185.

Pénteken, julius hó 13-án

Napoleon leánya
Romantikus tflrténet a nagy császár életéből 6 felvonásban.
Irta: Fanny Carlson. Rendezte: Fridrich Zelnik
A főszerepben: L V R P I K R A .
Egyidejűleg:

Nem minden csók egyforma
Vígjáték 5 felvoná ban
A főszerepben: N N K L E
P K E V E S T ,
Előadások-: Hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Jó idő esetén a 9 órás előadás a kertben lesz

megtartva.

A budapfcti áru- és értéktőzsde, a zürichi, berlini, bécsi, newyorki,
prágai tőzsdék jegyzéseit,

mindennemű tőzsdei kötéseket,

vn

a budapesti tőzsdetanács rendeletét, a magánforgalom áralakulásait,

még az nap délután 4 ór < előtt megtudhatja
a Magyar Távirati Iroda
szegedi Közgazdasági Kiadásából.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Somogyi-n. 11.Telefon 17-80.

Mgaa Belvárosi Mozi
Ju'ius 14. é i f > é n , szombaton és vasárnap

Házasság komédiája.
SzinmU 9 felvonásban.

Fiatalság
Főszerepben:

A f*szerepben: GR1TA VON RYT.
AzonkivUl:

bolondság.

Életkép 5 felvonásban.
MARIA JACQB1N1 és HELENE

Alkalmi

MAKQWSKA.

házvétel!

Kormányos-utca 4. számú
minden elfogadható árért
Megbízottam:

G a á l

házamat
eladom.

ingatlan iroda Kígyó-utca 7. szám,
az O. F. B. eng.
c s r a K »« é v t N

ARCÜBASEV

FELOLIEKMCK I

világhírű

—

regénye filmen:

SZANIN

Dráma 6 felvonásban, C V A P B A R 7 I val
a főszerepben, julius 16 tói a

Belvárosi

Moziban!

SZEGED

Szeged, 1923 juliu* i3

— A romtemplom javába. Ismere'es, hogy
i polgármester által megindított gyűjtés ered
ménye alul maradt minden várakozáson, a remélt helvenmillió koronának alig hHeirésze
gyűlt eddig össze. A város tehetősebb polg'rai,
a g zdák zárkóz ak el a legridegebben, pedig
számtalan kisérlet történt áld >z tkészsé jük felébresztésére. A gyűjtési akció irányitói most
ujabb kísérletet tesznek t szegedi gazd k között, akiket véleményük szerint a „jó közepesnél jobb" termés bizonyára »dakozó hangulatra
hang >lt. Ennek az ujabb «kciónak már is szép
eredménye van, amennyiben egy szegedi tekintélyes vagyonú gazda száz, testvéröccse pedig
huszonöt kiló búzát irt alá a gyüjtöiven Ez <z
adomány a m^i búzaárak mellett majdnem hatvan zer koronát ér. a háború előtt is megért
kö-ülbelül husz koronát. Igy m jd csak elkészül vaumiker a templom Itt em i jük meg,
ho y dr Gla'tfetd'r G ul ^ megyéspüsp k ismét egymi lió koronát adományozott a templomalap javára.
— Hatmtihé korona isholaj-v <á< a. A
kulturszenátor ismét a tanács elé terje z'ette
az "iskolaépületek javítására vonatkozó ja aslajelentékenyen redukált költségvetését. A mérnöki hivatal most már csak az kat
munkákat
vet e fel a költségvetésbe, ame yek továob nem
hala-z hatók, mert mind n napi késedelem kiszámithatatlan károkat jelent ne. A költségvetés
szerint a nyolc elemi iskola tatarozása ö/el
hatmillió kor n ba kerül, amelyre a kö g ülés
áttal megszavazott pólhi el kere ében mindössze
hárommillió fed zet van. A tanics a ' u l u r szenátor javaslatát elfogadta és a hiányzó
hárommillió koronára ujabb póthitelt kér a legközelebbi közgyüléstő1.
— A pén ü<ymint zrer újból m«ed »gtt o t t « • g y u f á t . A pénzügyminiszter ma kiadott
rendeletével újból megd"tnit»tta a gyufát. A
drági ás ugy állott elő, hogy a miniszter a
gyufa u án fizetendő kincs ári h szonrésze edest fe emelte. Eddig 14 korona volt a haszonré zescdés, m ly a mai nappal kerek 20 koronára emelkedett U yanilv mértékben e ^ e t é k
az árakat a gyufagyárak is, ugy hogy a gyufa
gyári ára 40 karinára drágult. A tyufa ujabb
árát a kincs ári haszonrészesedés emelése köve'keztéb n az árvizsgáló b z j t s á g mo t fogja
megáll pitani.
A te* nap esti gyors al megér ezett már a
7 órás előadásra a „Két vasutkirály" (uj példánya) a Belvárosi Moziba.
— Gerő es Fonyé*yó*ö t Kop^nbigában.
A aiagvar atléták din-hail nd^ tunn t?v> c « pata tegnap Kopenhigáoan *er<eayzstr, S ) .rta
má ediK mitingj^n. A versenyei különösen
Fonyé Márton (MTK) é< Gerő Ferenc iu a«j t
na*y formát azz-l, hogy kitűnő idVr d n é i <v-l
nver'ék meg versenyeidet. Gerő 22 4
mpcel
győzött 200 m en Fonyó p*.dig 1 p 588
mp
alatt nyerte meg a 800 m es síkfutást.
H*ltlg tartó e s z e m l s z a m , dinom dánom
Chaplin lakodalmán.
—

