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SZEGED

MFTR és Interrexim.
Cegléden most folyik a választási korlézia a
legnagyobb
hévvel és
vasáraaponkint az
egyes jelöllek támogatására valóságos expedíciók utaznak le a kerületbe, különböző pártállásu képviselőkből, hogy elvbarátaikat támogassák. A választási beszédek ritkán szoktak
okos és logikus gondolatmenetükkel, vagy legalább önálló felfogásukkal kitűnni, azok nagy
általánosságban mozognak, ezerszer elcsépelt
flres jelszavakat és nagyhangú frázisokat puffog aiva. Igy valt ez mindig a mutb<n és igy
marad alkalmatint a jövőben is, de olyan üres
és olyan demagóg kortesbeszédek, mint Cegléden, ugy érezzük, még a magyar választások
történelmének sok mindent feljegyző oldalairól
is hiányzanak.
Ds ha a ceglédi korlézia során a beszédek
99 százaléka unalmas és szflrke is volt, vasárnap Uain Ferenc, aki Lendvai István támogatásara utazott le, mondott egy igen érdekes
dolgot, amiről a parlamenthez közelálló körök
már régóta suttognak, de amiről nem igen esett
eddig szó a nagy nyilvánosság elölt. U ain
Ferenc ugyanis azt mondotta, hogy a hatalmas
Hitel Bank megvásárolja magának a nemzetgyűlési képviselőket, mert legutóbb is háromszázmillió értékű MFTR és Interrexim-részvényeket osztogattatolt ki közöttük szindikátusi
árakon. Nem hisszük, hogy Ulain Ferenc azt
hitie volna egyetlen pillanatig is, hogy Cegléd
derék kisgazdái egyeden szót is megértenek
ebből a nekik kínaiul hangzó mondatból, hiszen még az intelligens újságolvasó sem nagyon tudja, hogy mi például az az Interreximrészvény ?
De nem is a ceglédi kisgazdák meggyőzése
volt a fCcél a kormánypártból kitessékelt Ulain
Ferenc előtt, hanem volt elvbarátainak, az „egységes" párt tagjainak az egész ország előtt való
kompromittálása, hiszen nagyon jól tudta Ulain,
bogy kijelentései nem maradnak titokban, hanem
arról másnap, vagy harmadnap minden újság
hasábokat fog irni, sőt valószínűleg a Házban
is szó kerül rája. Ebben a Szózat volt főszerkesztője nem is tévedett, mert a ma leginkább
tárgyalt politikai pikantéria kétségtelenül a Cegléden emelt vád, amely bizony sok kellemetlen
peicet szerezhet még a kormánypárti képviselőknek.
Azért csak a kormánypártiaknak, mert elsősorban ellenzéki képviselő nem is igen kapott
ezekből a furcsán hangzó nevü részvényekből,
másodsorban pedig azért, mert ök végeredményben nem igen befolyásolhatnák a kormányt
elhatározásaiban, ha esetleg üzleti érintkezésbe
lépne az állam ezzel a két vállalattal. Mint látjuk, Ulain Ferenc vádja volta képen nem egyéb,
mint burkolt inkompatibilitással va ó gyanúsítás, még pedig olyan inkompatibilitással, amely
nem ütközik ugyan az összeférhetetlenségi törvény betűibe, de mégis kimeríti annak minden
kritériumát.
Néhány év előtt hosszasan kellett volna magyaráznunk, hogy mit is jelent a „szindikátusi
papír" és hogy miféle előnnyel jár az, ha valaki ilyen papirt kap egy banktól. Ma már ez
felesleges, hiszen kilencven százaléka a közönségnek maga is játszik a tőzsdén, igy tisztában
van azzal, miféle üzletet öltöztet csillogóbb ruhába ez a szépen hangzó terminus technicus.
A háromszázmillió értékű szindikátusi papiron
legalább egy milliárdot kerestek azok a képviselők, akik kaptak belőlük és ezt a hétnyolcszázmilliót a tőzsdéző közönség fizette
meg és azért mégis a Hitelbanknak kell a szerencsés kiválasztottaknak hálásaknak lenniök,
mert nélkü e ez a kétségtelenül kellemes meglepetés nem érte volna a képviselőket.
Magyarországon ma az embereknek túlnyomó
többsége tőzsdézésből él és nem legális kereseté-

Szeged, 1923 julius 18, SZERDA.
ből, de ezt kár is ismételni, hiszen annyiszor
megállapították már ezt sz igazságot, igy Ulain
Ferenc vádja ugy érezzük, nem esik olyan súlyos mérlegelés alá, mint esett volna például
a békében, mert miért legyen éppen a nemzetgyűlési képviselő kivétel a szabály alól. Szomorú
a dologban legfeljebb csak az, hogy az ország
törvényhozói is rá vannak szorulva arra a jelentős mellékkeresetre, ami már nem is mellékkereset többé, hanem föjövedelem és amit
a tőzsdézés biztosit azoknak, akiknek egy-egy
bank szindikátusi papirt, vagy csak egyszerű
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tippet is ad.
Anyagilag teljesen független ember ma nem
igen akad Magyarországon és nem lehet teljesen
független természetesen az a képviselő sem,
aki a MFTR, vagy Interrexim papirok szindikátusi pakettjából kapott néhány kötést, de ha
őtőlük ezt rossz néven vesii Uiatn Ferenc, nem
szabad feleúton megállania, hanem fel kell
sorolnia mindazok nevét, akik részesültek ilyesfajta „ajándékokban", mert nemcsak nemzetgyűlést képviselők kapnak mostanában MFTR
és Interrexim-részvényeket.

Benes megegyezett Angliával a magyar kérdésben.
A hivatalos Proger Presse tudósítója a következőket jelenti Parisból:
Benes külügyminiszter nagyon meg van elégedve külföldi utazásainak eredményével. Az
angol kereskedelmi tárgyalások kedvezően végződtek. Megállapcdak a szekveszirálás kérdésében is. Megállapodás jött létre az angol és
a cseh kormány között a megyar
probléma
ügyében is. Benes a Ruhr-kérdésről is kedvező
benyomást szerzett és azt teméli, hogy a jóvátétel kérdését őszig feltétlenül rendezik. A kis-

Végét járja a z
(A Szeged budopesti tudósítójától) A nemzetgyűlés hosszura nyúlt indemnitási vitája befejezéséhez közeledik. A több mint kéthetes exlfx
annyiban is érezteti hatását, hogy az ellenzéki
csoportok mind kevesebb szónokkal jelentkeznek a vitára. Ha ujabb feliratkozás nem les/,
az indemnitás vitája a holnapi napon befejezést
nyer. Ujabb feliratkozáz esetén azonban a vita
csak a hét végén zárul le.
Szünet eiött még a tisztviselők létszámapasztásáról szóló törvényjavaslatot szeretné a kormány leiárgyaltatni. A javaslat letárgyalása alig
vesz egy-két napnál többet igénybe. Ezután néhány kisebb törvényjavaslat kerül napirendre,
ami után a Ház megkezdi nyári szünetét. A
nyári szünetet két hónapra számítják a képviselők. Az általános vita után Bethlen István
gróf miniszterelnök felszólal és Kállay Tibor
pénzügyminiszter nagy beszédben fogja a felhatalmazási törvényjavaslat ellen az ellenzék részéről felhozott aggodalmakat kellő értékükre
leszállítani.
Ugyanakkor a pénzügyminiszter ki fog térni
részletesen az adóvalorizációra is és ismertetni
fogja azokat az intézkedéseket, melyekkel a korona elértéktelenedése folytán a mostani viszonyoknak mefelelően álllapitanák meg a jövedelem- és vagyonadót. Az indemnitási javaslatba
óhajt tudomásunk szerint a pénzügyminiszter
egy clysn szakaszt beiktatni, mely törvényerőre
emelkedése után alkalmas arra, hogy az államot megvédje mindazon károsodástól, mely a
korona elértéktelenedése folytán az adófizetés
terén most előállott. Az indemnitási javaslat
törvényerőre emelkedésével együtt az adovalorizációról szóló szakasz is törvényerőre emelkedik. Ha ez a terv nem lesz keresztülvihető,
akkor egy két-háromszakaszos törvényjavaslatban fog a miniszter erre vonatkozólag javaslatot tenni, mely azután a valorizált adó kérdését
szabályozná.
Ulain Fereno vádol.
Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselő Lendvai István ceglédi programbeszéde alkalmáva'
azzal a nyilt váddal állt elő, hogy a Hitel
Bank háromszázmillió korona értékű Interrexim
és MFTR részvényeket osztott szét a nemzetgyűlés tagjai között. A nemzetgyűlés folyosóján igen élénken tárgyalták az esetet. Pakots
József megjelent Scitovszky Bélánál, a Ház elnökénél és napirend előtti felszólalásban óhajtotta szóvá tenni Uiain vádjait. Scitovszky Béla

ántánt népszövetségi képviselőjének kiválasztására már tárgyalásokat folyatott a külügyminiszter és biztos, hogy a kisántántnak képviselője lesz. A részleteset, a sinajai konferencián
szabályozzák.
Benes külügyminiszter Párisból már szerdán
elutazik, jól lehet eredeti szándékai szerint a
hét végéig kivánt P á m b a n maradni. Ugyanazon az uton megv haza, melyen elutazott,
vagyis Brüsszelen, Rotterdamon és Berlinen át,
hogy Brüsszelben Theunissal tárgyaljon.

