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Megjött Friedrich Kemáltól.
Friedrich István hazatért kisázsiai kirándulásáról és megjelent a nemzetgyűlés folyosóján.
A lapok azt irják, hogy a képviselők nagy érdeklődéssel vették őt körül é s hallgatták elbeszélését kissé kalandos utazásáról. A messziről
jött ember tagadhatatlanul mindig érdekes, mert
tud olyan dolgokat mondani, amiket idehaza
nem ismernek. Még a napi politika apró kis
piszkossáeait se kell neki felkavarni, hogy érdeklődést keltsen a saját személye iránt.
Friedrich litvánnak kétségtelenül egyik jellemző tulajdonsága, hogy mindig bele tudja
állítani személyét az érdeklődés homlokterébe.
Az a mód, ahogy a lánchídi roham után belendült a Károlyi-kormány hadügyminisztériumának államtitkári székébe s ahogy a bolsevizmus
után miniszterelnöke lett Magyarországnak, minden bizonnyal némi eltérést mutat a sablonos
formáktól. A köznapi dolgoktól való iszonyodását mutatja az is, hogy mikor kezdett az iránta
való érdeklődés apadozni, hirtelen jogforrásé
lépett elő, a miniszterelnöki szék elhagyása után
ptdig mindig tudott gondoskodni róla, hogy
valamilyen módon és valamilyen okból megint
feléje terelődjék a közfigyelem.
Kemál pasa meglátogatása nem közönséges
dolog, különösen ha az utiprogramban szerepel
még külön szövetség megkötése az olasz Friedrich Istvánnal, ekinek történetesen Mussolini a
neve. Mindezeken az érdekességeken nem változtat még az sem, ha a kirándulás nem folyt
le egész programszerűen, ha Mussolini nem
mutatott hajlandóságot, hogy a szövetségi ajánlatra reagálón, ha a Kemálnak küldött díszkard útközben szőrén-szálán elkallódott és ha
a konstantinápolyi archimandrita nyilt levélben
kérdezte meg a „magyar keresztény nemzeti
párt" vezérét, hogy mit keres Kemál pasánál,
aki szövetségben áll Moszkvával, emberei pedig buzgón fogyasztják a kisázsiai keresztények
számát.
Friedrich István és Gömbös Oyula bizonyára
nem sok rokonszenvvel viseltetnek egymás iránt,
hisz Qömbös és a szegedlek boxolták ki Friedrichet a miniszterelnöki székből, viszont Friedrich mondott el egyes pikáns részleteket Gömbösék csoportjáról a királypuccs esetével kapcsolatban. Mindamellett a politikai pártállástól
függetlenül, lelki diszpozíció és gyakorlati eszközök tekintetében kétségtelenül erős rokonság
áll fenn közöttük. Éppen ugy lelki rokonság
kapcsolja őket együttesen Mussolinihoz, Kemal
pasához, a német Hsckenkreuzlerekhez, Winston
Churchilthez, az újságíróból lett angol tengerészeti államtitkárhoz és mindazokhoz, akik a háború és a háború után kavarodás idején fajsulyra való tekintet nélkül régi helyükből belekerüllek a politikának kellős közepébe. Gömbös Gyula egy önmagában ellentmondó kifejezéssel a nacionalisták
internacionalizmusának
nevezi ezt a lelki rokonságot. Mt a lényeget
másban látjuk. Ez a forradalomból kiemelkedett
újonnan érkezők elhelyezkedési törekvése a régi
rend visszaáliitóival szemben. Ugyanilyen lelki
rokonság állott fenn mindazok között is, akik
a francia forradalom lezajlása után Napoleon
rezsimjének ragyogásával borítottak fátyolt az
elmúlt napok emlékeire. Akkor is a nacionalizmus volt a jelszó, a lényeg pedig a napoleonkodás. Most azonban egy Napoleon nincs, tehát
Napoleont játszanak nagyon .sokan, szanaszét
mindenfelé a háborútól felkavart Európában.
Napoleon Egyiptomba ment, mikor Európában helyreállt a béke és attól kellett tartania,
hogy a békében megfeledkeznek róla. Hadsereget is vitt magával, hogy a piramisok alján
fegyverrel keresse a dicsőséget. Friedrich Istvánnak nem volt hadserege, tehát politikai vezéri minőségben csakdiszkardot vitt magával Angorába. A
feredzsés török asszonyok bizonyára megcsodálták kcrcsu alakját és igazat adtak a buda-

pesti szobaleányoknak, akik a Belvárosban a
szép Frtedrch Istvánt segítették megválasztani
a már néhai Wekerle Sándorral szemben.
Visszatérése u'án Friedrich István bizonyára a
keleti ut nimbuszától övezve fogja magát
belevetni
a magyar politikába,
amelynek
bizony nagy szüksége van komoly, megfomolt,
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higgadt é s következetes irányitókra. A hosszú
távollét ideje alatt felduzzadt energiák bizonyára
érvényesülni törekszenek s a gazdag tapasztalatok, melyeket a z m e t t , gazdag gyümölcsöket
is Ígérnek.
Egyelőre pedig elégedjünk meg a birrd.
M'gjfltt Friedrich Keroál>ól.

Huszonnegyedikén irják alá a keleti b é k é t .
A harmadik számú b zoltság, amelyben a keleti konferencia összes delegá usai reszt vetted,
a legtöbb kérdést jegyzőkfnyvi utón tárgyalja
le. A delegáció vezetői annak szükségét hangoztatják, hogy Törökors. ág amnesztiát ad on
az eltr enekült örményeknek, mire Izmed kijelentette, hogy a békeszerződés a ái ás i után az
amnesztiát tüstént kihirdetik. Azokat az örményeket, akik török áll mpolgárok akarnak lenni,
Törökország szívesen látja.
A pénzügyi bizottság ülésén Pellé tábornok
elnök elf hozta a s elvénykérdést és megjegyezte, hogy a szövetség-sek kénytelenek ragaszkodni *hhoz, hogy t ljesifs'k velük szemben az elvállalt kötelezettségeket. Törökország
késben áll, hogy közölje a török kölcsönpapi
rok tulajdonosaival a kamatfizetések módozatait.

A kamatfizetési bizottságban Montagna elnöklésével a háború előtti koncessziók ól felvett jegy őkönyvet fogadták el. A jipán delegátus közölte, hogy a koncesszióról felvett
jegyzőkön vet nem irja alá, mivel országa nem
érdekelt fél. A román és jugoszláv delegátus
később nyilatkozik e r b e n a kérdésben.
Montagna hosszabb beszédet mondott, amelyben közölte, hogy a békeszerződést
ünnepélyes
formák között 24-én irják alá.
Konstantinápolyból jelentik, hogy az általános
képviselőválasztások során Lati/e
Hannumot,
Kemal pasa jeleségét is megválasztották
képviselőnek. A kisázsiai konniai választókerületben
léptették fel Törökország ujjáieremtőjének feleségét és a választás egyhangú volt.

