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25 százalékkal drágább. Apróhirdetés 50,kövér betGkkel 100
K. Szövegközti közlemények
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• K i k e t z l ú s é g és kiadóhivatal. KOlcsey-utca 6. (PrófétaMálló, 1. emelet 6.) Telefon
13-33. A .Szeged* megjeleoflt hétfő kivételével minden
nap. Egyes szám ára 120 korona. Előfizetési á r a k : Egy
ftúoapra Szegeden 2250,Budapesten és vidéken 2300 kor.

IV. évfolyam,

Szeged, 1923 augusztus 14, KEDD.

Ungarske magazin.
Az olvasó, megakadván a szeme ezen a
roadár-nyéivü cimen, azt fogja kérdezni, hogy
mi az Ördög lehet s z ? Mit lehet a magyarnak
magazinba rakni a mai világban? Legfeljebb
azokat a politikusainkat lehetne, akiknek egy
kigsé nyers a politikája. Lehet, hogy igy érne
egy kicsit a politikájuk, mint a rochefort-sajt.
Ámbár hiszen elég penészes a magyar politika
igy is. egész a közepéig beette magát a középkori penész, mégis éhen vesz mellette az ország.
No, az Ungarske magazin nem is olyan bolondság, hogy azon figurázni lehetne. Az nem
politika, hanem roppant komoly intézmény,
majdnem olyan, mint egy interparlamentáris
konferencia, vagy egy Népszövetség. Most nyilt
meg Stockholmban, vagy Krisztiániában, vngy
hol, de mégis alighanem Kopenbágában. N*m
lehet bizonyosan tudni, mert két képes lapban
is van a megnyitásától fotográfia, de az egyik
Svédországot mond, a másik meg Norvégiát,
1
ellenben azt az urat, ski megnyitotta a magyar
magazint, Hölborgnak hivják. Ez pedig olyan
tipikus dán név, amilyen nem dán név a Csonka
Bukosza Tanács Ignác.
Nem bsj no, ha egy kis zaver van is a képes lapok geográfiái tudománya körül, azért az
Ungarske magazin mégis komoly dolog, mert
az a magyar különlegességek áruháza odakint
Skandináviában az úgynevezett világpiacon.
Lehet benne vásárolni karikás ostort, cseréppipát, kostói származó zacskót, tulipános szűrt,
meg minden olyan nevezetessége*, amiért á t é g i
j ó világban megbámulták a bugaci gulyást a
magyar népéleíet tanulmányozó öreg angol
missek. Mind csupa olyan holmi ez, ami nélkül eddig boldogtalannak érezte m?gát a dánus.
Tűvé is tette énük az egésa világot és n;m
nyugodott addig, mig ki nem tanulta, hogy
bol terein ez a sok szép csuda, a négereknél-e,
vagy az indiánoknál. Ezer a szerencséje, hogy
most már mind megkaphatja ott helyben. Körülbelül nekünk is oda kell menni, ha hozzájuk
akarunk jutni, mert minálunk már igen csak
kitelt s divatja ezeknek a magyar specialitásoknak. Tulipános szűrt például már esztendőit
óta nem láttunk élő emOer vállán, legfeljebb
viaszfiguráén a néprajzi muzeumban. Magyarok
számára talán nem is csinálják már, mert ha
volnának is hozzá kisgazda-nábobok, akik megvennék, se posztónk nincs, amiból csináljuk, se
tulipánunk, amit rávarrjunk, de tán olyan sincs,
aki kiszabja a régifajta magyar szűrt. Amit csinálnak, ha csinálnak, thutenkamenos uj médit,
azt már csak a dán előkelőségek számára csinálják, — csak legyen, aki felvegye. '
De ez az éppsn, amiban nem vagyunk bizonyosak s amiért szóvá tesszük a dolgot. Nem
tudjuk, miféle vállalkozás ez az Ungarske magazin, jőakara'u próbálkozás-e, állami támogatásban részesülő magánvállalkozás, vagy csak
aféle éielmeskedő szédelgés, amit — hiszen
láttunk már ilyent — nincs kizárva, hogy szintén támogat a jóhiszemű állam. Akár ilyen,
akár olyan, akár áll mögötte az állam, akár
nem tud róia, mindenképen nagyon együgyű
dolog az ilyea magazin, amely különlegességekkel akar uj piacot nyitni a magyar iparnak
es kereskedelemnek. Ez olyan délibábos turánkodás az ipari exportban, ametjr -esetleg nem
is olyan ártatlan mulatság, rnint azoké, akik
Dareios királyt is megteszik szittya ősünknek,
Tarajosra magyarosítván a nevét.
A kivitelnek az a titka, hogy a termelő ország
alkalmazkodik a fogyasztó ország szükségleteihez. Kutya baja se lett volna a háború előtt a
ruházati iparnak, ha az angolok mihozzánk csak
a skót paraszt nemzeti viseletét importálják és a
franciák a breton parasztét. Csakhogy a külföldnek mindig több esze volt s inkább gőzekéket szállított hozzánk, mint tengeri hajókra
való kazánokat. Mert nem egészen rosszul hitte,

hogy a magvarnak gőzekékre van szüksége és
nem fog a Z«gyvára hadihajókat építeni a gőzkazánok kedveert.
A kivitelnek bizonyosan vannak speciálisan
nemzeti termékei is, amik keresettek a világpiacokon. De nem azért, mert az a holmi
txkluzivaH nemzeti, hanem azért, mert az a
nemzet csinálja belőle a legjobbat. Ilyen az
angol acél, a svájci s?j', a msgysr paprika és

18jl-ik szám.

mindenekfölött a magyar liszt. Az Ungarske
magazinok nélkül is olyan kapós odakint, bogy
belejajdulunk itthon az örömbe. De olyan bolondot ne gondoljunk, hogy dohányzacskókkal
meg lehet javítani a valutat és Hamlet most
már a magyar ezűrszsbászat kedvéért le fogja
tenni a maga nemzeti viseletét s tulipános
szűrben és ráncos csizmában siet találkozóra
az apja lelkével.

Az igazságügyminiszter polémiája a részvényügy miatt.
kréciót, miután egyes nevek kiragadása a sokezer közül, csupán a bankok üzleti reputációjának és intakt személyek meghurcolására vezet.
Még az este Friedrich István újra hosszabban tanácskozott Nagy Emit
igazságügyminiszterrel. E tanácskozáson lényegéről nem szivárgott ki semmi, ellenben péntek délelőtt fíl 11
órakor megjelent a három intézet közös jogt^n-csosa a Hitelbankbtn é? közölte Kornfeld
Pál bíróval, hogy Friedrich István kezében látta
azt a két ivnyi jegyzetet,
amit Nagy
Emil
igazságügyminiszter a bankok eléje terjesztett
levelezéséből mindnyájuk jelenlétében sajátkezűleg készített sóját házi használatára.
Az itt idézett közleményről Nagy E:r>il igazságügvminÍBzter a következőket mondotta:
— Ez a közlemény oly páratlan alávalóság,
melyet, ha nem lennék miniszter, csak korbáccsal tudnék megtorolni. De miután, sajnos,
miniszter vagyok, azonnal megindítottam a bűnvádi eljárást: Ehhez az alívalósághoz több
megjegyezni
valóm nincs, csak annyi, hogy
végtelenül örüiök annak, hogy az az álláspontom klasszikus beigazolást nyert ezzel az üggyel
kapcsolatban, hogy mindaddig, mig Magyarországon a becsülelrablók ellen kellő büntetést
és gyors eljárást nem statuálunk,
az ilyen
ügyekkel csak rovottmultu embereknek szabad
foglalkozniok és akkor a korbácsot állandóan
kézben kell tartani.
Nyilatkozik az igazságügyminiszter egy estilapban arról, hogy hogyan kerülhetett Friedrichhez a részvényügyről szóló jelentés, mielőtt azt
ő, a minisz'er a nemzetgyüiéeen mi^a felolvasta
volna. ^ nyilatkozat elmondja, hogy a miniszter
kérie Ffiedrichet, álljon el at'ól, hogy a részvényügyet ismét a parlament elé tálslja és elégedjék meg azzal a jelentéssel, amelyet ő majd
a Házben fe'olvas. A jslen ésnek, vagy kommünikének szövegét előzetesen Sándor Pálnak,
Ra?saynak, Zsilinszky Endrének átadta egy
példányban, anntk bizonyságául, hogy azt az
ellenzék is tudomásul vehette. Miainlt az illetők
a kommünikét olvastás s mialatt ő egy küldöttséget
fogadott, Friedrich már jelentkezett az ülésen
Fél 4 órakor kezdődött a bankok képviselői- azzal a szándékkal, hogy a kommünikét felnek és sz igazságügyminiszternek értekezlete. olvassa, snélkül, hogy ehhez az ö engedélyét
Dr. Stein Emil, mielőtt a részvénykibocsátá- kikérle volna. Előzetesen Friedrichkel semmi
nem volt. Az ennek ellenkezősokra vonatkozó dossziék (levelezések, tablók, megállapodásuk
támanévsorok) bemutatására került volna a sor, ki- jéről közölt hírlapi állítás oly borzasztó
jelentette: a bankok a magyar igazságügyek dás — mondotta a miniszter — az ő egyéni
legfelsőbb hatóságának srivesen
szolgálnak becsülete ellen, amellyel szemben minden megfelvilágosítással, de elvárják, hogy az igazság- torlást igénybe fog venni.
ügyminiszter szavát adja a látottak
titokban
Friedrich István csak röviden a következőket
tartására. Nogy Emil ezt magától
értetődőnek mondatta:
^
tartva, hozzálátott az iratok tanulmányozásához.
— A listát nem az
igazságügyminisztertől
Először a MFTR és Interrexim, azután a Do- kaptam. Ö csak azt a jelentést adta át nekem,
rogi gummi, végül a Kistarcsai hatalmas akta- mint ismeretes, melyet a Házban felolvastam.
csomói kerültek sorra. Az igazságügyminiszter
A legnagyobb homály és titokzatosság fedi
nagyon alaposan vígignézte a levelezéseket és Friedricti listáját. Egyesek szerint háromszáz
két iv fehér papírra ötletszerű, jegyzelekei irt, név szerepel a listán, mások 8®—100 névről
olyan neveket és angazsmánokat jegyezve
fel, tudnak. Olyan helyről, ahol a Friedrich birtoamelyek őt meglepték vagy különösen érdekel- kában lévő listábt betekintettek, azt az inforhették. A három bank sokezer üzletéből, ame- mációt keptuk, hogy a listán mintegy 30—40
lyek f. részvénykibocsátásokra
vonatkoztak, név szerepel. ,4 kormány tagjai közül a belügyNagy Emil csupán két ívre terjedő jegyzetet miniszteren kivül senki sincs a listán. Daruváry
készitelt magának. Fél 7 óra volt, amittor a külűs>yminiszter»iek is fölajánlották sz olcsó
Kistarcsai névsorral is végezve, a bankigazga- részvényeket, de ó azokat nem vette meg,
tók társasága és jogtanácsosuk elhagytok Nagy t visszautssitotta egy nagyon udvarias hangú
Emilt, még egyszer lelkére kötve a teljes disz- levélben, amelyet a Pénzintézeti Központ igaz-

