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25 százalékkal drágább. Apróhirdetés 12, kövér betűkkel 24
K. Sz-Fvegközti közlemények
soronként 1-50 K. Ny ilttér, családi értesítés 250 í . Többszöri feladásnál árengedmény
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Szeged, 1923 julius 28, SZOMBAT.

E r j e d é s .
Sohasem tartoztunk azok közé, akik vérmes
reménységekben ringatták magukat és azt hitték, hogy egy-két irredenta-vezércikk, vagy néhány piaci beszéd hatása alatt Össze fog dőlni
a versaillesi, st. germaini és trianoni békemű.
Láttuk ugyan, hogy nagy repedések mutatkoznak azon HZ obeliezken, amelyet Clemenceau
tervei szerini Párisban felállítottak, észleltük az
eltentéteket, amelyek a szövetségeseket egymástól elválasztják, de tudtuk amellett, hogy o!y*n
nagy anyagi érdekek szí Inak az együttmaradásuk melleit, hogy azok jó idóre erősebbek lesznek az elválasztó momentumoknál. Marakodhatnak a koncon, elégedetlenkedhetnek egymás politikájával, de végeredményben mindig találnak
kiegyenlítő formulákat, mikor a volt ellenségek
ügyétől van szó. A nagyántánt politikusai majdnem ellenséges hangú beszédeket mondanak
egymásról, de ha találkoznak, nem mulasztják
el hangoztatni, hogy szövetségük változatlanul
fennáll és mindig meg tudnak egyezni Németország rovására. A kisántánt életében voltak
periodutok, mikor szerbek és oláhok töltött
fegyverrel állottak egymással szemben Torontálmegyében, utána mégis házassági kapcsok fűzték ö«sze Belgrádot és Bukarestet és megértették egymást, mikor a zsákmány viszontbiztosításáról van szó. Küitag gyanánt még Legyeiországot is b?édesgették a szövetségükbe, sőt
volt egy időpont, mikor attól lehetett tartani,
Hogv Stsmbulijszki még Bugáriát is beleviszi
a Magyarországot körülzáró blokkba, melynek
Benes volt a megácsolója.
Ismételjük, a tömérdek keserűség mellett,
amely minden magyar lélekben felhalmozódott,
nem hittük, hogy ezek az érdekszövetségek
máról-holnapra összedőljenek. Legkevésbé sem
hittük ugyan ezeknek a szövetségeknek az örökkévalóságát, hiszen a történelem megtaníthatott
arra, hogy az „örök időkre" kötött és esküvel
erősített szövetségek csak arra jók, hogy előbb
vagy utóbb valamelyik fél megszegje őket, de
a viszonyok mérlegelése alapján arra a megállapításra kellett jutnunk, hogy a most még
fennálló politikai alakulásokat nem egy meglepetésszerű esemény fogja megdönteni, hanem
egy erjedési processzus fogja őket kikezdeni és
lassankint szétmállasztani. Egyik országban,
másik országban is szaporodnak a viszonyokkal való elégedetlenségnek az okai és megnyilvánulásai és lassan, szinte észrevétlenül kezdik
ki a „nagy békemüvet", amely szolgsságba
taszitot»a az emberiségnek egyik felét. Itt a békeszerződésnek egyik kereskedelmi vonatkozású
intézkedését nem lehet végrehajtani, amott
munkanélküliség jelentkezik, mert a leigázottaknak a felvevőképessége szűnt meg, másutt felélednek a mesterségesen lefojtott területi aspirációk, ismét másutt elégedetlenség jelentkezik
a szövetségessel szemben, aki szövetségesi mivolta mellett kellemetlen hitelező módjára merészel fellépni. Ezeknek a jelenségeknek lassú
szaporodása, halmozódása, a tarthatatlan helyzetnek fokozodó felumerése, a hábotus pszichózisnak lecsökkenéfe a volt hadviselők körében
vezet majd arra az útra, amely egyedül nyugtathatja meg Európát és az egész világot, a
párisi békék revíziója felé.
Ma már kétségtelenül erősen benne vagyunk
ebben az erjedési processzusban. A francia
politikusok nagyhangú kijelentései senkit se téveszthetnek meg taitósan. A ruhrvidéki kaland,
ahol szenegáliak és madagaszkári hovák képviselik a „fölényes" francia civilizációt egy
vérző országg8l szemben, mérhetetlen károkat
és végtelen nyomort jelent ugyan Németországra,
de visszahatása az á n á n t országaiban is jelentkezik. Az angolok, akik arra számítottak, hogy
a hábotu u án felvehetik az üzleti összeköttetést
Németországgal, azt látják, hogy reményeikben
csalatkoztak. Ameiika közvetlenül érdektelennek

mondja magát az európai ügyekben, de kopogta*, hogy Franciaország fizesse meg az adósságait. Franciaországban azok, akiknek agyát nem
veszik gőzburok gyanár t körül Poincaré frázisai,
látják, hogy Németország megnyomorításának
arányában távolodik saját országuktól a jóvá élelnek nevezett hrdisarcnak a reménysége. S-aporodnak azok, akik szeretnének az eredmény
látszatával
kilábolni a ruhrvidéki kalandtól,
de nem tudják, hogy hogyan. Az angol felsőházban beszédek hangzanak el, melyek a magyar béke tarthatatlanságát hirdetik és azt mondják, hogy nem szabad a korona sorsát a különböző balkániaknak kiszolgáltatni, akik közé
Csehországot is számítják. Olaszországban egyáltalán nem érzelmi alapokon, nem a mi szép
szemünkért, hárem az Adria jövőjéért tudományosan n agyarázzák egy OIPSZ magyar-olátibolgár szövetség szükségességét, amely a c eheket és delszlávokat egymástól elválasztja és
gátat emel Benes és Pasics duzzadó ambícióinak teljesedése elé.
Kiforrottság sehol sinceen

a

kü'politikának

ezekben a zavaros megryilvánulásaiban. Nem
is lehet csodá'ni, mert a felfordulás olyan nagy
volt, olyan vihar szórla síét a háború előtti
politikai értékeké', hogy hostzu idők munkája
lesz, mig egy valamennyire tűrhető egyensuyi
helyzet ismét helyreáll. Lehet, sőt valószínű
ÍZ is, hogy még erős lá?rohamok fogják megrázni az egész kontinenset. A béke haszonélvezői kezdik étezni, dc tnég erősebben is meg
fogják érezni, hogy mikor másokat el akarta 5
pusztítani, magukat is kitették a pusztulás veszedelmének.
Az európai szárazföld, sőt az egész világ ma
egy gazdasági egység. Szerveze'ébő! egy rés?t
sem lehet kiszakítani a többinek károsodást
nélkül. Valamikor „Menenius Agrippa a szent
hrgyen a gyomor í s többi testreszek példájáról
szóló mesével tudta belátásra birni polgártársaid
A mai ember nem h h z a mesében, a meggyőzése nehezebb. Neki keserves tepas:tala'ok kellenek. hogy megismerje az igizságot. A mostani erjedés a nemzetközi igazság megismerésének a kezdete.

Bethlen és Kállay beszélt.
( 4 Szeged budapesti tudósítójától.) A nemzetgyűlés mai ülésének megnyitása előtt a közalkalmazottak fizetésrendezéséről szóló hirek
nyomán a kormánypárti folyosón igen élénk és
itt-ott heves vitatkozás fejlődött ki a tisztviselőkérdésrő 1 . A diskurzusban Scitovszky Béla, a
nemzetgyűlés elnöke és több kormánypárti képviselő vett részt. Megélénkült a vita akkor,
amikor a kormánypárti képviselők csoportjába
Szilágyi Lajos, az ellenzéki képviselők rezetője
is megjelent és óva intette a képviselőket attól,
hogy a nyilvánosságra jutott megoldásba belenyugodjanak. A kormánypárti képviselők egy
ré'ze némán helyeselt az ellenzéki érvelésnek,
többen azonban ugy találták, hogy bele kell
nyugodni a tervezett fizeíétrendezésbe, mert ez
a pénzügyminisztérium és a KANSz megegyezésének eredménye.
Bethlen két arcét mutat.
Az ü.'ést fél 11 órakor nyitolta meg Scitovszky
Béla elnök.
Az indemnitási javaslat első szónoka Nagy
Ernő. Kijelenti, hogyha az ellenzék
összefogna,
Bethlen István gróf nem ülne a miniszterelnöki
székben. A miniszterelnököt okos embernek tartja
ugyan, de két nyeregben ül és kétféle arcot
mutat. A többség, amely a miniszterelnök háta
mögött áll, nem a nemzet akaratának többsége.
Terror, szolgabírói önkény és
csendőrszurony
hozta össze a többséget. (Ellentmondái>ok a
kormánypárton. Felkiáltások: Maga is szolgabíró volt I) Voltam, de nem akartam vak eszköze
lenni a mindenkori kormánynak és ezért hagytam el helyemet. (Bartos: Mi van Gu!ácsiv8i?)
Igen a Gulácsi-féle embernek köszönhetik, hogy
maguk itt ülnek. Ma is olyan esközökkel választanak, mint régen. Ezután a ceg édi eseményekről beszél. A kormány most a saját bőrén
tapasztalhatta, amiben az ellenzéknek már régen
része volt. Sürgeti az általános titkos választójogi
törvényjavaslat beterjesztését.
„A magyar nemzet köztársaságot akar."
A kisántánttal meg lehetne egyezni, hiszen a
legfőbb kívánsága csak az, hogy a H b*burgházat zárjuk ki örökre és ezt a kívánságot teljesíthetőnek tartja. Ismerteti azt a hat pontot,
amelyben a kisántánt a megegyezés feltételeit
foglalta. Ezek a feltételek mind teljesíthetők.
A magyar nemzet köztársaságot
akar. (Na?y
zaj a jobboldalon ) A földreform végrehajtását
nemcsak asidó, hanem kere?zlény föidoírtokosok
is gátolják. Tomc«ányi Vilmos is, de Gul^csi
is. A beregi kerületben csak protekciós vitézek
kapnak jöldet. (Nagy zaj és ellentmondás)