A külügyminiszter expozéja.
(A Szeged budapesti tudósítójától)
A nem- vissza alkoimányos életünk kellékeit. Ne fezetgyűlés mai üiesét fél 11 órakor nyitotta lejtsük, hogy a magyar nemzet Európának
meg Scitovszky Béla elnök.
egyik legrégibb alkotmányos nemzete.
Kiss Menyhért: összeférhetetlenségi bejelenMilitarizmus é s l e f e g y v e r z é s .
tést teszek az 1901. évi XXI. förvénycikk alap
Egy
másik
meglepő
vád is hangzott el, szinján Huszár Károy nemzetgyűlési )<épvi?elő, a
nemzetgyűlés alelnöke ellen, mert mint a köz- tén az ellenséges külföld eszmevilágából való.
munkatanács alelnöke, a Margit-sziget bérbe- Ez a vád (olvassa): „Magyarország mindenféle
adását amerikai benktőfcéseknek személyesen agrár és demokratikus jelszavak mellett kspiprotezsálta és azt kieszközölte. Kérem a H*zat, jaiisztikus és militarista irányt akar követni.
méltóztassék az ügyet az összeférhetetlenségi Annak ellenére, hogy megvannak kötve kezei,
<még erre tendál". Ez a vád, amely a külföld
bizottság elé utalni.
Huszár Károly: És ha Ön rágalmaz, levonja ellenséges köreiben legtöbbet akar nekünk
ártani, azzal akar vádolni bennünket a világ
a konzekvenciát ?
elölt, hogy békebontók vagyunk. Mindenki
Kiss Menyhért: Le.
tudja,
hogy a lefegyverzést
teljesen
végrehajHaszár Károly: Le fog mondani mandátutottuk, hogy hadseregünk
hiányosan
felszerelt
máról ?
35
000
emberből
áll,
hogy
a
kisántánt
fegyveres
Kiss Menyhért: Le.
majdnem
tizennyolcHuszár Károly: Ha kiderül, hogy aljas rá- ereje békelélszámunknak
szorosa.
Teljesítettük
a
békeszerződés
rendelgalom volt az egész, levonja a konzekvenciát?
kezéseit
a
lefegyverzés
tekintetében,
de
a
békeKiss Menyhért: Kikérem magamrak.
Az elnök Huszárt többszöri figyelmeztetés szerződés a lefegyverzésről a valóságban azért
után rendreutasítja, majd kijelenti, hogy az rendelkezik, hogy „az összes nemzetek fegyverösszeférhetetlenségi állandó bizottsághoz teszik kezésének általános korlátozása előkészíthető
legyen". Ezzel a szerződési kötelezettséggel
át az ügyet.
^
szemben szomszédaink nem hogy csökkentették
Daruváry a külpolitikáról. volna fegyveres erejüket, hanem egyre növelték
Ezután Daruváry Qéza szólal fel. Az indem- és erősítették. 1918-ban Cseh Szlovákia h a d nitási vita során reflektálni akarok a felszóla- serege 4 0 0 0 0 ember volt, ma 200 000. Jugolásokra, amelyek külügyi kérdésekkel foglalkoz- szlávia hadserege 1919 ben 60 000 ember volt,
tak. A világháború előtt Európában a nemzetek ma 200000. Romániáé 1918 ban 125.000, ma
külügyi vona'kovásában bizonyos stabilizálódás 220 000 ember. Ilyen körülmények között nálunk
urahodott. Ma Európában egy még kialakult militarizmusról beszélni, azt állítani, hogy a mi
formában lévő nemzetek helyezked'ek el, uey militarizmusunk akadályozza a jó viszonyt szomhogy egyes nemzetek sorsa sokkal inkább függ szédainkkal, igazán fejtetőre állitott dolog. A
a külügyi helyzettől, mint a háború előtt. Kü- helyzet annál is inkább súlyos, mert az erősebb
lönösen áll ez a magyar nemzetre. A kritika felek erősebb voltuknak tudatában vannak és
főként azon a téren mozgott, hogy a szomr,!éd arra ragadtathatják magukat, hogy szerződési
államokkal nem vagyunk jó viszonyban. Több kötelezettségeiknek ne tegyenek eleget, másfelől
variációt hallottunk, hogy a külpolitikánk állí- a szerződésen túlmenő követeléseket támasszatólagos sikertelensége és különösen a szomszé- nak. A magyar kormány a szövetségesekhez
dokkal való viszony ki nem elégítő volia onnan ! intézett jegyzékében kiemelte, hogy
elutasítja
magyarázható, hogy azok demokratikus álla- | magától az agresszivitás minden gondolatát és
mok, mi pedig nem vagyunk
demokratikusak. a helyzetből kivezető utat nem saját hadseregéEz a felfogás minden irányban teljesen alap- nek fokozásában, hanem abban látja, hogy a
talan. Csodalom, hogy azok a vád i' :lh ng trianoni szerződés szellemének és betűjének
zottak, hiszen a nemzetgyűlés a nemzet
u - megfelelően a többi állam fegyverkezése is
rénitásának letéteményese, teljesen d e ok; -'iku?, r oriatoztassék.
széleskörű választójog alapján ült össze és
ebben a nemzet valamennyi réle^e k p o \ ;
A kisántánt é s a belügyeink.
van. Nincs szükségünk arra, hogy t a n u j u i
Voltik olyan kijelentések is, melyek buzdímásoktól, hogy milyen eszközökkel S z u e z e k tást adtak az olyan törekvéseknek, melyek bel-
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politikánkba való beavatkozást akarnak. Az
ilyen megnyilvánulások közel járnak ahhoz,
hogy elismerjük valamely külhataiom jogát
belügyeinkbe való beavatkozásra. Több képviselő volt, aki ezt a tételt felállította. A baj
az, hogy ha valamely nemzet lemond arról,
hogy önmaga döntsön afelett, hogy milyen
kormányt és milyen kormányformát válasszon
magának, akkor lemond önrendelkezésének legelemibb követelményeiről. Amely nemzet lemond
erről, az önként töra magát a szabad, független nemzetek sorából, önként helyezi magát
idegen befolyás, idegen hatalom alá. A vita
során felhoztak egyes incidenseket, apróbb
körülményeket, melyek a szomszédokkal való
megegyezést gátolják. Az SHS királyság külügyminiszterének eg>ik beszédét is felemlítették
az internálások ügy bm. Erre vonatkozóan felvilágosításokat kértek. Biztosithatok mindenkit,
hogy a kérdéses internálások ügye nem lesz a
két ország közeledésének akadálya. Megállapításaink szerint az internálótáborban nem mint
állították 140, hanem 19 szerb horvát-szlovén
állampolgár van. Általában azonban kifejezést
kell adnom annak a meggyőződésemnek, hogy
ilyen, a politika nagy menetére nézve teljesen
alárendelt jelentőségű kérdéseken
múlik a
megfelelő szomszédi viszony létesítése. H i a
két állam között meg van a szándék a jobb
viszony létesítésére, akkor ily incidensek maguktól találnak kielégítő megoldásra. A többi
szomszédállammal ez az ut sokkal nehezebb és
fáradságosabb. Valamennyi szomszédállamunknak felkínáltuk azt, hogy ne csak a gazdasági,
hanem az összes közöttünk rendezésre váró
kérdéseket megtárgyalják és rendezzék. Romániával és Szerbiával még tárgyalásokba
sem
tudtunk bocsátkozni. Csehországgal több irányban voltak tárgyalásaink, melyek bizonyos eredményre is vezettek. Ezzel szemben azokban a
kérdésekben, melyek éppen a politikai viszony
megrendszabályozása szempontjából a leglényegesebbe*, még a tárgyalási alapot sem sikerült
megállapítani, egyes részeket viszont még a
tárgyalási anyagba sem siketült felvétetni. Az
első csoportba tartoznak az állampolgárság és
a tisztviselői nyugdij kérdése.
A megegyezés ú t j á r a kell térni . . .
Remélni akarom, hogy a szomszédoknál is
meg van a meggyőződés arra, hogy keresni
kell a velünk való megegyezést. Tudatára kell
julniok annak, hogy semmiféle politikai rendszert tartósan nem lehet nemzetiségi elnyomásra,
sem katonai erőkre épiteni. Ezekből következik,
ho.;y a Duna medencében élő nemzeteknek,
melyek gazdaságilag és kulturális téren egymásra vannzk utalva, a megegyezés útjára kell
tirniők. Tudom, hogy ennek a politikának kiépítéséhez idő kell és hogy azoknak a kérdéseknek nagy komplexuma, melyeket a politika
felölel, csak fokozatosan oldható meg. Nem
szolgálja tehát a valódi megértés politikáját az,
aki halasztást nem tűrő kérdések megoldását
más természetű kérdések megoldásától teszi
függővé. Ilyen halasztást nem türö kérdés a
mi kölcsönünknek, illetve a zálogjogok
felfüggesztésének kérdése, melynek megoldása előfeltétele gazdasági és pénzügyi életünk sértetlen
fennmaradásának. (Helyeslés).
A kölcsön ügye.
Remélem, hogy a szomszéd államok kormányai is be fogják látni, hogy saját legfontosabb
gazdasági érdentík is megkívánja, hogy a magyar gazdasági élet a kölcsön révén szilárd alapot nyerjen. Egyes nyilvánosságra jutott kijelentésekből azt látom, hogy a cseh kormány
immár elérkezett ehhez a meggőződéshez és
remélni akarom, hogy a nyugati hatalmak, melyek meggyőződtek erról, hogy KOzép-Európa
szanálá ához kölcsönügyünk mielőbbi megoldása szükséges, befolyásukat fel fogják használni szomszédaiknál arra, hogy a gazdasági
kérdést gazdasági szempontból iiéijék meg és a
kérdés sürgős megoldása elé ne gördítsenek akadályokat. A magyar nemzet ebben a tekintetben jogos
várakozással tekint a nyugati nemzetekre. Mi
Középeurópa szanálása érdekében megtettük
azt, ami rajtunk állóit. Gazdasági erőnk azonban a háború, n forradalmak, az idegen megszállás és a területi megcsonkítás folytán kimerült és a békeszerződés rendelkezéseinek
következtében csak idegen segítséggel állíiai
h lyre. A magyar nemzet tehát méltán elvárja,

hogy a nyugati nagy nemzetek, amelyek a békeszerződésért felelősek, nem tagadják meg a
nemzettől azt a támogatást, amelyre annak a
gazdasági összeomlástól való megóvás érdekében szüksége van. Nem kétlem, hogy ez a segítség nem fog elmaradni, csak ismét fel akartam hívni az érdekelt kormányok figyelmét
erra, hogy minden késedelem csak nehezebbé
teszi a segítséget.
Mindenki elvesztette bizalmát
az állam pénzében.
A következő szónok Czettler Jenő: Reflektál
a külügyminiszter szavaira. Megnyugvással hallotta, hogy külföldi relációink javulnak. Minden
győztes hatalomnak be kell látnia, milyen pusztítást jelentett öt éven át 30 millió embernek
a produktív munkától való elvonása, majd a
békeszerződések kíméletlen alkalmazása, mely
Keleteurópának 300 millió termelőjét zárja ki
a világ termelésébe való bekapcsolódástól.
Az indemnitásra tér ál. A kormány politikájában nem helyesli, hogy még nem terjesztett
be költségvetést. Gazdasági életünknek egyik
legsúlyosabb baja, hogy hiányzik az állandó
értékmérő. Mindenki hitel u'án törekszik. Ez
természetes is, mert amikor visszafizeti az', csak
felét, vagy tizedrészét fizeti vissza. A pénzügyminiszter ezt nem/e i ajándéknak nevezte. Azonban szabad-e egy leromlott országnak ilyen
nemzeti ajándékokai osztogatnia.
A kormány pénzjaviló intézkedéseivel foglalkozik. Ma mindenki elvesztette bizalmát az
állami péni iránt és minden termelő különböző
gazdasági pénzt teremt.
Mezőgazdasági hitel nélkül nincs többierme| lés. A Jegyintézet hitelnyújtásában fontos, hogy
ne egyes birtokosokkal lépjen érintkezésbe, hanem a birtokosok szövetkezetével. Iparkodjék a
kormány a jelzálogleveleket varolizálni.
Ulain . . .
Propper Sándor: Követeli, hogy Uiain Ferenc
24 óra alatt nyilatkoznék ceglédi beszédében
hangoztatott vádjairól és ha vádjai alaptalanok,
akkor Ulainnak nincs helye a nemzetgyűlésen,
ha pedig bebizonyosodnak, akkor hagyják el a
nemzetgyűlést azok, akik részvényeket kaptak.
A pénzügyi tanács működésével foglalkozik.
Kifogásolja, hogy a pénzügyminiszter az indemnitást megelőzően nem tartolt expozét.
Elnök az ülést 5 percre felfüggeszti.
Szünet után Propper folytatja beszédét: Hibáztaija, hogy a munkásságot súlyos adókkal
terhelik meg, amilyenek a forgalmi adó, a
kincstári haszonrészesedés és a fogyasztási adó.
A nuuerus c'aususról azt mondja, hogy a zsi-
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dóság annak nem vallja kárát, mert a zsidók
ma is járatják gyermekeiket iskolába.
A házszabályrevizió nem állítja vissza a
parlament tekintélyét. Nem ismeri a kormány
programját. Nem bánná, ha jobboldali politikát
folytatna a kormány, csak mondja meg, mit akar.
A devizaközpont a leglehetetlenebb intézmény.
Kifogásolja a nagycimletü államjegyeket, majd
a gyülekezési és egyesülési jogról beszél. A
béregyeztelő hivatalok felállítását, a bértörvény
revízióját sürgeti. Beszél az iparfelügyelet kérdéséről, a sztrájkjog szabályozásáról, a kollektív
megállapodásról és mindezekről törvényjavaslat
beterjesztését sürgeti. Ezirányban határozati
javaslatot is nyújt be.
Ezután az elnök az ülést délután öt óráig
felfüggeszti.
Délután Propper Sándor folytatja a délelőtt
félbenhagyott beszédét. Hangoztatja, hogy a
szociálpolitika teljesen el van hanyagolva. Sem
öregkori, sem baleset esetén való biztosítás
nincs. Sürgeti az egységes szociális biztosítás
reformját. A gazdasági cselédek részére semmiféle biztosítás nincs. A munkásbiztositók és
pénztárak gazdasági bevételeiről statisztikai
adatokai olvas fel. A bányamunkások biztosításának ügye szintén nem áll jobban. Határozati
javaslatot nyújt be: Uiasitsa a nemzetgyűlés a
népjóléti minisztert, ho^y a már beterjesztett
munkásbiztositó törvényjavaslat mellőzésével uj
általános szociális biztosító kódexeket terjesszen
a nemzeigyülés elé. Ha a munkásságnak képviselete lett volna a parlamentben . . . (Sztan•
kovits: Hál jobb dolguk van a munkásoknak
most, mert maguk itt vannak? Klárik'. Majd
meglátjuk a végén. Bogya János: Veszedelmes
a demagógia, de visszateié sül el a fegyver.
Nagyatádi P/opper felé: Különb munkás voltam, mint ön.)
Propper: Ha a demokráciát szegezik neki a
bolsevlzmusnak, soha nem fog felülkerekedni.
Hosszas vitatkozást folytat az egyes közbeszólókkal. Az indemnitást nem szavazza meg.
Eckhardt Tibor személyes kérdésben * szólal
fel. Propper délelőtti beszédében jónak látta,
hogy egy előliem teljesen ismeretlen bécsi lapnak egy cikkét olvassa fel, mely szerint ő
(Eckhardt) valami Feingold nevü emberrel
közös üzleteket folytatott volna. Ünnepélyesen
kijelenti, hogy Feingold nevét Proppertől hallja
először életében, fogalma sincs, ki ez az egyén,
ProbperneSr ez a hitsorsosa.
Propper Sándor személyes kérdésben: Az
illető kérdés magyar lapban is megjelent,
indítsa meg Eckhardt a sajtópert, ha ezt megteszi, nyilvánosan is hajlandó neki elég ételt
adni.