(A Szeged budapesti tudésitójdtól) A legtöbbet vitatott politikai kérdések körül fő eg kettő
érdekli most a politikusokat. Az egyik az, hogy
a részvényügyre vonatkozó adatok miként kerültek Friedrich birtokába, a másik az, hegy a
ne ek kCzül miért csak néhánnyal látták jAnak
előhozakodni. A részvény ügynek különben mo it
ujabb következményei ke tenek érdeklődést egy
hírlapi cikk nyomán, amitől a köve kezőket jelentik :
Az egyik hétfői fő'árosi lap irja: A nemzetgyűlés, sajtó, közvélemény hettk óta a kibocsátási árfolyamon vásárolt, úgynevezett „ajándéitrészvények'" ügyétől hangos. Teljes elnaikanizálódásunk tragikus tünete, hogy ez a kérdés, tmely inkább kortörténeti, mint- bűnügyi,
potiiikai vagy közerkölcsi szempontból érdeke^,
a mai magyar politika vezérmotivunnává lel?.
Az olvasó eéggé ismeri az országos, sőt európai skandalummá nőtt MFTR, Literre*'m, Dorogi gumwi, Kist&rcsai rész/enyek tőzsdei bi>
veietese körül támadt politiksi hadjáratot. Az
Ügy utolsó fázisa Friedrich ht?Én leleplezései,
Nagy Emil igazságüi- y r iniszter publicisztikai
3 elmefuttatá a, majd a Ház szombati űlésín u|j t ó N<»gy Emil szereplése, amely azzal a méla
i akkorddal végződött, hogy ő mint hstó?ág, a
! hivatalos titok pecsétje alatt jutott az adatokhoz és igy még, ha a nyelvét kiszakítják, akkor
sem mond névsort De Nagy Emil kritikai értekezése a közmorálról, amely egyúttal lesujté
itélet minisztertársa, Rakovszky
Iván belügyminiszter ellen is, előbb keiült Friedrichék, mint
a minisztertanács elé, ami még a magyar parlameniáriznus történetében Í3 példa nél'ül való
jelenség. Tudvalévő, hisjen maga az igazságügyminisz'er tette közzé a hirlapokbsn, hogy
csütörtökön délután megjelenteti nála az érdekelt bankó* kiküldöttjei: Kornfeld Pál báró és
dr. Sichermann Bernát a Hitelbank, Weisz
Fülöp és dr. Stein Emil a Pisti Magyar Kereskedelmi Bank és dr. Mándy István és Déry
Jenő a Lloyd Bink részéről. E nap délelőttjén
Nogy Emil hosszan tanácskozott az
igazségSgyminisztériumban Friedrich Istvánnal.

SZEQED
Katójához intézett. Daruváry levelében azt irja,
hogy köszönettel visszaküldi a leveleket, melyekben a bizonyára nagyon szép vállalatok részvényesei kibocsátási árfolyamon felajánlották
számára, de ugy ér/i, hogy amig felelős közjogi állást tölt be, nem vehet részt tőzsdei
üzletekben
és mint miniszternek,
vissza kell
aíasitanla a kedvező kurzusokkal
hozzájuttatott
levelet, melynek alapján készpénzfizetés
mellett
vehetné meg a papírokat.
Daruváry cáfolja, hogy levelet irt volna a
banknak, ó csak szóbelileg utasította el a részvényeket Különben elítéli sz egész ügyet, m ;rt
szerinte nem tartozik nyilvánosságra, hogy becsületes ember hogyan kezeli vagyonát.
Ami a részvényügv politikai vonatkozás lit
illeti, bizonyos, hogy Friedrichnek és társainak
támadása nem sikerűit, azonban a fajvédők a
nemzetgyűlés szünete után sem akarják
abbahagyni a kormány etleni harcot. A fajvédőihez
közelálló lap a pénteki minisztertanács intimebb
részleteit irja le. E*en szóbakerültek a Nsgy
Emil igazságügyminiszter és két minisztertál
közötti ellentétek. Ez a két miniszter a pénzügyminiszter és a belügyminiszter,
Ekiknek eljárásit a z 'gszsásegyminiszter elité te.
A kormánypártban uraikodó egyenetlenségeket természetesen cáfolják. Egy ismert kormánypárti politikus vélekedése szerint az egyeattlenséjí lá'szól g meg volt skkor, amikor például
Csontos Imre el'ene nyilatkozott a kortnáay
javaslatának, de ez részben egyéni szempori t-

jainak kifejezése volt, részben pedig a tárgyalások során, amelyeket nagyatádi Szabó Istvánnal folytatott, utólagosan revideáltatott. Teljeseit
helytelen beállítás szerinte, hogy a részvényügy
a kisgazdaképviselőket arra fogja bírni, hogy á
kormány ellen foglaljanak állást, már annál
kevésbé, mert részükre ez a kérdés politikumot
nem képvisel és a miniszterelnök felfogását
mindenben osztják.
Miniszterelnöki ankót
a drágaság ellen.
A nemzetgyűlés 22 én, szerdán tartja legközelebbi ülését. Addig a legutóbbi idők aggasztó jelensége, a nagy drágulás foglalkoztatja
egy jelentés szerint a kormányt, amely éppen most emelte az árakat az egyes állami
üzemekben. A miniszterelnök elhatározta, hogy
az árdrágító visszaélések meggátldsára
ankéto,
hiv egybe, amelyen a gazdasági miniszterek,
továbbá a belügy- és igazságügy miniszter vesznek részt.
Az emigránsok elleni eljárást az igaz- j
ságügyminiozter nem Kifogásolja.
A Garami, Károlyi, Hatvani és a többi \
emigráns elleni vádiratot föKerjeszteuék az igaz- ;
ságűgyminiszterhez. A miniszter csupán bizo- j
nyos külpolitikai megáll -pitásokat kifogásol a
vádiratban, mint egy nyilatkozatában mondja s
ezért kívánta annak felterjesztését, nem mintha
az emigránsok elleni eljárást kifogásolná.

Kislakások, közkórház és inségadó.
(A Szeged tudósítójától.)
A mai tanácsülís
előtt, alig hogy összecsengették a tanácstagokat,
bizalmas értekezletet tartottak polgármester szobájában, amiről eddig nem szivárgott ki hir.
A ryilt tanácsülésen aztán a polgármester b : számolt budapesti útjáról. Sorjában elmondta,
hogy kislakásépitésről is esett szó, amely alkalommal kijelentette, hogy 80 millió kölcsöob 51
lehetetlen felépíteni a házakat, amikor azokm k
költségvetése egymillárd 70 milliót tesz ki. Va s
népjóléti miniszternél is járt ebben az ügyben,
aki kijelen'ette, hogy Szegeden is oda fog
ha;ni, hogy a tőkeerős vállalatok kezdiék
meg
az építkezést, ugyanugy mint á fúvárssban. Különben a kölcsönről uj tárgyalásokat fog kezdeni a pénzügyminiszterrel.
A közkórház ügye is s/ób3 került Vass m~
nisztet eíött, aki kijelentette, hogy nem engedi
át a klinika céljaira a kórházat, hanem a városnak ki kell azt sürgősen javíttatnia. A kincstár nem képes azt államosítani. H-t a város
3—4 éöeti bálül kijavíttatja, aMor a költségek
50 százalékával
belesegít az állam is. Elmondotta ezután a polgármester, hogy ki is fog jók
javíttatni igy e^y két éven bJUl, mivel könnyebb
lett a viros helyzete.
A szegények iiszteiidlása ügyében a közélelmezési miniszter öttagú ankétot hívott össze,

majd a pénzügyminiszterhez vezetett küldöttséget Somogyi Szilveszter.
— Di nagy ember lettél odojönt — szólt
közbe Gaál Endre.
A közélelmezési miniszter hallani sem skart
m ó l , hogy augusztus 16 tói az állam tovább
vállalja a liszíeJlátást. Vass miniszter azt javasolté, hogy a városi inségakciők
u'ján teremtsék elő a szükséges péntst. Ha az akció nem
sikerülne, akkor töl vannak a polgármesterek
hatalmazva az inségadó azonnali
kirovásával.
Így majd szigorúan összeírjak a betegeket, a
mu .kiképfeíeneket és az aggodat és csak ezek
részesülnek majd a kedvezményes hatósági
lisztellátásban.
Ezután
a polgármester
elveze'te a küldöttséget a pénzügyminiszterhez,
aki ho -szas kapacitálások után elhatározta, hogy
100 vagon liszlet bocsát a városok rendelkezésére addig, amig az inségadó, illetve akció
összegyűl. Ennek az árát azonbin decemberben viswa kell a városoknak fizetni. Kijelentette még egészen kategorikusan, hogy ezt pedig el nem engedi.
Ekkor befejezte referádájál a polgármester,
el is távozott, Gera jegyző még el sem kezdte
beszédét, amikor Balogh Károly benyitott és
igy szólt:
— A korona 3 és féllel
indult...

Az OKUKÉ
(A Szeged tudósítójától.) Vasárnap volt Hódmezővásárhelyen az Országos Magyar Kere>kedekti Egyesülés ottani Lókjának megalakítás
és ezzel kapcsolatban a városháza kö^gyüiéni
termében nagygyűlést tartottak, amelyen ugy
Budapestről, Siegedrő!, mint Vásárhely környékétől is sokan jelentek meg, nogy a kereskedelem aktuális kérdéseit megbeszéljék. Az
OMKÉ-t Balkányi Kilmán elnök, a Szeget i
Kereskedők Szövetségét Ottovay Károly elnök,
Vértes Mifesá üeyvfczetö-elnGk és dr. Kerté:z
Béla ügyész, Zeisler Lajos és Bokor Adotí
tagok, a Siegeati Kereskedelmi és Iparkam3r.il
dr. Landesberg Jenő Képviselik.
Egynegyed 11 órakor Borbás Sándor, a
Vásárhelyi Kereskedelmi Testület elnöke megnyitotta a gyűlést. Üdvözöl e a jelenlevő d^.
Soós István polgármestert és Darvassy Gyula
rendőrkapitányt, továbbá az OMKE, a kamara
és vendégegyesülelek képviselőit. Az elnCi
beje'en ette, hogy Sándor Pál, az OMKE elnök
és Frey .Kálmán einöki tag kimentették magukat és áladta a szót Ottovay Károlynak, aki
elsorolta a gyűlés nagyfontosságú tárgyait: a
szabadforga'om megkö öltsége, a devizarendelet
és v á m k o r l á t o t o k megbeszélése és az OMKE
vásárhelyi kerületének megalapítása.