A

varos

adománya

a

d »bm*nZ'r«.

Dr. Pfeiffer Péter, a Ferenc J zsef Tudo "ányeg etem rektora beadványt intézett a város
tanácsához. Beadványában elp-naszolta, hogy
az egyetemi menza e yre sulyesabb anyagi
zavarokkal küzd, deficitje már megköze iti a
hárommillió koronát. A 'anács elhatár zta, hogy
a menza segélyezésére 250.000 koronát kiutal
a rendkívüli alap terhére.
— H-tvcnö m Iné-) slhkaaztöt fogott a
rendőrség. Rlchter Hubert 40 éves kereskedő
a „Nosztra" keresitény rt-iól hetvenötmillió
koronát sikkasztott, azután megszökött. M<
jelentik a budapesti főkapitányságnak, ho*y
Hegyeshalmon szökésközben elfogták és a nig
Budapestről érte küldenek, őrizetbe vet'ék.
Zlgoto, Fatty, ő , Freddy és P e r c y
londoznak Chaplinek lakziján.

bo-

B e f ő z é s i c u k o r , a z á r a z h á z i s z a p p a n mig a kész-

let tart kicsinyben és nagyban kapható Kelemenné áruforgalmi irddájában, Mátyás-tér 24

S z é p időben
a z ujszegedi

2«

—• A második tápéi komp aorsa. A tápéi
réti gazdik zavartalan közlekedésének biztosítása érdekében a ta ács ne n régen elhatározta,
hogy m g*pi'teti a tápéi második kompit is.
A komohoz azanban vörösfenyő kellett volna,
ami Csonkamagyaror*zágon nem kapható és
i^y Ausztriából keltett voha importálni. A devizak^zpont azonban megtag<dta a tanács által
kért osztrák deviza kiutalását. A kompépi'és
terve gy megh usu't. Berzenczey D imokos műszaki főtanácsos bejelente te most a tanác-nak,
hogy Győr vár negyének van egy eladó gőz
kompja, még pedig a Magyar Folyam- és
Tengerhajózási R.-T. téli kikötőjében. Győr
vármegye alisp njának hivatalos értesi ése szerint a vármegye közönsége bérbeadná ezt a
k mpot öt évre -ngyen, h í a város saját községén rendbehozatná és öt éven tul megfelelő
évi bérös zegért, sőt a komp végleges eladásáról is szó lehet. A tanács azonban ugy határozót', h igy a ajánlat >t nem fogadja el, végleg
lemond a második komp tervéről, ellenben elrend li a meglévő komp kijavítását.
— ti «*<** a könyvek szorzószáma. A
magyar kiidók kedden délu'ái tartott ülésükön
elhatározták a m ^ y a r könyvek szorzószámának
600-ra való f lemelését. Csütörtöktől fogva csak
e szorzószám m Ile<t lehet könyveket vásárolni. Itt emiitjük m g, ho*y a német kiadók
;t né ne' kAnyvek szorzószámát épp most emelték 15.000 e, ugy h>gy ezzel szemoen meg
a márna és a korona közötti árfolyimkaiönbözete' is t-kinteib•. véve, a magyar könyv még
•Titnd'v a leg»c óbb iparcikkn-k ekinth"ő.
Kán kán, Kék-vok Vanstepp, Tustepp, Shimmy
és egyéb nyaktörő táncmutatványok
Chaplin
lakod dmán.
Szép régi és uj vitrinek, sublódok, régi poharak és egyéb rrü árgyak kaphatók Szalay
mükereskedésben (Gi el a-tér). Veszek képeket és cserélek minden régis get.
521
Két órán et tartó vigasság Chaplin lako' dalmán a B lvárosiban.
Kállay dr. |o(lacaintaártania P«lla»Icinl-ate«
1 alatt forad ••*«« nao Tataion KQ
779