Ulain Interrexim-, MFTR-vádjai.
j Ezulán Ulain Ferenc szólal fel: Ceglédi be- j történt, hogy a többségi oldal egy tekintélyes
I szédével kapcsolatban Pakots Jóssef azt ki- tagja (Szomjas Gusztáv: Nevezze megl Klárik
i vánta, hogy konkretizálja ceglédi beszédében Ferenc: Ez már a negyedik tekintélyes ur.)
| emelt vádjait. A konkrét ügynek a tényálása a
Ulain: Nem akarom azokat megnevezni,
következő:
de remélem, hogy az illetők jelentkezni fognak.
Junius hó 1-én a budapesti tőzsdén a Ma- Az Általános Hitelbank egy tekintélyes tagja is
gyar Általános Hitelbank két értékpapírt veze- kijelentette, hogy ennek a két papírnak a betett be, az MFTR-t és az Intem ximet. Az vezetésével kapcsolatosan körülbelül 300 millió
egyiknek ^6000, a másiinak 2000 korona volt korona jutott a kommitenseknek és a közéleti
a kezdő árfolyama és ugyanazon a napon az szerepiésü férfiaknak. Egy képviselő úrtól érteegyik 80.000, a másik 50.000 koronára emel- sültem, hogy ő kapott Interrexim- és MFTRkedett. A magyar tőzsdeszabályok értelmében, papirokat. A levélben, amelyet a Magyar Áltaamikor valamely értékpapiros
árfolyamában lános Hitelbank küldött neki, ez állott: Érteilyen aránytalanul nagy az ugrás, az illető sítjük, hogy megbízásából vettünk az ö n réértékp.apiros forgalmát be kell szüntetni. Ez szére ilyen és ilyen papírokat, ilyen és ilyen
nem tö tént meg. Ju iius hó 25 én egy másik áron és eladtuk ilyen és ilyen áron, a különpapiros is csinált ilyen karriért. A dorogi bözet ennyi. (Nándssy Sándor: Az előző levél,
Gummi, melyet 6000 koronás kezd 3 árfolyam- hog/ szólóit? Tdlán ö.i is érdekelve van?
mal veze'tek be és még ugyanazon a napon N gy zaj I) A kép/iselö ur azt mondotta, hogy
30.000 koronára emelkedett. Az MFTR és az az egyik papiroson félmillió, a másik papiroson
Interrexim papírok bevezetése után sajnálatos pedig egymillió volt a nyereség. Minthogy ö
hirek kezd ek keringeni a városban és a képvi- semmilyen véte i megbízást nem adott a bankselőház fo yosóin. A nemzetgyűlés egyik tekin- nak, visszaküldte a levelet. A maga részéről
télyes tagja azt mondotta, hogy a Magyar i elintézte a dolgot. Egy másik közéleti faktor
Általános Hitelbank tekin'élyes tőzsdei nyere- említette, hogy neki is küldtek ezekből a paségekei juttatott egyes közéletü szerepiésü em- pírokból, de ő szintén visszautasította azokat
bereknek az említett részvényekkel kapcsolat- és egy társaságban, ahol ezl az ügyet szóvában. Két nap múlva egy másik képviselő tették, 12 en állottak fel és jelentették ki, hogy
jelent meg ugyan ezekkel a hírekkel. (Nagy ilyen papírokat kaptak, de mindannyian viszzaj a kormánypárton. Neveket kérünk!) Meg szaküldték. Ebből azt a következtetést kellett
kell állapítani, hogy a párt plénuma előtt és ía levonni, hogy oit, ahol ilyen akció magindult,
nemzetgyü ésen nem esett szó erről a kérdés- vannak olyanok is, akik elfogadták ezeket a
ről. Bizonyos körökben mégis sokat meséllek papírokat. (Nagy zaj a kormánypárton. Konkréa dologról és a folyo ón sem volt ismeretlen, tursokat, neveket kérünk 1) Érdeklődtem, hogy
hogy ilyen hirek keringenek. Abban az idSben vannak-j olyanok is, akik az ilyen papirokat
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elfogadták, természetesen egy ilyen kutatás
nem oly könnyű. (Ösíör József: Mint a vád
megkonstruálása.)
•,
Ulain Östör felé: Talán ón is érdekelve
van?
Fábián: Az egész képviselőház érdekelve van,
Ulain: A nemzetgyűlés segédkezzen nekem
ebben az ügyben, az igazság felderítése érdekében, ba állitásom nem bizonyul valónak, levonom a konzekvenciát, de egyes képviselők
kipicézésével BZ ügy nincsen elintézve. Azt kell
megállapítani, van-e itt lekötelezési rendszer,
amit a bankok vezettek be abból a célból, hogy
közéleti szerepiésü férfiakat lekötelezzenek. Ezért
már most indítványozni
fogom,
küldjön ki a
nemzetgyűlés
parlamenti
bizottságot
az ügy
megvizsgálására.
(Rassay:
Az ön szava nem
elég súlyos arra, hogy ilyen bizottságot küldjenek ki.)
ö t perc szünet után Ulain Ferenc folytatja:
Semmiféle olyan okot nem adtam, amelyből következnék, hogy nem vontam volna le a konzekvenciát, helytelen cselekedetem következtében. Parlamenti bizottságot kell kiküldeni
azért is, hogy megállapítsák, hogy a bankok
valami rendszeri követnek-e a lekö'elezés politikájában, mert tény, hogy tisztességes emberek felháborodnak azon az ajánlaton, hogy Magyarországon igy próbálják őket lekötelezni. A
parlamenti bizottság kiküldése szükséges annak
megállapítására, hogy kik állanak összeköttetésben a bankokkal, amellett, hogy vagy valamely mitmz'ériumban, vagy a nemzetgyűlésen
is vannak, ő t nem érdekli egyes hitvány emberek cselekedete, őt az ország érdekli. Azt kell
megállapítani, ig&z e, amit minden bankfiu beszél, hogy a bankok vezetősége tartja kezében
a magyar közéletet. Meg kell tudni, igaz-e,
amit Pikler mondott, hogy nem Bethlen István
parancsol Magyarországon, hanem Ullmann
Adolf és Weisz Fülöp.
Az elnök figyelmezteti Ulalnt, hogy maradjon
a személyes felszólalás keretében.
Uiain: Az indemnitási vita során majd elmondja, amit a kérdéssel kapcsolatban a nemzetgyűlés elé akar tárni, de felkéri a nemzetgyűlés tagjait, segítsenek neki, annak megállapításában, igaz-e, hogy itt lekötelezéri rendszer
van é3 csakugyan vannak egyének, akiket a
bankok leköteleznek.
f i z IgazeágűgyminUzter Ulain vádjairól.
Nagy Emil igazságügyminiszter: Ulain Ferenc Képviselő ur a minap Cegléden elmondta,
hogy a kormány és a nemzetgyűlés egyes tagjú
között egy előkelő pénzintézet részvényeket
osztott szét, amelyek nagy nyereséget hoztak.
Amikor ezt halló.tam, hivatalomból kifolyói-g
azonnal meg akartam indítani a bűnvádi eljárást,
a kormány és a nemzetgyűlés megrágalmazása
miatt. Nem volt azonban a kezemben a hiteles
szöveg, melyből megállapítottam volna, mit
mondott szórói-szóra a képviselő ur. Már pedig ily dolgot ennek megállapítása nélkül birói
eljárás tárgyává tenni nem lehet. Erre odamentem Ulain Ferenchez a folyóson, mondja el
nekem, mit mondott Cegléden és tudni fogom
a kötelességemet. A képviselő azt mondta, hogy
most nem mondja meg, de a mai nap
folyamán elmondja a Házban. Azt, amit itt elmondott, kénytelen vagyok annyira zavarosnak
jelenteni ki, hogy ezen az alapon nem
tadom
megállapítani, mikép alkossak magamnak Ítéletet.
Beszéde első részében az egész kérdést atcsusztatta a kormányról és a nemzetgyűlésről egye*
megtévedt képviselők személyere. Beszéde végén
azt a borzasztó álliiást kockáztatta meg, hogy
a kormány egész politikája azon alapszik, hogy
a bankok lekötelezik a közéleti tényezőket.
En
tehát tudomásul veszem, hogy Ulain azt mondotta, hogy a kormánynak és nemzetgyűlésnek
nyilván a többségnek a politikája azon sarkailik, hogy a bankok közéleli tényezőkkel szemben ilyen lekötelezést gyakorolnak. Amennyiben
nem hajlandó e borzasztó gyanusitá3 vádját
még ma este leemelni a nemzetgyűlés összességéről és nem hajlandó megnevezni az illető
képviselőket, akikről tudomása van, kénytelen
vagyok arra kérni a nemzetgyűlés elnökségét,
eszközöljön ki számomra felhatalmazást,
melynek alapján a nemzetgyűlés
megtámadott
becsülete ériekében az eljárást
megindíthassam.
Ezután Rassay Károly szólalt fel: Ui&in Ferenc ahelyett, hogy kötelességét teljesítette volna
és vádjait bizonyította volna, azzal állt elő,
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hogy s z e r e n ü i k mi bizonyítékokat Ulain képviselő ur mondia meg, mit akar eszel mondani:
.Hogy jó lesz Rassaynak óvakodíii." ÁUjon elő
vád tikkal Ulain é s t n bizonyítani nem tud, akkor
nincs többé helye itt a nemzetgyűlésen.
Ulain Ferenc: Cegléden a következőket mondottam : Csak olyan pénzügyi politika mellett
történhetett meg az, hogy Magyarországon a
Hitelbank, amikor két papirost bevezetett a
tőzsdén, akkor közéleti férfiak és képviselők
között, azonkívül kommitensei között háromszázmillió koronát osztott ki nyereségként. Tehát abszolúte nem igaz, Ingy azt mondottam
volna, hogy a nemzeígyülé&nek osították ki, de
azt mondottam, h » v k o m ^ snseknek, azonkívül képviselőknek j s k* <
szereplést betöltő egyéneknek 0 / "tták
Nagy Emil igazságit y ínigfter újból felszólal: A parlamenti b!>o irág nem rendelkezik
kényszerítő eszközöd . A perlamenü bizottság
szenzációhajhászást é posványositást jelent. A
nemzetgyűlési képviselőnek apostolnak kell iennie, aki védi az ország és nép érdekeit.