Dr. Balkányi Kálmán szólalt fel ezután. Külkereskedelmünk állapotát vázolta. Fejtegetései
szerint a helyzet kulca a trianoni bike, de a
mi gazdasági érvényesülésünknek fontos tényezője a német gazdasági helyzet is. Nem lehet
elképzelni, hogy amikor a szomszédunkban
ilyen nagy összeomlás van, az nálunk ne
kgyen érezhető. A tiémel helyzet, bár az összehasonlítás egyrészt még a mi javunkra szolgál,
mostani bizonytalansága mellett is annyiban
jobb, nogy ott termelő munka van, mig nálunk
nincs. Nálunk a termelő munka felvételét illetőleg még sok kívánni való van. Legelső, hogy
gazdasagi megértésre kell törekednünk a szomszédokkal.
— Magyarország rekonstrukcióiának ügye a
szomszédos
államokkal ápolt viszonyunkon
fordui meg. Ouveileniil szükséges a környező
országokkal szemben újra a szerződéses politikához nyúlni és tehetővé lenni, hogy a határokon innen és tul ezer és ezer kereskedő nyúljon
át esymáa felé és í-zőjje tovább a barátságos
üzleti érintkezés fonalát. Ezért tisztelettel nézünk
arra a Bethlen Istvánra, aki az összes edd i f j
külkereskedelmi tárgyalásainkat Génuában, Párisban mindenütt a legnagyobb
tapintattal
vezette és nagyon sokat várunk azoktól a tár-
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gyalásoktól, amelyeket hir szerint Bethlen Benes
cseh miniszterrel
készül tartani.
Akármilyen
kritikával illetjük is gyakran a kormány gazdasági intézkedéseit, minden ok megvan annak
feltevésére, hogy a miniszterelnök ezekkel a
közvetlenül folytatott tárgyalásokkal
elő
fogja
mozdítani a magyar gazdasági élet régi, jogos
tirekvését és közelebö hoz bennünket ahhoz az
állapothoz, hogy minden fölösleges gazdasági
béklyó nékül érintkezhetünk szomszédainkkal,
régi magyar kereskedő-testvéreinkkel. Ebben a
gazdasági rekonstrukció nélkülözhetetlen előfeltételét látjuk.
Ezután falkányi a kortnáay vámpolitikáját
bírálta, amely csak az iparbáróknak kedvez.
Végre szembe kell nézni azzal a politikával,
amely a túlzott iparpártolással monopo.'iumot
biztosit az ország területén iparágaknak, amelyeknek cikkeit rosszabb minőségben és sokkal
drágábban kell megfizetni, mintha a külföldi
árut importálnánk. Ez a túlzott
iparvédelem
idézi elő szomszédaink
teljes elzárkózását
a
magyar kivitel elől, aminek szomorú példája a
magyar bor katasztrófája.
Hibáztatja a szövetkezettámogató politikát, amelynek túlzásait mellőzni kell. Nem szabad az altruista cégér alatt
dolgozó szövetkezeteket az adó alól mentesíteni.
A most letárgyalt indemitási törvényben súlyos
adószakaszokkal uj adóiövedelmeket biztosit az
állam a kincstárnak. Ugyanakkor ugyanezen
törvényben fe'hítalmazást kap a korminy, hogy
a Hangya-szövetkezetnek toks/ázmillió hitelt
nyújtson. Az zdózó közönség fillérei jutnak a
kereskedőosztálynak jogtalan versenyt támasztó
szövetkezet támogatására. Az indemnitási törvény 9-ik paragrafusa súlyos veszélyt jelent a
kereskedelemre. Eszerint a kormány felhatalmazást nyer, hogy az élelmiszerek tárolásával, feldolgozásával és árusít sával foglalkozó üzemeket
ellenőrizhesse, módosításokat ezekben elrendeljen, esetleg ily üzemeket végieg be is szüntethessen. Nem kélk dik a kormány jóhiszeműségében, de nem bízik vakon a törvény végrehajtó (tőzegeiben, mert e törvény hely szerint
jogosult a kormány bármely kis szatócs üzletét
is bezáratni. A 9-ik paragrafus — folytatta —,
amely szetint s Kormány utasítást adhat egyes
vállalatok megszüntetésére, beleszóihat vezetéki
sükbe, sokkal nagyobb dolgot jelent, mint az,
amit el akarnak vele érni. Olyan méreg3nyagot
rejt ez magában, amely nem régről maradt
vissza. Olyan tz, ami közel áll a szociális
zászlóhoz. Majd szólott az érvizsgálat ellen és
az OMKE álláspontját abban foglalta össze,
hogy bajainkon
csakis a gazdasági
élet felszabadítása segíthet.
Végül az OMKE-be való
belépésre lelkesítette a vásárhelyi kereskedőket,
és javasolta, hogy a 9-ik § megvalósítása ellen
memorandummal
forduljanak
a
kormányhoz,
annak megszerkesztésével az OMKE vezetőségét
bízzák meg.
Balkányi után Teleki Andor vásárhelyi testületi
igazgató tartott érdekes előadást a kereskedő
kalkulációjáról, amelynek alapelve az utánpótlás
kell, hogy legyen és amelynek alapfeltétele a
stabil korona. Ha a korona nem stabil, keresni
kell valami állandó értékmérőt. E célra azt
ajánlja, hogy a kereskedők aranykoronában
számoljanak.
— Az aranyban való számítás — úgymond
— mód arra, hogy egyrészt a közönség ki ne
zsákmányoltassék, a kereskedő pedig világosan
lássa, hogy tudott keresni és hogy adózóképes
tegyen, mert semmiféle adótehertöl nem zárkózik ei, nem kiván méltányosságot, csak azt,
hogy adója jövedelmével arányos legyen.
kalmár Zsigmond rostagyáros a dtvizabajok
ellen beszélt. Kijelentette, hogy ő már egy hónappal czolőtt buzavalutáról
áttért az arany
koronában való kalkulációra.
Vértes Miksa helyesli az aranykoronás számítást, ragaszkodni kell hozzá, de kéri, hogy
ezt a nagyfontosságú
ügyet ne itt tárgyalják,
mert ez nagyobb körültekintést
kiván. Vásárhelyen különben is buzö&zámitáson megy keresztül minden, de egyébként a mi országunkban nem terem arany, csak buza. Veszélyesnek
tartja azért az arányszámítást, mert nem jár
kockázattal, pedig a kereskedőnek netn kell
okvetlen nyerni. A kereskedelemmel vele jár a
kockázat. Nem tisztességes áttérni az aranykoronára mindaddig, amig a fogyasztó nem találja meg a maga számítását
aranyparitásban.
Dr. Kertész Béla adóbajokat fejteget. A jövedelmi adó terén elvárta volna a kereskedő osz-
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táiy a rég beígért reformot, a valutáris eltolódásokkal számolva az adókulcsok leszállítását.
Ehelyett a pénzügyi kormány egyszerű matematikai müvelettel az 1921—22. évekre kirótt
adót 5-el, illetve 20-al megszorozta s ez képezi az 1922 és 1923. év jövedelmi adóját.
Igazságtalanság és elégületlen*é? kútforrása
lesz ez a rendelkezés, mert az 1920—21. évi
adókivetés is már oly összegben történt, amely
számolt a korona romlásával. A jövedelmi Edé
nagyon magas ma is, a húszszoros szorzószám
meg éppen igazságtalan. A pénzügyminiszter
azonban utalt arra, hogy elkerülhetetlen sürgős
szükségből nem adótörvényt, hanem behajtási
törvényt hozott. Meghajtunk úgymond ez előtt
a törvény élőit, de ott, ahol sérelem volt, reparálást kértünk — és kaptunk. A fényűzési
adó értékhatárait fel keli emelni. A forgalmi
adó kerettörvény, amely örömmel látjuk, e minőségének megfelelve alkalmazkodik a praktikus
élethez.
Ezután dr. Balkányi Kálmán felhívására a
vásárhelyi kereskedők megalakították az OMKE
kerületet. Balkányi Kálmán tesz még egy elitélő
megjegyzést a Devizaközpont visszásságaira.
Végül Anisfeld Sándor zárőszavában indítványozza, hogy Sándor Pált táviratilag üdvözöljék éa a Magyar Hiszekegy szavaival berekeszti az ülést. A Hódmezővásárhelyi Ipartestület délután 3 órakor népes gyűlést tartott, amelyen a szegedi vendégek részéről dr. Landesberg Jenő kereskedelmi és iparkamarai titkár
vett részt. Az ipartestület gyűlése az ezüstparitás bevezetését határozta el.