Vitézi földet csak azok kapnak, akik a hatalom
szolgái, vagyis a kurzus
emberei. A
legtöbb
szolgabiró-képvLelő
csak
csendőrszuronyokkal
tudott bejutni a Házba. Az emigránsok közül
Garamit és Lovászit hazafias és tisztességes
embereknek tartja, ők csak a kurzus ellen harcoltak, már pedig a szélsőbaloldalnak is ez a
büne. Ady Endre egy versének idézésével fejezi
be beszédét. Az indemnitást nem szavazza meg.
A bankok é s a honvédség.
Friedrich István személyes ké'désben szó al
fel. A honvédelmi miniszter tegnsp, távoltétében jónak látta, hogy őt megtámadja múltkori
felszólalásából kifolyólag. Bizonnyára az egész
nemzetgyűlés emlékszik arra, hogy felszólalásában távolról sem támadta a nemzeti hadsereget,
csak a bankokat támadta és vizsgálatot
követelt a bankok ellen. A honvédelmi miniszter
ugy látszik alkalmat keresett srra. hogy népszerűséget szerezzen. N m tudja megérteni,
hogy jut a honvédelmi miniszter ahhoz, hogy
nemzetgyűlési képviselőt kioktasson arra, h o t y
valamilyen p a n a s z a i milyen hatósághoz f>rduijon. Semmi köze, mint képviselőnek a hadsereg
szabályzatához.
Egyszerűen kikéri magának,
hogy kioktassák, különben is szerencsétlenül
találta el a honvédelmi miniszter, hogy éppen
öt küldi el a honvédségi parancsnoksághoz. A
honvédség és ő közte nagy elintézetlen ügy van,
melyet a honvédelmi miniszter beszéde nyomán
kénytelen idehozni. Jói emlékszik rá, hogy u
Ti«za-pör folyamán a Margit körúti fogházban
30 hamis tanút gyártottak és egyik sem kapott
büntetést. A honvédelmi miniszter oly támadásban részesitette őt, amilyenben még a szociáldemokraták sem. Azt mondotta a honvédelmi
miniszter, hogy ő, az az Friedrich beleviszi a
hadseregbe a destrukciót vádjaival. Nem talál
a honvédelmi miniszter embert Magyarországon,
aki elhiszi, hogy Friedrich destruálni akarja a
hadsereget. Felhívja őt a honvédelmi miniszter,
hogy legyen nyilt és őszinte. Neki ily irányú
biztatásra nincs szüksége, még nem vádolta
senki azzal, hogy nem volt egyenes, vagy nem
volna bátorsága megmondani azt, amit akar.
N gyon tapintatos"?, járt el, amikor annak idején felszólalása előtt beszélt az ig»zságügyminiszferrel és az egységes párt képviselőjével is
tárgvalt. Akkor a kormánynak és a többségnek
az volt az álláspontja, hogy ezt a kérdést a Ház
színe előtt kell szóvá tenni, azonban a neveknek nyilvánosságra hozása nélkül. A neveket
bizalmas uton kell közölni a miniszterrel.
Ezt
meg is teite.
Eszeágában

sincs

akár egyeseket, akár sz
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egész hadsereget általánosságban lebecsülni.
Nem volt arra szükség, hogy a honvédelmi
miniszter elmondja ezt a beszédet, mert az
egész nemzetgyűlés vele együtt a legnagyobb
ragaszkodással tart ki a nemzeti hadsereg melleit. Nem vádolt meg magasrangu tiszteket, hanem csak a bankokról mondta, hogv küldtek
ilyen leveleket képviselőknek, magas állású tisztviselőknek és tiszteknek. Ezt még gvmuaitásnak sem lehet tekinteni. Különben a i ö felszólalásának egész tendenciája a bankok ellen fordult és nem a katonatisztek eli-m. Ezekután
kijelenti, hogy ha a honvédelmi miniszternek
szüksége van rá, a legnagyobb készséggel áll
rendelkezésére a jövőben is.
Begya.
Bogya J inos: Igazságos jóvátétel és garancia
a világ legnagyobb hazugságai. Mögöttük mindenki oit látja az imperialista politikát. Európában ma a francia politika az irányadó es meg
kell állapítani, ho>y a francia politika Magyarország kérlelhetetlen ellenségének mutatja magát. Franciaország és Anglia ellente'be került
egymással. Angliának ma piacokra van szüksége,
ho?y megfelelő üzemben tarthassa gyárait.
Ezuk közül a piacok közül legfontosabb Németország. Nem áll az, hogy Németország és
Anglia között a világháború előtt femálió gazdasági ellenlétek képezték a világháború okait.
Franciaország jól tudja, hogy egy nuga nem
Mépet tönkretenni Németországot és ezért megfelelő szövetségi politikát készit elő. Ez a politika a nagy szláv barátságon épül fel és érdekkörébe akarja vonni Csehországot és Jugoszláviát. Magyarország politikai jelentősége ab h an
vin, hogy az északi és déli szlávokst elválasztja
egymástól.
Szerinte Magyarországnak érdeke, hogy Törökországgal szoros kapcsolatot Jptedtsen és
belekerüljön abba az érdekszférába, mely szo
ros összeköttetésbe hozzi Törökországot, Bulgáriát és Angliát. Küzdeni kell a kisántánt azon
politikája ellen, mely ideírna ellentéteket akar
támasztani. Az általános emberi kultura csak
i dd'g helyes, amíg tisztán nemzeti érdekeket
Kzolgál, de amikor ellentétbe jut » haza érdekeivel, nem szolgálja íováob az igazi kulturának
érdekeit. Meg van győződve, hogy Magyarországon ma is meg van a harckészség és a
hazafisig és ha egyszer ütni fog az óra, akkor
talpra fog mindenki állni a nemzet és az ország érdekeinek védelmében. Az indemnitást
rem szavazza meg.
Farkas István: Követeli az index endszer
bevezetését és a munkabérpgyeztetö hivatal felállítását. Ma a kormány ebben a két dologban
i em haj andó semmit sem tenni és c^ak a nagytőkét védi a munkásosztállyal szemben. Bizalmatlan a kormány iránt é3 az indemnitást nem
szavi77a meg.
Több szónak nem lévén, elnök ez általános
vitát berekeszti és öt percre feifügg szti az ülést.
A miniszterelnök
válaszol a beszédekre.
Szünet u'án Bethlen István gróf miniszterelnök szólal fel. — A kormány az indemni'ási
javaslatot junius 8-án terjesztette be és junius
20 án vette a nemzetgyűlés plenáns tárgyalás
alá. Azóta az indemniíás vitája szakadatlanul
tart és ma is még csík sz általános vita fejeződött be. Amikor arra törkedtem, hogy a vita
folyamán elhangzott uj szempontokat kiválogassam és a kormány álláspontját kifejtsem,
azzal a nehézséggel kelteit megsüzdenem, hegy
c;ak mozaikszerűen beszélhessek.
Az egységes párt „egysége".
A kormány általános poli.ikája szempontjából egy vád hangzott el, mely ismétlésre Máit
és különféle formában mutatkozott. G ál Q »>.ton azt mondotta, hogy a kormány politikája
nem őszinte, hogy kétértelmű jelszavukat dob
bele a közéletbe, h igy beszél az arany középút
politikájáról, me'y alatt senki sem tudja, mit
értsen, S2Óval kétértelmű és olysn politikát
folytat, mely az őszinteség hiányaval tűnik ki.
Ugyanezt a vádít Ra«say Klroly másképen fejezte ki, amikor azt mondotta, hogy az egységes párt nem áll egységes alapén és est a pát.oi
» rügy po'i'ikai p'ObJ.'mák megoldásától való
ir ózas j'Jlemzi. Virsonyi Vilnos is visszatért
erre a kérdésre. A ktrmány a középút politikáját abban akarja követni, hogy utánozza a
Károlyi kormányt, vagyis amikor jobbra üt

egyet, ugyanakkor üt egyet balra is. Az egyik
ütés a másik nélkül el sem képzelheti. Oaál
Qaszton ezt a vádat nagyon röviden felezte ki.
Azt mondotta, hogyan lehetséges kormányzópárt, melyben emberek ülnek Uiaintól egészen
Biró Pálig. Erre röviden viaszolhatnék, mert
Ulain már nem tagja ennek a pártnak, azonban ez rövid ki ut volna a vádra.
Azzal kezdem, hogy mindig voltak, vannak és lesznek kéoviseiik, akik egy másik kérdésben nem értene* egyet, bár u^y^nannak a
pártnak keretein belül vannak. Nem f agadom,
hogy abban a pártban, melyhez tartozom, lényeges eltérések vannak egyes képviselők között.
Azt hiszem azonban, hogy ebben a nemzetgyűlésben nemcsak a kormányt támogató pártokban, hanem az ellenzéki oldalon is varnak
hasonló ellentétek.
A zsidókérdés.
Ha valaki azt mondja, ho^y a zsidókérdést
kall a pártok ülközőpoltjává tenni, annak én a
leghatározottabban ellene mandok. Nem tagadom, hogy ennek a kérdésnek van bizonyos
aktuális j e l e n t ő b e . A magnm részéről azoa az
állásponton vagyok, hogy Magyarországon van
zsidóké'dés, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni
kell, azonban a leghatározottabban
elitélem,
hogy ezt a kérdést tegyük politikai viszonyaink
alanyává is ütközőpontjává. Bocsanatot Kérek,
ha már most ennefi a aérdésnek aktuilis jelentősége van, ne tetézzük azzal, hogy a pártokat
széjjel akarjuk $:í;;i ( ani eniatt a kérdés miatt.
Ebből az következnék, hogy a parlament hadszíntérré válnék egyrészt, másrészt azonban az
országra nézve a legnagyobb bajjal és veszéllyel
járna. Ettől a szempontlói nem tekinthet el
egy párt sem, elsőseiban a vezető és a kormány
háta mögött álló párt, mely nem is tagadja,
hogy van zsidókérdés, azonban e?t ütközőponttá tenni semmi körülmények között nem
lehet.