Ezután az elnök napirendi indítványt tesz
és a legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor lesz.
Interpellációk.
Ezután Kabók Lajos terjeszti elő interpellációját egy titkos rendeletről, amely megtiltja
a vörös zsebkendő és a vörös szegfű viselését.
Baticz Gyula kérdi a belügyminisztertől, hogy
kiadtak a rendeleiet, mely szerint a piros szegfű
és a piros zsebkendő viselése megvan tiltva.
Peyer Károly: Kérdi, van-e tudomása a belügyminiszternek arról, hogy 1923 junius hó
15-én Salgótarjánban az ottani csendőrfőhadn?gy parancsára súlyosan bántalmazták a salgótarjáni szociáldemokrata helyi csoport elnökét, pénztárosát és az egyik budapesti kiküldöttet. Hajlandó e sürgős vizsgálatot elrendelni
és a bántalmazást elrendelő főhadnagyot megbüntetni.
Horváth Zoltán Fólhi Vilmos ceglédi esetét
teszi szóvá.
A mai ülés éjjel háromnegyed 12 órakor ért
véget.

A Tábla helybenhagyta Égető Imre életfogytiglani büntetését
(A Szeged tudósítójától ) Emlékezetes még
az a n»gv port felvert bünügv, amelynek szereplői Égető Imre, Sándor és Jinos földmivesek
még 1922 szephmber 24 érői 25 re virradó éjszakán vásárhelyi tanyáján meggyilkolták é ;
kirabolták Szőllősi Imre gazdálkodót. A bünügyben a szegedi törvényszék Wiid-íanácsa
februárban megtartotta az első tárgy a s t , melynek alkdmá h ól a törvényszék Égető
Imrétszándékos emberöléssel párosult rablás bűntettében
mondotta ki bűnösnek és ezért őt életfogytiglan
tartó fegyházra Ítélte. Égető Jánost tizenöt évi,
Égető Sándort pedig öt évi fegyházra itelte a
törvényszék, mivel a bünsegédi bünrészességben bűnösnek találta őket.
A bűnügy felebbezés folytán a királyi Táblára került, ahol ma tá gyalta az ügyet dr.
Ringhoffer Lajos Ítélőtáblai biró tanácsa. Égető
I n r e védelmét dr. Reich Zolián, Jánoséi dr.
Darvas Károly, Sándoréi pedig dr. Marton József ügyvédek láttán el. A vádat dr. Boross
Dezső főügyészhelyettes képviselte.
A délelő ti tárgyaláson a vádlottak személyi
adatainak felvétele után dr. Meszlényi
Anial
előadó részletesen ismertette a februári törvényszéki tárgyalás anyagát. Ismertette a gyilkosság
elkövetését, mely szerint Égető Sándor néhány
nappal előbb közölte testvé eivel, hrgy az alig
husz percnyire levő S2ŐI ősi tanyán mintegy
háromszázezer koronát tartogat a Szőllősi*házaspár, amelyet könnyű szerrel meglehetne szerezni. Ebből a célból a rablásra kiszemelt napon É^elő Sándor megvizsgálta a Szőllősitanyát és ebban állapodott meg testvéreivel,
hogy amint a teljes sötétség beáll, oda lopódznak a tanyához és megszerzik a pénzt, amit
háromuk közölt egyenlően felosztanak.

Dr. Boross Deziő főügyész ezután elmondotta
vádbeszédét, melyben a büntetés fölemelését
kéri, mivel az Égető-testvérek előre megfontolt
gyilkossággal párosult rablás bűnét követték el.
Dr. Reich Zoltán, az elsőrendű vádlott, É^e ő
Imre védője mondotta el azután nagyszabású
védőbe <ződét. Nagy koncepciójú, gyönyörűen
felépített beszédében bizonyítja, hogy védence
nem követte el az előre megfontolt
gyilkosság
bűnét, mivel testvéreivel abo^n állipjdott meg,
hogy csak kirab-.lják a Szöllösi-tanyát, a fejszéi és ásót csupán azért vitték magukkal,
hogy ha talán verekedésre kerülne a sor, ne
álljanak ké<zületlenül.
őt nem akarták megölni a Szöltősi házaspárt, erre semmi okuk
nem volt, csupán vagyonukat akarták megszerezni. Az emberölés csak azért következett be,
mert Szöllősi Imre ellenszegült
akkor, mikor
Imre és János éjféikor megjelentek a tornácon.
Szöllősi Imrénél is csak azért ölték m a g, mert
féltek attól, hogy föllármázza a környéket és
akkor ők veszve vannak. Igazságos Ítéletet kér.
Dr. Darvas Károly, dr. Mirton József, valamint dr. Szigeti Sándor védők csatlakoztak
Reich Zoltán fölfogásához.
A délutáni tárgviláson, — melyet hat óra
után nyitott meg Ringhoffer
Lajos elnök — a
tanács kihirdette itéte ét, mely szerint a Tábla
elfogadja a védelem álláspontját, mely
szerint
az Égető testvérek nem követték el a gyilkosságot előre megfontolt
szándékkal
és ezért a
Tabla őket oünösnek mondja ki csupán az
előre megf ntolt emberölés bűntettével párosult
rablás bűnében és ezért

Égető Imre életfogytiglani ítéletét
helybenhagyja.
Éíeiő János 15 évi büntetését
ugyancsak
Égető Imre és János a kérdéses estén meg
mig Égető Sándor
büntetését
is jelentek Sándor tanyáján,
feszét és ásót helybenhagyja,
szerezlek, majd 9 óra felé meg is indultak a öt évről nyolc évre emeli fel, mivel bűne közel
Szöllősi-tanya irányába. Itt sokáig kellett vára- áll a jelbujtás bűnéhez éi befolyást tudott gyakoznia Ege ő Imrének és J mosnak, mert a korolni testvéreire.
Viszmeg Pál és felesége bün'etését — akiket
tornácon fekvő Szöllősi Imre még sokáig hánymondott ki bűkolódott fekhe yén. Csak éjfél felé látták elér- a törvényszék orgazdaságban
azonban büntetésüket
kezettnek az időt, amikor leveiették csizmáikat és nösnek helybenhagyja,
kabátjaikat, a legnagyobb csendben közeltették felfüggeszti.
meg a tornácot és az ott mélyen alvó gazdát
Az Ítélet kihirdetését a vádlottak állva hallfejszével kétszer fejbeűtötlék. Mikor a zajra a gatták véüig, sáp dtak és mozdulatlanok.
helső szobából kijött Szö lősi Imréné, a két
Az ügyész felebbezést jelent be Égető Imre
Égető testvér a fejszével és az ásóval ugyan
és János terhére, mert a bíróság a terhelő
csak többször fejbeütötte, ugy hogy az ass ony adatokat melőzte. Semmiségi panaszt jelent be
azonnal összeesett, nem sokára pedig meghalt. a Viszmeg-házaspár terhére, az ítélet felfügEzután behatoltak a szobába, lázasan kutatni gesztése miatt. Dr. Reich Zoltán ugyancsak
kezdte-k a pénz után, azonban d cira annak, semmiségi panaszt jelent be, mivel Égető I nre
mellőzte.
hogy a házaspár tényleg tartogatott mintegy ügyében az alibi bizonyítást a Tábla
százhúszezer koronát, a nagy sötétségben
nem Dr. Darvas és dr. Marton semmisééi panaszt
találtak egybet,
mint Szöllősi
pénztárcáját, jelentenek be a minősítés miatt. Dr. Marton
amelyben 6400 korona volt. A rablás után ezután előterjesztéssel él. Nigyhatásu beszédésietve elhagyiák a tanyát, az uton felosztották ben kéri Égető Sindor szabad ábra helyezését,
a pénzt, mely után gondtalanul éltek, míg miután BzöKésétől nem lehet tartani, mivel
néhány nap múlva csendőrkézre nem kerültek. néey gvermeke van.
Dr. Ringhoffer Lajos ezután kihirdeti a tanács
Dr. Meszlényi Antal előadó ezután részi te«*n
ismerteti azokat a lopásokat, amelyeket az Égelő- h^ározatat, mely szerint nem helyezi szabadlábra
teslvérek a vizsgálat folyamán részben beval- Égető Sándort.
lottak, részben a detektívek kinyomoztak. Ma|d
Hét óra után kisérik ki a Tábla épületéből
a tanúvallomások következnek, végül a törvény- az összekötözött kezű Égető-test véreket Ezzel
szék ítéletét olvassák fel.
a bűnügy második fejezete bezáródott.