Somogyi Béla meggyikolásának
gyanúja egy ügyvéd ellen.
(/4 Szeged budapesti tudósítójától.) Hónapokkal ezelőtt egy sajtcpör tárgyalásán heves küzdelmet vívott egymással két fővárosi ügyvéd.
Dr. Gergely mint panaszos járt el, dr. Pongrácz
pedig a védő tisztet töltötte be. Pongrácz akkor
két felette érdekes okmányt ismertetett a sajtóbíróság elölt. Az egy k beadvány volt Schnetzer
Ferenc volt honvédelmi miniszterhez, melyet
állítólag Gergely intézett volna hozzá. A beadványban Gergely felkínálkozott a miniszternek,
mondván, hogy politikai pártállásától eltekintve,
ő mindenképen jó keresztény és hazafi és szeretné bizalmi állását felhasználni arra, hogy a
keresztény Magyarországnak hasznára lehessen.
A másik okmány egy helyzetjelentés volt. Ezt
az okmányt dr. Gergely bemondás alapján készítette. A jelentés szerint Somogyi Béla becsmérelte a nemzeti hadsereget, szidalmazta
a
tiszteket és becsületsértő kijelentéseket tett a
Jővezérséggel kapcsolatban. Ezután a helyzetjelentés után rövidesen meggyilkolták
Somogyi
Bélát, a Népszava szerkesztőjét.
Dr. Pongrácz beszédében mindezt szóba
hozta, mire a bíróság rövid szünetet rendelt el,
mely alatt Gergely a2t mondta Pongrácznak,
hogy az okmányokat hamisította. Emiatt Pongrácz fejelentette Gergelyt.
A pörös felek a valódiság bizonyítását kérték
és dr. Gerge.y kívánságára a bíróság elrendelte
Peyer Károly nemzetgyűlési képviselő kihallgatását.
Peyer elmondotta, hogy a két okmányt neki
egy bizalmasa postán niegküidöt e. Gergely
kijelen'ette a bíróság előtt, hogy Andréka helyettes rendőrfőkapitány magához idézte és
közölte vele, hogy rendkívül súlyos vád van
ellene: Somogyi meggyilkolásával
gyanúsítják.
A főkapitányhelyetses előtt visszautasította a
vádat és akkor ismerte meg a két, szerinte
apokrif okmányt. Peyer Károly azt möndoita,
hogy ő a két okmányt vem tartja
apokrifnak,
Gergely erre dühösen Peyer felé fo dúlt és azt
mondotta neki:
— Nem való ilyen embernek
mandátum.
Butortolvajt
Peyer Károly kivörösödött arccai replikázott
neki:
— Maga közönséges rendőrspicli I
A bíróság elnöke többszörös rendreulasitás
után sem tudott rendet teremteni. A bíróság
ezután meghozta ítéletét, melyben bűnösnek
mondta ki dr. Gergelyt a Pongrácz elleni becsületsértés miatt és 6000 korona fő- és 4000
korona mellékbüntetésre itéle. Gergely felebbezett az itélet ellen.
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Megalakult az uj német kormány.
Stresemann kijelentette barátai előtt, hogy
Cuno birodalmi kancellár tegnap délután a
birodalmi elnöknek benyújtotta a birodalmi őt az elnök formálisan is megbízta a kabinetkormány lemondását. A birodalmi elnök a késő alakítással, azzal a feltétellel, hogy 24 órán
esti órákban Stresemann képviselőt bízta meg belül, azaz hétfőn délután 5 óráig adja át az
a kormány újjáalakításával. Stresemann a meg- uj meniszterek névsorát.
bízást elfogadta és kísérletet fog tenni, hogy
Stresemann fogadta a külföldi lapok tudónagy koalíció alapján alakítsa meg a kormányt. sítóit, akiknek igy nyilatkozott:
Egy jelentés szerint Berlinben legnap a né
— Nem akarok a múltra visszapillantani,
met parlament történetében páratlan eset fordult hanem a jövendőre nézünk. Ébert elnök azzal
elő. A helyzet ugyanis az volt, hogy Cuno bizott meg, hogy szélesebb alapokon alakítsak
kancellát még nem mondott le, de utóda, kormányt és ehhez az összes pártok vezérei
Stresemann már átvette a kancellárságot. Cuno hozzájárultak. A vezetésem alatt álló német
ugyanis a polgári munkaközösség képviselői néppárt tagjaival már érintkezésbe léptem és a
előtt kijelentette, hogy a szociáldemokraták párt felhatalmazott arra, hogy a kabinetalakitást
bizalmatlansági szavazata semmiesetre sem lehet vállaljam. A kabinet a mai napon megalakul.
kényszerítő a kancellárra nézve, Cuno hangA német birodalmi elnök dr.
Streisemannt
súlyozta, hogy természetesen lemond, ha koakinevezte birodalmi kancellárrá és az ő javaslíciós kormány alakul. A kancellár felfogása az
latára a miniszteri tárcákat a következőkép tölösszes pártok körében nagy megütközést keltötte be:
tett. A munkaközösség képviselői, akikre Cuno
A kancellár helyettese és újjáépítési miniszter
eddig támaszkodott, szintén felháborodtak, hogy
Schmidt Róbert volt birodalmi miniszter, munkaa kancellár vonakodik feltétel nélkül vissza
birodalmi
lépni. A parlamenti polgári munkaközösség ügyi dr. Braun, belügyi Zellmann
vezetői ezután értekezletre jöttek össze és miután képviselők, közlekedési Ceser, pénzügy dr.
Cunot nem sikerült lemondásra bírni, vasárnap Hilferding, hadügyminiszter dr. Gessler, igazdélután kihallgatásra jelentkeztek a birodalmi ságügy Radbruch ve't birodalmi miniszter,
elnöknél és azt javasolták, hogy azonnal jelölje köíélelmezési dr. Luther, a külügyminiszteri
ki Cuno utódját Stresemann: személyében. Az teendők ellátására a birodalmi kancellár kapott
elnök az indítványt elfogadja és Stresemannt megbízást, a postaügyi miniszteri állás betölazonnal megbízta a kormány megalakításával. tetlen, a biroda'mi gazdasági minisztérium veStresemann dezignálása már délután 5 órakor zetésére Raumer volt birodalmi minisztert szeelhatározott dolog volt, Cuno pedig este 8 melték ki. Újonnan szerveznek a megszállott
órakor jelentette csak be a birodalmi elnökhöz területek ügyeinek intézésére miniszteri állást,
intézett levelében lemondását és kérte felmentését. amelyre Fuchs tartományi főelnököt nevezik ki.

Ax angol-francia ellentét.
A london Obseerer diplomáciai munkatársa a
következőket irja: A búit kormány ma olyan
okmányt fog közzétenni, mely leleplezi a versaillesi szerződés következtében Európában támadt össze visszaságok jó részét és világos
magyarázatát nyújtja a britt politikai hitvallásnak. Az okmány megismerted a világot azokkal a tényekkel, melyek EI pján a dolgok mostani állapotáért a felelősséget meg lehet állapítani. Az európai háború u'áni diplomácia most
fordulópontra jutott, mert nyilvános okmányban
szögezték le azt a tényt, hogy a britt kormány
eljutott az engedékenység határáig és hogy a
Németországban való tar^y^lásokb»n Franciaország és Nagvbrilanria közös fellépésére egyedül csak akkor van remény, ha a franciák engednek a britt felfogásnak. A britt kormány
legutóbbi jegyzéke véglegesen tisztázza az angol
politikát.
Az 1923 augusztus 11 ről keltezett jegyzék,
melyet Curzon lord enpot külügyminiszter intézett Fr?nciaország és Belgium lo doni n gykövetfh^z, összesen 55 sz kaszt tartalmaz A
jegyzék többek között kifej'i, hogy az angol

kormány őszinte csalódására szolgált az a válasz, melyet julius 20-iki, a Németországnak
szóié választervezet tárgyában küldttt jegyzékére juüus 30 iki keleltel kapott a f n n c i i és
belga kormány vezetőitől. Az a fogadtatás,
melyekben javaslatait a két kormány részesítette, azt a kincs benyomást keltette az angol
kormánynál, hogy a szövetségesek az ő javaslatait nem fogadják szívesen, sőt véleményük
szerint az angol kormány ajánlata érdemleges
tárgyalás alapjául sem szolgálhat, csupán ebban
az esetben, ha a legkisebb részletkérdésben
sem törtérik eltérés attól, amit Franciaország
és B lgium a maga megváltozhatatlan véleményének és d S n ' c é n f k jilent ki. Az angol kormány ragaszkodik ahhoz a véleményéhez, hogy
a jóvátétel teljes összegét pártatlan nemzetközi
vizsgálat utján kell megállopitani. A jegyzék
szerint a Ruhr-vidék megszállása nem volt
olyan bün'ető rend zabály, amelyre a szerződés
felhatalmazást adott volna, de Britannia kész
abhoz hozzájárulni, hogy ez intézkedés törvényességének elbírálását a h5gai nemzetközi törvényszékre bízzák.

„Különb helyzetben lesznek a városi tisztviselők, mint az államiak.. u
(A Szeged tudósítójától.) A korona zuhan', a
megélhetési standard ismét sok-sok fokkal
nehezebb lett minden fixfizetésü alkalmazottnak, igy az állam — mint ismeretes — a köztisztviselők augusztusi fizetését száz százalékkal
emelte fel legu'óbb. Ez alkalommal a minisztertanács elhatározta, hogy a városi tisztviselők is
ugyanolyan fizetéseket kapnak ezentúl, mint az
államiak. Ez rendben is volna idáig, a városi
alaalimzOitak — mondhatjuk — megnyugvással
vetté* ezt tudomásul, hiszen végre-vé«re a
körülményekhez képest megfelelő fizetést fognak
kapni. De mi történt. Eljött augusztus elseje és
a városi alkalmazottak kevesebb pénzt koptak
kézhez, mint julius elsején, egyrészt azért, rnert
a fizetésemelésről szóló rendelet még nem
érkezett meg Szegedre, másrészt még előlegképen sem tudták megkapni járandóságukat,
mert a város pénztára teljesen üres, sőt még
remény sincs arra nézve, hogy rövidesen annyira
megteljék, hogy az illetményeket kifizethessék.
Ez az allapot természeíesen érthető elkeseredést
szült a tisztviselők köréoen, azonban az első
napokban még türelmesen vártak. Es aztán
elmúlt 4-e, 5 e, sőt 10 e is. A hangulat egyre
izzóbb lett, mindenkinek elfogyott az a pár
koronája, amit elsején kapott és semmi remény,
még biztatás sem volt, amely a kifizetéstől
szólna. Egyes helyeken az elmúlt napokban,