Szeged, 1923 julius 22.

kell tekinteni, mert amig ezek az állam kézétan maradnak, addig a kormányzatnak módja
van az azokba való befolyásokra. Egyetértek
Qaál Gasz'oanal abban a tekintetben, hogy a
komplikált fizetési rendszernek véget kell vetni,
hogy a természetbeni ellátást, amennyire lehetséges, meg kell szüntetni és meg kell szüntetni az inkompatibilitást is.
A jegrend.
A jogrend kérdésével is foglalkozni kívánok.
Köszönetemet fejezem ki Gaál Gasztonnak, aki
elismerétéi nyilvánította a kormánynak azokért
a törekvésekért, amelyekei a gazdasági egyensúly helyreállítására a pártatlan és erélyes adminisztráció behozatalára tett. Ezeken kívül
azonban van egy harmadik feltétele is a jogrend helyreállításának, az, hogy a nemzetközi
szempontból a békeszerződés által teremtett
helyzet megszűnjék. Az a bosszúálló politika,
ame'y a legyőzött államokkal szemben fennáll,
a leglényegesebb oka annak, hogv ebben az
országban a konszolidáció nem tud helyreállni.
Egész Európa oly izgalom képét muatja,
amelyhez a rault történelmi korszakokban fogható nincs. Nemcsak nálunk követtek el politikai bűncselekményeket, hanem másutt is.
(Közbekiáltás balról: De meg is találták a
tetteseket. Nagy zaj az egész Házban.)
Ha a biróság nem elég erélyes . . .
G-iál Giszton azt mondotta, hogy a kormány
tűri a sajtóizgatásokat. A sajtóval szemben a
kormány azon az állásponton van, hogy elsősorban a biróság hivatott a sajtóban folyó
izgatás lehetetlenné tételére és a kormány csak
akkor folyamodik adminisztrációs
eszközökhöz,
ha látja, hogy a biróság nem elég erélyes.
Egészen komolyan kívánok figyelmeztetni mindenkit, akinek egyik vagy másik jobboldali
sajtóorgánumra befolyásuk van, hogy nem
fogok visszariadni »ttól, ha azt látom, hogy a
biróság a maga részéről tehetetlen ezexkel az
Ne. t áll az, hogy az egység alapján nem izgatásokkal szemben, hogy ezen a téren is
állunk. Igems enn-;k a pártnak a tagjut össze- levonjam a konzekvenc<át és ugyanahhoz a
tartja a törekvés becsületes, túlzásoktól mentes rendszabá!okhoz nyúljak, melyekhez kénytelen
demokrácia, mert mi a nemzeti demokráciát voltam a baloldali sajtó kilengéseivel szemben
akarjuk, meri féltjük ezt a nemzetet minden nyúlni. A Népszava ügyében a birüság a szertúlzástól,, megrázkódtatástól, melyet egyfelől az kesztőt maga elé kérte, ö azonban semmit sem
antiszemitizmus, masf.;'ől a & radikális meggon- mondott a biróság előtt é> igy hónapokig húdolatlan forradalom idéíhelne fel erre a nem- zódott a ké'déi. Az ügyészség a szeskesztőt
zetre. Mi tehát minden szélsőségtől féltjük
a minden esetben kénytelen volt kikérni a nemnemzetet. A nemzeti demokrácia nem jelenti azt, zetgyűléstől, hogy választ kaphasson, kik volhegy az értékes rétegek leszoríttassanak a köz- tak a cikkek szerzői. Néha az is előfordul,
élet teréről, hanem ho^y összefogjon ennek a hogv elmebeteget jelöltek meg a cikk szerzőnemzetnes érdekében.
jének. Nehezebb helyzetben va:i a kormány a
fö dreform körül a vid ken izgatókkal szemben,
Köztársaság, vagy királytág. mert ez nem sajtóban történik, nem nyilvános
Azt mondotta Rissay, hogy ha egy idő mutva gyűlésen, hanem alattomban folyik.
egy történetíró megirja ennek a korszaknak
Tltkes egyesületek.
történetéi, ho?y itt a kormányzatot három éven
Foglalkozni kívánok a titkos egyesületek
keresztül a tétlenség jellemezte.
Ramutetott
arra, hogy mi nem foglalkoztunk a* áliamfíi kérdésével is, melyekről utóbbi időkben sok
jogviszony szabályozásával, a förendináz reform- szó esett. Rassay képviselőtársam azt kérdezte
járól, a közigazgatás reformjául nem alkottuk tőlem, vájjon jót állok-e azért, hogy a biróság,
meg a választói törvényt és nem foglalkoztunk k tonas^g, a tisztek és a rendőrség nincsenek-e
inficiálva ezektől az egyesületektől. Azt m?rem
a parlament belső reformjával.
Ez mind igaz, de ez nem jelenti azt, hogy állítani, hogy kevés kivétellel nincsenek inficialva
nincsenek előkészítve ezek a kérdések. Tuda- sem a bíróit, sem a katonaság, sem pedig az
tosan nem foglalkoztunk velük, mert a politi- adminisztráció. Azonban óva intem a magyar
kái a moszf 5ra nem volt alkalmas ezeknek a közvéleményt attól, hogy ennek a kérdésnek
kérdéseknek elintézésére. Nem foglalkoztunk az olyan fontosságot tulajdonítson, mint amilyent
államfői jogviszony rendezésével, mert ez a egyes politikusok tulajdonítanak neki. Nyilvánkérdés már rendelve van az 1920. évi I. t.-c.- való, hogy egy forradalom és egy ellenforraben. (Horváth Z oltán: Ideiglenesen.) Abban a dalom rendjén az államhatalom elpusztul és
formásán, ahogyan azt a képviselő ur óhaj- nem bírt azzal a tekintéllyel, melyre szüksége
taná megoldani, nem is oldjuk meg. Apró- v lt. Ennek az lett a következménye, hogy
cseprő reformokkal köz ársasági elnököt kreálni egyesületek alakultak és ezek között titkos egyenem akarunk.) Nagy zaj az ellenzéken.) Mi a sületek is, melyek egyes társadalmi osztályokat
királyság álláspontján állunk, a királyság alkot- a maguk részéről igyekeztek társadalmi uton
mányos álláspontján'és nem akarunk segéd- miigvídeni és az önsegélyezés terére léptek.
keret nyújtani ahnoz, hogy ez a törvény pa- Ezzel nem azt akarom mondani, hogy le kell
píron maradván, fokozatosan lecsusszunk a becsülni azt a veszélyt, mely ezzel jár. A maköztársasági államformához. (Helyeslés a jobb- gam részéről azt az indítványt, melyet Rassay
oteta on. Nagy Ernő : Ez nem lecsúszás, hanem képviselőtársam beadott, hogy tudniillik tisztfelemelkedés. Berky: Ugy van, ugy van.) Nem viselők ily egyesületek tagjai ne lehessenek,
foglalkoztunk a főrendihez kérdésével, a köz- nemcsak elfogadom, hanem ennek a kérdésnek
szükségesnek.
igazga'ási reform kérdésével rem. Ezek is elő- messzemenő rendezését tartom
Az
a
véleményem,
hogy
az
az
indítvány,
melyet
készítés alatt állanak.
a tuisó oldMról ebben a tekintetben tettek,
Politikai s/empontból
előbbre Ju'oltunk, nem kielégítő, mert azt hiszem, hogy a belügyamennyiben Magyarország jöhirneve a kül- miniszter urnák kötelessége, hogy az utolsó
földen kezd helyr'Wlrsi. Qaál azt mondotta, években alakult összes egyesületek alapszabáho^y az ország fóba ja a tisztviselőkérdés és lyait és tevékenységet revízió alá vegye.
ennek egyedun megoldása ugy lehetséges, ha
az üzemeket berbeadjuk. Az országnak a tisztA földreform.
vi-előkérdésnél nagyobb bajai is vannak. Az
A földbirtokreformmal kapcsolatosan kijelenüzemek bérbeadásától már csak azért is el tem, hogy & kormány azon az állásponton van,
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hogy az eredeti fWdreformtörvényt
novelláris
uton módositani kell abból a célból, hogy a
földreform körül az eljárást gyorsítsuk és hogv
a törvénynek bizonyos hibáit
kiküszöböljük,
Ebből a célból a kormány a novellát a legrövidebb idö alatt be fogja terjeszteni. Amikor
ebhez a kérdéshez szólok, két dolog van,
amelyet megjegyezni kivánok. Az egyik az,
hogy a földreformot igenis becsületesen, az
eredeti szellemben akarjuk végrehajtani. Éppen
ezért kifogásolhatjuk azt a hangot és módot,
ahogyan egyes képviselők ezt a kérdést itt a
Házban kezelték. Olyan országban, ahol a
magántulajdon alapján állunk, ahol a magántulajdon szent, nem lehet azt mondani, hogy
a föld azé, aki megműveli, mert ha ezt mondjuk, ezzel a kisbirtokostól is elvitatjuk a föld
tulajdonjogát, aki azt cselédeivel megműveli. A
földreformtörvény 1. §-a azt mondja, hogy
senkinek ebben az országban személyi igénye
nincs a főidre, mert ha van, akkor igénye van
a kabát ómra, az aranyórámra.
Szakáts Andor beszédében azt mondotta,
hogy a nagybirtokososztály hazaáruással szerezte
a földet. Én is megállapítom a történelmi igazságot, de nem abban a mértékben szögezem le
a dolgot, ahogyan azt Szakáts tette. Ha valaki
azt állitji, hogy egy egész osztály hazaárulással
szerezte a főidet, akkor az nem egyéb izgatásnál.
Akarunk Ipart, vagy nem.
Még csak az iparpártolás kérdéséről akarok
szólani. Gaál Gaszton azt mondotta, hogy mi
az erőszakos iparpártolásnak fel akarjuk áldozni
az agrártársadalmat. Nagyon csodálkozom, hogy
éppen ő mondja ezt, aki annak idején harcot
folytatott az Ónálló vámtarifáért és most azt
követeli, hogy a kormányzat bizonyos rendszabályokkal lépjen fel az ipar ellen. Tisztában
kell lennünk azzal, hogy vagy akarunk ipart,
vagy nem. Ha akarunk, akkor magunkra kell
vállalnunk azt, hogy átmenetileg a mezőgazdaság
érdekeit háttérbe szorítsuk, ha pedig nem
akarunk, bizonyára elkerülhetjük a megterheltetést, melyet a vámok rónak a mezőgazdaságra
és akkor olcsó lesz itt a nyersanyag és drága
az ipari termék. Meg kell válogatni, hogy milyen
iparról kell gondoskodni, de azt hiszem, hogy
ebben az országban igen sok ipar létesítésének
van meg a lehetősége. Szükkeblüségnek tartanám a mezőgazdaság részéről, ha ezek fejlődését el aksrná zárni azon kevés áldozat miatt,
melyet vállaira kell venni.
Bethlen bízik a külföldi kölcsönben.
Foglalkozni kívánok a külföldi kölcsön kérdésével. Rassay azzal vélte a külföldi kölcsön
ügyét e/intézettnek, hogy a magyar kormány
azt állította, hogy külföldi kölcsön nélkül ezt az
országot talpraáliitani nem lehet, ha tehát ez
igaz, akkor ez igaz volt három év előtt is és
nagy politikai mulasztás volt, hogy a kormány
már nem három év elölt kért kölcsönt. Ha három év előtt fordultunk volna a jóvátételi bizottsághoz kölcsönért, amikor a kérdés még
nem volt rendezve és előkészitve, egészen bizonyos, hogy határozott visszautasítást kaptunk
volna, sót egyenesen provokáltuk volna, hogy
Magyarország részére nagy jóvátételi összeget
állapítsanak meg. A külföldi kölcsönt nézetem
szerint későbbi Időpontban bizonyára meg fogjuk kapni. A legutóbbi várakozás ideje alatt,