izeged, 192J ju ius 13.

SZEGED

Cigánypurdék zeneakadémiája a Stefánián.
(A Szeged tudisitójdtól.)
ö t füstös képű,
öklömnyi cigányrajkó guggol a Kass-kávéház
lerassza elölt, a Stefánia kerítésén. A gáz- és
villanylámpák sárgászöld
fénye darabokban
hull rájuk a sürü lombokon keresztül, fekete
gyémánt szemük — tiz fürge szentjános bogár,
— elevenen, lázasan villog a félhomályban.
A sétáló legények, lányok szelíden végigsimogatják őket mosolygásukkal, néhány csavargó
pyerkőc bámuló szeme mered rájuk. Károlyi
Árpád bandájának muzsikája lágyan ömlik el
a fák fölött és rithmikusan megrezegteti a faleveleket. Újszeged felöl virágillatos frissességet
lehel a Tisza a fülledt város hőokádó házai
közé. Valami messze torony harangja nagy álmosan kondit tizenegyet.
A fekete rajkók feszülten fülelnek a sötét
fák alatt. Szemükkel, fülükkel, szájukkal isszák
a zenét, amely diadalmasan röpül föl a kávéház fényárban uszó terasszáról. Erőlködve szorítják állukhoz kopott hegedűjüket és a kávéházi banda muzsikájából eloszlott akkordokat
buzgó igyekezettel próbálgaják a gyanúsan
hangolt húrokon. A hegedűt nem rájuk szabták,
karjuk alig éri el a végét, fejük, válluk hátrafeszül.
A rajkók tanulnak. Titokban, lopva lesik el
a „slágereket", hogy nappal végi*cincoghassák
az uicákat, a korzót, a Stefániát, Újszegedet és
a Qedót. Művész fiókák, lazult erkölcsi érzéküek, mert hiszen ugy lopkodják össze a nagy
tudományt azoktól, akiknek Vin, de akik sokkal büszsébbek már, semhogy a kezdőknek is
juttassanak belőle valamit. Elfelejtették már,
Ingy valamikor ők is igy indultak, hogy ők is {
mohó arccd kullogtak a nagy banda után és
boldogan segítettek hajnalfelé a nagybőgősnek,
aki bz éjszakai dorbézolás mámorának sutya
aUtt bizonytalanul cipelte óriás hegedűjét és
nagy kat rúgott a lábatlankodó purdékon. A
felnőttek, a beérkezettek mindig lenézik a kicsiket, a járni tanulókat, taían ösztönszerűleg
ezztl bosszulják meg Baját indulásuk kétségbeesett gyámohaiansá^át. Kínlódtak ők is, kínlódjon hát mirdenki. ÉS ebben van is nemi igazság. A kínlódás, a harc kikristályositja a képességeket és annyit kristályosít ki, amennyit
fizikailag lehetséges.
Az öt cincogó cigányrajkó közül ki tudja,
hányban rejtőzik Dankó Pista szelleme, aki biztosan itt kóvályog valahol a Tisza pariján, a
susogó lombok között. Szeretettel igazi ja a húrokon tapogatózó, aptó gyerekujjakat és csodálatos melódiákat suttog a zenere szomjas fü«
lekbs. Éppen az ő nótáját húzzák:
„Most van a nap lemenőben ..."
A rajkók arca felragyog a gyönyörűségtől. Ezt
a nótát már régen tudják és biztos vonóval kisérik a kávéházi banda muzsikáját. Egyik egy
fii hanggal lejebb, a másik feljebb, de hát kicsire nem nézünk. Azlán ismét egy Dankó nóta
röppen föl a hangulatos éjszakába:
„Mig azt mondják, nincs Szegeden boszorkány".
A sétáló lányok, legények szive halkan járja
tőle a csárdást, még a lombok közül bekukucskáló csillagok is a nóta ritmusára kacsintgatnak.
Most szünet következik. Fönn a terrasszon
hajlongva tányéroz az egyik civilizált füstős. Az
asztalok felett diszkréten csendülnek össze a
gyöngyöző tartalmú poharak, a pincér bekiáltja
a kassza felé: 'gylivegpezsgő.
Künn, a fák kihajló lombja alatt fel és alá I

M i r é k
hullámzik a sétáló tö neg. A rajkók pedig, mint
Ji
a diákok a tízperces szünetben, fához támasztAnglia megegyezési javaslata.
ják a fíegedüjüket és vidáman hancúroznak a
A Matin londoni tudósítása szerini Anglia
földön. Kergetik, püfölik egymást, bukfencet
jsvasolni
fogja a megegyezési, a köveikező ponhánynak, szélesre húzott szájjal nevetnek, de
amikor a prímás odabenn a kávéházban kicsalja tok figyelembe vételével.
1. A francia-belga megszállás a passzív elaz első hangot a hegedűjéből, már ismét ott
lenállás
megszünteiáse után láthatatlanná válguggolnak a helyükön és komoly arccal lesik,
jék.
2.
A megszálló csapalok nyomban való
várják a zenét.
visszavonása, mihelyt Németország fizetési köRossini Teli Vilmosának egyik részlete csendül telezettségeit biztoaitja.
fel, amelyben a pásztorsip szelíd hangja olyan
meghatóan hal bele a közeledő katonák diadal— Ismét drágít az á l l a m v a s ú t . . . A
masan felharsanó indulójába. Az öt müvész- Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar korona
csemeie, ugy látszik, nem ismeri a daiabot. fokozatos értékcsökkenése, a vasúti üzemanyagok
Azt gondolják, valumi uj sláger és ijedten kap- nagymérvű drágulása és a személyzeti illetmékodnak a gyorsan elröppenő akkordok
után. nyek emelkedése arra kényszeritette az államEgyik-másis elcsíp egyet éi kipengeti a hege- vasutakat, hogy díjszabásukat folyó évi julius
dűjén. Az ismétlődő motívumokat mind az öt 25-től felemeljék. Az államvasutak a személymegtanulja, de mire elhal a zene ott benn a forgalomban a menetdijat 100 százalékkal, a
kávéházban, a rajkók bután bámulnak egymásra. poggyász- és expresszáru viteldijakat 50 száza— Mi a fene vót ez — böki a hegedül egyik lékkal emelik fel. A legtöbb es legfon osftbb
a szomszédja felé.
közélelmezési és szükségleti cikknek vasúti
— Tudja dz erdeg . . .
szállításánál sokkal kisebb százalékát fogják az
A nagy találgatásban még a szünet örömei- áru értékének beszedni, mint eddig. Az uj vasúti
ről is megfeedkeznek, csak akkor térnek ma- tarifa folyó évi julius 25 én lép életbe és
gukhoz, amikor rázendítenek a cigányok a leg- részlete a Vasúti és Közlekedési Közlöny folyó
diadalmasabb „Óh bajadérom"-xa. A purdék hó 20 án megjelenő rendkívüli számából leszmegkapják gyorsan a vonót és mindjobban nek kivehetők.
nekibátorodva nyeggetik a bájadért. A legények,
— A birói éa ügyészek Szegeden tartják
lányok szive most már nem csárdást dobog, tneg kö/gyülésüket. Az ország birói és ügyészi
hanem vatemi nagyszerű limonádéban úszkál. egyesülete ebben az évoen Szegeden rártja
Dankó P sta szelleme pedig ijedten rebben meg évi rendes közgyűlését. Értesülésünk szeföl és vsszamenekül a márvány Dankó hideg rint a közgyaiéi szeptember utolsó napjaiban
kebelébe. A rajkók azonban boldogan húzzák, lesz amikor az ország egéss területéről számos
mert hát első a kenyér, a sláger kenyeret je- biró és ü.yész jön Szegedre.
lent, a bajadér sláger, az elérzé eryeddt varró— Marconi legújabb találmánya. Nemrég
lányok szívesen dobnak a cincogó rajkók mar- tért vissza Marconi a nyugatafrikai partoktól,
kába néhány gyűrött ké koronás'.
ahol Elektra nevű jachtján tanulmányozta a drótMagyar László. nélküli távíró tökéletesítsél. Most azt jelentik Londonból, hoty tanulmán} u ján uj készüTeleion:
Telefon:
léket konstruált, mellyel sokkal kisebb költségI g a z g . 455.
Pénztár IIB5.
gel rádióüzenetet küld a világ minden részébe.
Csütörtökön í s pénteken, iuHus 10. é« 20-án
Különösen az árammegtakaritasban ért el nagy
— —
C S A K 16 Éven recOciEKiEK I — —
sikert és ma mar annyi árammal, amely Páris—
A legszebb magyar filmalkotás:
London közötti üzenetváltáshoz volt szükséges,
most a C^p-Werde szigetekről képes drótnélMoly Tamás kalandorförténete 5 felvonásban.
Főszereplők:
küli táviratokat küldeni Londonba
Lóih lla, Csortos Gyula, Lafabár Árpád.
— Olcsóbb lett a péksütemény. A buzaAzonkívül:
és lisztárak csökkenésének hatása végre mutatkozik a pékiparban is. A kenyér ára száz ko
Dráma 5 felvonásban.
rónával lett kevesebb a piacon, a péksütemények
árát is leszállították négy-öt koronával.
Előadások: Hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Kedvező idő esetén 9 órakor a nyári helyiségben.
— Uj hidat építenek a Tiszán Tltelnél.
A Tiszán az alsó folyásánál már régebbi idő
óta mutatkoznak megoldásra váró közlekedési
a város legjobb helyén 4 szobás teljes akadályok, amelyek azáltal állottak elő, hogy
komfortos lakással, vételesetén az egész nincsen közúti hid. Most uj vasutvonalat épíátadva, 22 millió korona, megbízott tenek Titel és Pariasz közöl, melynek kapc-án
az állam kénytelen uj hidat is építeni azon a
G a á l 'n£atlan
^oila Kígyó-utca 7. szám
szakaszon. Ez a hid ne n csak vasúti közlekeaz O. F. B engedélyével
255
désre lesz alkalmas, hanem a közforgalmat is
lebonyolíthatják majd rajta. Az építkezési munkálatokat már megkeddtéí és így remélhető,
hogy a h'dat tavasszal már meg is nyithatják.
— Változás várható a Neraze:i Hitelintézetnél. Nagyobb változás várható a Nemzeti
Hitelintézet érdekeltjeinek sorában. Több aján•ladislf és vételét közvetíti
™
lat érkezett a pénzügyminisztériumba az állam
A n t i ) ! nvug.állpt.tanácsos,O.F.B.
részvényérdekeltségemek
átvételére. Az intézet
r C i l i n , rt i l l a t áltat engedélyezett ingatlantegnap
tartott
közgyűlésén
a 190 millió alapforgalmi irodája, törv. bej. cég, S z e g e d e n . Iroda:
tőkét 600 millióra emelték fel. Egyelőre a helyAttila-utca 7. Telefon: 5—69 — Lakás: S t á c i ó utca 8/b. Telefon 1 3 - 3 6 .
zet az, hogy a pénzügyminiszter a pénzintézeti
központ utj-tn gyakorolja az elővételi jogot.