P é a ^ Belvárosi Mozi
Julius hó

3-án, pénteken

lesz a
nagij cécós lakodalom!!!
CHAPLIN HÁZASODIK

Legpazarabb burleszk 5 felvonásban.
CHAPLINNAL a fős/erepben.
Közreműködnek:

„Ő" mfnt segédrendező
Harrold Lloyddal, t felvonás.

FATTY é s a komája
Fattyval, 2 felvonás.

ZIGOTO, a c s e m p é s z

Legújabb megjelenésű 2 felv. burleszk.

Valamint:

A KÉT VASUTKIRÁLY
P E R C T és F R E D D T - v e l .
Soha ennyi vígság, kacagás, ennyi rafinált
még nem volt egy nevető-estén sem!

Előadások

trükk

k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.

Magyar Hirdető Iroda

Szeged, Somogyi-utca II. Telefon 17-66.

Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz az összes
fővárosi, szegedi és vidéki lapok részére. 265
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magánkutatö intézet

szakértelemmel, szigorú disz
k'écióval megbízhatóan nyomoz, megfigyel, informál helyben és vidéken.
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Iroda : Széchenyi-tér 6 a k a p u alatt.

T e l e f o n : 10—54

ma és holnap
délután fél 6 - t ó l a

- K Ö L P Ö L D . A kisántánt államainak
konferenciája julius 28-án ül össze Sinajában. — Emerson, a
Rockefeller alapítvány képviselője látogatást tett a
kolazsvári egyetemen és Ígéretet tett, hogy ujabb
alapilyányokat tesz és szubvenciókat fog nyuitani. —
Párisban Korányi báró magyar követ és felesége a
követségi pilótában teát adtak az ott tartózkadó magyar diákleányok tiszteletére. — Megerősítik azt a hirt,
hogy Tichon pátriárkát a bolsevisták csakugyan szabadon bocsátották bértönéfcől és ugyanakkor So más
papot is szabadlábra helyezték. A papoknak egyike
meghalt és a temetési szertartást a devskoi monostorban maga a patriárka végezte nagy tömeg jelenlétébea, mely mély hédolatot tanúsított az ora*z egyházfejedelem iránt. A patriárka funkciója elegendő bizonyíték arra, hogy teljesen nem nyugodott bele a méltóságától való érvénytelen megfosztásba és nem igaz a
szovejt elnökségének az a híre sem, hogy egyszerű
laikussá vált. — A román rendőrség kommunista összeesküvést fedezeti fel, mely az uralkodó pár élete ellen
irányult. A rendőrségről egyelőre cjak annyit közölnek,
hogy a rendérség az urakodó pár londoni, párisi és
római útjával kapcsolatosan igea fontos elővigyázati
iatézkedéseket rendelt el — A Potsdam melletti Nowawe
gyártelepen az élelmiszerhiány és az élelmiszerek d n gasága miatt zavargás tört ki. A főpolgármester a legutóbbi tüntetés alkalmával megnyugtatta a munkásságot, hogy a kormány i»tézk«dé*ére több vagon élelmiszert fog közöttük szétosztani. Egy élelmiszerkereskedő másfélmillió márka értékű élelmiszert osztott ki
a munkások között, mire a zavargás lecsendesedett. —
A francia szenátus ma délelőtti ülésén tövvénvjavaslatot fogadott eí az osztrák és a magyar adétartozások
szabályozása ügyében. Ugyanezen az ülésen fogadták
el a trianani és a saint germaini szerződés gazdasági
rendelkezéseinek lo-ik részében elóirt ellenőrző és
kiegyenlítő hivatalok létesítéséről szóló javaslatot is.
— A Daily Maily szerint nyugtalanító hirek terjedtek
el a spanyol trónörökös egészségi á lapotáról. A IS
éves főherceg egészségi állapota valami gerincbetegség
következtében, ami a mozgásban akadályozza, sohasem volt egészen kielégítő. A király másodszülött fia
sem örvend a legjobb egészségnek.