mely Párisból visszajöttünk óta eltelt, olyan
jelenségeket tapasztaltam, melyek alapján kimondhatom, hogy a helyzet javul és ma jobban bízom, mint ahogyan bíztam egy hónappal ezelőtt is.
jA kisántánt é« a kölcsön.
Azt tapasztaltam, hogy külpolitikai helyzetünk az ellenzék részéről sok tekintetben teljesen hamis megvilágításban részesül. Azt mondották, hogy helytelenül kezdtük a külföldi kölcsön akciót, nem a nagyhatalmakhoz kellett
volna fordulni, mert a magyar politikai orientáció számára itt a kisántánt. Azt mondta Peidl
képviselő ur, hogy a helytelen kül- és belpolitika az oka a kisántánt létrejöttének. Nem tudom aláirni azt, hogy a kisántánt azért jött
létre, mert a külpolitika tekintetében nagyhatalmi mániába keveredtünk bele és hogy ez a
kormány kacérkodott a Habsburg-dinasztia és
Károly király restaurálásával.
Azt hiszem, hogy a kisántánt akkor is létesült volna, ha nem ez a kormány, hanem a
Teleki-kormány, vagy annak elődje volna a je-
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lenlegi kormány helyén, vagy Peidl képviselő
ur ülne a miniszterelnöki székben.
Azt hiszem, hogy kölcsönhöz csak akkor juthatunk, hogyha a nagyhatalmak, elsősorban
Anglia teljes mértékben be fogják látni, hogy a
saját érdekük is Magyarország talpraállása és
ebben a tekintetben a kisántánt érdekeit nem
részesitik továbbra is előnyben a mi rovásunkra. Nem értem tehát azt a sürgetést, melylyel az ellenzék a kormány részéről a kisántánttal való megegyezést ki akarja sürgetni.
Azt hiszem, legalább is ezekben a külpolitikai kérdésekben és legalább ezekben a nehéz
órákban, melyekben a nemzet ma keresztül
megy, össze kell tartanunk és nem szabad
ezekből a kérdésekből egymás ellen fegyvert
kovácsolnunk. Kérem az indemnitás elfogadását. (Éljenzés és taps a jobboldalon és a
középen).
Az elnök az ülést délután háromnegyed ötig
felfüggeszti.
A délutáni ülésen Örffy Imre előadó reflektál Strausz felszólalására.
Kállay a pénzügyi kérdésekről.
Kállay Tibor: Mindenekelőtt arra a kéidísre
válaszolok, hogy miért nem vezettem bs az
indemnitás vitáját expozéval. Az indemnitás
vitáját ezelőtt sem volt szokás programot
kifejtő miniszteri beszéddel bevezetni. Az elmúlt időben legalább nagyjában sikerült kiépíteni ad ninisztrációs rendszerünket és oly
kiépített szervezet felett rendelkezünk, amelyre
nagyobb program megoldását is nyugodtan
rábhhatnank. Az adók tekintetében vannak
bizonyos teendői, különösen a kö>ségi adók
tekintetében. E tekintetben törvényjavaslatot is
kivánok a nemzetgyűlés elé terjeszteni.
Sok szó esett azokról a kötelezettségekről,
amelyek a külfölddel szemben terhelnek bennünket. E tekintetben már javult a helyzet.
Megkötöttünk több szerződést Franciaországgal
és Belgiummal, amelyek a hátralékos tartozások
rendezésére vonatkoznak. Hosszabb időn keresztül tárgyaltunk a cseh állammal is, hogy
rendezzük a gazdasági és pénzügyi kérdéseket,
amelyeket a trianoni szerződés falvetett. Eztk a
tárgyalások bár nem vezettek teljes eredményre,
de sikerült velük elérnünk, hogy a függő pénzügyi kérdések tekintetében öt olyan egyezményt
kötöttünk, amelyek legalább egyelőre rendezik
ezeket a kérdéseket. Innsbruckban tárgyaltak az
összes érdekelt utódállamok képviselői a hitelezőkkel és a megállapodás lényegesen leszállítja azokat a terheket, amelyeket a háború rótt
az egyes államokra.
A jóvátétel veszedelme még semmikép sem
mult el fejünk felett. Mindenesetre eljutottunk
odáig, hogy abból a határozatból, amelyet legutóbb a jóvátételi bizottság hozott, kiolvashatnak vélem azt, hogy Magyar -rszágtól jelenlegi
gazdasági heiyzetébt
tőv^deli szolgáltatást
nem követelhetnek. A üibidí kölcsön kérdésében is továbbra juionunk. Rímélem, hogy
az a beállítás, amely ezidíszermt az európai
vezető államf Makat vezeti, tettekben és gyakorlati eredményekben is rövidesen jelentkeznifog.
Beruházások.
Át kell térnem arra a problémára, hogyan
látjuk a pénzügyi és gazdasági helyzet jövő
kialakulását. Leginkább deflációról és inflációról hallok beszélni. A magam álláspontját ebben
a tekintetben már nem egy alkalommal leszögeztem. Foglalkozni akarok azokkal az észrevételekkel, hogy a kormányzat nem gondoskodott eléggé a hasznos beruházásokról. Bátor
vagyok rámutatni arra, hogy a dunai kikötő
építését, melyet már békében tervbe vet ek,
francia töke bevonásával megkezdtük. Építettünk
kaszárnyákat, megyei székházakat és követségi
épületeket. Honvéd kaszárnyáké is építünk és
azokban a munkálatokat tovább folytatják. Főleg a lakásínség enyhítése célából folynak
építkezések. Megállapodást létesítettünk az érdekeltségekkel arra nézve is, hogy a lakásínség
megszüntetésére a maguk részéről is emeljenek
épületeket. Foly atjuk a vízszabályozási munkálatokat. Kölcsönöket adunk azon társulatoknak,
melyek hozzánk fordulnak. Lőporgyárat létesítünk.
A Jegy Intézet és a hitel.
A pénz értékének hanyatlása és tökeszegénységünk folytán az uóbbi időben az Állami
Jegyintézet lett egyetlen hitelforrásunk. A Jegyintézet nem arra való, hogy a hiteleket nyújt-
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son, hanem hogy a jegyforgalmat szabályozza.
Kénytelen azonban erre a szerepre vállalkozni.
A mezőgazdasági hiteligények biztosíthatók a
hitelszövetkezetek utján, ott kisebb emberekről
van csak szó, közép- és nagybirtokosok részére
is biztositható, ha olyan szervezeteket létesítünk,
amelyek erre alkalmasak. Ahhoz, hogy a hiteligényeket véglegesen rendezzük, elsősorban a
pénz stabilizációja szükséges. Azt az ajánlatot,
hogy térjünk át a valorizációs rendezésre, nem
tartom megvalósíthatónak.
A tisztviselők fizetése
és a létszámcsökkentés.
A tisztviselői illetmények kérdésében az illetmények egységesítését kivánjuk és ezen egységesítés alkalmával magasabb fizetést kívánunk
megállapítani. Ezután a változott viszonyoknak
megfelelően minden hónapban foglalkozni
kívánunk a kérdéssel Ha nem is állíthatom, hogy
a megállapított összegek teljesen megfelelnek
azoknak, melyeket a tárgyalás kezdetén elénk
terjesztettek, mégis oly összegeket képeznek,
amelyekbe a tisztviselők szervezete a maga részéről is belenyugodott. A kormány minden hó
második minisztertanácsában foglalkozik ezzel
a kérdéssel s a ko.ona leromlásának konzekvenvenciáit is levonja és a változott viszonyoknak
megfelelően állapítja meg azokat az összegeket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tisztviselők
a változott viszonyoknak megfelelően élhessenek.
Természetes emellett, hogy gondoskodni kell
a bevételi forrásokról is. A bevételek forrását
művelni akarjuk azzal, hogy elsősorban bizonyos egyszerűsítő intézkedéseket foganatosítunk,
amikre felhatalmazást is kértünk a törvényjavaslatban. Ez a javaslat lényegesen csökkenti
a tisztviselők létszámát. A fogyasztási adó tekintetében a pénzügyminiszternek felhatalmazása
van arra, hogy a változott viszonyokat kövesse.
Adók.
E'kerülhetien az is, hogy az egyenes adóban
levonjuk a változott viszonyok konzekvenciáit.
E sősorban a jövedelmi és vtgyonadóra gondo'ok. Lehetetlenség, hogy az 1922. és 1923.
évre azokat az összeget fizessék adó
fejében,
amit 1920-ban, mert akkor más volt a
korona kurzusa és mások voltak a jövedelmek. Kérem a törvényhozás hozzájárulását,
hogy az uj adókivetés a jövedelmi adóban csak 1924. január 1-én történjék meg.
Mindezekből az a következtetés vonható le,
hogy erősen alul maradok azokon a mértékeken, mint amilyenig a jelenlegi helyzet alapján
el kellene mennem, ha azt kérem, hogy az
1922. évre kivetendő jövedelmi adót az 1920.
évre kivetett adónak ötszörösében, az 1923.
évre pedig 25-szörösében állapítsa meg a törvényhozás.
Több izben hangsúlyoztam, hogy lehetőleg a
szabad kivitel álláspontján állok és lefaragni
óhajiok minden kiviteli korlátozást. A behozatal
tekintetében nem tudok egészen ily liberális
álláspontra helyezkedni. Ezen a téren szükséges
fantartani az eddig fennálló korlátozásokat. Ha
azt mondom, hogy a devizaközpont tekintetében
változtatás szükségessége állt be, azt értem
alatta, hogy oly politikát akarok előmozdítani,
smely jobban megfelel az eddiginél az export
érdekeinek. Egyéb vonatkozásban és különösen
ami azokat a tilalmakat illeti, amelyek a korona
kivitele és a koronával való manipulációk ellen
irányulnak, fenntartani kívánom a szigorúságot
a fennálló mértékben és mindenült, ahol szükségesnek látom, a magam részéről még szigorúbb intézkedéseket kivánok adni.
f t korona leromlása.
Az utóbbi napokban azt kellett látnunk, hoay
a koronának igen jelentékeny leromlása jelentkezett a külföldi piacokon. Hogy itt spekuláció
is közreműködik, az kétségtelen, de viszont
nem volna szabad csak arra szorítkozni, hogy
a spekáláció ellen mennydörögjek s ezt állítsam
oda, mint egyedüli tényt, amely a korona leromlását elősegíti. Rá kell mutatni arra, hogy
amennyiben belpolitikánkban olyan jelenségek
mutatkoznak,
amelyek a külföldön téves megítélésre adnak alkalmat, ez a körülmény semmiesetre sem járul hozzá koronánknak a külföldön
való megerősítéséhez. Semmiesetre sem járul
hozzá az az elkeseredett hang, amely az utóbbi
időkben egyes részek őt a nagybankok működése
ellen megnyilatkozott, mert a bankok elkerülhetetlen szükségesek a kapitalista rendben.
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Az alsp ok, amely a korona romlására vezet, nagyon egyszerű : A fizetési mérleg és a
költségvetés deficitje ez a két ok az, amely magával hozza, hogy nincs alapja a pénznek. Az
időn a tavalyinál valamivel jobb termésre számithatunk és merem remélni, hogy enek folytán az idén is be fog következni a nyári romlás után a koronn őszi javulása. Kéri az indemnitás elfogadását.
Szilágyi Lajos: A közalkalmazottak nem nyuj-