Korzó Mozi

V Ö R Ö S B E G Y .

T I T . O K

Modern emeletes

Földbirtokok, földbérletek, házak és üzletek

Kiáltvány!
Tudják mög a zidevalósi népök
Hogy özv. Locsiknéval házasságra lépők
Andrishon mén lyányom a Martsa
És ugy élünk majd mint vízben a hartsa
És hogy az alatvalókkal majd szóba
állok
Ehön mindönkinek szivbül gratulálok

S z é p időben"
a z ujszegedi

PIPIS TESTVÉREK

De hogy né szójak annyit hijába
Gyüjjék a Korzó mozgódába
Ha mög rá fizet a bilétára
Begyühet a Martsa lakodalmára
Éljön a haza.
Göre Gábor
bíró ur es. ká

ma és minden nap
délután fél 6 - t ó l a

Tóíkomlósi Gőzmalma
biz. lerakat

,

LAMPEL OSZKÁR
SZEGED

Valéria-tér i.

Telefon 1—67.

Ajánlja raktárát a legkiválóbb minőségű,
modern tipusu nagygőzmalmi
lisztekben
viszonteladóknak és a sütőiparnak.
258

Katonazeaetar játszit

SZEGED

Szeged, 1923 julius 19.

Az angol király

a királyné kíséretében megnyitotta a Westminsterhatlt, amely 28 év óta javítás alatt áll.
A Westminsterhallt Vilmos király építtette még
a XI. században, mint kastélyt és erődöt. Azóta
az épület több történelmi esemény tanuja volt.
Századokon keresztül szolgált ünnepélyes udvari
ceremóniákra, III. Henrik ideje óta a legfőbb
angol bíróságok székhelye volt egészen addig,
amig Viktória királynő az angol legfőbb bíróságok részére az udvari palotát felépíttette. A Westminsterhatlban több történelmi nevezetességű
Ítéletet hoztak. Többek között itt Ítélkeztek I.
Károly király, továbbá lord Strafferd. azonkívül
báró Hastings és mások felett. A király beszédében kijelentette, hogy a Westminsterhall különös jelentőséggel bír valamennyi angolul beszélő népre nézve. Évszázadokon
keresztül a
Westminsterhall volt tanuja az alkotmány fejlődésének és úgyszólván a kapocs volt a korona
és a nép között.

— A ló kukoricatermés valóizlnütlenaége
miatt drágult a piac. A szerdai hetivásár
szomorú meglepetésekkel kellemetlenkedett a
vásárló közönségnek. A környékbe i tanyákról
kevés terményt h -ztak be, a vásárlók sokan
voltak és igy a nagy kereslet miatt indokolatlanul emelkedtek a piaci árak. Előfordult, hogy
bizonyos főze ékféléért kétszer-háromszor anynyit kértek az árusok, mint amennyit a legutóbbi piacon kaptak érte. A méltatlankodó vásárlókat azzal torkolták le, ho»y a nagy szárazság valószínűleg tönkreteszi a kukoricát. A
jó kukoricatermés valószinütlensége mindenesatre jogot ad a termelőknek a tök, a zöldbib
és a kajszinbarack megdrágítására, mert hiszen
azt csak a bolond városi népség nem tudja,
hogy ezeket a terményeket d n g a kukoricával
hizlalják. A „jó közepesnél sokkal jobbu búzatermésnek pedig valóizinüleg azért nincs mérséklő hatása a piacon, msrt sem a tök, sem a
zöldbab, sem pedig a kajszinbarack nem él
búzával.
— Beiratkozás

a

budapeatl

tudományegye-

— A fővárosi ellenzék lemondott mandá- t e m r e . A budapesti kir. magyar tudományegyetem
tumáról — Ztlahl Kiss alpolgármaster&ége közgazdasági karán a születési, érettségi és a hazafias
igazoló bizonyitványokkat kellően felszerelt
miatt. Budapesi főváros törvényhatósági bizott- magatartást
felvételi kérvények f. évi augusztus 1-től 31-ig nyújsága ma délután köigyülést tartott, megválasz- tandók be a dékáni hivatalba (IV. ker. Szerb-utca 2 3 )
totta alpolgármesternek Buzáth Jánost és Cím- A beiratkozás szeptember 1—12-ig les/. Szeptember
zetes alpolgármesternek ZUahi Kiss Ernő ta- 1-én és 3-án a budapesti lakosok, 4-étől a vidékiek
Bővebb tudnivalókat az Almanach nyújt,
nácsnokot. Az utóbbi választásával kapcsolat- iratkoznak.
amelyet 31o korona beküldése esetén a kar segédban az ellenzék nevében Baracs Marcell bizott- hivatala postán is megküld.^
sági tag bejelentette, hogy a választás miatt 56
A Napsugár vagyonmenlő visár rnost vasárellenzéki bizottsági tag lemond bizottsági tag- nap este nyolc órakor zárul. Állandó helyiségéságáról, mert ZUahi Kiss Jenőnél a keresztény ben, a belvárosi óvodában a vevők egymásnak
községi párt politikai szolgálatokat5 jutalmazott adják a kilincsét. Dacára a rekkenő hőségnek,
meg. Ezután Bjracs Marcell és társai kivonul- 1 állandóan nagyszámú vevő van jelen s vásároltak a teremből.
j nak kedvvel, megelégedéssel. A vásár újra fel— Filmfelvétel a Mátyás-templomban — frissült »z ujabb tárgyakkal. Igen olcsón kapható
papi segédlettel. Vasárnapról hétfőre virradó hálószoba, üveg- és porcellánnemü, van egy
éjazaka különös izguloiy zavarta meg a budai mestergordonka vonóval és állvánnyal potom
vár máskor oly csendes utcáinak állandó nyu- árért. Vannak antik asztalok, székek, Íróasztal,
galmát. Pontban éjfélkor hirtelen feltárultak a szőnyegek, éksze k, Népek, fehárnemüek, kézikoronázó Mátyás templom ajtajai,
középkori munkák stb. mind bár.ul'tos o'csó árban.
lovogok talpig páncélban,
magyar mentés,
fringiás kék katonák gyülekeztek
a templom
Pénztár 582.
főbejáratánál, bent a templom sötét boltozatainak mélyén ugyanekkor kísérteties fény gyulladt
Julius 20', 21. és 22-én, pénteken, szombaton és vasárnap
ki, amely íejtelmes fénnyel árasztotta el a templom hajóit. A templom előtti Szentháromságtérre, ahol a kiszűrődő reflektorok éles vakító
Nagy történelmi dráma 6 felvonásban,
fénye a késő éjjeli órákban kiviláglott, a közeli
Főszereplők : MINDSZENTHY MÁRIA és HANNA RALPH.
korcsmákból összeverődött budai polgárok felAzonkihOl:
háborodva tiltakoztak a tilmfelvétel folytatása
ellen. Többen fel akartak nyomulni a templomba.
Kirendelt erős rendőri készültségnek kellett a
Cirkuszdáma 5 felvonásban.
Főszereplő: Henriette Bonnard.
templomba behatolni igyekvő tömeget a helyElőadások
kezdete- Hétköznap 5, 7 és 9 órakor.
színről eltávolitani. Az éjféli templomi filmfelbioadasoK kezdete.
V a s á r n a p 3> 5 ( 7 é s 9
ó r a kor.
vételnek, mely egyébiránt Ivor Dénes iró scenáriuma alapján Gárdonyi Géza Egri csillogok
cimü regényének megfilme-itéséhez készült, volt
még egy egész különleges érdekessége is. A
papot az oltár előtt igazi pap, Viassich Géza
címzetes tábori püspök játszotta, a papi köntös,
amely rajta volt, a koronázó templom sekrestyéjében őrzött hercegprímás palástja volt, amelyet
maga a hercegprímás is csak a legünnepélyesebb alkalmakkor, koronázáskor szokott magára
ölteni. Színész a hercegprimási ornátust annak
fodrai közé aranyszelencébe rejtett szentostya
m att nem vehette volna fel.