különösen szombaton olyan elkeseredett hangok
is hallatszottak, hogy már valami
súlyosabb
kitöréstől lehetett tartani. A hangulat nem igen
változott meg, amikor a hétfői tanácsülés napirendjére tűzték ki a kifizetés tárgyalását. Sokan
egyáltalán nem bíztak benne, sokan pedig teljes
letargiával vették tudomásul a dolgokat. Más
nem történhetik — mondogatták —, minthogy
továbbra sem lesz kenyerünk . . .
Es en^ek az izzó, kitörésre készülő hangulatnak a polgrrmester vetett véget, aki rnegsiskitva
szsbadíágat, fölutszott a fővárosba és tárgyalásai utón kézzelfogható
eredményekkel tért
haza. Ezl a fontos kérdést ma a tanácsülésen
is szóba hozta, u«y hogy nem volt alaptalan
azoknak a vélekedése, akik a mai üléstől sokat
vártak. A polgármester a tanácsban ugyan
először mindent elmondott, ami Budapesten történt, ugy hogy egyesek, akik beleskelCdtek a
terembe, ismét reitegni kezdtek. Csak nagy
sokára, miután mindent letárgyaltak már, szólalt
meg egészen csendes hangon a polgármester
és kijelentette, hogy utjának erednénye többek
között az, hogy a kormány a tisztviselők
augusztusi fizetésének hetvenöt százalékát előleg
címén ki fogja
utalni. Ez azonban csak a
szorosan vettek fizetésére vonatkozik. Az állam
azután nem törődik azzal, hogy mi lesz a nem
szorosan veitekkel.
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Ezrei a pár szóval azután a tanács el is világosan, hegy az állam minek a 75 százalé— De menjen I Mindenki vár — mondja a
intézte az egész ügyet és szennai áttért a többi kát fogja előlegezni. A teljes augusztusi föl- kormányos.
ügyek tárgyalására. A polgármester pedig el- emelt fizetének 75 százalékát, vagy csak a fel— Maga részeg, hiszen beszeszelt, mit betávozott.
emelésnek háromnegyed részét. Ugyan
Balogh szél velem, nincsen joga hozzá t Maga részeg t
A Szeged munkatársa azonban nem elégedve Károly, mikor erröt megkérdeztük a polgármesÉs a kormányos — a csaták tüzében százameg ennyivel, kérdést intézett dr.
Somogyi tert, igy szólt hozzánk:
dos volt és megrokkant — a keze reszket, arca
Szilveszterhez, aki a következőket mondotta:
— Az állam csupán 37 millió ötszázezer ko- fehér, szemei forognak, egy Bursch kiabál vele,
— Budapesti utam után elmondhatom, hogy koronát előlegez a városnak. Ugyancsak nem amikor ő mindenki érdekében szól, hogy rendbe
ha kérelmemet nem is honorálta teljes egészé- szólt a polgármester arról sem, hogy mikorra menjen minden. A Bursch még nevei is hozzá
ben a kormány, azonban sikerült elérnem azt, várható a fölemelt fizetések kifizetese, csupán és nem mozdul. A beteg, megrokkant kormáhogy az augusztusi
fölemelt fizetéseknek 75 azt mondotta, hogy „majdu.
nyos remeg egész testében, majd hogy ki nem
percentjét az állam előlegezi, hogy lehetővé
Amikor ismét megkérdeztük, hogy az előleg fordul a vizbe. A Bursch nevet:
tegye a tisztviselői fizetések kifizetését. Ezt az tulajdonképen mire vonatkozik, azt mondotta,
— Maga részeg I . . . Velem mer igy beösszeget azonban csak a szorosan vettek fize- hogy csak a fölemelésnek 75 százalékát kapja a szélni 1 . . .
tésére hajlandó a kormány megadni és hang- város előleg cimén. Ekkor még lelkes hangon
A közönség pisszeg, minden szem rajta van,
súlyozottan csak előleg cimén. Ez azt jelenti igy kiáltott föl:
(hogy nem pirul az arca) I Aztán megszólal
tehát, hogy a tisztviselők mintegy felének adja
— Azt mondhatom, hogy a városi
tisztvise- valaki:
ezt az előleget a kormány,
de hogy mikor lők sokkal különb helyzetben
lesznek
ezentúl,
— Utoljára
jött...
fogja folyósítani, az még a jövő Iitk9. Én azt mint az államiak!
És egy másik:
hiszem, hogy ebbe napok fognak
beletelni,
— De természetesen — folytatta — fokozni
— Még ő mer s z e m t e l e n k e d n i . . .
hiszen ugy vagyok informálva, hogy az állami kell alaposan a város bevételeit, mert csak igy
— Hogy k i a b á l . . .
alkalmazottaknak egy nagyon jeleníékeny része tudjuk ezt elérni.
És a csónak már átért a másik parira, valaki
sem kapta még meg az augusztusi fölemelt . A Szeged munkatársa különben ugy értesül, « azt m o n d j a :
fizetéseket, ugy hogy csak ezek kielégítése után hogy a kifizetés csupán néhány nap
kérdése, ;
— Egy gyáros jia!
fog sor kerülni a városi előlegek kiadását a. amikor is azonnal ki fogják
az illetékeket fi- •
Az éjszaka.
Vannak olyan közalkalmazottak — a vasutat és zetni, még pedig ugy, hogy először a kisebb
Ez egy augusztusi éjszaka. Ilyenkor régen a
a postát kivéve —, akik még alig kaptak kéz- fizetésüek
kapják
meg és igy fokozatosan a mezők közepén és az erdiknek szélén és a
hez valamit. Igy maga az adminisztráció jó többiek abban az drányban, ahogy a városnak nagy városok szivén a csillagokat leste a krónéhány napig el fog tartani. Ha azután a köz- pénz fog rendelkezésére állani.
nikás, amint egymásután hullottak le, hosszú
alkalmazottak teljesen ki lesznek elégítve, akkor
A kedélyek tehát a kérdéses néhány napig farkkal, mint egy üstökös. Ezen az éjszakán
kerül majd Hor a városiakta.
legyenek szépen türelemmel. Minden jó, ha a hiába leste az égi ócent és a csillag-rengeteA polgármester azonban nem mondotta meg vége jó . . .
get — csak nyugalom volt az égi lámpások
kőzött, ahogy a tejút elszaladt a mezőben. Ugy
látszik minden megváltozott, hiszen ezen a
vasárnapon a szegedi éjszaka is csodálatosképen lihegni kezdett egy kissé.
(A Szeged tudósítójától.) A krónikás vasár- örök napjaikban két karukkal dolgoznak és
11 óra. Polgárok és iparosok kettesben, fenap egészen hajnali időben — alig mult el hátuk meggörnyed a gép előtt. És a katona- leséggel a Stefánián, a Tiszaparton és a kávénéhány félórával 10 éra — magához vette bandának is c s k nekik szabadna játszani, ott házakban mindenütt. Hallgatagon sétálnak és a
valamelyik irodai íróasztalról zsebrevágott plaj- a városháza előtti uton és azokat a nótákat, márványasztalokról elkerültek már az újságok,
bászát — amely ugyan nem volt meghegyezve, amelyek, felserkennek munk3közben az ajkakon. egy kis sör, néha egy koccintásnyi bor. Nyude irni még lehet vele, hiszen a fogakkal
És a katonabanda csak fújja ott állva a régi godtak, de kissé megélénkülnek olykor. Egy
szépen cspikésre lehet harapni a széleit —, fel- nótákat, amelyeket már nagyon régen hallottunk, pillanatra azt hiszik, hogy benne vannak, benne
tette a vesékbe látó okuláriumát és hatorozott talán akkor, mikor télen a fehér jégen korcso- élnek tz éjszakában.
léptekkel elirdult vasárnapi razziára. Ez alka- lyáztunk és a banda dermedten fújta a*kor is
Éjfél. Diákok és agglegények. A cigány nólommal a razzi? egészen komoly formában ér
az öltöző tetején a zenelyukban, magasan. És tája mellett elő jönnek a lumpos-nóták:
Éljen
tendő, tudniillik nem szorítkozott csupán az ekkor mindenki megáll, a masamódok és varró- az egész lump kompánia . . . És néhol még
egyszerű utcai igazoltatásra, hanem vesékbe lányok és a cipészek és géplakatosok és igy, néhányan olt maradtak, kik már el-elkészülődlátó okuláriumával felnyársalt mindent, ami fel- állva hallgatják a nótát, amíg szól. És a korzó tek: polgárok, kik egyszer egy héten ráérnek
nyársalható volt egy álmos vasárnapon és egy elején is felfigyelnek, ahol szegedi cívisek ta- és .isznak". Az utca megélénkül, hazafelé rajálmos városban. Miután a krónikás írásbeli nyáznak, valami olyanfélét tartva, amit Debre- zlk egy egész csapat, néhol megállnak, hiszen
lustaságairól ismeretes a felettes hatóságoknál, cenben „köpé parlamentnek" keresztelt valaki. olyan nehéz elhagyni az éjszakát. Néhol még
most csak szépen ideveti az u'cán járásközben Ez a rész elszakídt a vasárnapi kor/ótól, hiszen énekelnek is, ahol sötét van éa lehetőleg nem
teliirt jegyzett it és hogy mi van azokban, nem ők nem proletárok és nem is arisztokraták — de látni az arcokat. Cselédek és baka-vitézek.
akarja még egyszer elolvasni, még kevésbé újra földesurak, akik azért a szürke napokon nagyon Lóbálják a kezüket — exotika,
mint ahogy
irni, mert hiszen meleg van, nyár van, a ko- is dolgoznak
Molnár Ferenc mondta — és a szögletekben
rona romlik, a Ganz-Danubius 14 millió stb
Jól van ez igy: a vasárnapi korzó — pro- B egy C3Ók is cuppant és akkor már nem szólnak
| semmit. Valahol egy kaput zártak.
letár-korzó.
A korzó.
A strand.
3 óra. Költök és rendőrök. Újra kihalt az
Hát igen, a korzó. Ez máskor vasárnap kiÉs tovább. Délután a strandon. Végig a ulca. A kávéházak terraszain nincsen egy lámpa
rakat szokott lenni, — ne tessék félreér e i, Tis/aparton. Hogy játszik mindenki a lenge sem. A Virágh-cukrászda eiőtt egy széken egy
nem olyan Rue de la Paix, vagy olyan Unter ruhákbsn és hogy repülneka csolnakok, kecses leány ül, fehérben, mint egy galamb, és az
den Linden, vagy tegyük fel Mariahilfer-Strasse, szkiffek és párevezősöx, hatalmas batár-dereg- utcaseprők söpörni kezdenek. A Vásárhelyivagy éppen Brodivay-ié\e, hanem csak egészen lyék és ócska halászladikok. Minden strand teli, szobornál a Buchwald-széneken boros társaság
szerényen még a Váci-utca és a Dunapart fénye a munkásoké és a postásoké, a Torna Egyleté ül és ott elfeküdve nóíáznak egymásután. És vaalatt szokott meghúzódni, de azért a nap itt és a Partfürdőé. Micsoda tumultus, micsoda laki messziről kurjant. Rendőrök jönnek. Ketis süt és a crepp de chine és crepp georgette élet I Az egész part nevet és örül. Vasárnap van, tesben. És a krónikásra néznek, mint régi ismerősre. akivel annyiszor találkoztak hajnali
ruhák itt is fel ünedeztek máskor, sőt a cipők egy kis megpihenés!
időkben,
tavaszkezdetekor és egészen fagyos
,á la francaise" gumitalpakkal itt is el szokiak
És a strandon mindenki ott v a n : kereskedő
suhanni hang'alanul a járdák felett. Most azon- i és hivatalnok, bakfisok és burschok, mun- napokon, amikor nap-nap után nem volt ilyenban ez a szép kirakat — mintha betörött volna ! kások és iparosok, leányok és asszonyok, fiuk kor senki az uícán, csak két rendőr a sétán,
az ablaka — kihalt egy kicsit, sőt mondhatni, és meglett emberek. Mintha mindenkinek lenne a vártán; a krónikás, aki végre letette a tollat
hogy a polcain alig-alig látszanak csillogó por- csóntkjt. amivel el röpü ikicsit a Maros felé, és hazafelé bandukolt pipájával agyarán és föltékák, amelyek a szemnek-szájnak ingere. Mon- hoi nagvok a füzek és magasak a jegenyék. hajtott gallérral; egy fekete kuty?, aminek nem
dom, ezt a féneys k' rzó-kirakat megtépett kissé Mindenki evez, aki tud és aki nem tud, aki veit otthona és a házmester, aki kinyitotta a
ezen a vasárnapon, nem mondhatni ariszto- versenyez és akinek két keze tele van „hólyag- kaput.
kraták és grófok korzóján ik, hanem ezen az gsl". Es vitorlák is szállnak, mint a tenderen
Két ablak nyitva a magasban. Egy lámpa
augusztuson átváltozott egy kissé oly n — no es a tavaKnak vizén a hegyek között. Hogy ég. Valaki olvas. És őszi rózsák a párkányon.
mondjuk ki — proletár-korzóvá. Masamódok és örülnek a szélnek, amint digad a vitorla és a
<»• ÉT-)
varrólányok, géplakatosok és kárpitosok, bor- gyeige kezek hogy engedik kifordulni a vitorlát,
bélyok és t-ovácsok, cipészek és mechanikusok amint elkapja a szél. És néha fölborul egy
— Kószó államtitkár beszámolója Csenőgyelegnek sok szines nyakkendővel és laposra csolnak, s e b i j l egy kis kacagás és egy kis geién. Dr. Kószó István belügyi államiitkár,
nyomott fehér nadrágokkal és a lányok nyári fü dés.
Szeged III. kerületének nemzetgyűlési képvisegrenadin ruhában, amit a pár krajcárjukért vetÉs itt a krónikás nem engedheti el azt a lője, vasárnap délelőtt beszámolót tartott Csentek. És a gomlyukakban fehér rózsa, néha őszipapírszeletet! sem, amelyre a következődet irta: gelén Előzően a várostanyán misét mondott
rózsa diszlik és a kezekben régen vett kinaNemsokára dél. Hosszú t ö m e j várja a Part- P. Bús Jakab, akinek szentbeszédéhez fűzte
ezüst ridikül és a harisnyák cérnából vannak);
fü dő motoros csoimkját a stégen. Mindenki beszámolóját dr. Kószó István, a betű romboló
nincs selyem és nincsen flór. Proletár-kcrzó ez
tflrelmeííen, mird nki már a Tiszában akar és teremtő erejéről szólván. Ulóbbitól várja az
igy vasárnap délelőtt é i olyan jó megállni
lenni. És amint kiköt a motoros, szép borjában uj Magyarország feltámadását. Majd helyi érTisza Lajos-szobra körül és elnézni ők' t, milépnek át a csolrak peremére. Ekkor egy egé- dekekről beszélve, megígérte csengelei válaszlyen boldogok, hogy megszabadulhattak egy
szen fiatal „Bursch" kiugrik egészen hátulról tóinak, bogy a legközelebb lejáró földbérleteik
napra a soha el nem muló robottól. Nem is
a korlátok mögül és beleveti magát a moto- ügyében eljár, hogy azokat újból meghosszabszabadna vasárnap mást a korzóra engedni,
rosba. A kormányos kéri, hogy szálljon ki, bítsa s hogy a bérösszegek megállapításánál
csak azokat, akik nem tudják mi a tőzsde, mi
mert sorba kell menni. A Bursch vissza szól: legyenek tekintettel a csengelei homok silány*
az Urikányi és a Nagybáttonyi, h-nem csak
ságára.
— Nem megyek kii