— Keltét vizbefuna* a lágymányosi tóban. Ma Kora dé : után s lágymányosi téli kikötőben fürdött Halubka Ferenc 22 éves villamoskalauz.
Fürdé kö ben hirtelen elmerült.
Ésirevette ezt a parton napfíird'izé Győri
Lá6zió 21 éves a u ^ z e r e l ő és utána u zoit,
hogy kimen se. A fulladozó Halubka
elmerült
és magával rántotta Győrit. Mind a ketten vizbe
fúltak.
Martha Fsrra éa Hanaisen Vas Sándor
igazgató társ*«ágáb n a csütörtök esti gy >rsvonsltal megérkeztek Szegedre. A vaskiralynő
és partnere, a világ legbámutatram^l óob mesterdetek ive, szenzációs, érd-kfeui'ő elő idusát
szambatan és vasárnap este 9 érai kezdettel,
vasárnap délután 6 órai kezdettel tartja meg a
Vigszinpadan Martha Farra é« J^n Hanussen
neve ma m»r fogalom az rgé<z világon és az
a páratlan érdeklődés, amellyel minden lépésüket kiséri az ország sajtója, telj sen indokolja
a Szegeden megnyilvánul lázas i>g t i n i t ,
amellyel Martha Farra eiöadá<ai elé tekintenek.
Az elsőrendű helyek nagyrészét már szétkapkodta a közönség, miért is ajánlatos jegyekről
elővételben gondoskodni a Vigszinpad Hjrváth
Mihálv- utcai pénztáránál.
— R é s z l e t e s j e l e n t é s a k o m m a a i s t a Agyról.
Ma délelőtt a rendőrség részletes jelentést adott ki a
kommunista nyomozás ügyéhen A jelentés többek között a kővetkezőket mondja: Vlach volt terroristának,
aki közvetlen összeköttetésben állott a bécsi kommunista központi iroda vezetőjével, Szilágyi Dezsővel és
tőle nagyobb összegű pénzt kapott, hogy a magyarországi kommunista szervezkedést intézze. Győri lakásán házkutatást tartottak és különféle leveleket találtak nála, amelyeken egy Ilonka nevű nő aláírása szerepelt. E levelekből a rendőrség megállapította, hogy
a leveleket iró nő is kommunista, sőt ezek a levelek
azt is bizonyították, hogy Írójuk a fogházban lévő letartóztatott kommunistákkal is összeköttetésben áll,
akiknek üzeneteiket a magyar szervezete<hez és Bécsbe
közvetíti. Hosszabb nyomozás után kiderítette a rendőrség, hogy a leveleket Löwinger Ilonka hivatalnoknő
irta, aki történetesen Balatonlelén nyaralt. Lőwinger
Ilonkát csakhamar felhozták Budapestre és lakásáa
házkuta-ást tartottak. A házkutatások során talált iratokbél megállapították, hogy összeköttetésben áll Huzanecker Ferenccel, aki Földes álnéven dolgozott és
azelőtt a szabók szakszervezetének titkára volt. Lakásán nagy csomó levelet találtak, amelyeket a fogházból
Lőwinger Ilonka csempészett ki. A levelek beszámoltak arról, hogy a fogházban lévők továbbra is folytatják a kammunista szervezkedés irányitásít. A rendőrségen az őrizetbe vett Huzanecker Ferenc és Lőwinger
Ilonka beismerték, hogy Bécsöől nagyobb összege <et
kaptak Szilágyitól. Lőwinger Ilonka legutóbb l o o o o o
koronát kapott és ennek legnagyobb részét a fogházban lévő kommunisták élelmezésére fordította. Beismerte, hogy ő közvetítette Vlachhoz a fogházból kicsempészett leveleket, ő tőle tudták meg a fogházban
lévők azt is, hogy mi történik odakünn. A rendőrség a
nyomozást folytatja.