Teuton Belvárosi Mozi

Királynő kegyence

LÁNGKERÉK.

A welsi herceg

ma nyitotta meg a V7, minden harmadik évben
megisméttendő nemzetközi sebészeti kongresszust.
Az angol királyi orvosi társaság épületében
körülbelül ötszázan, a világ leghíresebb sebészei
közül a kongresszuson
megjelentek. A welsi
herceg rövid üdvözlő beszédet tartott, amelyben
boldognak mondotta magát, hogy a világ legnagyobb sebészeit Angliában, dr. LMer hazájában üdvözölheti, aki forradalmat
idézett elő a
sebészet terén azáltal, hogy Lui Pasteur
felfedezéseit a gyakorlatban alkalmazta.
Kiemelte
az orvosi tudomány nagy értékét a nemzetközi
kapcsolatok felé. Curson márki, aki a vendégeket fogadta, azt mondotta, hogy a nemzetközi
összejöveteleknek, amelyke a tudomány jegyében
jönnek létre, oly jelentőségük
van,
mintha
részei volnának annak az óriási
gépezetnek,
amely a világbarátságot fenntartja. A tudományban előfordulhat a vetélykedés, de ismeretlennek
kell maradnia az ellenségeskedéseknek.
— Nincs nyom az eltűnt váro8Í tisztviselő ügyében. Tegnapi számában jelentette a
Szeged, hogy néhány nap előtt — idestova egy
hete — eltűnt Szegedről Cs. Ferenc liszthivatali tisztviselő. A rendőrség a legnagyobb erelylyel azonnal megindította a nyomozást, ezonban eddig csak gyanúk állanak a detektívek
rendelkezésére, mig pozitiv
adatok
még
mindig hiányoznak. A detektívek eddigi munkájukban megállapították, hogy O . Ferencnek
Kikindán lakik a menyasszonya és igy felteheő,
hogy oda távozott el a fiatalember, miután az
eddigi kutatások alapján megállapították, hogy
nem lett valami bűntény áldozata Cs. Ferenc.
Megállapították azt is, hogy szerb vizuuot nem
kapott az utóbbi hetekben a fiatataiember, igy
valószínűleg átszökött a szerb határon. Erre vall
az is, hogy magával vitte kerékpárját, hogy
gyorsabban érje el Kikindát. Nincs kizárva az
sem, hogv a szerb határőrök elfogták szökésekor Cs. Ferencet és most valahol Szerbiában
tartják fogságban.
— Ötven Ürge fényűzési 64 forgalmi
adója. Karcagról irják: Kispál János tiszai
gazda a napokban fogadott, hogv ötven ürgét
fog s azokat kötélre kötve végighajtja a község
főutcáján. A fogadásttevő állotta a megegyezést
s az üzlet jól jövedelmezett számára. A fogadás szerint ugyanis a fogadásttartó minden ürgéért 2500 koronát fizetett s ezenfelül 20.000
korona volt külön a fogadási dij. A fogadást
nyerő gazda örömmel akarta zsebrevágni a
pénzt, amikor — megjelent a finánc és a nyereményből 4350 koronát kasszírozott be forgalmi és 14.500 koronát fényűzési adó cimén.

Göre Martsa lakodalma

énekes-táncos kinemaszkeccs julius 24., 25., 26., 27-én a

Belvárosi és Korzó Moziban

— „ \ cseh állam h elyzete nsgyon válságos".
A Novini Listy amiatt panaszkodik, hogy a
rutén földön és a h^tár mentén a cseh állam
nyelve és annak helyzete nagyon válságos. Legtöbb községben nem értik meg a cseh nyelvet,
sőt a hivatalokban sem akarnak cseh nyelven
beszélni. A csehek és a velük szöveikezett tót
elemek most erősen dolgoznak ezen állapotok
megváltoztatásán, de fáradozásuk teljesen hiábavaló, mert a rutén föld lakossága hallani sem
akar a csehekről és napról-n^pra mindjobban
fejezi ki szimpátiáját a magyarság iránt.
— Kerti-Ünnepé'v a Nő védőben. A Szegedi Katholikus NővédS-Egyesület jóiékony
célra, napközi otthona javára augusztus hó
18-án este fél 9 órakor műsorral és táncmulatsággal egybekötött körtiünnepélyi fog rendezni
a Korona-utca 18. szám alatti székházának udvarán és az összes helyiségeiben A rendezőség már nagyban működik az ünnepség részletein.
— K Ü L F Ö I D. Az olasz kamara tegnap a választóreform feletti külön vilában elfogadta a kormány pót- j :
javaslatát, amely szerint azok, akik a miliciához tar.
toznak, ha szolgálatban vannak, nem választtjalók meg.

az 5 és 7 órai a Belvárosi Moziba'n, az esti 9 órás
előadás a Korzó Mozi nyári helyiségében lesz megtatrva.

Ont meg akarják
téveszteni,
mert dobozban és csomagban olyan pótkávét árusítanak, mely a valódi Franckhoz
hasonlít ugyan, de mégsem a valódi Franck,
hanem ennek csak megtévesztő utánzata.
Ha az egyedül valódi Franckot akarja, akkor
csak olyat fogadjon el, amelyen gyári
jegyünk a kávédaráló és teljes aláírásunk:
F R A N C K H E N R I K F I A I található.
19S

SZEGED
— A 46-oaok ünnepélyét elhalasztották.
A hajdani háziezred, a hires 4 6 os ezred csütörtökre tervezte emlékünnepélyének megtartását, amely közbejött akadályok miatt egyelőre
elmarad. Az érdekkel várt és nagyarányúnak
igéikező emlékünnepélyt szeptemberben fogják
megtartani.
— Kalászok az
zf*lfon. Lassan döcögött
az ar nysárga búzakévékkel megrakott szekér a
hidon keresztül. Valahonnan az ujszegedi kincstermő 'elevényről hozta az életet be az éhes
Városka, illetve vitte a városon kérész ül ki a
szérűskertbe, a cséplőgéphez. A közeledő ké ehégy alól alig látszott ki a koc?i, sőt a kövér
kalászok a kocsi elé fogott apró lovakat is fé'i*
eltakarták Fenn, a magasban, a kévék tetején
b kés nyugalommal ült a gazda és csendesen
pipázott. O is belesüppedt a kalá zok közé,
alig látszott ki a kalap,a és a pipája. A hidon
uszó aranyhajó mellett emberek men'ek el,
sápadt kép" városiak, pergament arcuVat még
a juliusi nap sem tudta élefszinüre festeni. Ügy
néziek a buzakalászos szekérre, mint a bőség
álom-szarujára, amely felé hiába nyújtják a kezüket, els ökik, el:ünik előlük. Most a hid legmagasabb pontjára ért a roskadozó szekér és
ott hirt en belekerült az egész átóhatár' uraló
centrumba. A mozgó buzaasztag aranyfénmel
csillogott a napfényözönben és f'nye sárgán
csill gott vissza a körű ötte loholó városiak
arcán. Aztán a lejtőre fu ott a szekér. A lovak
mögött meglazult az istrárg és ugy látszott,
mintha a kocsi tolná már a lovakat, amitől
annyira megijedtek, hogy mindig sebesebben
futottak előle. A gazda nyugodtan pipált a magasban, most, hogy lejtőn gurult a szekér, széles válla is kiemelkedett a kévék közül. A koc*i
gyorsasága e^yre fokozódott, a hid végénél
már olyan sebesen vágtatott eőre, hogy az
emberek ijedten ugrottak fél e az útból. A gazda
is nyugtalanul megmozdult, kivette szájából a
pipát és mély hangon csititotta a lovasa*. A
posta palotája elCtt, a Hid-utca sarkán megreccsent valami a buza al tt. A lovak ijedten
horkantak fel. A vágtató kocsi hirtelen megállt, az asztag megbillent rajta, majd széles Ívben lefordult a kövezetre a gazdával együtt,
aki káiomkodva mászott eiő a testére hulló t
súlyos kévék alól. Az emberek Összefutottak
hirte en és kíváncsi arccal állták körül a felborult szekeret. Néhány rendőr is megjelent,
megállapították, hogy a balesetit az egyik kerék eltérése okozta. A többiek ugy nézték a
földön hev- rö kévehegyet, mintha sohasem láttak volna hasonlót. Néhányan lehajoltak c*yegy ka ászért, két tenyerük között szétmorzsolták, majd kifuiták a polyvát és n zegették a
kövér búzaszemeket. Valaki
megszámlálta:
„harmincegy sztm volt tbben a l»a ászban",—
sóhajtotta félhangosan. „Hihete len" — mondta
rá egy másik szakértő. „Rekordtermés van az
idén" — ál apitoita meg később valaki. „És
mé. is drága a kenyér" — sóhatot a egy munkásforn áju ember. A rendőr&k némán nézték a
földön heverő buzava'utát, a gazda pedig mérgesen sercentett a ma kába (s dohogva hányta
le a kévéket a felfordult kocsiról. Később reperálták a hibát, az újonnan rakott buzaasztag
ismét megindult. A karambol • helyén, néhány
asszony guggolt és rongyos szaty okba szedték
az ottmaradt kalászokat és búzaszemeket. A
szeker pedig diadalmasan vonult keresztül a
váro on.
(m. I.)
— t l ' i á l o s autógázotás. Tegnap délután fél
5 óra tájban a felsőtiszaparii Sóház előtt háláló* kimenetelű autéelgázoíás t ö r t é n t . Egy sóval
megrakoit m kói teherautó alig indult el a Sóház elől, amikor a solfőr hangos sikol ozásra
és jajve: zékelésre letl figyelmes. Azonnal megállító. ta a gépet, de ekkor már egy 30 év körüli ember az autó kerekei alatt feküdt. A kiérkezett mentők már csak a beállott halá t
konstatálhatták. Megállapították, hogy a szerencsét énül járt embe Molnár István Móra-utca
36. szám alatti lakossal azonos, aki ittas állapotban fel akart kapaszkodni a mozgó teherautóra. A rendőri vizsgálat megindult.
— Ö n g y i l k o s s á g Tegnap a késő éjjeli órákban a
Teréz utca 15. számú házban lévő l a k j á n öngyilkossági szándékból lugköoldatot ivóit B. R /sí .í5 éves
háztartásbeli leány. A kihívott m e tők >ulyos állapotban vittek be a közkórházba, ahol s e i r m féle felvilágosítást adni nem ak^rt, hogy m ért köve te el öngyilkossági kísérletét. Állandóan h
ozt tta* hogy itt
akarja hagyni az életet. Állapota igtn súlyos.

izeged, 192J ju ius 13.