Vasárnapi razzia.
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M i m B e
— Msgáatlsztvlselők
nagygyűlése. A
Magántisztviselők Országos Szövetsége Budapesten megtartotta nagygyűlését. Elfogadták azt
a fizetéstervezetet, amelyet a Szeged már ismertetett. 1
X r - Az ujszegedi kisbérlók el akarnah szakadat az anyavárostól. Az ujszegedi földbérlök vasárnap dé'után értekezletet tartottak a
Vigadóban. Györfi Lajos elnökölt. A bérlők nevében hibáztatta, hogy a minapi földárveréseknél a hatóság megengedte a béreknek holdanként évi nyolc mázsa buzi értékéig való emelkedését. A polgármester ellen nagyon elkeseredett kifakadások voltak, mert a polgármester,
,aki a polgárság filléreiből kapja a fizetését',
állítólag olyan kijelentéseket tett volna, hogy a
földárveréseknél a város csak olyanokkal állhat
szóba, akik benyúlnak a bugyellárisba s azonnM fizetnek. A rendőrség részéről megjelent dr.
Árvay Ferenc readörkapítáay itt figyelméztette
a szónokot, hogy el ne ragadtassa magát. Bejelentette az elnök, hogy a földbérlök szakcsoportja határozati javaslatot fogadott el, amely
szerint Cíanádmegye főispánja és a nemzetgyűlési képviselők utján felterjesztést intéz a
kormányhoz Újszegednek az onyovátostól való
elszakadása ériekében s kéri a községi önkormányzatot. Az ügyeletes rendőrkapi'ány tiltakozott az előterjeszd ellen, mert Újszeged elszakilásának propagandája nem volt bejelentve
a gyfllés programjában. Az elnök erre visszavonta kijelentését. Az önkorminyzatügyben —
mondotta — külön gyfllést tartanak majd s
annak programját bejelentik a főkapitánynak. A
földbérek nagy emelkedése miatt kisebb küldöttség keresi majd fe! a polgármestert orvoslásért s ha a depuiácié eredményt nern érne
el, akkor kormánybiztos kiküldését kérik a földmivélési injniszíertő4, aki panaszaikat közvetlenül meghallgassa. Az eléggé izgalmas ülés ezzel véget ért.
V
— Távbeszélő előfizetők figyelmébe. Mindazon előfizetők, akik távbeszélő állomásukat a
folyó évi augusztus hó 16 (ót életbelépett magasabb díjszabás miatt msgtsrtani nem akarják,
Írásbeli felmondásukat folyó évi augusztus 31 ig
a Szeged 1. sz. posta hivat ! hoz okvetlenül
nyújtsák be, amely esetben foíyó évi augusztus
hó vécéig még a régi tarifa szerinti előfizetési 1
dijat fize.ik. Az e határidőn tu! bejelentett fel- |
mondások esetén azonban az uj dijféte'ek már
augusztus 16 íól esedékesek. Rendes állomás
évi előfizetési dija 162000, fő- és egy mellékállomásé 250.500 korona. Postofőnökség.
N é h a i Kiss A r n o l d «?s n e j é n e k sírkőavatása folyó hó 14-én (kedden) délután fél
hatkor Külön villamoskocsi Dugenics-téren délután 5 órakor.
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— Koplnits Párisban volt. Nagyon jól emlékszik még az egész ország újságolvasó közönsége Kopinits Jenő rendkívüli ügyességgel
végrehajtott szélhámosságára, amellyel száznegyvenmillióval károsította meg a kincstárt.
Legutóbb már alig érkezett valami hir a szökevény szélhámosról. Egyes levelek a rendőrséget arra figyelmeztették, hogy Kopinits Arad
mellett egy kis tanyát vásárolt és ott húzódott
meg a rendőrség üldözése elől. Ezek a hirek
alaptalanoknak bizonyultak. Most Kállay detekfivfelügyelő levelet kapott Budapestre egy
Párlsbin lakó ismerősétől, aki azt irja, hogy ft,
áfci személyessn ismerte Kopinitsot, a szélhámost Párisban látta két vagy három nappsl
előbb. Kopinits a levél szerint ügynökösködik
és állandóan magyarok között él. Kérdés azonban, hogy a rendőrség kiküld-e elfogatására
detektiveket, mert ez legalább megint száznegyvenmillió koronába kerülne.
— Rágalmazásért fogházra Ítéltek agy
volt képviselőt. A battonvai főszolgabírói hivatalban valamelyik aktán Térffy államtitkár nevét
látta Kardos Noé volt nemzetgyűlési képviselő.
Erre dühösen megjegyezte, hogy a közélelmezési
zavaroknak ez a „gabonagazember" az oka. A
í.ir. Kúria most harmadfokon három havi fogházra ttéite rágalmazás vétségeért.
— Egyetlen kereszt égett el a rókusi
szérűskertben. Vasárnap hajnali három órakor
a toronyőrség jelentette a tűzoltóknak, hogy a
rékusi szérűskertben felcsapó lángokat Iát. A
tűzoltóság Papp Ferenc tüzoltéfőparancsnok
vezetésével a legnagyobb arpará'ussal vonult
ki a helyszínre, mert félő volt, hogy a tüz rettenetes pasztitási fog véghez vinni. Amikor
azonb n az auték kiérkeztek a tűzhöz, még
csupán egyetlen kereszt árpa zaima égett nagy
lángokkal, ugy hogy a tűzoltók nem ennek
megmentésén szorgoskodtak, hknem a tüz fovább terjedés£t akadályozták meg. Megfeszített
munka után sikerült is elvoaézolni a motorokkal az égő keresztet és igy megmentették a
szérűskertet a pusztulástól,
Csupán egyetlen
pelyvarakás egy tizede égett el, amely egészen
közel állott a kérdéses kereszthez. A tüzolték
eredményes munkája utáa meg leket állapítani,
hogy mintegy 16 éve a cséplések befejezése
után — d.cára a nagy szárízságnak — egyetlen buztszem sem pusztult el tüz miatt. A szerencse annak köszönheti, hog/ a tűzoltóság a
e?nagyobb szigorúsággal ellenőrzi a belügyminiszter tűzrendészet! rendeletét, a legnagyobb
körültekintéssel ügyel arra, hogy a boglyák
megfelelően helyeztessenek el, s hogy mindenütt nie: felelő mennviségü viz álljon rendelkezésre. A városban a tűzzel kapcsolatban
risszté hírek kaptak szárnyra, amelyek szerint
rengeteg mennyiségű árpaszalma pusztult volna
el. Ezek a hirek nem felelnek meg a valósúgnak. A gyeptér melletti szérűskertekben, dacára
annak, bogy na^y volt a veszély, csupán egyetlen kereszt hamvadt el A tüz oka valószínűleg
egy eldobott cigarettavég volt.
O l c a ő f ü r d ő k á d a k Feketénél. Telefon lo—72.

Telefon:
I g a z g . 455.

Korzé

Mozi

Telefon:
Pénztár 1185

Kedden, a u g u s z t u s hé 14-én

— —

C S U K 16 É v e n rEE.&blEKNEK I
n L E G S Z E B B l*17*«Vrtí< H L N I

H O L L R V

K N N I C T N és O Z L N
főszerepben:

— —

P I O R B C R T tei a

•^plb-xod-ite.
Szerelmi regény 6 felvonásban,
Egyidejűleg:

R e n d e z t e : DEÉSY A.

In flagranti (Tettenérve).

1
Dráma 4 f e l v e n á s h a n é s előjátékkal.
E l ő a d á s o k : Hétköznap 5, fél 8 é s fél 10, v a s á r n a p 3, 5, fél 8 é s
fél 10 órakor. — J é idö esetén fél 8 é s fél III ó r a k o r a kertben.

Az országos hírű

Gazdag-cirkusz
augusztus 14-én tartja

megnyitó előadását

a Szent István-téren.
Elsőrendű kül- és belföldi művész és művésznők felléptével.
fegyek

Világvárosi műsorral.
elővételben PETŐ
TŐZSDÉBEN.