SZEGED

izeged, 192J ju ius 13.

APRÓHIRDETÉSEK

OlCfé és jó cipőket elsőrendű anyagból készit Csipei
251000,
Chinoin
30000,
Danica
58000,
Égisz
14300,
A h»dibölcsöntul>Jdonosok
akciója. A
cipész, Iskola-utca 18 648
165000, Textil 12000, Gyapjumosó 58000, Papírpénzügyminiszternek az ird- mnitáfb* fölvett az ; bat
fétfi és női, készen és méret
ipar 22000,
Részvénysör Iö50t0, Szövő és kötő
a javaslata, h gy az állambdósságak egy ré- 35000, Spódium .23000, Temesi szesz 34000, Felten Ü v e g e t oarmilv merinvt- Után. Mikszáth Kálmárt-u'.
és Mars-tér sarok. Bőrisfcgben, lérfiruhát, fehérszét a kortráry azonnal fizesse vissza, a hídi- ! 365000, Fiumei rizs
, flóra 71000, Fővárosi Sör
ruhagyár. Telefon: 1 4 - 7 3 ,
neműt a legmagasabb ár21010,
Goldberger
419000,
Gschwindt
152500,
HatVö oöntu'íjdor osokat nkcóra késneite és most
5—24.
ban veszek. Weissenberg,
IIS
tenyésztő
,
Hungária
Mütr.
188000,
Juta
78000,
azt követelik, hogv a hadikilcsönöket
is egy Kábel
Attila-utca
8.
"
*
2000
. Karton 48800, Gréf Keglevics 8000
Összegben fizesse vissza a
pénzügyminiszter. Keleti 44; 00, Királyautó 58J0, Királysör 28500, Klotild
Ákosukat arra épitik, hot y Kál'ay pérzűgy- 88009, Kőb. Polg. sör 175000, Llgetszanat. 2000Ú,
iririfzttr a jóvátételi bijomá^Moz május 4-én Cukoripar 1275000, Lámpa 108000, Auer — — ,
leggyoisab an és legpontosabban közli helyben és vidékén
M. Kendet 46000. Őstermelő 140Ót9,
Ruggyanta
külcöit be<dványáb&n arra hivatkozott, hogy 94C00,
az áru- és ertektözsde minden jegyzését.
Részv.
Szalámi 24SOO, Vai>uti forgalmi
i i dllsmacóf'sfgi k szelvényeinek összrátli'áss, 145600, Marosv. Pett. 36900, Oceác 33000, OlajFiók: Szeged. Somogyi-utca 11. sz.
kinő
atfsa, könyveiét-e és kezelése már ipar 57090,
Phöbus
19000,
PüsiMSki
15000,
Kirendeltségek : Makói Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza,
•
Kiskunhalas, Kecskemét.
2ii6
, S7ikra 46000, Uj Geargia —iH*, i
nagyobb költségeket igényel évenkim, mini Schwartzer
t m a nyit az epész töke kitesz. Ennélfogva a Stummei 700019, Telefón 43500, Temesi sör 32000, Pan13590, Török
, Turul
, Pamut Í25000
takerékcsság elvinél fogva is érdtke az állam- nonja
Unió szinház 7590, Vm. mezőgazd.
, Vasm. Vili.
nak az ef ész ötszeg vikízafizeéee. A városi és j 305C0, Vili. Pezsgő 12500, Zagyvapálfai 39000, Me; őMindén külön értesítés helyett.
köZiégi, TISZÍ—szigedi kölcsön, Tiszavidéki- gazd. 3S9000i Klein és F. 24000, Általános Faip. (Meik)
Özv.
Weisz
Albertné fzűl. iritz Leontin
vatu' és egyfb ilyen adósságok összege 2 9 1 8 7700, Fiumei cserző 18000, Egy. Fa 21500, Fornérgyaí
24000, Guttmann 136QC0, Hazai Fa 65000, Kőrösfájd
lmas
szívvel
tudatja a m gá éd
minió koronát tesz ki, n i g a hadiköicrön bányai 10000, Kronberger 15590, Lignum Tröst
gyermekei nev b^n, hogy s erefett jó férje
összege 9 4 milliárddal szerepel a peniü^ymi- 34530, Erdő 72C0, Magyar Lloyd 3S999, Malom