szanak meg a fizetések mostani rendezésében.
A pénzügyminiszter félrevezette a nemzetgyűlést.
Kállay Tibor: Nem tudja, hogy Szilágyi
miért mondta, hogy ő félrevezette a Házat.
Felkéri, hogy rektifikálja állításait, mert ellenkező esetben a Háztól kell elégtételt kérnie.
Az elnök ezután megteszi előterjesztéseit.
Napirendi javaslatot tesz.
Az ülés esti 8 órakor ért véget.

A v á r o s pénzügyi problémái.
(A Szeged tudósítójától.) Megírta a Szeged,
hogy a hirtelen drágulásnak mily.n katasztrofális hatása van a város háztaitá?ában is. A
Kálvária-utca kikövezését, illetve megrongált
aszfaltburkolatának kijavítását pé'dául bizonytalan időre elhalasz'otta a város tanácsa, pedig
a munkát már megkezdték, dehát nem talált
fedezetet a váratlanul megkélszereíődött kö tségekre. Az események különben keresztülhúztak
egész sereg más számítást is és összezavarták
annyira a helyzetet, hogy ma már senki sem
tudja n torony alatt, vájjon mi yen meglepeté
seket rejteget a ho'nap. Egyedül a fagadaimi
templom (pitését nem zavarja meg ezidőszerint
semmiféle komolyabb veszedelem.
— Az a szerencsénk — mondotta kérdésünkre Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos —, hogy az építéshez szükséges anyagot
előre megvásároltuk, a rendelkezésünkre álló
pénz legnagyobb részét cementbe, mészbe,
fába, téglába fektettük és igy mi már a munkadíjakon kivül alig van ki dásunk. A munkabérek is eme'kednek ugyan, ami természetes
következménye a drágulásnak, de a drágulást
csak lassan követik és igy száradásainkban
lényegesebb változást nem okoznak. Egyelőm
tehát nem kell félnünk attól, hogy a munka
megakad.
A helyzet sokkal súlyosabb a város pénz-

ügyei körül. Néhány nap múlva itt az elseje,
amikor a főpénztárnak ki kel! utalnia a városi
tisztviselők illetményeit, — körülbelül nyolcvanmillió koronái. A pénztárban jelenleg alig v;n
valami készpénz és igy a nyolcvanmillió előteremtése pillanatnyilag a legsúlyosabb és a
legsü gősebb probléma. Pénteken délelőtt a
polgármester rókáig tanácskozott ebben az
ügyben Balogh Károllyal és Scultéty Sándor
főszámvevővel. A tanácskozás után a következőket mondotta kérdésünkre:
— Arról tanácskoztunk, hogyan lehetne elősarcolni azt a nyolcvanmillió koronát. Remélem,
hogy elsejéig megkapja a város a Jegyintézettől a e engedélyezett hatvanmillió korona folyószám'a hitelt és igy megusszuk majd valahogy
a kritikus napot. Mivel a drágulás máróholnapra történt, a városok rettenetes zavarba
kezdenek jönni, mert hiszen jövedelmeiket nem
fokozhatják a drágulás arányában. A legnehezebb helyzetben a főváros van, ahol csak most
fizethették ki a városi tisztviselők fe'emelt rendkívüli segélyét, amit mi már elsején folyósítottunk. Augusztus elseje azonban már bennünket
is nehéz helyzet e!é állit, mert a fizetéseken
kivül most a negyedévi negyvenszeresre emelt
lakbér is esedékes. De azért remélem, hogy
most se ti lesz fennakadás és zökkenő nélkül
vergődünk át a kritikus dátumon.

Jóváhagyták Szakáll József hivatalvesztő Ítéletét.
(A Szeged tudósítójától) Bizonnyára sokan
emlékeznek még arra a fegyelmi ítéletre, amelylyel a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya még a mult év októberében dr. Szakáll
József volt városi rendőrkapitányt a proletár
diktatúra alatti magatartása cimén állásától
fosztotta meg. Szakáll József természetesen nem
nyugodott meg az ítéletben, amely szigorúságával általános meglepetést keltett, hanem megfellebbezte a belügyminiszterhez, aki most —
az Ítélet kihirdetése után közel egy esztendő
múlva — értesítette a közigazgatási bizottságot, hogy a fegyelmi választmány Ítéletét indokainál fogva helyben hagyja.
A belügyminiszter döntése valószínűleg még
nagyobb meglepetést kelt a városban, mint
amilyen meelepetést maga az ítélet keltett, mert
hiszen az ítélet indokolását a város közvéleménye cáfolta meg és igy mindenki meg volt
gyŐJŐdve arról, hogy a belügyminiszter föltétlenül helyt ad Szakáll József fellebbezésének.
A fegyelmi választmány ugyanis beigazoltnak
vette azokst a súlyosabb természetű vádponto
kat is, amelyeket a vád képviselője, Turóczy
Mihály tiszti főügyész bizonyítékok hiányában
elejtett. Igy a vizsgál al során nem nyert beigazolást, hogy dr, Szakáll József a proletárdiktatúra kikiáltásának a napján magát a szegedi
rendőrség élére helyeztette. VaUonását, amely
szerint a rendőrség vezetését Dettre János kormánybiztos egyenes utasítására vállalta, nem
cáfolta meg senki sem. A főügyész elejtette azt
a vádat is, amely szerint Szakáll József össze
hivta volna a rendőrtiszteket és a legénységet
és arra akarta volna rábírni öke', hogy fegyveresen hagyják el a várost és a szovjet szolgálatába álljanak, mert még srra sem akadt bizonyíték, hogy levelezett volna a felsőtany&i
direktórium tagjaival.
A vizsgálat adataiból egyébként nem látia a
főügyész beigazoltnak, hogy Szakáll József a
diktatúra alatt államellenes működést fejtelt
volna ki és igy magáévé lette a főügyész is a
törvényszék eljárást megszüntető végzésének
indokolását, mert látszatra terhelő adat hiányá-