vitája.
sürgősségi szabályok slapján az engedélyt nem
adta meg a napirend előtti felszólalásra. Az ügy
azonban valamityen formában a Ház elé került.
Mi történt S a l g ó t a r j á n b a n ?
Peyer Károly szerdára interpellációt jegyezett
be a Salgótarjánban megvert bányászok ügyében. Peyer interpellációjában ismertetni fogja
azt sz esetet, hogy a Népszava betiltása idején
Salgótarjánban a bányászok szimpátiájuk jeléül
amerikáztak.
Amikor azonban a szociáldemokraták a kormánnyal megegyeztek, egy központi
tisztviselőt küldöttek le Salgótarjánba, hogy
miután a Népszava ismét megjelent, folytassák
a munkát. Ezt a főtisztviselőt, valamint három
bányamunkást a csendőrség letartóztatta és a
csendőrségen mindegyiket
megverték, sőt az
egyik csendőrfőhadnagy
azt a kijelentést is
tette, hogy „ha Peyer még egyszer Salgótarjánba beteszi a lábát, élve onnan nem kerül ki."
Ebből az ügyből kifolyólag szándékozik Peyer
a nemzetgyűlés elé interpellációt terjeszteni. Az
ügyet egyébként a szociáldemokraták bűnügyi
útra is terelték.
Elfogadták a tisztviselői létszámapaszt&sról szóló törvényjavaslatot.
A nemzetgyűlés pénzügyi, közigazgatási és
közoktatásügyi bizottsága ma délután Ráday
Gedeon gróf elnöklésével ülést tartott, amelyen
a tisztviselői létszámapasztásról szóló törvényjavaslat általános tárgyalását folytatták.
Az általános vita folyamán Baross János azt
indítványozta, hogy a csonka vármegyék egyesítését szabályozó szakaszokat töröljék. S. Szabó
Géza Komárom és Esztergom vármegyék, Neuberger Ferenc és Pintér László Moson és Győr
vármegyék egyesítése elen szólalt fel.
A bizottság általánosságban elfogadta a törvényjavaslatot és igy az összes indítványok
elestek.
Elkészült a kompromisszumos
földbirtoknovella.
Ma befejezik a földbirtokreform-novella tárgyalásait. A tanácskozások a ma délben tartott
értekezlettel befejezést nyernek, ugy hogy a
novella megszövegezése a pénteki minisztertanácsig megtörténik. Ez c e t b e n a minisztertanács már le is tárgyalja a novellát, ameiy az
eredeti irányelvek megtartásával több módositásmr n*nt keresztül, amelyeket a legtökéletesebb megértés és megegyezés hozott léire a
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miniszterelnök, a földmivelésügyi miniszter és
a földbirlokrendezö bíróság között.
Gömbös é s a gabonaexport
Gömbös Gyula, mint lapjának ma reggeli
száma kijelentette, azt a kérést intézte Barthos
Andorhoz, az egységes párt gazdasági bizottságának elnökéhez, hogy a bizottságot sürgősen hívják össze és vegyék tárgyalás alá a
gabonaexport kérdését, melyre vonatkozólag
Gömbösnek kü'ön indítványa van. Az egységes
pártban igen élénken foglalkoznak Gömbös
indítványával, mely egyébként a korona stabilizálását óhaj ja biztosítani. Az egységes párt
g&dasági bizottságának összehívása iránt még

nem történt intézkedés, annál kevésbé, mert
Gömbös kérelme nem az összehívásra egyedül
jogosított^elnöírhöz érkezett és Igy még bizónytalan, hogy mikor fog az egysíges pírt vezetősége az összehívás kérdésével foglalkozni.

— Az úrféle mindönbe beleártja magát —
erősíti a másik.
Már a pöttöm Kováé s Juliska is ellenségem,
"urcásan előfordul, amikor megsimogatom a
aját. Az asszonyok csak akkor enyhülnek meg,
mikor elátülom nekik, hogy újságíró vagyok
M s g | ö t t Fridrich Kamiitól.
r nem detektív, de azért a bizalmatlanság nem
ühik
el.
Friedrich István tegnap este visszaérkezett
—
Nincs ezön mit kiírni — mondja az
törökországi útjáról és a nemzetgyűlés mai üléegyik.
sért megjelent. A képviselők nagy érdeklődéssel
A pusztulás oka.
vették körül és figyelemmel hallgatták törökor- (
•
Aztán
elbúcsúzom
és
megyek
tovább a haszági és ölaszországi tapasztalatainakés"" belászkunyhó
felé.
Útközben
egy
kis
fiút szólinyomásainak elbeszélését. Friedrich az ősz fotok meg.
lyamán ismét visszautazik Kis-Ázsiába.
— Mitől pusztultak el a halak kis öcsém ?
— A rendőrök mérget eresztöttek a vizbe —
mondja természetes hangon a gyerek —, attul
fordult hasra mindön hal.
— Aztán minek szeded a halakat?
elseje óta lényegesen megváltozott gazdasági
— Minek? — nevet rám a legényke és leés pénzügyi helyzetnek megfeleljen a kereseti
olvasom az arcáról, hogy rémitően butának tart,
adó alapját képező létminimum
felemelését
ha még azt sem tudom, hogy mire használják
Viharos volt a belegsegélyző pín*íári ügyek
a halat. — Hát sütni, — mondja aztán matárgyalása. Szenvedélyes közbekiáltások özöne gyarázó hangsúllyal — hazaviszöm, az anyám
zugolt Kőrmendy # Mátyás előadó felé. aki az
mögsüti ebédre. Két nap óta mindig halat 1
ipfátosok sé-ei ,eu is neneUe. Kü önösen sérti-' őszünk.
mezik az. iparosok a járulékok
visszamenőleges
— ízlik legalább?
felemelését és az átjeieniésekkel járó folytonos
— Pérsze, hogy ízletes. — Azután lehajolt a
zaklatásokat.
viz szélére és kezébe vett egy potykát. Ujjával
felfeszitette a kopoliyuját, nagy szakértelemmel
Dr. Pálfy József, mint a pénztár miniszteri megnézte, majd beledobta a kosárba, a többi
biztosa szakszerű felvilágosítással szolgál és közé.
hiteles adatokkal igazolja, hogy dacára az óriási
— Mindegyiket megnézed, — kérdeztem ismét.
jövedelmeknek, a kiadások is aránytalanul meg— Mög hát. Amelyik még piros, az jó.
növekedtek és a pénztár már a mult é/ben is,
A 'halászkunyhónál tudtuk csak meg a halak
most
jelentékeny deficittel küzd. Elfogulatlan,
tragédiájának igazi okát.
igazságos ítéletre inti az iparosságot.' Marosán
— Alacsony a viz — mondta az egyik szakMilán hozzászólása után egyhangúlag elfogadértő —, a nagy hőség teljesen átmelegítette. A
ták dr. Pá fy József határozati javaslatát, meiy
szél azután fekavarta a fenekét. Az iszap és a <
az összes sérelmek orvoslására és a pénztárak* piszok ellepte a halak kopoltyujdt
és igy a
(
antönórrii8rjáffl3it- mielőbbi visszaállítására vo- pusztulásukat
fulladás
okozta.
natkozik.
Egy másik szakértő pedig a következőképen
magyarázta meg az esetet:
— A halakat a hőség pusztította el. Olvasom
az újságban, hogy a hőguta embereket öl Angolországban. Ezeket a halakat is a hőguta ölte
nézni — mutatott egy frissen ásott gödörre —, meg. A viz alacsony, teljesen átmelegedett,
nem temethetjük e', mert egy ásónyomra már valami gyilkos gáz szállt fel a fenék iszapjából
felfakad a viz, pedig legalább másfélméter és attól fordultak föl.
mélyre kellene leásni. Inkább összesöpörjük
Elmondották a szakértők, hogy a kár
felés az egészet kocsin fuvarozzuk ki a szemét- becsülhetetlen. A halállomány ugyanis mestertelepre.
séges telepítés volt. A mult télen fenékig befagyott
A parton seprűvel, lapáttal öt-hat utcaseprő a pocsolya vize és akkor is elpusztult minden hal.
dolgozott. A vtz szélét széles sávban lepték el Ezért volt szükség a mesterséges telepítésre.
a felfordult halak, legtöbbje apró, alig „sü'ni
Har* a zsákmányért.
való", de azért itt-ott, változatosság ked éért
egy-egy izépen kifejlődött példány is tarki ja a
Amikor kezdődött a katasztrófa és a halak
társaságot. Az utcaseprők szerszámaikkal partra bódultan vergődtek a part körül, éjszakánként
húzzak a halakat, a parton nagy halmokba formális verekedések játszódtak le a viz mellett.
felfegylapátolják össze. Minden lépésnyire van már A sötétség leple alatt késsel, bajonettel
kosárral
egy ilyen halboglya. A munkálok lassan ha- verkezett emberek jöttek a partra és
ladnak a pocsolya körül, ha nem kapnak meg- fogták össze a még élő halakat. A tó halászati
erősiiést, napokig eltarthat a takarítás, mert az jogának bérlője természetesen védekezett az
elpusztult
halak száma
sok-sok
millió és a elszánt orvhalászok ellen és hangos szóváltápocsolya környékéről állandóan jönnek az ujabb soktól, pofonok csaltanásától és a rendőrök
sipolásá ól volt hangos az éjszaka. Most azonáldozatok.
A halszüret. ban már viheti a halat mindenki bátran, szabad
A vizet apró gyermekek és felnőtt asszonyok a vásár. Viszik is kosárszámra, adja a tó bőven.
állják körül. Szüretelnek. A dus, ingyen zsák- A környék lakossága torkig lakhatik sült hallal
mányból kiválogatják a javát és zsákokba, ko- és halászlével, mert a szüretelők nem a kutyák
és a kacsák számára, hanem saját használatra
sarakba gyűjtik össze.
Megszóliok egy szüretelőt. Négy-öt eszten- szüretelnek. Azért még sem hisszük, hogy a
dős barnára sült, eleven szemű leányka, karján Belváros éhenkórász lakossága nsgyon megirigyelné boldogságukat.
félig telt kosárral.
— Minek szeded a halat Rózsika?
Üres kézzel jöttem vissza a városba, halat
— Én nem is vadot Rózsita.
nem hoztam magammal, de a szagát, tu! dohány— Hát mi a neved?
füstön és aszfaltszagon át, még mindig érzem.
— Tovács Julista.
Magyar
László.
— Hát mond Juliska, mit csinálsz avval a I M M M / W M f M M M M M M M M M M M M W I
hallal?
Katolikus
gimnáziumot
állítanak
fel
De a csöppség nem válaszolhatott. Egy idősebb asszony termett hirtelen mellette és meg- N a g y v á r a d o n . Széchenyi Miklós gróf nagyakasztotta az interjút. A kérdésre aztán ő vá- váradi megyéspüspök memorandamot terjesztett
be a román
közoktatásügyi
miniszterhez,
laszolt:
tildUitandó
kato— Jó lesz a macskának, meg a kacsáknak. melyben egy Nagyváradon
fel»IUtd*dmk e ngedélyezését
De megíaiWoíf' az srcán, hogy nem mond likus főgimnázium
álasea a
igazat. Valószínűleg titkos rendőrt sejtett ben- kérte. A román kul us?m n szier
rem. Errefelé, alsóváros szélén még mindig napokban érkezett meg, mely az uj gimnázium
nagy a bizalmatlanság holmi úrféle iránt. Egy- felállítását a románok magániskoláinak tanszaszer csak azt látom, hogy a gyerek- és asszony- bályzatában előirt feltételek mellett engedélyezi.
had széles gyürüoen csoportosul körém. Sokan A megyéspüspök ennek az engedélynek az
kendővel takarták le kosarukat és itt-ott fenye- alapján a tanári kar megszervezése és az iskolamegnyitása iránt a szükséges lépéseket meggető megjegyzések röppennek el.
— Miköze vaíakinek a mi dógunkhoz, — tette, az uj gimnáziam előreláthatólag már
l szeptember elsején megkezdi működését.
mondja az egyik asszony.