23c

— t i u s i koronára twclifc a hidvámot. A
tanács elhatározta, hogv 20 koronára emeli fel
augusztus 15-től kezdve a közúti bidvámot,
azonbas azok a tisztviselők, akik igazolványaikat a vámfelügyel- ségnél lebélyegeztetik, továbbra is tiz koronát fognak fizetni. A munkások ugyancsak 10 koronát. A kocsik átkelési
diját ötszáz koronára emelték fel.
Kállay dr. logSasemináriuma PallarlciDi-ntca
3 alatt fogad egéax nap. Telefon 89.
779

— Ötven koronára emelik fel a bérszéheh
dijat. A Hadrőa beadvánnyal fordult a tanácshoz, amelyben kérte, mivel a bérszékek karbantartása rengeiegbe kerül, a bérszékek dijainak
20 koronáról 50 koronára való felemelését. A
tanács nem n3gy szimpátiával fogadta a kérelmet és ugy határozott, hegy bekéri a Hadröá
költségvetését és ebből fogja megállapítani, hogy
engedélyezze-e az emelést, vagy ne.
I d e g e n e k ne mulasszák el megtekinteni
Freimann műkereskedő állandó képkiállitását.
Díjtalan. Takaréktár-utca 8.
350
— F ő l e t n e l t e t í k . . . A mai tanácsülés szó nélkül egymás titán kimondta, hogy „fölemelíetik"
100 százaiókkal a kövezetvám, száz százalékkal
az átkelési csónakdij, és ugyancsak száz százalékkal a végóhidi dij.

SzAK—UTC 5 : 0 (4 : 0). A SzAK szezonnyitó mérkőzése teljes sikerrel járt. A bajnokcsapat frissen, lelkesen mozgott a pályán és
már is teljesen egységes csapat benyomását
keltette. Kívánatos, hogy a csapat mostaai
szelleme megmaradjon, akkor az idei őszi küzdelmek a SzAK-nak a legszebb eredményeket
fogják biztosítani. Ismét játszott Solti, aki kár
tréningje kezdetén van, már is igen biztató
formát mutatott. Ellenállhatatlan kitöréseivel
magával ragadta az aaibicióval, lelkesedéssel
játszó társait, akik közül különösen Megyeri és
Hapa mozogtak meglepő jél. Stílusosan illeszkedett be az együttesbe az Ördögh—Solti II.
ifjúsági jobbszárny. A halfsorban Csáki és Vezér
II. teljes formájukban vannak, Ruzits is megfelelt. A Baumgartner—Beck II—Borváth közvetlen védelem tökéletes. Az UTC legfőbb erőssége a Vasutasoktól visszetért Lantos, de az
egész együttesen nagy haladás tapasztalható. A
gólokat Solti (3), Hapa és a második félidőben
Hapa helyett igen jól játszó Vezér Dezső rúgták.
Ztiday István jól bíráskodott.
Kecskeméti AC—Szegedi KAC 4 : 0 ( 0 : 0 ) .
A KAC azzal ment át Kecskemétre, hogy a Déli
kerületen esett csorbát kiküszöbölje. Ez, sajnds,
nemhogy nem sikerült, haneTi a kísérlet alapos
kudarccal végződött. A mérkőzést Kéri (Kecske ,nét)
vezette.
A SzAK rendkívüli közgyűlése. A SzAK
kedden este 6 órakor, határozatképtelenség esetén szerdán délelőtt 11 órakor rendkívüli közgyaiést tart a Tisza-szállóban levő klubhelyiségében. Tárgysorozaton a tagsági dijak felemelése és a megüresedett alelnöki tisztségek
betöltése szerepel. A klub tagjait ezúton hívja
meg az Elnökség.
SzTK—Zrínyi. A küszöbön levő bajnokság
megindulása előtt erősen készülnek az egyesületek, a bajnoki küzdelmekre. Sserdán az SzTK
és Zrínyi első csapatai játszanak barátságos
mérkőzést az ujszegedi SzAK-pályán, amely
iránt már is nsgy érdeklődés nyilvánul meg
sporkörökben. A mérkőzés fél 6 kor kezdődik,
ro g fél 4 írat kezdettel a tartalékcsspatok játszinak egymással.

Tee
l fon Belvárosi Mozi ,g?4etom

Pénztár 582.

Augusztusz 14., 15-én, kedden, szerdán

Brieux francia regénye nyomán dráma 6 felvonásban.
L E O N M A T H O T , a Monté Christó alakitója a
főszerepben. — Azonkívül:

bájos napsugár

Vig amerikai

életkép a kis MARY
a főszerepben.

OSBORNNAL

E l ó a d á s o k : Kedden 5, 7 é s § ó r a k o r , s z e r d i n 3, 5, 7 é s 9 ó r a k o r .

A Próféta-szálloda berendezése megszűnés végett
e l a d ó !
Eladásra kerülnek: Rézágyak, 3 rélü lószőrmatraccel, réz éjjeli szekrények, rézmosdók márványlappal, keményfa bútorok, több plüs kanapé és
fotelek, chaiselongok átívelővel, Thonet székek,
vendéglői asztalok, jégszekrény stb.

Házakat, földbirtokokat,
legelőnyösebben
vehet vagy adhat el
C . , . ! . ^
iroda által, az OFB. engedélyével
J í l
« u u
Széchenyi-tér 6. szám.
Telefon 10—54. 951 Törvényszék szomszédságában.

Sok pénzt takarít meg,

ha a közelgő iskelaidényre szükségelt Írószereket már most beszeni a

„PALLAS" hírlap és könyvterjesztő vállalatnál
Kárász-utca 16,
hol még a mai napiárakból is kap engedményt.
Győződjön meg! m
Csak ezen a hétenI

S Z E Q E D

TŐZSDE
A DovtMkSmpoot árfolyam*!. Valuták: Napolro*
68800 Font 8 6 9 5 0 - 89350, Léva 16600- 17300, Dolli*
19150—19750,Er. frank 1065-1125. Mai ka 0 4 5 - 0 6 5 , Ura
820 855, Osztrák korona 2W0-2800. Lei 8750-9450,
Stokol 56800—59200, Sv. frank 3440-3560, Kor. dini;
20200 - 21000, Lengyel márka 8 6 0 - 960, Holland forint
7510 - 7 7 5 0 , Belga fr. 8 5 5 - 8 9 0 , Dán korona 3475-3595,
Svéd korona 5040 -5220, Norvég korona 3080—3200.
Devaák i Amsterdam 7510—7750, Bukarest 8700—
9400, Kopenhápa 3475—35S5. Krisztiánia 3080-3200,
iwoodon 86750-89150, Berlin 0 4 5 - 1 6 5 , Olasz 8 1 5 - 8 5 8
Párta 1080 —1116, Pr*ga 56800-59280, Stockholm 5 0 4 3 5220 Svájc 3440-3560,Bécs 2660—2800, Belgrád 202S021UOO, Newyork 19050—1965Ü, Varsó 8 6 0 - 9 6 0 , Szófir
16600—17300. Brüssel 8 5 5 - 890.
Z i r l c b l t i i s d e . Nyitási Berlin 0.0001'|„ Holland*
- . — , Newyork
550.80. London 2515, Páris 31.10,
Miláné
25 30,
Praga
16.10,
Budapest
0.03%
Belgrád 5.85, Bukarest 2.50, Varsó 0.0025, Béos
tMü77»/«, Osztrák bélyegzett —.
.
Z&ricni zárlati Berlin 0.000145, Hollandia 217.50,
Newyork 552.50, London 2525, Páris 30.75, Milano
23.45
Prága 16.20, Budapest 0.031/,, Belgrád 5.85,
tíuKaríst
—.—, Saófia 4 8 0 ,
VarsO 0 . 0 0 2 5 ,
Bécs
0JJ077V4, Osztrák bélyegzett 0.8077'!,.
É r t é k p a p í r o k i Angol-Magyar 97000, Hazai 230000,
Agrárbank 56000, Magyar-Hitel 62üu00, Jelzálog Hitelbank 45000, Leszámítoló Bank 104000, Olasz Bank
39Ó00, Osztrák Hitel 190000, Salgó 770000, Rimamurányi
245ÜJ0, Közüli Vasút 53000, Városi Vasút 75000, Déli
Vasút 1 7 5 0 0 0 , Állam /asut 5 9 5 0 0 0 , Anglóbank
,
Bosnyák Agrár 80000, Iparbank
, Földhitelbank
325000, Hernies öOOUO, Ingatlanbank 210000, Cseh
bank
, Forgalmi Bank 51000, Keresk. Hitel 48000,
Közp. jetzálog 3 1 0 0 0 , Városi Bank 2 3 0 0 0 , Merkúr 35000,
Neniz. B. és íak. 56000, Keresk. Bank 1275000,Bel marosi
Tak. 5 5 0 0 0 , Lipótvárosi 28JOO, Egy. Bpest Főv. 175ooo,
Kőb. Tak. 2ÜL0Ü, Magyar Alt. Tak. 22oooo, M. Orsz.
K. Tak. 2 1 0 0 Ü O , Pesti Hazai 3 1 0 C J 0 0 , Első M. Bizt.
3600000
Fonciére 2 6 0 0 0 0 , Magyar-Francia 17oooo,
Jég 1 2 5 0 0 0 , Pannóaia 800000, Borsód-Miskolci 300000,
Concorüu 8 000, E.
típ
Oózm. 2 5 0 0 0 0 , Gizella
15oooo, Hung. Gőzm, 125000, Királymalom 5500J,
Viktória iOOOOO, Transdanubis 7Ó0JU, Back-malom
16U0ÜÜ, Beocsini 93L00U. Borsódi
szén 5ooooo,
Lónnci 131ÖÜ0, Cement 260(00, Észak magyar
,
Szászvári 650J0Ü, Kohó 850000, István 7500u, Kőb. Gőztégla 150000, Drasche 360100, Magnesit 2300000, Magvar
Aszfalt 125010,M. Alt. Kőszén 31UCCOO, Kerámia 125000,
Nagybátonyi Z6U000, Újlaki
, Urikanyi 145OGO0,
Athe.iaeum 300000, Franklin
, Glóbus £>4o00,
Pallas loOOOO, Révay 80000, Coburg 55000, Csáky
681X.0, Gazd. Gépgyár 2iÜ000, Fegyver 1450000, GanzDanub. 2ül00000, Ganz-Vili. 2,75000, Gép- és Vasút
lbOOOO, üyórtty-Wolf 90000, Hoffher 240000, Kaszab
800UU, Kühne 11Ü0C0, Lang 310000, Lipták 5oooo,
Mát; 93000, Magy. Acél 235000, Magyar-Belga 18OC00,
Motorgyár S8(KJ0, Ólom 40000,
Vegyipar
51000,
Vagongyár 210000, Roessemann 85000, Schlick 19oooo,
Schulier 9oooo, Teudloff-D. 85000, Wörner 60000,
Chaudoir 17oooo, Uj Kühne
, Ált. O. Légsz.
750000, Bárdi :6ooo, tíaróti 27ooo, Boni 145000, Brassói
560000, Chinoin 9U0O0, Damca 165000, Égisz 41000,
Izzt 600100, Textil 33000, Gyapjumosó 135000, Papíripar 9oooo, Részvénysör 34oooo, Szövő és kötő
115000, Spódium 301000. Temesi szesz 58000, Felten
850000, Fiumei rizs 165ooo, f lóra
, Fővárosi sör
6IO0O, Goldberger 108000, Gschwindt 320000, Haltenyésztő 90000, Hungária Mütr. 490000, Juta 220000,
Kábel 25oooo, Karton 13 OoO, Gróf Keglevics lyOOO,
Keleti 55000, Királyautó 18O1O, Királysör 98000, Klotild
235000, Kőb. Polg. 3ör 550000, Ligetszanat, 41000,
Cukoripar 385UXJ0, Lámpa 300000, Auer 2Soooo,
M. Kender 95000, Őstermelő 4150(0,
Ruggyanta
260C00, Részv.
Szalámi 36000, Vasúti forgalmi
265CÜ0, Marosv. Petr. 75000, Óceán 41000, Olajipar 140000,
Phöbus
46000,
Püspöki
60000,
>chwarizer
, Szikra 130oG0, Uj Georgia
,
Stummer 1900000, Telefon 135o00, Temesi 8.
.Pannónia 32000, Tórök 29000, Turul
, Pamut 260000,
Unió szinház 28ooo, Vm. mezőgazd. 25C00, Vasm. Vili.
50000, Vili. Pezsgő 4(000, Zagyvapálfai 160000, Mezőgazd. 144000, Klein es F 23000,Általános Faip. (Merk)
21UC0, Humei cserző 27500, Egy. Fa 40UÜ0, Fornérgyár
4800U, Guttmann 575000, Hazai Fa 190000, Kőrösbanyai
22öoo, Kronberger 26ooo, Lignum
Tröst
116030, Erdő 22ÍX50, Magyar Lloyd ISOüCO, Malomsoky 34000, Nemieti Fa 280000, Neuschl. L. 19500, Ófa
780000,Orsz. Fa
Rézbányái 630000,Szlavónia 125000,
Union des Usine 21COOOO, Viktória but. 22000, Zabolai
2üü0C0,Zentai és R.
,Honi fa 36000, Magyar Amer,
4loOO,Adria
, Atlantica 9U000, Levante 750000, Bus
45000, Miskolci 42)00, Trust 173000, Békéscsabai gőz
14ÜJÜ0, Szegedi Kender 420000, Diana 30000, Krausz
Bzesz 90000, Kunossy 39U00, Nova 135000, M.-Német
48000, Töröksz«ntmikló8 55000, Cinner Szalámi 15500,
MFTR 625000, Interrexim 540JO, Mezőh. cuk. 485ooo,
Lloyd 33ooo, Dorogi gummi 35ooo, Déli cukor 7ooooo,
Fábián 28ooo, Bauxid
, Első Bud. Gőz
,
Dunánt. 8áooo, Rex 28ooo, Rottm. 4oooo, Magyar
Acél
, Halkereskedelmi
, Vander 38ooo,
Star-filin 3oooo, Alum. 231000, Mérleg 110000, Kiessling
4oooo, Lukacs 24000, Dunaharaszti
. Altalános
gázizzó 35ooo, Magyar Országos Központi Takarék —,
Pesti Hazai első
, Izzó —, Kábel
.
Előveteti j o g o k : Dunaharaszti jog 21 — 17, Nova jog
150—U0, Ofa jog 80—75.