Szép időben"
az ujszegedi

ban vádat emelni nem lehet. Hivatalvesztés^
azért nem indítványozott, mert a figyelmi vizsgálat adatai szerint nem abban vé kas, amivel
vádolták, hanem csak olyan fegyelmi vétséget
követett el, amelynek megtorlására a másodfokú
pénzbüntetés is éppen elegendő.
A fegyelmi választmány az ügyész és az előadó referálása után tanácskozásra vanu't vissza
és feltűnően rövid tanácskozás után kihirdette
Ítéletét, amely szerint dr. Szakáll József nemcsak a vádiratban konkretizált vádakban vétkes, hanem mindazok a vádak is terhelik, amelyeket az ügyész bizonyítékok hiányában elejtett. A fegyelmi választmány a legsúlyosabb
fegyelmi ítélet, a hivatalvesztés kimondását azzal indokolta, hogy egy régebbi keletű belügyminiszteri döntés értelmében a fegyelmi Ítélet
marasztaló lehet akkor is, ha a vád nem igazolódik u. yan be, de a vádlóit szeméiye iránt
a közbizalom rendült meg.
Az ítélet nyilvánosságra hozása után a város
társada'mának legszámottevőbb rétegeiből nagyon sokin keresték fal dr. Somogyi Szilvejzter polgármestert és bejelentették neki, hogy a
súlyos itélet, különösen az indokolása általános
megü!közést keltett és hogy az itélet megváltoztatása érdekében széleskörű mozgalmat indítanak és remá'ik, hogy a mozgalom ered
ménnyel fog végződni, hogy a belügyminiszter
helyt ad Szakáll József fellebbezésének, mert
hiszen eddig az volt a gyakorlat, hogy a vádinditványtiál súlyosabb figyelmi Ítéleteket a
belügyminiszter megsemmisíti. Ezt a feltevést
támogatta még az is, hogy a közigazgatási bizottság fegyelmi választmányának az utóbbi
időben hozott Ítéletei nem mindig nyerték el a
miniszteri megerősítést, mert azok — különösen
a politikai hátterüek — a vizsgálat során beigazolt vádikhoz viszonyítva vagy tul enyhék,
vagy tul szigorúak voltak.
A meglepő fegyelmi itélet ügyében annak
idején kérdést intéztünk a polgármesterhez, aki
a következőképen nyilatkozott:
— A fegyelmi választmány ítéletét nem bírálhatom, mert ahhoz a felsőbb ítélő fórumon

ma és minden nap
délután fél 6-tól a

kivül senkinek sincs joga. Nem tartom azonban
kizárinak, hogy az itélet indokolásába tévedés
csúszott be. A jelek arra mutatnak, hogy dr.
Szakáll József személye iránt nem rendült meg
a közbizalom, hiszen napról-napra jönnek hozzám olyanok, akik megcáfolják ezt az állítást.
Mint Szakáll kapitány hivatalfőnöke mondhatom, hogy az én bizalmam sem rendült meg
benne
A polgármester egyébként an-yira bízott
abban, hogy a fegyelmi választmány ítéletét
nem hagyja jóvá a belügyminiszter, hogy dr.
Szakáll József állását, amit a rendőrség államosítása alkalmával első osztályú
aljegyzői
állássá szerveztek át, mind a mai nopig nem
töltötte be, illetve nem tett előterjesztést a főispánhoz az állás betöltésére.
Az itélet megváltoztatásának a reménye tehát
nem volt a'aplalan és igy érthető meglepetést
okoz a belügyminiszter súlyos döntése. A belügyminiszter döntésével a fegyelmi választmány
ítélete most már jogerőssé vált, legfeljebb csak
ugy lenne megváltoztatható, ha a kormány valami formahiba miatt elrendelné az ujrafeivételt.
Értesülésünk szerint történik is majd ilyen
irányú kísérleti.

Korzó és Belvárosi-Moziban
Szombaton, julius

Vasárnap, julius
29-£n

28 án

Közkívánatra!!!

Göre Martsa
lakodalma
A legszebb magyar énekes-táncos

s?keccs

3 színpadi és 3 filmrészben.
Személyes szereplők:

Göre Gábor biró Úr Ligeti Lajos
Martsa lánya
Pádly Margit
Andris vőlegény
Megyaszay Jetiö
Locsikné
Megyaszay Amália
Kátsa cigány
Endrey Jenő
Előadások a Belvárosi Moziban hétköznap 5,
a Korzó Moziban háromnegyed 8 és háromnegyed 10 órai, vasárnap a Belvárosi
Moziban 3 és 5, a Korzó Moziban háromnegyed 8 és háromnegyed 10 órai kezdettel.

ÁRGUS

magánkutatö intézet

szakértelemmel, szigorú diszkrécióval megbízhatóan nyomoz, megfigyel, informál helyben é s vidéken.
951
Iroda : S í é o h e n y i - t á r 6. a k a o u alatt.
Telefon : 10—54
Telefon:
I g a z g. 455.

Kor^ó MOÜ!

Telefon :
Pénztár !l«5.

Julius 28. és 29-én, szombaton és vasárnap
AZ IDÉNY L E G N A G Y S Z E R Ű B B V Í G J Á T É K A :

A pekingi fruska (Napkelet lilioma)

Vig történet a csodás napkelet országából 7 [elvonásban.
A főszerepben: C O l i S T A N C E
TJtKMHDQE.
Azonkívül;

Az oroszlánkölykök

Artista dráma 3 felvonásban. N H R I O
a főszerepben.

HUSOmftVAt

Előadások kezdete: Szombaton u<lé Jután 5 " V a s á r n a p

Ismét rendkívül magas áron
UCVíUl
Mttllirkffa**

IVillinOIier

brilliánst, arany, ezüst-
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tárgyakat és pénzeket
ékszerész, KÁRÁSZ-UTCA 2. SZ.
KÉK CSILLAGGAL SZEMBEN.

Katonazeaeiar játszit

SZEGED5

Szeged, 1923 julius 22.

„A termés jóval kedvezőbb,
mint a mult évben.".
Az Országos Közélelmezési Tanács exportimport és gabonaügyi bizottsága Hadik János
gróf elnöklétével együttes ü<ést tartott, amelyen
az elnök a következő beszéddel nyitotta meg
az ülést:
— Tény, hogy a termés jóval
kedvezőbb,
mint a mult évben volt, de a gazdasági helyzet
megrosszabbodása következtében a fogyasztás
igénye kanyérterményekben fokozódik, mert hus*
és egyéb élelmicíkkeket a fogyasztók nagyrésze
nem tud megfizetni. A várható felesleg megállapításánál tehát ezek nagyon is figyelembe
veendők. A buza és a rozs kivitele csökkenti
a kenyér- és fözöliszt mennyiségét, ami ezek
ujabb drágulását vonná maga után. Ezért megengedhetetlennek tartjuk a buza és rozs kivitelét,
iz ellen szociális és gazdasági szempontból
állást kell foglalni.
Koronánk nemcsak, hogy nem javul, hanem
dacára a jó termésnek, folyton romlik. Ez a
körülmény igazolja azt a rég vallott álláspontomat, hogy a korona árfolyama nem a gazda
sági élet természp'es folyománya szerint irányul, hanem arra döntő befolyást gyakorol a
külföldi és belföld' spekuláció. Ma, arqikor az
u j termés felhasználása előtt állunk, mélt-n elvárhatja az ország, hogy olyan intézkedések
történjenek, amelyek a spekuláció hathatós
meggátlásával alkalmasak arra, hogy a gazdasági életet visszatereljék a reális meder e.
Vannak, akik a drágaság csöstkentésére a
határok lezárását, az élelmiszerek ktv;tplének
teljes eltiltását követelik. Ez a megoldás nem
lehetséges, mert a külföldről sok nyers anyag
és iparcikk behozatalára vagyunk utalva. Meg
kell tenni a szükséges intézkedéseket, hogy a
cikkekért befolyt valuta az ország közgazdaságának álljon rendelkezéséi e.
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J / f j r e i s :
Elkészült a francia és belga válasz.