Az iparosok az adók egyszerűsítését sürgetik.
(A Szeged tudósítójától.)
Élénk érdeklődés
mellett tartotta meg az ipartestület tegnap az
adó és betegsegélyezési ügyekben egybehívott
nagygyűlését. A gyűlésen egyhangúlag elfogadták dr. Pálfy József titkár határozati javaslatát, amely szerint az iparosság az
adórendszer
egyszetüsttMt
sStgett. A Sokféle és szövevényes adminisztráció, amely a kivetéssel, behajtássá', ellenő'rzésSéí jár, felemészti a befolyt
adók jelentékeny részét. Nagyon sok a jogos
panasz a végrehajtó pénzügyi hitóságokkal
szemben, nemcsak az adók mérvének megállapításánál, de azok behajtásánál és ellenőrzésénél is. Kívánja az iparosság az adózás terén
az egyenlő elbánás elvének szigorú
érvényesítését. Az egyszerűsítésnél figyelembe ajánlja a
forgalmi adó rendszerének az Egyesűit Államok mintájára leendő kiépítését oly módon,
hogy csupán ez az adónem maradna érvényben és az a társadalom minden rétegét egyformán terheltté. Rámutat a nagygyűlés a keréseli adó mértékének igazságtalanságára és
kéri a törvény életbeléptetése, vagyis január

Szomorú halszüret az alsóvárosi Halastóban.
{A Szeged tudósítójától.) A vágóhíd melletti
pbcsölyá kbrrtyékéntír 4 ldK6sáága nagyon olcsó
hallal él néhány nap óta, úgyszólván ingyen
jut ehhez a speciálisan szegedi eledelhe ^amelyért
a Belváros éhenkórászainak súlyos ezreseket
kéli kiizzadniuk akár a Rudolf-téri halpiacon,
akár valamelyik fényűzővé minősített tiszaparti
halászcsárdában. A vágóhíd melletti pocsolya
környékén szomorú halszüretet tart a nép. A
zsákmányért fáradni sem kell, a szüretelők még
csak vizbe sem lépnek é r e , a békanyálas pocsolya maga szállítja ki a partra a halakat,
apró durbincsökat, potykákat és tekintélyesre
növekedett pontyokat — millió számra. A jiiiusi harminchatfokos napsugár ott erjeszti a
zsákmányt a parton, a levegő borzalmas illátokká! fertőzött, cigarettára kell gyújtani már a
villamoson, amikör közeledünk a Petőfi Sándorsugárut végén levő kanyarodóhoz, hogy a dohány füstje neutralizálja valahogy a poc olya
felől egyre erősebben áramló btizt. Hasonló
illatot érezhettek azok a rendőrorvosok,
akik
annak idején felbontották a cinkotai
kékszakáll
ásszonykonzerv
dobozait.
A haltársadalom pusztulása.
A poCsó'ya haltársadal mát borzalmas
tragédia pusztította ki máról-holnapra. Az emberek
egyszer csak azt látták, hogy az alig bokáig
érő szennyes vizben megkergültek a haltk.
Hatalmas, nyüzsgő csoportokban menekültek a
part felé és kétségbeesett erőfeszítéssel ugráltak
fel arasztnyira is a vizből, hogy aztán felforduljanak és ellepjék lassankint a pocsolya felszínét. A szél és a hullámverés azután partra
hajtolta a víz tetején uszó, elpu ztu t haltömeget, a környékbeli lakosság nagy gaud urnára.
A katasztrófa tegnapilött kezdődölt és mára
már végzett a „haltenyésztő-telep"
egész halállományával.
A tisztiorvos utasítására a köztisztasági üzem munkásai kedden délelőtt megjelentek a helyszínen, hogy eltakarítsák a több
qiázsára rugó, oszlásnak indult haltömeíet,
amelyből gyilkos párákat szabadított fel a hőség.
A temetés.
— Az volt az utasítás — magyarázta a köztisztasági munkások vezetője —, hogy itt temessük el a halakat, de tessék kérem ide-

Szeged, 1923 juliua 18.

Szeged, 1923 julius* 18.

SZEGED

Anglia e l k e r ü l i a s z
Azokat a londoni híreket, amelyek szerint az
angol kormány a válaszjegyzék tervezetét egyelőre titokban tartja, Párisban nagy megelégedéssel fogadták. E határozatot annak bizonyítékául tekintik, hogy Anglia
mindenáron
el
akarja kerülni a Franciaországgal
való szakítást és azt hiszik, hogy a további alakulás lassú
menetű lesz.
A Daily Express
jelentése szerint az angol
kormány vagy még a mai napon, kedden, vagv
holnap még egyszer megvizsgálja a legutóbbi
német jóvátételi ajánlatra adandó választ és
azt csütörtökön valamennyi
szövetségeshez
elküldi. Ugyancsak e lapnak jelentése szerint az
angol kormány ma, vagy holnap Poincaré legutóbbi beszédével is foglalkozik. Poincaré e
beszédének londoni hatásáról annyit mondanak
még, hogy Poincarénak különösen az a nem is
leplezett kijelentése, mely szerint Franciaország
ellene szegül egy szakértői bizottság összehívásának keltett nagy hatást.
Baldwin angol miniszterelnök az alsóházban
tett szt a kijelentését, hogy a Németországnak
adandó válasz tervezetét nemssak a szövetségesek elé terjeszti, hanem az Egyesalt Államok
kormányával is közli, ugy értelmezi, ho«y ez a
közlés információ céljából történik. Ezt a formát
főleg annak kidomboritására, hogy a közlés
információul szolgál, szért választották, mert
Amerika Németországgal külön békét kötött és
igy tulajdonképen érdektelen fél. Hir szerint
Amerika részt akar venni Németország
fiietőképességének megállapításában.
A hirt angol
körökben kedvezően ítélik meg és nagyjelentőségűnek tartják, hogy Amerika ha hivatalosan
nem is vesz részt a francia-német ellentét elsimításában, segítőkezet nyújthat az amerikai
magántökének abban, hogy annak idején résztvegyen a német kölcsön jegyzésében. Az angol
kormány előreláthatólag szerdán minisztertanácsot tart, amely után azonnal elküldi a válasz
tervezetét a szövetségeseknek. Nem tartják valószínűnek, hogy Anglia nyíltan követelni fogja
Németországtól a passziv rezisztencia haladéktalan megszűntetését a Ruhr-vidéken.
Az angol alsóházban Lloyd George tegnap
beszédet mondott, melyben a Ruhr-vidék kérdésére is kitért és hangoztatta, hogy épp ugy
ellenezte a Ruhr-vidék megszállását, mint most
a Bildwin-kormány. A Ruhr-vidék
kérdésének

elintézése azonban ne ámítson senkit arra nézve,
hogy ezzel minden nehézség elmúlik.
Tegyük fel — mondotta —, hogy holnap a
Ruhr-kérdést elintézik. Vájjon ezzel létre jön-e
Európában a békés állapot ? Franciaország
nem csak elpusztított területeit épiti újra, h t nem uj gyárakat eme), uj dokkokat épit, csatornáit kiszé'íísiti, gyárait villamoserőre szereli
át és kereskedelmi tengerészetét több mint egy
miílió tonnával fokozta.
A Petit Párisién szerint L'oyd Georgenak ezt
a beszédét az alsóházban kedvezőtlenül fogadiák.
Londoni lap jelentések szerint félhivatalos
francia közlemény érkezett, amely megállapítja,
hogy Poincaré miniszterelnök senlisi beszédének szövegét még Baldwin és Curzon csütörtöki kijelentései előtt írták le és ezért nem
helytálló az a felfogás,
hogy Poincaré beszéde
Baldwin és Curzon nyilatkozataira adott válasznak tekintendő.
A Chicago Tribüné washingtoni jelentése szerint diplomáciai körököen számolnak Jusserand
wishingloni francia nagykövet lemondásával,
jusserand csak a washingtoni szerződés ratifikáiáaához szükséges okmányok megérkezését
várja be.
Stinnes legnagyobb ruhrvidéki gyártelepe
kénytelen volt üzemét nyersanyag hiány miatt
beszüntetni.
A barmeni Birodalmi Bank fiókjának még
Barmen megszállása alatt elfogott igazgatóját a
franciák Dornat közelében kitették a nyilt országútra. Az igazgatóval együtt elfogott biztonsági rendőrközegeket még nem bocsátották
szabadon.
A német birodalmi bank rinburgi pénztárát
pénteken a franciák megszállották. A pénz ár
igazgatóját és néhány hivatalnokát éjjel-n-ppal
marokkói katonák tartják őrizet alatt hivatalos
helyiségükben. A franciák ily módon akarják a
hivatalnokokat a pénzszekrénykulcsok kiszolgáltatására birni. A kéz'pénztárban a franciák
375 millió márkát foglaltak le.
A Rajna-vidék különválásának hivei a Zeit
jelentése szerint fokozott tevékenységet fejtenek
ki. Egyik csoportjuk pénteken kísérletet tett
arrs, hogy megostromoljon egy postahivatalt, a
rendörök azonban a lakosság segítségével visszaverték.