A Magyar Általános Takarékpénztár értékpap i
és devízaiiiegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít. 105

IrAnyiat A mai tőzsdenapra a szünetnapok alatt
igen sok vételi megbízás halmozódott fel egyes bankcégeknél B ezek teljesítése mór nyitáskor rendkivüi
forgalmat eredményezett, ami az árfolyamok kialakulására kedvezőbben hatott. A nehezebb papirok piaciból
kiindulva, igen lendületes hausse-irányzat vált uralko-

Szeged, 1923 augusztus 14.

dóvá a különböző piacokon és a tőzsdeidő egész
végéig, zárlatig 50— loa 9 ', áremelkedéseket eredményezett, úgyszólván az összes papirok megmozdultak és a
közép- és kis értékekben is tulnyomólag pénzajánlatok
fordultak elő. Á nagy vásárlási kedvvel szemben itt-ett
fellépő realizációs íalyamat nyom nélkül maradt az
árfolyamok kialakulására, csak néhány túlhajtott papir
esett vissza és néhány esetben mutatkozott csekélyebb
áralakulás. A hangulat zárlatkor igen szilárd, a forgalom élénk, a kosztpénz a következő kasszanapra
14—16V A ma lebonyolításra került üzletek kasszanapja szeptember 3.

APRÓ HIRD ETESEK

A S z e g e d i F o r g a l m i B a n k értékpapír- és devizamegbízásokat gyorsan és jutányosán teljesít.
254
A S z e g e d i K é z a i B v e s b a n k mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
17
Y e r m é n y t f f s a d e 1 A mai terménytőzsdén az irányzat nyitáskor rendkivüi tartózkodó volt, azonban később,
zárlat felé a kínálat növekedett és ezáltal a forgalom
is élénkebbé vált. Az árak körfilbelül 2oeo koronával
emelkedtek.
Hivatal as árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
82500 - 83580, egyéb 82000—82500, 79 kg.-os tiszavidéki uj 84088-84580, egyéb 8 2 5 a ) - 8 4 0 0 0 ,
rois
54000—5508(i,
takarmányárpa
54000- 56000,
zab
74000—75080, tengeri 69000-7100P, repce 1300—1450,
korpa 3 9 0 0 0 - 40000.

OlCSÓ és jó cipőket első-

Értékpapírok vételét és eladását

is mindennemű tözadef m e g b í z á s o k a t pontosan bonyolít lí
Károlyi utcai

Kroó-Bank

>°<

Károlyi-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Telefon 9—78 és 12—SE.
Az ADRIA biztosító társaság föügynBksége.

O v o j o t bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
2000

L o g m a f a s a b b áron veszett üres üveget, tollat,
bőrt, gyapjút, úgyszintén
férfi és nöi ruhaneműt.
RéVéSZ, Hági-udvar. 288

Hirdessen ebben
rovatban I

Bőrkabátok

a

férfi és nöi, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-a.
és Mars-tér sarok. Bőr"
ruhagyár. Telefon: 14—73,
&—24.
ÍM

rendű anyagbólkészit Csipei
cipész, Iskola-utca 18. 648

Szép perzsakabát eladó.
Iskola-utca 23, emelet. 935

Brilliáns é k s z o r , arany,
ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
rar

V o s z o k állandóan bútort,
férfi és női ruhákat. Margitutca 7.
409

Varga Mihály

Szeged

Telefon 469.
22
Hradl-ulca 4.
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőRöíöző fonalak és háló guSrl ftron kaphalő.

Olcsó bevásárlási

forrás:

festékárukban, kész olajfesték, zománcok
minden színben, kence, bútor- és
kocsilakkok stb. kaphotók

H R a n T t s t z O i T K O i i o n 4 K v t T i i i i ,
Felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY.
Kiadó: .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t.
N y o m j a : üélmagyarország-nyometa, Szeged.

Birn Simon, Margit-utca 12. sz.

Ház és földibirtokot

Magyar Távirati Iroda

adás-vételre elismerten legelőnyösebben kttívetit
G A A E . orsz. ingatlanforgalmi iroda, Kigyóutca 7. Tel. 18-04. — Keresek vevőim részére
magán és bérházakat, ajánlókat magasan díjazom.

126

leggyorsabban és legpontosabban közli helyben és vidéken

az áru- és ertéktözsde minden jegyzését
Fiók: Szeged, Somogyi-utca 11. sz.
Kirendeltségek : Makó, Hódmezővásárhely,
Kiskunhalas, Kecskemét

Kiskunfélegyháza.
" 2tí6

Legszebb maganhaz
Tisztviselő
szénutalványt
m a g a s áron veszek.
S'échtnvi 'ér 8, II. em. 21.

Hozza be
líigye be

tört aranyát és ezüstjét
eladni,

^

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

Dr

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

P> f l I f 2
M.
tökéletes
ir
fcU ^ 8%. M
kiirtására
legbiztosabb a Franki-féle
136
P 0 L 0 S K n - H ? l L á L .
A petéket is kipusztítja, bútorokon nyomot nem hagy.
Kis üveg I O O O K, nagy tiveg 1 S O O K.
Kapható egyedül r R H N K G A N T A C i gyógyszertárában S Z E O E D , Felsőváros, Szent György tér.
f^mi

ékszereit javittatani és
átalakíttatni az

ri/CTOfínoi*ho
L K b l C I IJJdí U d

a Belvárosban, a Pe'őfi Sándor sugárut elején,
parkos udvarral, s?ép átvehető lakáss
potom
áron megvehető D Á V I D
ingatlanforgalmi
irodájában, Kos ; uth L.-^ugárut 9. Telefon 10 42.

GftSZCÓ.

Egy j ó h á z b ó l v s l é fiu t a n o n c u l felvétetik.

BOROSHOÜDÓ
SÖRÖSHORDÓBÓÍ

HTD01G0ZVH

m

m

•

•

t

rJ

mass*

a

f?

Műszaki Részvénytársaság Fióktelepe

I-a hasított tölgyfából 3ooo—7ooo literig azonnali
szállítása, literenkénti
árban

Szeged,

4
minden mennyiségben kapható.
'5
Ezenkívül raktáron I-a UJ és HASZNÁLT HORDÓ
minden nagyságban.

Tisza Lajos-körut 52.
Teleion 7-54.
Raktárról
szállít:
A r m a t ú r á k a t , s z i v a t t y ú k a t , c s ő v e k e t , fittingeket, gatter- és körfürészlapokat, szalagfürészeket. Motoros cséplőkészleteket és
mindenfajta
gazdasági
gépet,
golyós
csapágyakat.
Benzint,
petróleumot
és
amerikai kenőolajokat.

Bőhm Kálmán hordógyár rt.

budapest, VI., Szabolcs-utca 19. Telefon 148—12.
Táviratcím: HORDÓSBÖHVl Budapest.

ELADÓ ZONGORA
elsőrangú gyártmány.
Érdeklődhetni délután 2 - 4 - i g Hullámutca 8, I. em. 12.
433

Tőzsdepapirok
f€2

:

ára megbizást

vétel,
eladálf

e I I " k 28 Cl l ( -T e l e f o n : 66 ®és 262
578

Kereskedő

segéd

kiszolgáló

leány

és

magyas fizetéssel azonnal felvétetik a Párisi
N a g y Áruházban, Széchenyi-tér 13. szám. 221

Malmok és terménykereskedők
figyelmébe!
F i z e s s e n elő a

Strasser jelentésre
és már délelőtt fél 11 óra'^or tájékozódhatik
az aznapi gabonaárakról.
A t e r m é n y t ő z s d e z á r l a t o t dt'Iután 3 óra
előtt, a z esti t e r m é n y j e l e n t é s e f e e t pedig
délután fél 6 órakor közli önnel a

Magyar Távirati Iroda.
Fiók székhely: Szeged, Somogyi-utca
K i r e n d e l t s é g e k : Makó,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza

11. sz-

Hódmezővásárhely.
és Kiskunhalas•