mszter te. cv^nytbín é» rnnek vinsz&fizetétél soky 8SC0, Nem téti Fa 1058(0, Neuschl.-L. 5750,' Ofa
185999, Orsz. Fa —, Rézbányai 31000, Szlavónia 45000,
kérik most a kötvénytulajdonosok.
Union des Usine 730000, Viktória but 7íOÖ. Zabolai
hosszas F zenved ÍR után 65 éves koráGy»pjupt«c. Ma folyt
le a budapesti 61590, Zentai és R. 57000, Honi fa 10250,Magyar Amer.
ban ez évi julius 12-én elhunyt.
18900
Adria
3S0C90,
A
tlantica
41500,
L«
van
te
595000,
Bui
gytpjuáivtrés. Nagyszámú bel- és külföldi áru
Drága halottunk földi maradványai
13060,
Miskolci
19000,
Trusl
57000,
békéscsabai
gőz
jeleni meg <s a vátár jól sikerült, irányát 260Ú0, Szegedi Kender 150800, Diana IO2OO, Krausz
julius 13-án délu án 4 órakor a zsidó
azonban a h*2«i ip-r idta meg, mert a nagy- izesz 48000, Kunossy 11000, Nova 98000. M.-Német
temető cinterméből kísérjük örök nyugszámú belföldi keieskecö biztosította a vásár 14000, Tövöksz-ntmiklós 26000, MFTR 132000, Backhelyére
1
étérk folyását. A legélénkebb kereslet a kö- malom 540a , Cinner Szalámi 17500.
Szeged, 1923 julius 12.
A Magyar Á l t a l á n o s Taka r ékp£nalár értékpapír
zépfinom fesüsgy? pju iránt nyilvánult meg, miDr. Kugel Dezsöné
Dr Kugel Dezső
és
(tavizamegbizásokat
gyorsan
és
kulánsan
teljesít.
1*5
u'án ez a fajta a bazaiiptr legfőbb szükségleti
Fischer Zoltán
t r i s j u l A mai tőzsdén már eleinte is szitáid
szül/
Weisz
Vilma
c kkr. A fincm poiztót es a középfinom szö- irányzat uralkodott, melynek hatása alatt az árfolyamok
vejei.
Fischer Zoltánné
vet^yiput a külföldi vevők vásárolták. Az 15—20 százalékos árnyereségre tettek szert Ez az
Weisz Ignác
Özv. KnBpfler Adolfné
í u l o ó i a kiállított mennyiség elkelt. Következő irányzat úgyszólván a tőzsdeidő végéig elhúzódott,
szili. Weisz Fricike
szül Weisz Fanny
egységesen
azonban
az
összes
piacokon
nem
tudott
kiáitk ilikultrk ki kg.-Km : 'egfiromabb meWeisz Ödön
Róth Zsigmondné
jutni. A piac vezelő értékei ma is a banklinói posziégy*pju 23— 26.8GO, középfinom és fejezésre
szül. Weisz Róza
gyermekei.
papirak voltak és különösen a Pesti Hazai Első érr>ö>ti)ytpju 18—21.5C0, finom féküsgyapju emelkedése vonta magára a figye'met. Nagyan élénk
testvérei
és a kiterjed! rokonság.
18—20 1(0 ^öicpts cs fciárendeit féifisgyapiu üzlet alakult ki bánya-, szén- és téglarészvényekben,
Külön villamoskocsi a Dugonics-térről fél 4
hol mindenütt élénk és lendületes üzlet volt. Pár napi
14.700-17.5C0.
órakor indul.
stagnáció után az érdeklődés a vasipari papirok iránt
is megnyilvánult. Arbitrázs értékekben kissé hullámzó
volt az irányzat Eleinte béc<i számlára nagy tételeket
vettek fel a piacrót. Később azonban a szilárd irányzat
A OevlxakOspont S r t o l y a a a i . Valuták: Napoleoi
alább hagyott és az árfolyamok is csökkentek. Az ipari
29HOO Font 3flSü» 4(020, Léva 7 8 0 0 - 8200, Dollii