Éles szocialista bírálat a kormány meddő politikájáról.
(A Szeged budapesti tudósítójától) A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 előtt néhány perccel
nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Folytatták
az indemnitás vitáját, melynek első szónoka
Györki Imre.
Kiss Menyhért szót kér, de az elnök nem
engedi beszélni, mert már előzőleg Györki
Imrének megadta a szót.
Semmi lényeges alkotás . . .
Györki Imre: A háború és a forradalmak
után mindenki azt várta, hogy a leomlott
gazdasági élet és az irtózatos emberveszteségek
nyomán egy regenerációs folyarrat indul meg.
Vártuk, hogy szociális alkotásokra fognak gondolni és ezzel megmenteni igyekeznek az ország részére minden munkaerőt. Gondoskodni
kellett volna külpolitikai szempontból atról is,
hogy Magyarország belekapcsolódjék Európa
államai közé és arról is, hogy itt a dolgozók
megélhetését biztosítsák. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk a letűnt két esztendőt, a kormány ténykedéseit és ha nézzük, hoty a nemzetgyűlések mit alkotlak, meg kell állapitanunk,
hogy semmi lényeges alkotás létre nem
jött.
Stagnáció következett be, amelyből a kormány
vagy nem tud, vagy nem akar kikerülni. Nem
következett be szociálpolitikai atalakulás, nem
történt meg a gazdasági megerősödés, nem
adott a kormány az országnak uj gazdasági
berendezkedést, nem történt semmi a drágasag
letörése és a dolgozók megélhetése érdekében.
Alkotmányjogi kérdésekben sem történt s;mmi,
az államfő kérdését sem intézték el. Nem valósították meg a választójogi, közigazgatási reformot és ennek kapcsán a vármegyei és városi közigazgatást. Ez a nemzetgyűlés csak az
adózás terén alkotott nagyot, amidőn olyan
adórendszert csinált, amelynél súlyosabb és

antiszociálisabb egyetlen
európai
államban
sincs. A földbirtokreform kérdését nem oldották meg.
A nemzetgyűlés — formaság.
A kormány a tiszta abszolutizmus alapján
uralkodik és kormányozza ezt az országot, teljesen üres formaságnak tekinti a nemzetgyűlést, amelyet csak haszontalan törvényjavaslatokkal akar foglalkoztatni. A miniszterek legtöbbször távollétükkel tündökölnek, mintegy
semmibe sem véve ennek a nemzetgyűlésnek a
hatáskörét. Látjuk, hogy akkor, mikor a pénzügyminiszter beterjeszti az indemnitási törvényjavaslatot, szükségét nem érzi annak, hogy
pénzügyi expozét mondjon, hogy tájékoz assa az
országot a legfontosabb gazdasági és pénzügyi
problémákról, amelyeket a kormány meg akar
valósítani. Látjuk azt is, hogy amikor uj igazságügyminisztert neveznek ki, ez nem a nemzetgyűlésen
mondja el programját, hanem
elmegy aratóünnepélyekre és i t jelenti be
azokat a reformokat, amelyeket meg akar valósítani.
A miniszterek
nem
válaszolnak
a hozzájuk intézett interpellációkra. — Beszélhetnénk még arról is, hogy sem zárszámadást, sem költségvetést nem terjeszt a kormány a nemzetgyűlés elé. Hiába igyekeznek
ezt azzal menteni, hogy a pénz értékének változása miatt nem tud a kormány fix költségvetéssel a nemzetgyűlés elé jönni, ez nem
egyéb üres kifogásnál. Ez különben sem felel
meg a való tényeknek, mert látjuk, hogy ugy
Ausztriában, mint Németországban, ahol szintén még sokkal súlyosabb változásnak van a
pénz értéke kitéve, mint nálunk, rendes költségvetéssel dolgoznak. H i még lenne mentökötülmény arra, hogy költségvetés nélkül kormányozzanak, arra azután már semmiféle mentő-

körülmény nincsen, hogy zárszámadás nélkül
intézik az ország ügyét és nem mondják meg,
hogy mire költik el azt a tenger sok pénzt.
Ugylátszik, a zárszámadás benyújtásának huzásával-halasztásával azt akarják elérni, hogy a
feledés fátyolát borilsuk azokra a dolgokra,
amelyek négy esztendő óta történtek.
Politikai gitt-egylet.
Bethlen gróf mai kormányzati rendszere
a
nemzetgyűlést
politikai
gitt-egyesületté
tette,
amelyben nem tesznek egyebet, mint félévenként
indemnitási gitlet rágnak.
Semmiféle komoly
törvényjavaslattal ezt a nemzetgyűlést nem foglalkoztatják.
A kormány arra szokott hivatkozni, hogy
sehol Európában nincsen olyan konszolidáció,
mint Magyarországon, sehol nincs olyan jogrend.
Ha figyelembevesszük azokat az eseményeket,
amelyek nap nap után megnyilvánulnak, akkor
ennek éppen az ellenkezőjére kell rájönnünk,
mert éppen a legutóbbi napok eseményei mulatták meg, hogy mekkora konszolidáció és
jogrend van itt, ahol felelőtlen elemek igazoltatnak és ahol egy város életét fényes
nappal
ugy megzavarhatják,
amint Egerben
történt.
(Propper Sándor: Szobrot állítottak egy galíciai
zsidónak I)
Györki Imre: Minden kapualjban
és utcasarkon ott van a fajvédelemre
oly
jellegzetes
gránát vagy ekrazit. (Propper Sándor: Csak
az igazság megírása veszedelmes, nem az
ekrazit I)
Az elnök: Figyelmeztetem Propper képviselő
urat, hogy nem őt illeti a szó.
Györki Imre: Azt képzeli a kormány, hogy
ezek azok a momentumok,
amelyek nyomán a konszolidáció és a jogrend j á r ? Vagy
azt hiszi a belügyminiszter ur, hogy a konszolidáció abban nyilvánul meg, hogy akkor, amikor ő sétakocsizásra indul, a sarki rendőr
szalutál e az autójának vagy s e m ? Ugy látjuk,
hogy a konszolidáció és a jogrend még ma
sem állott helyre, még ma is a forradalom kellős közepében vagyunk, a kormánynak nincsen
ereje, hogy ezeket az erőket megfékezze és lenyűgözze. A kormány elnökében nincsen elég
erő, hogy ezekkel a dolgokkal egyszer s mindenkorra leszámoljon. Nincsen elég erő benne,
hogy a jobboldali forradalmi erőkkel végezzen
és nincsen erös akarata, hogy az általa hirdetett arany középutra tényleg rálépjen és a demokratikus uralom megkezdését tegye folyamatba.
A nyilt szavazás.
Ez a nemzetgyűlés is bizonyos mértékben
bűnben fogamzott, mert másfélmillió választótól
vonták el a már megszerzett jogot. Ez nem volt
elég a kormányzatnak, ezt tetézte még azzal,
hogy ebben az országban, ahol a csendőr és
szolgabíró uralkodott és fokozott mértékben
uralkodik míg ma is, nyilt szavazáson szavaztatta le a választókat. A választási erőszakoskodások után a jogfosztás folytatódott a választói névjegyzékek összeállításánál. Ehhez foghatót sehol a világon nem látunk,
ilyet el se
tudtunk volna ezelőtt képzelni. A gyülekezési
és az egyesülési jog kezelése terén a múltban
sem voltunk elkényeztetve és mindig messze
elmaradtunk a nyugati kulturállamok mögött.
A mostani helyzet a régi állapotoknál is sokkal
rosszabb. Most a közigazgatás a legképtelenebb
végzésekkel kobozza el a baloldali pártok jogait. A leghihetetlenebb jogfosztás történik e
téren és a tudatos rosszindulat és rosszhiszeműség kormányoz. Uj egyesületek alapszabályainak jóváh 'gyását a rendőrség nem véleményezi addig, amig nem igazolják, hogy a vezetők ötven évnél idősebbek. Ugyanakkor lá'juk,
hogy más egyesületek 36 óra alatt
megkapják
alapszabályaik jóváhagyását, sőt a gyűjtési engedélyt is.
Cenzúrák.
A telefon- és a levélcenzura még mindig
működik. A kormány ebből az országból nagy
börtönt csinált, tele internáló-táborokkal, fogházakkal és rendőrségi fogdákkal, de emellett
szellemi börtönné is tették ezt az országot. A
külföldi lapokat be nem bocsátják. Az ügyészség elkoboz lapokat és bűnvádi eljárást indít
ellenük, ugyanakkor azonban a kormány támogatásával úgynevezett Fajvédelmi Útmutatót
terjesztenek az országban, mely a legképtelenebb izgatást tartalmazza egyes társadalmi osztályok és felekezetek ellen.
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Részleteket olvas fel a Fajvédelmi
Útmutató
cimü füzeiből. Az egyik fejezete azt mondja,
hogy az üzleti életben különbséget
kell
tenni
aszerint, hogy magyar testvéreinkkel vagy ellenjeleinkkel van-e dolgunk. „Védekezzünk a zsidó
fertő ellen" cimü fejezetben az van, hogy a
vegyeshdzassdgokból
csak korcs isidók jöhetnek létre.
— Ne higyjünk a zsidók hazafiságának —
mondja a füzet —, irtsuk, cáfoljuk a becsületes zsidóról szóló elméletet. A zsidóság ellen
a legerősebb harcot vívjuk, mint legveszedelmesebb ellenfeleink ellen. Tehát egyik oldalon
állnak a lapbetiltások és elkobzások, a másikon
pedig a legképtelenebb
izgatás
büntetlenül
folyhat. Bizonyítja ezt az a körülmény, hogy
Üyen füzetet lehet terjeszteni az ország címerével a fedelén.
Internálások.
Az internálásokról már ismételten volt szó
a Házban. Jogi szempontból tarthatatlan az,
amit a belügyi kormányzat ezen a téren produkált. Például egy külföldi emigráltat, aki a
belügyminiszter ur nyilatkozatában jóhiszeműen
bizva, hazajött, megérkezése után letartóztattak,
holott semmi bűncselekmény nem terheli. Hetek óta van a rendőrségi fogságban, ahonnan
kiszabadítani nem lehet, mert a rendőrség hivatkozik arra a bizalmas rendeletre, hogy az
ilyen embert, mint kémgyanusat kell fogvatartani. Tehát ez az ember, aki a belügyminiszterben bizott és jóhiszeműen hazajött, igy
Járt. (Rothenstein Mór: Ez Rakovszky középutja I)
Györki I m r e : Valamelyik fajvédőnek az a
gondolata támadt, hogy meg kell tisztítani ezt
az országot a külföldiektől. Külföldiek alatt természetesen azokat érijük, akik a zsidó hitfelekezethez tartoznak. Az elmúlt év őszén egy
interpellációmban már szóváteltem ezt a kérdést, hogy a belügyminiszter ur bizalnas rendeletet adott ki, amely a külföldiek összeírását
és nyilvántartását rendeli el. A belügyminiszter
ur akkor egy közbeszólás formájában megcáfolta szavaimat. Azóta azonban a rendelet
alapján valóságos hajtóvadászatot rendeznek a
külföldiek ellen. Kénytelen vagyok megállapítani, hogy a belügyminiszter ur vagy nem
ludja, hogy mi történik a hivatalában, vagy
pedig tudott róla és akkor tudva valótlant
állított. (Klárik Ferenc: Mint a Népszava
betiltásánál I)
Györki Imre: Vérlázító az, ami e rendelet
körül az országban történik.
Egy pór bűn.
Az elnöklést Pesthy Pál veszi át.
Györki Imre: A belügyminiszter ur minden
jobboldali kilengést valósággal
melenget. Mindig feláll és mentő körülményeket hoz fel az
ekrazitos fajvédőkkel szemben. Amikor a budapesti államrendőrség kiadta jelentését, az nem
vádbeszéd volt a bűnösök ellen, hanem való
ságos védőbeszéd. Gondoskodtak arról, hogy a
közvélemény előtt a Kovács-testvéreknek a háború és kommün alatt viselt dolgait ugy állítsák be, mint nemzeti hősökét. Amikor itt megtörtént, hogy kinyomozatlanul maradt az Athenaeum és a Népszava lerombolása, a Somogyi,
Bacsó és Cservenka, valamint a többiek meggyilkolása, felderítetlenül
maradt az Erzsébetvárosi Kör és a Club-kávéház elleni
merénylet,
előáll a belügyminiszter, hogy nem ezektől kell
félni, mert minden rombolás csak
baloldalról
Jöhet (Pikler Emil: Szinvakság 1 Propper Sánd o r : Gonoszsági)
Györki Imre: Nyíregyházi beszédében azt
mondotta a belügyminiszter ur, hogy ezek a
jobboldali robbantók a vörös terrorral haladtak
együtt. Ha ez igy van, miért nem fogatja el
őket? Felolvassa a szegedi körletparancsnokság
átiratát az izsáki nyomozás ügyében, amelyben
a szegedi körletparancsnokság ügyésze állapítja
meg, hogy a nyomozás nem folyik kellő erélylyel. Erre az történt, — úgymond — hogy az
illető katonai ügyésztől elvették az ügyet.
>\ független bíróság.
Sok szó esett az utóbbi időkben a birói
függetlenségről és a birói pártatlanságról. Foglalkozni kiván ezzel a kérdéssel.