TŐZSDE
i i DMrimUapont
flrfolyaaal.
Valuták: N a p o l e o i
29600, f o n t 3 8 9 1 S - 4 0 J 1 0 , Léva 7 0 0 0 - 8 0 0 0 , Dollár
8496 - 8 7 9 6 ,
frank 5 0 0 - 5 2 0 . Márka 5 4 0 - 6 2 0 , Lira
963 - 3 8 3 Osztrák korona 1 1 9 5 - t 2 9 5 . Lei 4 4 5 0 - 4 8 5 0 ,
Scokol 25400—26600, Sv. frank 1 4 8 0 - 1 5 4 0 , Kor. dinfa
§0#!> 9400, Lengyel márka 7 0 0 - 780, Holland forint
3 3 3 7 - 3 4 5 7 , Belga fr. 4 0 6 - 4 2 6 D á n korona 1 4 8 7 ~ I M 7 .
Svéd korona 2257 - 2357, Norvég korona 1 3 7 3 - 1 4 3 3
Devnák.
Amsterdam 3337—3457, Bukarest 4400—
4800, Kopenhága 1487—1547, ftrisztiánia 1373 -1433,
London 3 8 8 9 0 - 4 0 0 9 0 , Berlin 4 9 0 - 5 7 0 , 0 1 a s z 3 6 3 - 3 8 3 ,
Pária 495—515, Pr*ga 2 5 4 0 0 - < 6 6 0 0 , Stockholm 2 2 5 7 2357, Svájc 1480—1540,Bécs 1 1 9 5 - 1 2 9 5 , Belgrád 9 0 0 0 94#0, Newyork 8 4 6 5 - 8 7 6 6 , Varsó 700—780, Szófia
7 6 0 0 - 8 0 0 0 . Brüsse) 4 0 6 - 4 2 6 .
A S s e g e d l F o r g a l m i B a a k értékpapír- é s devizamegbizásokat gyorsan é s jutányosán teljesít.
254
Z t r t c b i t ö s a t f e . Nyitási
Berlin 0.00235, Hollandia
225.50, Newyork 572.00. London 2628, Páris 33.45,
Milaní
24 52'/,, Prága
17.12,
Budapest
0M&L
Belgrád 6.05, Bukarest 2 9 5 ,
Varsó 0.0045,
Bécs
a0C80»/«, Osztrák bélyegzett —.— -. Europr.
Züricní tarlati
Berlin 0.0023, Hollandia 225.00,
Newyork 572.00, I-ondon 2628, Páris 33.45. Milánó
24.55, Prága 17.125.
Budapest
0.06, Belgrád 6 0 5 ,
Bukarest
2.95
Szófia
5.15,
Varsó 0.0045, Bécs
0.008075, Osztrák bélyegzett 00081. Bécsen át.
A Szegedi Rézmfivesbank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
17
* • r n é o y t ő x s d e 1 A mai terménytőzsdén nagyjában
változat an árak mellett gabonában élénk volt az üzlet
állomási áruban. Egyebekben az üzlet csendes. Gabonában 5 o o — 6 o o koronával olcsóbbodtak az árak. T e n geri tartott.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
41500— 42100, egyéb 4100C-41EOO, 78 kg. o s tiszavidéki
4 2 0 0 0 - 4 2 5 0 0 , egyéb 4 1 5 0 0 - 4 2 0 0 0 . rozs 27500—28500,
takarmányárpa 27000— 28000, zat 43500—44000, tengeri
3 5 0 0 0 - 3 6 0 0 0 , korpa 1 9 5 0 0 - í 0 ü 0 0 .

Értékpapírok vételét és eladását

ta mindennemű t ő z a d c l m e g b l l á a o k a t pontosan bonyolít lt
104

Károlyi-utcai Kroö-Bank

Károlyi-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Teleion 9—78 ía 12—56
Az ADRIA biztosító társaság föiigynöksége.
H R B U T
t » t z C » T K O « O n ^ l H l t T I I t ,

B r l f l l i n s é k s z e r , arany,
ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Köicsey-utca 7.
137

O v a j c f bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
xm

L e g m a g a s a b b áron v e szek üres üveget, tollat,
bőrt, gyapjút, úgyszintén
férfi é s női ruhaneműt.
R i v é s z . Hági-udvar. 288
1
'i1
1 '...
1
T o l l a t , b ő r t magas árban
veszek.
Hívásra házhoz
megyek. Hirschl, Zeígeutca 25.
290

Bőrkabátok
férfi é s női, készen é s htéret
után. Mikszáth Kálmán-u.
é s Mars-tér sarok. Bőrruhagyár. Telefon: 14—73,
5-24.
$

M a g y a r Távirati Iroda
leggyoisabtan és legpontosabban közli helyben és vidéken

az áru-

és

értéktőzsde minden

jegyzését

Fiók: Szeged, Somogyi-utca 11. sz.

Kirendeltségek : Makó. Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza, I
Kiskunhalas, Kecskemét.
2ó6

Részvényjegyzési felhívás!
A Szegedi Keramit é s Mütéglagyár R.-T. 1923 julius
hó 18-án tartott rendkívüli közgyűlésen elhatározta,
hogy 4 o o o darab 4 o o korona n. é. 1,600.000 koronát
képviselő részvénytőkéjét 2 o o o darsb uj részvény kibocsájtása által l : 1 arányban olykép emeli fel, hogy
minden régi két részvényre egy darab uj részvényt 8000
koronás árban bocsájt a részvénytulajdonosok rendelkezésére, mely összegen felül a kibocsájtási ár 5'/ s -a
1923. év január elsejétől a befizetés napjáig egyidejűleg megtéiitendő. A részvények jegyzése é s kilizetése
folyó évi julius hó 28-ig brzárólag, a régi részvények
egyidejű lebélyegzése mellett eszköziendő.
Az uj részvények jegyzése és kifizetése, valamint a
régi részvények lebélyegzése a M a g y a r A l t a l á n o s
Takarékpénztár
R . - T . szegedi fiókintézeténél
Szegeden és M i l k ó
Vilmos é s Fial
R.-T.
pénztáránál Szegeden történik.
Szeged, 1923 julius hó 19.

A Szegedi Keramit és Mütéglagyár R.-T.
igazgatósága.
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Pelelós szerkesztő: LÖVIK KAKOLY.
Kiadó • .Szeged* lapkiadóvállalat r.-L
Nyotnia • Détmagyarország-nvomda. Szeged.

ÁRGUS

Száraz,
magánkutatd intézet hasábos

szakértelemmel, szigorú diszkrécióval megbízhatóan nyomoz, megfigyel, informál helyben é s vidéken.
951
Iroda • Széohenyi-tér 6. a kaou alatt.
Telefon : 10—54

A budapesti áru- és értéktőzsde, a zürichi, berlini, bécsi, newyork),
prágai tőzsdék jegyzéseit,

mindennemű tőzsdei kötéseket,

mázsánként 6000 korona

kaptató Tiszapályaudvar, vámháznál.
Telefon 11—98.
297
NŐI-

267

a budapesti tőzsdetanács rendeletét, a magánforgalom áralakulásait,

még az nap délután 4 ó n előtt megtudhatja
a Magyar Távirati Iroda
szegedi Közgazdasági Kiadásából.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Somogyi-u. 11. Telefon 17-60.

Jöttem — láttam — győztem !

FEMINOL
a jelenkor
leg ökéletesebb
folyékony

ÉS L E Á N Y K A F E L Ö L T Ő K ,
TÉLIKABÁTOK
579
legnagyobb raktára

Winternitz
Több évi gyakorlattal rendelkező

banktisztviselő

mielőbbi belépésre magas fizetéssel és jutalékkal
felvétetik. írásbeli ajánlatok sz-mélyesen nyújtandók be. Belvárosi Bank és Kereskedelmi R.-T.
Kárász-uica 15.
294

CEMENTCSERÉP

cement- é s mosoik-Iapok, valamint az ö s s z e s
építkezési anyagok b e s z e r e z h e t ő k
783
LANDESBFRG cementárafyárában Szeged.

fémtisztitószere
Gyártja: Herczeg Géza, Budapest

Varga Mihály

154

Tozsdepapirok
l f n I n M
L 4 H L
• V e i e n - D a n K

Márton

S z e g e d , Klauzál-tér 2. szám,

Telefon
vétel,
e I adá-

sára megbízást
T e l e f o n : 66 é s 262

578

Elegáns jumperek,
női és leánykagarniturák, keztyük,
harisnyák és mindenféle
kötött és szövöttaruk

Llisztig Imrénél fffí^t

Magyar Hirdető Iroda
Szeged, Somogyi-utca II. Telefon 17-66.

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

469.

22

Szeged
Hndi-ufca

4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló guárl áron kapható.

Strandtrikók, nadrágok
és cipők
fürdéshez és evezéshez legolcsóbbak

Komlósinál, Kölcsey-utca 3.
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN ÉS

legolcsóbb árban
kaphatók

Férfi- és gyermekruhák,
felöltők

Földes Zoltán, Kállay Albert-u. 6.
Nagtj S20vetraklár, mértek szerinti megrendelések.