értéksk piacán az irányzat nem volt egy»éges. A közép£475-8775, Fr. irank £ 0 9 - 5 2 9 , Marka * 4 4 - 6 2 0 , Lira
papirok tartottak voltak és kisebb értékekben jelenték369 389, Osztrák korona 1205—1305. Lei 4350 4750,
telen árveszteségek mutatkoztak. A fa- és maiamrészw.okol 25500—2670U, Sv. frank 14*)—1540, Koi. díná'
264
vények keresettek vo tak. Zárlatkar a hangulat továbbra
gyakorlattal biró felvétetik
8S01 930'J, Lengyel márka 7 0 0 - 7 8 0 , Holland forint
is barátságos, a forgatom élénk, az irányzat kimoadottan
3318 3428, Belga fr. 4 2 2 - 4 4 2 , Dán korona 1410 -1540,
szilárd. Kosztpénz hétfőre 4*/,.
Svéd Korona 2240 - 2 3 4 0 Norvég korona 1378—1436
k Szegedi Kézmfiveebank mindennemű tőzsdei
Dtuzák: Antsteruam 3308-3428, Bukarer 4300—
megbízást a legpontosabban végez el.
tv
4700, Kopenhága 1480—1540, Krisztiánja 1376 1436,
Y
f f Mi den szerdán
v v nuon 38800- 4( 000, Berlin 4 9 0 - 570, Olasz 3 6 9 - 389,
? « . r m é n y t ő j » d e 1 A mai terménytőzsdén kis forPáris 504—524, Pr*ga 255S0—Í6700, Stockholm 2240—
galom mellett az irányzat ellanyhult. TákaimáaycikkekJL M ^ H h m m S
és peneken
2340 Svájc 1480— 1540,Bécs 1205—1305, Belgrád 8 b 0 0 ben tartattak maradtak az árak.
minden
fajta
kizárólag
t
i
s
z
a
i
h
a l kaphdtó a
930J Newyork 8 4 7 5 - 8775, Varsó 700—780, Szófia
Hivatalos árfolyamok: Buz» 76 k g - o s íiszavidéH
7800— 8200, Brüssel 4 2 2 - 4 4 2 .
4700Ü-47250 egyéb 48500-4S750, 78 kg.-os tiszavidéki
Rudolf-té i halcsar okban Telefon 14—64 gso
47500-48000, ejjvéb" 47ü(X 1- 47500, rozö 31500-32500,
ZBricbl t ö i a d e . Nyitás: Berlin 0.0024",, Hollandia
takarmányárpa
2950030500,
i
s
i
46000—47000,
tengeri
— . - , Newyork 572.50. London 2622, Paris 34o5,
36000 - 37800, korpa 21000-22000.
MilanO
14 95,
Praga
17.20,
Budapest
0.061/„
Belgrád 6.00, Bukarest 2.90, Varsó 0.0047, Béca
Q.IK.81V,, Osztrák bélyegzett —.
w
Zürichi tartat: Berlin 0.002S5, Hollandia- 223.50. -8 mindennemű t ő z i d e i m e g b í z á s o k a t pontosan t'onyo!It le
Ntwy rk 573.C0, London 2628, Páris 33.95, Milánó
Károlyi-utcai Kroó-Bank
folyó hó 15 re. Ajánlatokat Gotttleb ecet24.75 Prága tl'.IO, Budapest
0.06'/„ Belgrád 6 00,
Károlyi-utca í ts Fek<*saa-utca 8, sarok. Telefon 9—78 és 12—59
Bukanst 2,90 Szófia —., Varsó 0.0047, Bécs 0.0081,
gyár, Löw Lipót utca 15. Telefon 82.
281
Az ADRIA biztosító társaság fOUgynöksége.
O w r á k bélyegzett —.—. Cosmogr.
R R H R V ÉS E Z Ü S T K O R O N á K V Í T I G I i
É r t é k p a p í r o k i Angol-Magyar 30000, Hazai 73000,
Agrárbank
, Magyar-Hitel 220c00, Jelzálog Hitelbank 18000, Leszániitoló Baak 41C00. Olasz Bank
20 00, Osztrák Hitel 82000, Salgó 329000, Rimamurányi
9Chkjü, Közúti Vasút 2^500, Városi Vasút 22750, Déli
tó'
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
Vasúi 6ÜUOU, Állani rasut 318000, Anglóbank
,
^ szőlőkötöző fonalak és háló gufirl áron kaphatfl.