Az elnöklő Pesthy Pál félbeszakítja a szónokot: Előrebocsátom, hogy a bíróság kérdésének
tárgyalását csak annyiban engedhetem meg, ha
a birói függetlenség kérdését nem érinti. (Várnai
Dániel: Ami nincs, azt nem lehet érinteni!
Propper Sándor: Felesküdtek az ébredőknek!
Hol a birói függetlenség! Baticz Gyula: Vissza
kell állítani az esküdtszékeket/ Szabóky J e n ő :
A forradalmi törvényszékeket visszaállítsuk ugye ?
Peyer Károly: Ez is forradalmi törvényszék!
Aki a Serház-utcának felesküszik, az forradalmi
biró!)
Györki Imre: Szigorúan tartani kívánom magamat az elnök ur által megjelölt keretekhez.
Távol ál! tőlünk, hogy a birói intézményt bántsuk, vagy sértsük. A függetlenségen az ellenforradalmi kormányok ütöttek rést, amikor felrúgták a törvényeket. A biró nem lehet
tagja
politikai egyesületeknek, nem folyhat be politikai
egyesületek működésébe és nem járulhat hozzá
azok határozataihoz. Ha ebből a szempontból
nézzük az ügyet, meg kell állapitanunk, hogy
ezen törvényes intézkedések be nem tartása és
lanyhán kezelése ma már igenis veszélyezteti a
bírói függetlenséget és pártatlanságot. Meg
kell állapítani azt is, amit a kurzus egyik írója
irt meg az egyik napilapban, hogy a birói kar
egyrésze belekényszerült a titkos egyesületekbe.
(Kiss Menyhért: Szabadkőművesek lehetnek a
birák? Fábián Béla: Azt sem szabad! Peyer
Károly: Azok nem szervezkednek
ekrazit-alapon!)
Györki Imre: A biró- és ügyész-egyesület
elnöke a legféktelenebb antiszemita és munkásellenes izgatást folytatja az egész országban
rendezett népgyűléseken. Uijára minden egyes
esetben elkíséri a budapesti főügyészség vezeiöje,
akinek pedig egész más hivatása lenne. Ezek
azok a jelenségek, amelyek rést ütnek a birói
függetlenségen.
A bolsevizmus.
A bolsevista büncselkményekben azon a címen hoztak ítéleteket, mert lázadást követtek el.
Rövidesen ismerteti Korc máros
Nándor
könyvét é< annak alapján megállapítja, hogy a
kommunisták nem fegyveres lázadással
ragadták mogukhoz a hatalmat.
— Most az u'óbbi hetekben láthattuk —
folytatta —, hogy nem vo t lázadás a kommunizmus, mert his en Káro'yi vagyonelkobzási
perében hozott ítélet szerint Károlyi átadta a
hatalmat a kommun stáknak, akik azt nem
fegyveresen vették el. Vagy pedig amikor Károlyiról van szó, akkor Károlyi átadta, amikor
kommunistákról van szó, akkor meg lázadásnak minősitik? Ma is börtönben szenvednek
lázadás, hatóság elleni erőszaK c mén és nem
rehabilitálják őket. Négy évi büntetés elég volt
nekik. Politikai büntetőkért nem szoktak hoszszabb szabadságvesztéssel büntetni. Amikor fél
évvel ezelőtt szó volt az amnesztiáról, az akkori igazságügyminiszter, Daruváry miniszter ur
felférte Váry koronaügyészt, hogy járja Eorra
a fogházakat és egyénenként állapítsa meg az
elitélt rabok bünteteseit. Több mint fél év telt
el, de egyetlen egy ember sem kapott
amnesztiát. Az iratok ma is ott hevernek. Az ellenkező pártállásu gonosztevőkkel nem igy bánnak.
Itt gyors és fürge az eljárás. Például Balogh
Ferenc és társai ügyében, akik Solton több
rablással párosult gyilkosságot követtek el,
egy percig sem volt vizsgálati fogság.
A polgárdi végzés is tanúsítja, hogy az ottani kisgazdák nem a saját joszántukból követtek el
gyilkosságoka*, hanem Siófokról
katonai
alakulatok követtek el különféle
atrocitásokat és
ennek következménye volt a polgárdi
kisgazdamozgalom. (Propper Sándor: Talán még a
Vitézi Széknek is tagjai lettek!)
Peslhy Pál elnök ' rendreutasítja Proppert,
mert a Vitézi Széket megsértette.
Rassay Karoly: Nem látom a törvényt, amely
a Vitézi Széket védi. Törvény kellene I
Felkiáltások a szocialistáknál:
Házi törvények kellenek! A Habsburgoknál is voltak házi
törvények. (Zaj a baloldalon, az elnök csenget.)
Szünet után Györki Imre folytatja beszédet:
Határozati javaslatokat nyújt be a magántisztviselők egyes sérelmeinek törvényhozási uton
való orvoslásáról, továbbá a birák anyagi helyzetének javításáról és az esküdtszékek falálli-
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fásáról. A kormány iránt bizalommal nem viseltelik, az indemnitást nem szavazza meg.
Forradalmi hangulat a f ö l d r e f o r m m i a t t ,
A következő szónok Csöngedy G y u l a : A
földbirtokreform kérdésével foglalkozik. Amikor
három évvel ezelőtt a földbirtokreform törvényt
megalkották, mindenki azt várta, hogy le fogja
vezetni a forradalmi hangulatot, amely akkor a
lelkeken uralkodott és vissza fogja állítani a
társadalom békéjét és nyugalmát. Ma meg kell
állapítani, hogy ez az eredmény nem következett be és a forradalmi hangulat éppen a perifériákon erősebb lett. Ennek egyik oka az a
lelketlen, tendenciózus izgatás, amellyel a kérdést kezelik, másik az a huza-vona, amelyet a
törvény végrehajtásában sokszor tapasztalunk.
Ha a törvényt kellőképen végrehajtották volna,
ugy érzi, a novellára nem lett volna szükség.
Az elemi iskola kérdésével foglalkozik. Az
elemi oktatás eredményeit tekintve, meg kell
állapítani, hogy sem a tanitás, sem a tanulás
terén nem tudjuk produkálni azt az eredményt,
amelyet méltán elvárhatnánk. Arra kellene törekedni, hogy keresztény, nemzeti alapon mindazokat az ismereteket megadják a falusi és
tanyai gyermekeknek, amelyekre az életben
szükségük van. A fősúlyt az irás, olvasás, számolás megtanítására kellene helyezni, ezenkívül
egy kis földrajzot és történelmet is kellene
tanítani. A tanitás másik akadálya a tanítók
nehéz anyagi helyzete. A társadalom a tanítókat lenézi. Ezen ugy kellene segíteni, hogy a
tanítóknak alkalmat kellene adni a középiskolák elvégzésére, hogy általános műveltséget
nyerjenek, amelyet azután még egy-két évi
preparandiai képzéssel egészítenének ki és ezután nyernének oklevelet.
A harmadik ok az a súlyos anyagi helyzet,
amelyben a falusi iskolásgyermekek és szülök
vannak. Nem lehet megkívánni egyetlen apától
sem, hogy akkor, amikor tavasszal gyermekei
teljesen le vannak rongyolódva és sem ruiát,
sem cipőt nem tud nekik kapni, iskolába
küldje őket, ahelyett, hogy munkába küldené
és a gyermek maga szerezné meg azt, amire
szükRéga van. Hiába van minden rendelet,
pénzbüntetéssel és elzárással való fenyegetés.
Ezen csak helyes szociálpolitikával
lehet segíteni.
A vasárnapi munkaszünet ügyében kéri a
kormányt, hogy ha van erre vonatkozó törvény,
azt haitsa végre, vagy pedig terjesszen be erre
vonatkozólag törvényjavaslatot. Ugyancsak ilyen
értelemben kéri a kormányt, hogy a korcsmák
vasárnapra való bezárását hajtsa végre. Majd a
tisztviselők helyzetével foglalkozik. Az indemnitást elfogadja.
Az építkezés.
Baticz Gyula: A tisztviselőkérdésben a szociáldemokraták is azon vannak, hogy minél
előbb befejezést nyerjen. Mikor belekapcsolódtak az indemnitási -vitába a szociáldemokraták,
ezzel nem akarták a tisztviselőkérdés
megoldását
akadályozni, hanem csak a kormány
politikája
felett akartak kritikát gyakorolni, ami különben
törvényhozói kötelességük is.
Elnök ezután a vitat félbeszakítja és az ü'ést
délután négy óráig felfüggeszti.
Délután Baticz Gyula folytafji félbeszakított
beszédét. A munkáskérdéssel foglalkozik. Helyteleníti az indemnitási törvényjavaslat 8. § át,
mely a házbérek kincstári haszonrészesedéséről
szól. Szerinte a lakáskérdés állami, városi és
községi kérdés, szociális kérdés, azért nem lehet
pusztán a magántőke feladatául kiróni a lakásépítést. Helyteleníti, hogy a népjóléti miniszter
a lakásépítési rendelettervezetet az érdekeltségek
közbenjárására visszavonta. A külföldön mindenütt nagy súlyt helyeznek az építkezésekre.
Foglalkozik a németországi lakásépítő viszonyokkal. Követeli, hogy az állam építőanyagok
tárgyában törvényhozási uton intézkedjék. Határozati javaslatot nyújt be, mely szerint tekintessék a lakásépítés állam', városi és községi feladatnak. Beszél az épitőmunkásság szervezkedéséről. H l a vállalkozók diktatórikus hatalmát
továbbra is meghagyják, a munkások
kénytelenek
folytonos sztrájkokkal
védekezni
Esztergályos J i n o s : Uiain Ferenc ceglédi
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beszédével foglalkozik, amelyben Ulain azt
állította, hogy a Hitelbank Interrexim és MFTR
részvényeket osztott hárommillió értékben a '
nemzetgyűlés tagjai között. (Fetkidlttoi
Haljuk'
a neveket 1) A szociáldemokrata párt nevében
kéri a nemzetgyűléstől, hogy Ulain vádjainak
megvizsgálására a nemzetgyűlés vizsgáló bizottságot küldjön ki,
A•torgalmi-adóí-helytelennek tartja. A kisiparosság követeli, hogy. az ellenőröket oktassák
ki; hogy abban az esetben, ha a kisiparosok
luxussdót fizetnek, ne kelljen forgalmi adót
fizetni. Az indemnitást nem fogadja el.
Az elnök megteszi előterjesztéseit. Megemlé-