— A központi választmány felülbírálta a
választók
návjígyz^két. A központi választFranciaország és Belgium befejezték az angol
mány
dr.
Somogyi
Szilveszter polgármester eljegyzék feletti eszmecseréjüket és teljes egyetértésben ismét arra a m*?gállaoodásra jutottak, nöklésével pénteken délben ülés* tartott és felülh'gv a passzív ellenállás megszüntetése előtl bírálta az id-igl-nes névjegyzék ellen beadott
Németországgal tárgyalni lehetetlen A Rutr- felszólalásokat Hatvan névjegyzékből törölt váviJck kiürítésé ctak akkor következik he, ha lasztó szólalt fel a törlése ellen. Közülük 40
Németország kielégítő fizetéseket Me-út. A elfogadhatóan igazolta válasz'éi jogosultságát
francia vála?z tervezetét Poincaré, a betlgát é« igy a választmány fölvette őket a névjegyJasp»r készítette el. A szöveget kicseréli* és zékbe. Ezenkívül a legutóbbi választói pótrenmegformulázzik ezekhez vaíó megjegyzéseiket. delet értelmében négy olyan kinigyoít válaszA jegyzékek hétfőn lesznek készen. Poincaré tót is fMvettek, akiknél társadalmi állásuk alapTneuaissal é3 J«parral valószínűiig a jövő ján feitehető, hogy kielégítik a választói jogohéten találkozik. Curzonnal, aki mintegy 10 sultság alapfeltételeit.
— Meggyilkoltak egy 83 évea ékszerészt.
napon beiül Franciaországba utazik t';dül:s célr
Ma
este negyed 9-kor a budai vírban a Szentjából, átutazása alkalmából Pá isba jön össze.
három<ág>térea
a rendőrőrszem htngos 3ea;éiyA be lini városi tanáci tegnapi ülésen a
szociáldemokrata párt mdi ványára stirgís fel- kiáitá^ra felt figyelmes. A hang irányába sietett
szólítást in*éz ek a kormáiyhoz, hoijy Cuno és a Sxent Anna u'ca 2. sz. házban takisiban
kancíllár int fogidja a városi tanács küldött- tántorogva, átvágott nyakkal találta 0>tó Lajos
ségét, amely rámuta* azotra a rettenetes kö- i3 éves ékszerészt. A rendőri buotisag * követvetkezményekre, amelyek a jelenlegi közélel- ke?őket állapította meg: O tó L jos T4rnokutcaí Üzletéből hazafelé tartott. ÉoD'.n befordult
mezési v.üzonvokbót előíüanak.
Az általános német szakszervezeti szövetség a ház kapuja alá, ami'<or két fé'fi hozzá lépett
elnöksége felhívást intézett tagjaihoz, amelyben és valamit kérdezett tőe. A beszélgetésnek tafelszólítja őket, hogy a mai idők e tekintettel, núja volt egy leány, aki ugyanekkor ment be
szaoad ég alatt tün'elő gyűlést ne tartsanak s há^ba. Par pillanat múlva ez a leány kifelé jöit
különösen kommunista demonstrációkban részt és már á'vágott nyakkal látta lakásának aj aja
felé hörögve íámolyogo az öreg ékszerészt:
ne vegyenek.
az utcán pedig akkor szaladt fel két hosszú— A Kátay-csa'ád gyáata. Az a megren- kabátos férfi, kik közül az egyik alacsonyabb
voit. topábbá egv nő. A halálosan sérdlt Oifó
dítő autószerencsétlenség, ami Marton vásár melLajost Simonyi Játios szigorló orvos részesítette
lett történt és amiről a Szeged pénteki számá
ban megemlékeztünk, gyászba boritot a a város első segélyben, a mentők pedig a Ró'us kóregyik legrégibb és legtiszteltebb családjár: a házba szállították. A rendőrség a legerdyesebb
Kdtay-családot. Az autészerencsétlenség áldo- nyomozást indította meg a gyilkosok kézrezata lett Kátay Lajos n»ugalmazott állami fő- keritésére.
mérnök, a város társad ilmánaK egyik közbe— A voit némst trónörökös visszn )>kar
— csülésben állt, rokonszenves tagja, aki rajon- térni Németországba. A német monarchisták
gója volt a zenének és kedvelője a művészet- a Wíeúngen szigetén élő német trónörikös és
nek. Évtizedek óta Utogatója volt a szegedi a Djornban lakó Vilmos császár személye kös-inház énekes előidásainak és nem vei az a rűt e*.yre élénkebb tevé*eny<eget fejtenek ki.
fővárosi operabemutató, ameyen Kátay Lajos Nyílt titokként beszélik, hogy a voit trónörökös
jelen n-m leit volna. A Wagner-ciklusokra év- vissza óhajt térni Németországba és visszatéréő! évre felrindult a fivárosba és a boldog sének akadálya egyelőre esik az, hogy nem
béke idején akárhányszor felutazott Becsbe, állanak nagyobb összegek rende kezésére. A
egy egy operaelőadás élvezéss miatt. Járt a lap szerint Begiumban senkit sem lepne me^,
külfö'dön is, különösen Olaszországban, ahol a ha a német trónörökös egy n«pon kísérletet
mivéfizi alkotásokat nemciak nézte, de meg- tenne a Németországba való vi >i,za:érésre.
látta bennü< mindazt, ami szépséget, értéket és
A Zsoldos tanintézetnek, az ország legtartalmat jeent. Váhsztékos ízlésű, szerény mo- régibb és legismertebb középiskolai eíőktbiiiő
r
d > u, igazi magyar ur volt Kátay Lajos, aki intézetének titkára fo'yó hó 2 í tót 29-ig Szen m úszott a különféle' áramlatokkal és akinek geden tartózkodik. Kass-szálióbtll lakásán fogad
az volt a szivén, ami a szájin. Nem volt a naponkint detelőit 10 tő) fé! 1
és délután
forumon szereplő ember, csöndes szemléője 3 - 6 óráig, 29-án déiűlőü 8— 1 óráig.
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volt az ese-néryekn-k és igazi támogatój-i az
— Araiómuntujjou birmozg-lm* — zeaélet elesettj'inek. Elhunytát az autószerencsétlenségben súlyosan megsérült feleségén kívül a düíássel. Kisbérről je enti a Migyar Kurir:
Kátay c«alád és a barátok, ismerősök soka- Az itteni ménesbirtokon az aratómunkások bérsága gyászolja, mint az olyan embererét szo- eme ési mozgalmat indítottak, ame.y az első
kás, akik példás életükkel rászolgáltak ember- napon már nyílt zendüléssé fajult, ami közben
társaik tisztcetére és becsülésere, A temetés Bősze István gazdasági főtanácsost egy munvasárnáp déleiő t a rákossere-szturi katolikus kás megszúrta. A zendülő munka<o ^at a karhata omn<k kelleti Iesxereini, inajd a tárgyalátemetőből lesz.
sok folyamán megegyezés jött létre az urada— A Mátyás-templom renoválása. Az alsó- lom és az aratómunkások között.
városi Mátyás-templom tornyát alaposan meg— Az e a i t hüldöit*«£ Ueo^atáaa a HíjJssviselték a fölötte elrepilt évszíz'dok. A vastag cstládnál A MTI. jelenti: A fővárosban targerendák elkorhadtak és igy joggal lehe e<t tózkodó eszt küldöttség a ma délutáni gyorsfélni a közeledő katasztrófától. A kormány an- vonattal a Nyugati-pályaudvarról Kecskemétre
nak idején ötmillió koronát utalt ki a torony utazik, ahol a Héjjas család vendégül látja őket.
javítási költségeire. A veszélyes munkát már A lurándu'ókat Zsilmszry Gábor eszt konzul
régebben megkezdték, de most kifogyott a fogja kal-uzolni.
pénz és igy a torony sorsát komoly veszély fe— K Ü L P Ö L O . Benes lapja, a Prager Presse légből
nyegeti. A templomép tő bizot ság társadalmi
kapottnak jelenti ki azokat a híreket, amelyek arról
gyűjtést indított a szűk éges összeg előterem- szóltak, hogy Bsnes komolyan aspirál a Népszövetség
tése érdekében, d^ a gyűjtésnek nagyon szo- titkári állására.
morú az eredménye. Az alsóvárosi milliárdos
l7.;é«e<? n y o m t a t v á n y o k í t készit a Délpaprikatermehk áldozatkészsége néhány koro- magyarország Hirlop- és Nyomdavállalat.
nás adománnyal ki.netüi, pedig ha minden
módosabb a'sóvárosi csak egy kiló paprikát
vagy néhány kiló búzát adna a költségek fedezésére, a munka folytonosságának biztosítása
Julius 2i. es 29-én, szombaton es vasarnap
nem okozna olyan nagy gondot. Az. eddigi
AZ IDÉNY L E G N A G Y S Z E R Ű B B V Í G J Á T É K A :
gyűjtésnek mindössze százezer korona az ered
ménye, a mai zürichi koronaértékelés szerint
harminc békeko ona. A legnagyobb adományt
Vig történet a csodás napkelet országából 7 felvonásban.
A főszerepben: C O N S T A N C E
THLPIflDQEi
Ottovay Károly vaskereskedő juttatta a templomAzonkívül:
bizottság kezéhez: huszonöt kiló szöget ajánlott Jel, amelynek harminc-negyvenezer korona
A z
o v o s z l i s i k ö l y S c o k
Artista dráma 5 felvonásban. P l f t l < I O A U S O N l r t V H b
az értéke.

SZEGED, Umm. 12.
Mielőtt c i p ő s z ü k s é g l e t é t
b e szer/1,
kérjük áras kirakatainkat megtekinteni.

Cipőinket a következő árak330
ban árusítjuk:
Gyermek bagaria félcipő
34—35 nagyságban
. .
Wessels-féle fehér vászon
félcipő, külföldi készítmény

9.800 K
10.000

22.000

Női Antilop fekete félcipő
Női chewro félcipő, francia
forma, lack dísszel. . .
Női bagaria félcipő, francia
forma
Női Goodyear chewro félcipő
Férfi fekete chewro félcipő, O f t f l O H
legdivatosabb forma . . 4 Ö , U U Ü
Férfi bagaria félcipő, ieg-

24.000
26.000
26.000

s r

b

ff

ff
ff
ff
ff

30.000 K

Vidékre csakis a pénz előzetes
beküldése mellett szállítunk.
Mep nem felelés esetén a
C3

pénzt visszaadjuk,

cu

Rossz idő esetén a

„Göre M a r t s a

lakodalma"

szkeccs előadásai a Belv4»o«<<

Mo7f>-an.

míg a

„Pekingi f r u s k a "
előadásai
a K o n r 6 M o h b a n lesznek

megtartva!!!

Pé"nztár°582 Belvárosi Mozi

A pekingi fruska (Napielei lillna)

i — A
-tsorftJogüsi I n t á ^ t Id6p>-ítgn6z«8a :
i Változékony szeles idő várható, helyenkmt es6ve!.*.

•v

a iöszerepben.

PlnaiiácnLr ItpvHMí.. Szombaton 7 és 9 órakor.
C l o a u a s o < K e z a e i e . Vasárnap ugyancsak 7 és 9 órakor.

SZEGED

Szeged, 1923 julius 28.