Bosnyák Agrár 44000, Iparbank
, Földhitelbank
2u5uU0, Hermes 21000, Ingatlanbank SS090, Cseh
bank 13000, Forgalmi frank 32100, Keresk. Hitel 5 f * V ,
Közp. |elzálog 1UUOO, Városi Bank 13000, Merkúr 9900,
A s z i n h á z h«t> m ű s o r a :
Nemz. E>. és l ak. 15C00, Keresk. Bank 429000, Bel/árosi
Tak. 17010, Lipótvárosi 6800, Egy. Bpest Főv. 48900,
Szombat: Solymossy Sándor és K. Rásó Ida vendégKőbányai Tak. —, Magyar Alt Tak. 52000, M. Orsz.
felléptével : Doktor ur, bohózat.
K Tak. 6L000, Pesti Hazai 920u00, Első M. Bizt.
Vasárnap este: Utolsó bucsuelőadás,
Solymossy
10250(0 Fonciére 75900,
Magyar-Francia
120090,
Sándor, Déry Rózsi és Véghelyi Iza vendégfelléptével:
lég 47000, Pannónia
, Borsód-Miskolci 75000,
Szerencsetánc, operett.
Concordia
27750, E. Bp. Oózm. 60000, Gizella
33000, Hung. Gózm
38500,
Királymalom
,
* B e l v á r o s i M o i I « Péntek: Chaplin
házasodik.
Viktória 104500, Transdanubi* 37000, Union G*zm.
, Beocsini 525090,
Borsódi
szén
2650C0,
Felelős szerkesztő : LÖVIK KAROLY.
Lőrinci 39OO0, Cement 105000, Északmagyar 35C009,
Kiadó „Szeged" lapkiadóvállalat r.-t.
Szászvári 235:100, Kohó 370000, István 25000, Köb. QőzNyomja : Délmagvarország-nyomda, Szeged.
tégla
, Drasche 120000, Magnesit 970000, Magvar
Asztalt 34000, M. Alt. Kőszén 1075009, Kerámiai 43000,
Keresek száraz, r a k t á r H c l y Í Nagybátonyi 73000, Újlaki 470:10, Urikanyi 5O0G0O,
Atheiaeum 140000, Franklin 250000, Glóbus 18000,
$ j M l l u l
Pallas 47000, Révay 34000, Coburg 35000, Csáky
Margit-utca közelében. Margit25000, Gaz*. Gépgyár 79900, Fegyver 570000, Ganzu'ca 7, SCHIMÁNDL.
240 Szeged, Tisza l.-körut 52. Telefon 7-54.
Danub. 7310000, Ganz-Vili. 9T9U00, Gép és Vasút
70000, Gyórffy-Wolf 37000, Hoffher 94000, Kaszab
37000,
Kühne 39000, Láng 100000, Lipták
13500,
Máj 36000, Magy. Acél
, Magyar-Belga 84ÍM0,
Motor í y á r 57000, ólom
14000, Vegyipar
18000,
S Z E G E D , P ü s p ö k t é r i b a z á r é p Q t . t , - f i ó k t e l e p : H á l ó u t c a 13. s z .
Vágongyár 63000, Roessemann 48000, Schlick 72000,
Gyárt:
C
E
M
E N T C S E R E P E T , üreges építőköveket, cement-és mozaiklapokat,
betonkutgyürüt,
Schuller 35000, Teud'off-D. 41000, Wörner 20000,
betoncsöveket,
vályút,
kerítésoszlopokat.
#
Vállal:
Vasbetonmunkákat,
padló-és
falburkolásokat,
Chaudoir 80J00, Uj Kühne
, Ált. O. Légsz.
260
lépcsőket és egyéb mükömunkát. # Aszfalszigetelések és burkolások. # Telefon: 170.
192U00, Bárdi 13000, Baróti 8oOO, Bóni 40500, Brassói

Bőrkabátok

Magyar Távirati Iroda

Weisz llberf

TŐZSDE

Irodisfanő

Kohn M. és Társa Utódánál.

Értékpapírok vételét és eladását

Slargonszoba teljes
ellátással kerestetik
Varga Mihály
Ttltfsn 469.
22

M é w é m j c í ,

Szeged
Rradi-ulca 4.

Egy teljesen uj

cséplőgarnitura
eladó.

T P ^ Műszaki Részvénytársaság
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