kezik az elhunyt Usetty Ferencről. Napirendi
javaslatot tesz: A legközelebbi ülés holnap
délelőtt 10 órakor lesz.
Pakots József: Ulain Cegléden olyan nyilatkozatot tett, mely szerint a Hitelbank a képviselőknek és miniszteri tisztviselőknek Interrexim és MFTR-részvényt osztott ki. Kérdi
Ulain Ferenctől, hajlandó-e a vádat konkretizálni
és érzi-e erkölcsi kötelességét annak, hógy ezt
az ügyet tisztázza a nemzetgyűlés méltóságának
megóvása érdekében. Ha ezt nem tenni, kéri a
Ház elnökét, intézkedjék U ain Ferenc ellen a
birói megtorló eljárás érdekében.
A mai ülés háromnegyed nyolckor ért véget.

— Alpolgármesternek lelőtték — ZilahyKtes Jenőt. A budapesti-keresztény községi párt
30-as nagybizottsága ma délután foglalkozott
az alpolgármester és tanácsnoki választásokkal.
A'30-as bizottság a tényleges
alpolgármesteri
állásra egyhangúan dr. Buzáth János címzetes
alpolgármestert jelölte. A címzetes alpolgármesteri ailásra a bizottság egyhangúlag Zilahy Kiss
Jenő tanügyi tanácsnokot jelölte. A pártértekezlet nagy többséggel elfogadta és a párt ZilahyKtss Jenőt támogatja választáson.
— Az alföldi akácfatermelés t a n u l m á n y o z á s a . Fekete Zoltán, a soproni bánya- és
erdőmérnöki szakiskola tanára Szeg dre érkezett az alföldi akácfatermelés tanulmányozására.
Kedden délelőtt megátogaba a polgármestert,
akitől engedélyt kért a város területén lévő
akácfaül.etvények megtekintésére. A tanulmányut
célja az, hogy p ntosan megállapitha-sák az
akácfaterineies eredményeit, mert a kormány
annak alapján állítja össze majd a jövő fásítási
programját.
— Feltalálták a k a n y a r ó elleni szé u m o t .
Az Echo de Paris jelentése szerint a francia
tudományos akadémiának bejelen'ették, hogy
két francia orvos feltalálta a kanya ó elleni
megelőző oltást.
— A Meteorologiai Intézet tdőprognózisa :
Túlnyomóan száraz, meleg idő várható, hilyi
zivatarokkal.
O r v o s i hir. Dr. Rex Ernő rendelését Kigyóutca 1. sz. alatt (Keleti ház) megkezd e. Rendel
bel- és idegbetegeknek délelőtt 8—9-ig és délután 2—4-ig. Telefon 71. szám.
ggi

— F á b i á n Béla c o n t r a A Nép. A Nép cimü
lap március 9 iki számában „Ki az a Fábián"
cimmel éles támadást intézett dr. Fábián Béla
nemze'gyülési képviselő ellen. Fábián sajtó utján elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt
tett feljelentést A Nép ellen. A vizsgálat során
beigazolást nyert, hogy a cikk első részét
Turchányi István, többi részét pedig Zsabka
Kálmán irták. A vádlanács mindkettőt vád alá
helyezte és az ügyészség a mai napra tűzte ki
a tárgyalást Seszták
Lajos törvényszéki biró
tanác-ánál. A tárgyalásra 36 tanút idéztek meg.
Reggel 9 órára volt kitűzve a tárgyalás, a tanuk megjelentek, a birák azonban 10 óráig
hiába várakoztak, mert a vádlottak egyike sem
mutatkozott. Tiz óra után nyitotta meg a tárgyalást Seszták biró.
Megáilapiiotia, hogy
Turchányi István idézése nem volt kézbesíthető,
mert az idézés alkalmával nem volt odahaza és
igy az idézést lakása ajtajára függesztették kii
Zsabka idézését- édesanyja vette át, tehát az ő
megidézése szabályszerű. Az elnök ezután indítványt kért a tárgyalás megtartására nézve. Rassay Károly, mint a főmagánvádló, Fábián képviselője állott fel és indítványozta, hogy mindkét vádioltat a legköze'ebbi tárgyalásra vezessék elő. A biróság ezután kimondta határozatát, mellyel a tárgyalást október 13-ig .elnapolta.
— Az ujszegedieb p a n a s z a . Az ujszegedi
lakosok tizenkéttagu küldöttségét vezette Lantos
Béla igazgató ma délelőtt a polgármesterhez —
az uj-zegedi népliget rendezése ügyében. Lantos Béla indítván, ára már a májusi közgyűlés
elhatáiozta, hogy az ujszegedi népligetet rendbe
hozatja, de ezt a határozatot mindezideig nem
hajtották végre. A lámpákat nem gyújtják fel,
az utak hepehupásak és locsolatlanok. A küldöttség azt kérte a polgármestertől, hogy sür' gősen rendelje el a javítási munkákat, mert maholnap olyan állapotba kerül a város egyetlen
üdülőtelepe, hogy teljesen elmarad belőle a közönség. A liget rendbehozását a közegészségügy érdeke is megkívánja. A polgármester megígérte a küldöttségnek, hogy dr. ü a á l Endre
kulturtanácsnokkal a csüörtöki tanácsülésen
elreferáltatja az ujszegedi liget ügyét és ha a
tanács ugy határoz, rövidesen megkezdik a
munkát.

Teleion:
I g a z g . 455.

Telefon:
1185.
Korzó Mozi Pénztár
Szerdán, julius hó 18-án

Az álarcos táncosnő.

"Vidám história a rakoncátlan Ossiról, öt millióról, a buta és
szerelmes férfiakról 5 felvonásban
A főszerepben: OSS1
OSWMDfl. Ezzel egyidejűleg :
GRIFF1TH LEGSZEBB ALKOTÁSA :

Az e r d ő

mélyén.

James Q. Holland regénye 6 felvonásban,
főszereplők: WILL ROQER5, IRENE REICH és JIM ROQERS.
Előadások: Hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Kedvező

idő>jese<i
esetén

Telefon:
Pénztár 582.
— —

9 órakor

a nyári

helyiség '

Telefon:
Belvárosi Mozi Igazg.
258.
Szerdán, julius hó i8-án
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Orosz dráma 6 felvonásban. A címszerepben: l ü T H M H R H .
..
AzoukihiU:

Örült-e vagy szent?

. Nordisk vígjáték 3 felvonásban.
A

K É R Ő K .

Előadások

Egyidejűleg ;

A Z s i d ó N&egylet fo'yó hó 19-éi délután
4 órakar a hitközség székházában választmányi
ülést tart.
O l c s ó f ü r d ő k á d a k , gyermek- és ülőkádak
Fogét Edénél, Takaréktár-utca 8.
m

— Mussoliniról krátert neveztek el. Római
jelentés szerint az Etna legutóbbi kitörései következtében a Monté Ferro és Monté M ize
mellett támadt uj krátert a miniszterelnök tiszteletére Mussolini kráternek nevezik el.
— Nyolc havi börtön pénzhamisításért.
Pár nappal ezelőtt egy magyttr detektivfőfelügyelő Olaszországban leleplezett egy pénzhamisító társaságot, mely több százmillió ertékü
lirát hamisított és azt majdnem az egész világon elterjesztette. A rendőrség a pénzt lefoglalta és- a hamis lírákat terjesztő olaszokat,
Renato Aehecet és Puttolo Luigit le'anózta'ta.
Az ügyészség hamispénz csalárd használatának
büntette cimén emelt vádat mindkettőjük ellen
és a budapesti büntetőtörvényszék Korpády Zoltán táblabíró elnöklete alatt ma tartotta meg
ebben az ügyben a tárgyalást. A bizonyi'ási
eljárás éa a beszédek elmondása után a biróság bűnösnek mondotta ki Achecet és Putiolot
hamispénz használatának bünte'iében és e*ért
őket fejenkint nyolc hónapi börtönre és 20.000
korona pénzbüntetésre itélte el.
£ s J o a c h l m F. festőművész képkiállitása a
nyáti honapok alatt nyitva d. e. 10-től 12-ig. 798
Nóta.
Szép állat a potyka, hartsa,
Szöbb menyasszony Gö e Martsa.
Keddön öt és hét órátul
Láthatod űt csa ádostul.
Akkor lössz a lakodalma
Belvárosi mozgódába.
Ha kilencet üt az óra.
Át gyünnek majd a Korzóba
És a kertben folytatólag
Dinom dánomot tartan k.
Lössz majd hurka, kolbász, rétös
De nem az kap, aki éhös,
Hanem aki tarisznyába
Elhozza a mozgódába.
A sok táncba, danolásba
Ha mán kidül Göre Martsa
Az Isten soká mögtartsa
Az összes szögedi rokonságot
Göre Gábor biró Ur
és Ká.

Királynő kegyence
nagy történelmi dráma, julius 2o-tó!

a Belvárosi Moziban
magánkutató intézet
szakértelemmel, szigorú digz• krédóval megbízhatóan nyoT moz, megfigyel, informál helyben é s vidéken.
951
I r o d a : S z é o h e n y i - t é r 6, a k a p u alatt.
T e l e f o n : 10—54

Földbirtokok, földbérletek, házak és üzletek

• l a á á s á f éa vételét közvatltl
597
D p f r j l f A n t a l nyug-állpt. tanácsos, O. F. B.
r c i l IK
rtnuu
által engedélyezett ingatlanforgalmi irodája, törv. bej. cég, S z e g e d e n . Iroda:
A t t i l a - u t c a 7. Telefon: 5—59 — Lakás: S t á c i ó u t c a 8 / b . Telefon 13—36.

í

Kevesebb pénzbe

Amerikai burleszk 2 felvonásban.

k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.

A t u d a p e s t i áru- és értéktőzsde, a zürichi, berlini; béCsi, newyorkl,
prágai tőzsdék jegyzéseit,

mindennemű tózsder kötéseket,
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a budapesti tőzsdetanács rendeletét, a magánforgalom áralakulásait,

még az nap délután 4 óra előtt megtudhaija
a Magyar Távirati Iroda
szegedi Közgazdasági Kiadásából.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Somogyi-u. 11. Telefon 17.60.
66

lyukas, rossz,fenéknélkülilábasát,fazekát,

tálját

ésegyéb

használhatatlan zománcedényeit
újra zománcozva
visszakapja
z o M r t n c E D É n y vrtKtncinTiirtEi,
Vitéz-utca 4. szám. (Boldogasszony-sugarut sarok.)

a• kávéja, ha babkávé és pótlék helyett
az újfajta „E N R I L 0«-ből készíti.
„BNRILO" tökéletesen pótolja a babkávét. Erősebb, ízletesebb és ezen felül
még rendkivüi olcsó is. Eme különlegesség minőségéért, gyártójának,
a
F R A r t C K t i E N R I K F I A I cégnek
világhíre szavatol.
•BBMaaaaaBBaaMBaaBB

••••••••••aiii»aua«aa«
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S Z EQE D

Szeged, 1923 julius 18.

APRÓHIRDETÉSEK

A csehek megszakították a gazdasági
tárpjaláfcokat Londonnal. A Cseszko Sziovo
jelentése 82érint a cseh kormány
megszakította
azokat a tárgyalásokat, amelyeket egy Londonban felveendő kölcsön tárgyában egy angol
bankházzal folytatott A cseh kormány ugyanis
az angol bankház feltételeit kedvezőtlennek
találta. A cseh kormány mcst kedvezőbb feltételek mellett a cseh bankoknál vett fel rövidlejáratú kölcsönt.

TŐZSDE

* O c v i i a k f i s p o D t á r f o l y a m a i . Valuták: Napoleoe
29600 Font 3 8 9 4 0 - 40140, Léva 7700-8100, Dollár
8599-8880, Fr. frank 5 0 1 - 5 2 1 , Márka Í 4 0 - 6 2 0 , Lira
3 6 6 - 388, Osztrák korona 1 2 0 0 - 13C0. Lei 4450- 4850,
Stokot 25500-26700, Sv. frank 1480—1540; Kor. dinár
9100-9500, Lengyel márka 7 0 0 - 780, Holland fortaí
3330-3450, Belga fr. 4 1 2 - 4 3 2 , Dán korona 1 4 8 7 - l í 4 7 ,
Svéd korona 2272 - 2 3 7 2 , Norvég korona 1376—1436,
Otuzúk:
Amsterdam 3330—3450, Bukarest 4400—
48C0, Kopenhága 1487—1547, Krisztiánja 1376-1436,
London 38920—40120, Berlin 4 9 0 - 5 7 0 , 0 1 a s z 3 6 6 - 3 8 8
PáTis 496—516, Pr*ga 25500—^6700, Stockholm 22722372 Svájc 1480—1540,Bécs 1200-1300, Belgrád 9 1 0 0 9500, Newyork 8599—8880, Varsó 700—780, Szófi*
770Ü—8100, Brüssel 4 1 2 - 4 3 2 .
Zürichi tárlati
Berlin 0.00235, Hollandia 224.75,
Newyork 575.00, London 2637, Páris 33.40, Milánó
24.6U, Prága 17.20, Budapest
0.061/„ Belgrád 6.15,
Bukarest 2.95 Szófia
5 20, Varsó 0.0047, Bécs
0.CKJ81, Oszirák bélyegzett —.
.
É r t é k p a p í r o k i Angol-Magyar 39000, Hazai 106000,
AgTárbank 28100, Magyar-Hitel 282f,00, jelzálog Hitelbank 16500, Leszámitoló Bank 49500. Olasz Bank
25(00, Osztrák Hitel 96500, Salgó 328000, Rimamurányi
79jvi0, Közúti Vasút
, Városi Vasút 265C0, Déli
Vasúi 59000, Állam vasút 287000, Anglóbank
,
Bosnyák Agrár 39000, Iparbank
, Földhitelbank
195000, Hermes 24000, Ingatlanbank 90000, Cseh
bank 14500, Forgalmi bank 34000, Keresk. Hitel 62000,
Közp. jelzálog 81)00, Városi Bank 15500, Merkúr 10000,
Nemz. B. és Tak. 16500, Keresk. Bank 455000, Bel/árosi
Tak. 16000, Lipótvárosi 7000, Egy. Bpest Főv. 50000,
Kőbányai Tak. 6500, Magyar Alt Tak. 52000, M. Orsz.
K. Tak. 60ÜOO, Pesti Hazai 930000, Elsó M. Bizt.
900000,
Fonciére 76000,
Magyar-Francia
,
lég 48000, Pannónia
, Borsód-Miskolci 74000,
Concordia 28000, E. Bp. Gözm. 62500, Gizella
38500, Hung Gőzm. 41000,
Kiráiymalom
,
Viktória 114X10, Transdanubia 36500, Back-malom
58000, Beocsini 500*00. Borsódi
szén
190000,
Lőrinci 46000, Cement 100000, Északmagyar
,
Szászvári 23ÜÜ00, Kohó 300000, István 26000, Kőb. Gőztégla 50000, Drasche 130000, Magnesit 880000, Magvar
Aszfalt 36200, M. Alt. Kőszén 1025000, Kerámiai 47000,
Nagybátonyi 90000, Újlaki 59000, Urikányi 57oGoO,
Athenaeum 155000, Franklin 275000, Glóbus 18000,
Pallas 62000, Révay 38000, Coburg 35C00, Csáky
30000, Gazd. Gépgyár 88000, Fegyver 68000Q, GanzDanub. 7000000, Ganz-Vili. 820000, Gép- és Vasút
60000, Györffy-Wolf 40000, Hoffher 90000, Kaszab
40000, Kühne 54000, Láng 115000, Liptik
16000,
Mág 53000, Magv. Acél 105000, Magyai*-Belga 78 00,
Motorgyár 50000, Ólom
15000, Vegyipar 20000,
Vagongyár 61000, Roessemann 48000, Schlick 73000,
Schulier 42000, Teudloff-D. 48000, Wörner 21000,
Chaudoir
, Uj Kühne
, Ált. O. Légsz.
210000, Bárdi 16500, Baróti 7500, Bóni 48000, Brassói
280U00, Chinoin 35o00, Danica 63000, Égisz 23000,
izzó 315000, Textíl 13500, Gyapjumosó 60OOO, Papíripar 27500, Részvénysör
, Szövő és kötő
37000, Spódium <55000, Temesi szesz 39000, Felten
3S50C0, Fiumei rizs
, Flóra 80000, Fővárosi sör
22000, Goldberger 430000, Gschwindt 154000, Haltenyésztő 17750, Hungária MUtr. 195000, ]uta 68000,
Kábel
, Karton 57000, Gróf Keglevics 7900,
Keleti 54000, Királyautó 5250, Királysör 37000, Klotild
73000, Köb. Polg. sör 190000, Ligetszanat. 21500,
Cukoripar
1400000, U m p a
123000, Auer 123000,
M. Kender 38000, Őstermelő 184000,
Ruggyanta
99C00,
Részv.
Szalámi 26500, Vasúti forgalmi
125c00, Marosv. Petr. 35000, Óceán 39000, Olajipar 66000,
Phöbus
16750,
Püspöki
15500,
Schwartzer
, Szikra 58000, Uj Georgia
,
Stummer 090000, Telefon 09000, Temesi sör 46000, Pannónia 14250, Török 13000, Turul
, Pamut 138000,
Unió szinház 8000, Vm. mezögazd. 13000, Vasm. Vili.
, Vili. Pezsgő 13500, Zagyvapálfai 39000, Mezőeazd. 389000. Klein és F. 25500, Altalános Faip. (Merk)
5600, Fiumei cserző 18000, Egy. Fa 24000, Fornérgyál
29000, Guttmann 145000, Hazai Fa 90000, Kőrösbányai 7500,
Kronberger 17000, Lignum Tröst
35030, Erdő 54C0, Magyar Lloyd 36060, Malomsoky 85G0, Nemzeti Fa 85000, Neuschl. L. 7300, Ófa
—, Orez. Fa 216000, Rézbányai 33500, Szlavónia 47000,
Union des Usine 735000, Viktória but. 8800, Zabolai
72080, Zentai és R. 57530, Honi fa 12500,Magvar Amer.
17500,Auria 360000, Atlantica 41000, Levante í r t 00, Bur
, Miskolci
, Trust 62000, B é k e ^ a b a i gőz
28250, Szegedi Kender 165000, Diana 8000, Krausz
szesz 52000, Kunossy 11000, Nova 111000, M.-Német
13000, Töröksz*ntmiklós 27000, Cinner Szalámi
,
MFTR 135000.
A M a g y a r á l t a l á n o s Takarékpénztár értékpap i
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánaan teljesít, 105
I r á n y z a t A hosszú szünnapok utón a bankokhoz
és a tőzsdebizoményosokhoz oly nagytömegű veteli

megbízások érkeztek, hogy a tőzsdeidő első felében
a rendkívüli nagy forgalom eredményeképen a tőzsde
irányzata sziláidon alakult A nagypapirok az utolsó
zárlathoz képest általában változatlanoknak mutatkoztak, kivéve a Cukoripart, mely körülbelül 15 százalékkal javította meg árfolyamát. A hitelpapírok nagyi észe
3o százalékos árjavulésra tett szert. Tulajdonképen a
közép- és kispapírok emelkedtek erősen. Ugyanez vonatkozik a vas- és bankpapírokra is, melyeknél az átlagos áremelkedés 3o—4o, egyes esetekben 5o—8o
százalékot tesz ki. Csak egy pár a magánforgalomban
túlhajtott értékben alakult gyengén az üzlet. Egyébként
majdnem az összes értékek emelkedtek. Zárlatkor a
hangulat rendkívül barátságos, a forgalom élénk, az
irányzat azonban nyitáshoz képest tartott.
A S z e g e d i Kézmfiveabank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
r/
T e r m é n y t ő z a d e i A mai terménytőzedén igen csekély forgalom mellett az árak gabonában 15oo, egyebekben 5oo—looo koronával olcsóbbodtak.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 k g - o s tiszavidéki
415Ü0-42Í 00, egyéb 41000-41500, 78 kg. os tiszavidéki
42000-42500, egyéb 4 1 5 0 0 - 42000, rozs 28000—29000,
takarmányárpa 28000- 29000, zat 43000—44000, tengeri
35000-36000, korpa 19500-Z0Ü00.

Értékpapírok vételét és eladását

és mindennemű t ö z t d e t

m e g b í z á s o k a t pontosan bonyolít It

Károlyi-utcai Kroó-Bank
Károlyi-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Telefon 9—78 és 12—SV
Az ADRIA biztosító társaság föügynflksége.

I H B I I T t l t Z C l T K O l l O W l i l t v t T I H ,
Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó: .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t.
Nyomja : Délmagyarorezág-nyomda, Szeged.

Minden szerdán
és pén eken
minden fajta kizárólag t i s z a i h a l kapható a
Rudolf-téli halcsarnokban. Telefon 14—64. 850

CEMENTCSERÉP

L e j m a i a a a b b áron veszek üres üveget, tollat,
bőrt, gyapjút, úgyszintén
férfi és női ruhaneműt.
R é v é s i , Hágj-udvar. 288
Konyha «ománcedé>
n y é k i telszerelések gyönyörű választékban Szántónál, Bérház, hatósági huscsarnok mellett.
903
ü v e g e t bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
2001

Clp0krém«l, fémtlszll161 legolcsóbban s a j á t
e d é n y e i b e szerezheti be
Mikszáth Kálmán-u. 24-26
laboratórium.
293

cégnél, Szent István-tér.
Több évi gyakorlattal rendelkező

295

Telefen 126.

banktisztviselő

mielőbbi belépésre magas fizetéssel és jutalékkal
felvétetik. írásbeli ajánlatok sz-mélyesen nyújtandók be. Belvárosi Bank és Kereskedelmi R.-T.
Kárász-u'ca 15.
294

Magyar Távirati Iroda
Kirendeltségek : Makó. Hódmezővásárhely,
Kiskunhalas, Kecskemét.

Kiskunfélegyháza
266

Kölcsönzsák

Bakay-nál

250

tllD-QTCfl,
P O L O S K A Sffi

legbiztosabb a Franki-féle
136
^
P O L O S K H - H A C r t G .
A petéket is kipusztítja, bútorokon nyomot nem hagy.
1 üveg 4 0 0 K, nagy üveg 7 0 0 K.
Kapható egyedül T R f f N K G F H I f A L gyógyszertárában S Z E G E D , Felsőváros, Szent György-tér.

Prima

boros hordók kaphatók

U n g h v á r y Sándornál

289
Nagykőrösön.
Levélbeli érdeklődésre szívesen válaszolok.

Hirdessen ebben a
rovatban 1

Bőrkabátok

féifi és női, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-u.
és Mars-tér sarok. Bőrruhagyár. Telefon: 14—73,
5—24.
n9
S z á n t é L a j o s gép* amaia
elsőrendű zománcedények;
háztartási, tisztogatási estközök üzlete Korzó Moziházban.
10S

955

fürdéshez és evezéshez legolcsóbbak

Komlósinál, Kölcsey-utca 3

Jobb mindenes szakácsnőt

keres fiatal házaspár augusztus l-re.
írásos ajánlatot „Állandó hely" jelige alatt a kiadóba kérek.
m

Magyar Hirdető Iroda
Szeged, Somogyi-utca II. Telefon 17-66.
Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz az összes
fővárosi, szegedi és vidéki lapok részére. 265

Hirdeíménn.

A Munkások Általános Fogyasztási S z ö vetkezete az 1923. évi julius hó 15 én tartott
közgyűlésének határozatából fvlyólag értesiti t.
tagja>t, hogy az üzletrészek névértéke 300'—
K-ról 3000 — K-ra emeltetett fel. Ennélfogva
felhívja t. tagjait, hogy a 2700 — K különbözetet legkésőbb szeptember 1-éig annál is inkább fizesse be, mert a nem Tize ők a tagok
sorából törölte ni fognak.
H z Igazgatóság.

174

Tőzsdepapirok

vétel,
eladá-

megbizást elfog-adKelenbank sára
T e l e f o n : 66

leggyorsabt an és legpontosabban közli helyben és vidéken

az áru- és értéktőzsde minden jegyzését
Fiók: Szeged, Somogyi-utca 11. sz.

házhoz
Zergeám

Strand trikók, nadrágok
és cipők

cement- és mosoik-lopok, valamint az összes
. építkezési anyagok beszerezhetők
783
L A N D E S B E R O c e m e n t á r n g y á r á b a n Szeged.

Budapesti
^
m
légszeszgyári I 1 U K S 4
kapható Bach Jenő és Testvére

Tellaf, bőrt magas árban

veszek. Hívásra
megyek. Hirschl,
utca 25.

5T8

^

^

m

Műszaki Részvénytársaság Fióktelepe

Szeged,
Tisza Lajos-körut 52.
Raktárról

Teleion 7-54.
szállit:

Armatúrákat, szivattyúkat, csőveket, fittingeket, gatter- és körfürészlapokat, szalagfürészeket. Motoros cséplőkészleteket és
mindenfajta gazdasági gépet, golyós
csapágyakat. Benzint, petróleumot és
amerikai kenőolajokat.
£»

T e r m e l ő

Szövetkezete

Szeged, Feketesas-u. 22. és Korona-u. 18.
Kéasit
a legmodernebb és legjobb kivitelben
szobafestést,
cimfestést, mázolást és butorfényezést.
Telefon: 9-42.
894