APRÓHIRDETÉSEK

A DevlzahBzpont megszüntetés* helyett
— a devizaforgalom reformja. A DevizakOzponttal kapcsolatban legutóbb olyan hirek
terjedtek el, mintha a kormány a Devizaközpont megszüntetésének gondolatával foglalkoznék. Hivatalos helyréi jövő értesülés szerint
ezeknek a hireknek semmi komoly
alapjuk
nincsen, a devizaforgalom szabályozásának reformjáról azonban valóban szó vas, még pedig
olyan formában, hogy egy külön devizahivatal
felállításával a bankközi forgalmat bizonyos
mértékig szabaddá óhajtják tenni. Az erre vonatkozó elhatározások azonban még csak a
megbeszélések stádiumában vannak.
A „Délvidéki Központi Bank Részvényt á r á s á t ' (volt Szegedi Központi Bank R.-t.)
Breucr Zsigmond hadbiztos-tábornok elnöklésével m gtartott közgyűlése a Pénzintézeti Központ hozzájárulásával elhatározta alaptőkéjének
10 millió koronára vaió felemelését és a régi
200 koronás n. é. részvényeknek 5:1 arányban
1C10 — K n. é. részvényekre való átcserélését.
Az intézet igazgatójává Vágó Árpád választatott meg.
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TŐZSDE

A D e v l i a k f l s p o n t á r f o l j a v a i . Valuták: Napoleoi
60(00 Font 77270—79270, Léva 1560C—16300, Dollár
16805—17305,Fr. trank l # o 7 _ 1C41, Marka 350-490. Líra
7 4 0 - 774, Osztrák korona 2 3 6 0 - 2530, Lei 8650- 9350,
Síntől 5 0 0 0 0 - 52000, Sv. trank 3000—3100, Kor. dinas
17600- 18300, Lengyel márka 8 4 0 - 980, Holland torint
6 5 9 3 - 6793, Belga Ir. 8 2 7 - 8 6 1 , Dán korona 2 9 9 3 - 3093.
Svéd korona 4470-4640, Norvég korona 2730—2130
Devixák: Amsterdam 6593—6793, Bukarer 8600—
9300, Kopenhága 2993—3S93, Krisztiánja 2 7 3 0 - 2 8 3 0
London 77070-79070, Berlin 3 0 0 - 4 4 0 , Olasz740- 774
Páris 1002-1036. Pr*ga 50000—52000, Stockholm 4470

Bihari-utca 51. számú ház
azonnal etedó és lakással
átadó. — Judakozódni a
tulajdonosnál ugyanott. 234

4640. Svájc 3100—3100,Bécs 236S-2530, Belgrád 17600 18300, Newvork 16755-17255, Varsó 8 4 0 - 9 8 0 , Szófi*
1E600—16300, Brüssel 827- 861.

tört aranyát és ezüstjét
H o n a be eladni,
javittatanl és
Vigye be |ékszereit
átalakíttatni az

ri#CTOi*ínorho
LKbüKl ípdl Ud

Takaréktár-utca 20. sz.
Gróf-palota.
637

Dr

Tulajdonos: W C I S S B C R O C R

t á S Z C Ó .

Egy jé házból való fiu tanoncul felvétetik.

Jöttem — láttam — győztem !

FEMINOL
a jelenkor
leg'őkélctesebb
folyékony

ffmtisztitószere

Gyártja: Herczeg Géza, Budapest
154

Köszönetnyilvánítás.
Felejthe'e len férjem elhunyta alkalmából kifejezett részvétért s a temetésén
való megje'enésért ez uton mordok hálás
köszönetet.
Özv. nagyiváni Fekete Elemérné.

Attila-utca 8.

2000

L t g m a j a s s b b áron veszek üres üveget, tollat,
bőrt, gyapjút, úgyszintén
férfi és női ruhaneműt.
R é v é s z , Háei-udvar. 288

P r á g a i devizazárlat
Amsterdam
1325, Berlin
0 oo5o, Zürich 6o45o, Milánó 1485o, Páris 199.*o,
London 1545o, Newyork 338o, Brü szel 1655o, Belgrád
335o, Szófia 3125, Bécs o.o478, \ a r t ó o.ol5o, Budapest 0.19.

T o l l a t , b ő r t magas árban
veszek. Hívásra háthoz
megyek. Hirschl, Zergeutca 25.
290

P á r i s i z á r l a t Brüsszel 8?5o, London 7695, Newyork 1672, Berlin 2, Milánó 737o, Zürich 3ol, Amsterdam 659, Prága 499o, Witn 23'/„ Budapest o.o3,
Bukarest 845.

Részvényaláirási felhívás!

A S z e g e d i Kézmfivesbaok mindennemű
megbízást a legpontosabban végez el.

T c r m á n y t ő z a d e 1 A terménytőzsde irányzata minden várakozás ellenére megfordult annak ellenére,
hogy a korona Zürichben további félponlot esett. Az
irányi at lanyha. Búzát 67o koronával keresnek, 69o—
7oo koronával már áru is jelentkezik. A malomkoncentráció budapesti paritásban 69o—7oo koronáért
büzát azonban nem tudott vásárolni. Az árak ellanyhultak. Búzában erős kínálat volt.
Hivatalos árfolyamok: 7b kg.-os tiszavidéki ó buza
6 8 0 0 0 - 69000 egyéb 76 kg.-os ó buza 67500-68000,
78 kg.-os tiszavidéki uj buza 69000—70000, egyéb
származású 78 kg.-os uj báza 68500- 69500, rozs
48000-49000,
takarmányarpa
3-iOOO- 42000.
zab
6 2 0 0 0 - 65000, tengeri 50000-52000, korpa 31000—
32000 korona.

Értékpapírok vételét és eladását
es mindennemű t ő z s d e i

m e g b í z á s o k a t pontosan bonyolít 1«

Krrolyl-utcal Kroó-Bank
Károlyi-utca 2 és Fehe'esas-utca 8, sarok. Telelőn 9—78 í s 12—SS
Az ADRIA biztositO társaság fOflgynOksége.

Ifi. V&radq lukács

ker

jÖ l m i Ókanizia.

j

megbízás adható a KASS- ^
t U C S B szállóban. Telefon 1 5 - 5 o . 307 ;

POLOSKÁK

336

petéit la k i i r t j a a

„Löcherer Cimexin
poloskairtód
iöcherer

Megrendel he ő :
Gqula gyógyszertárában

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

szőrmejavitást és átalakitást.

999
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Az

Kosztpénzt

H Magyar Koztisztviselék és Állami
fllkalmazoltak Takarékpénztára R -T.
Budapest, VII, Rákóczi-ut 76.
Telefon: József 6 0 - 4 0 , József 135—32.
Sürgönyeim: Cobdenbank.

jLSf

Igazgatóság.

POLOSKA

113

forrás:

festikdrukban, kész olajfesték, zománcok
minden színben, kence, bútor- és
kacsilakkok stb. kaphatók

120

Birn Simon, Margit-utca 12. sz.

tőkéletes

kiirtására
legbiztosabb a Franki-féle
<ae

P O L O S K i - n n t A c .
A petéket is kipusztítja, bútorokon nyomot nem hagy,
Kif " —
"
Kapható
tárában

Bizományi üzlet
T Á B O R UTCA 5. SZ.

kihelyezésre elfogad. Idejében feladott tőzsdei megbízásokat középárfolyamon effektuál
Vidéki megbízásokat pontosan teljesít

Olcsó bevásárlási

v é n y t á r a s á g " (volt Szegedi Központi
Bank R.-T.) közgyűlése a Pénzintézeti Központ hozzájárulásával elhatározta alaptőkéjének 10,000.000-—koronára való felemelését és a régi részvények összevonását az
alábbi módozatok mellett:
1. A régi részvények összevonatnak 5:1
arányban olykép, hogy minden 5 darab
egyenkint 200 korona névértékű részvény
helyett egy darab 1000 korona névértékű
részvény adatik ki. A kicserélésre be
nem mutatott 200 K n. é. részvények '/ 5
hányad részvény gyanánt maradnak forgalomban.
2. Minden összevont 1000 korona n. é.
részvény után elővételi jog címén kettő
darab 1000 K n é. részvény vehető át 1150
korona árfolyamén. A fennmaradó, valamint elővétel cimén át nem vett részvények
ugyancsak 1150 koronás árban aláírásra
bocsájtatnak, mely összegből 1000 korona
az alaptőkére, a 150 koronából a költségek
levonása után fennmaradó összeg pedig a
tartalékalap javára fordittatik.
3. A vételár befizetése 1923 augusztus
1-től 31-ig történik az intézet pénztáránál
(Dugonics-tér 11).
4. Ötös és tízes darabokról szóló részvények is bocsájtatnak ki.

r

Soroksár.

Bőrkabátok

férfi és női, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-u.
és Mars-tér sarok. Bőrruhagyár. Telefon: 14—73,
5—24.
n9

A „Délvidéki Központi Bank Rész-

tőzsdei
17

sikerrel és
gyorsan
végez kereskedelmi avagy magánügyekben megbízásokat

Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó : .Szeged* lapkiadóvállalat r.-t
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

ségben. férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,

Zürichi
tárlat 1 Berlin 0.r>007, Hollandia —.
,
Newyork 558.50, London 2568, Páris —.—, Miláné
24.55, Prága 16.65, Budapest
0.03,
Belgrád 5.85,
Bukarest 2.85
Szófia
5.20, Varsó 0.0028, Bécs
0.0078*/,, Osztrák bélyegzett 0.0079

Jugoszláviában
A KAOE Szegeden. A főváros kereskedőcsapata, mely a másodosztály jobb csapatai
közé tartozik, vasárnsp délután háromnegyed
hat órakor az ujszegedi SzAK-pá'yán a KAC-bal
tart barátságos mérkőzést. A KAOE megérdemli
az érdeklődést, mert jó játékos anyaggal rendelkezik és stilusos futballt játszik. Ugyanez
vonatkozik a KAC csapatára is s igy nivós
mecsre van kilátás.

I v s i s l bármily mennyi-

265

Elfogad mindenféle tárgyat
e l a d á s r a , kézimunkát is.
Malmok és terménykereskedők
figyelmébe!
Fizessen elö a

Strasser jelentésre
és már délelőtt fél 11 óra'-or tájékozódhatik
az eznapi gabonaárakról.
A t e r m é n y t ő z s d e zárlatot délután 3 óra
előtt, az esti termény jelentéseket pedig
délután fél 6 órako közli Önnel a

ef/spá.r IGÁS LÓ Hagi/ar Távirati Iroda.
eladó. Megtekinthető Szegedi Bankegyesület rt. telepén, Mérey-utca 21.

Uoanott szénái minién inputén mml

Fók szekhely: Szeged, Somogyi-utca 11. sz-

K i r e n d e l t s é g e k : Makó, Hódmezővásárhely,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas

