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Az uj csillag.
Az uj csillag neve angolul New Stgr. Faját
illetőleg sajtótermék. Minőségét illetőleg ismeretlen. Azt se tudjuk róla, heti vagy havi folyóirat-e, vagy időhöz nem kötötten szokott megjelenni. Csak a korirány hivatalos kőnyomatosának az ér:esitéséből tudjuk, hogy foglalkozott
a genfi tárgyalásokkal és kedvező véleményt
mondott a magyar ügyekről.
A kedvező véleményt köszönettel nyugtázzuk,
még Bethlen István nevében is, aki két minisztertársával egyetemben igyekszik a külföldi
kölcsön előfeltételeit megterem eni Magyarország
számára. Akkora ellentét semmiféle kormányrendszertől nem választ el bennünket, hogy ne
örüljünk neki, ha eredményt ér el az ország
javára. Hasonlóan semmiféle idegen véleménynyilvánítást nem tartunk elég jelentéktelennek
ahhoz, hogy ne kapcsoljuk hozzá egy-két ember meggyőzesének a reménységét. Minél jobban szaporodnak, akik megismerik a Irianoni
béke igaztalanságait, annál hasznosabb a magyar ügy szempontjából. Sorsdöntő átalakulásokra csak a lelki előfeltételek megváltozása
esetén számithatunk.
A háború előtt Bécs volt a magyar politika
mágikus pontja. Az a viszony, melyben politikusaink és poli ikai pártjaink Bécshez állottal',
állapította meg elhelyezkedésüket és cselekvéseiket. Bécsen tul sajnos módon nem terjedt a
magyar politikának a látóköre és kevesen voltak,
akik a magyar kérdést a világpolitikának a
keretébe állították be. Bethlen Gábor idejétől a
világháborúig a magyarság külpolitikai érdeklődése elsorvadt és mig az oláhok és szerbet
a sajtópropaganda minden eszközével dolgoztak
ellenünk, mi megelégedtünk azzal, hogy idehaza
cáfoljuk Scotus Viator vádjait, vagy a belgrádi
és bukaresti sajtóirodák információit. Azok elő t
bizonyítottuk a magyarság igazát, akik előtt nem
volt szükség bizonyításra. Érthetetlen kézönyösséggel viseltettünk ellenben a külföldi világsajtó iránt. Lebecsültük a nyomtatott betű
hatalmát.
Azaz még se egészen. Időrő'-időre jelentek
meg cikkek a magyar kérdésről soha nem hallott cimü külföldi újságok hasábjain és ismeretien nevü folyóiratok közölték magyar miniszterek nyilatkozatait. A világlapok ellenünk irtak,
de a zártkörű harsonák és a széles nyi vánosság kizárásával megjelenő makulatura-lapok
szerkesztői megveregették a vállunkat. Az egymást követő kormányok félhivatalosai, mintha
ezzel a szereposztással teljesen meg lettek volna
elégedve, buzgón ismertették ismét idehaza
ezeket a kedvező véleményeket Odakint senki
sem törődött velünk, idehaza nyugodtan alhattunk tovább, vagy űzhettük kisded belpolitikai
játékainkat, mialatt a legkomorabb felhők gyülekeztek fejünk felett.
Ismételjük, nem célunk, hegy lekicsinyeljük
az uj csillag kedvező véleményét, de valahogyan
rettentő aránytalanságot látunk abban, hogy
azok a nagy lapok, amelyeknek neve Európaszer'e mindennap millió embernek a fülebe
cseng s amelyeket millió ember olvas, legjobb
esetben egy-két soros táviratokban tárgyalnak
le bennünket, mi pedig anr ak vagyunk kénytelenek örülni, ha azek vesznek tudomást rólunk, akiknek se sulyuk, se nevük, se befolyásuk. Valahogyan megszégyenítő az az érzés,
amely elfog bennünket, mikor megfordul nálunk
egy hollandi orvos, vagy svájci magántudós és
a polgármes er által mellérendelt tolmácsnak a
szájába rágja, hogy nagyon meg volt Magyarországgal elégedve, meglepetéssel állapította
meg, hogy Szegeden emeletes házak vannak
és a nyereg alatt puhított hus már kiment a
divatból.
Lehet, hogy vannak, akiket boldoggá te znek
az ilyen nyilatkozatok és lehet, hogy megelégszenek az uj csillagok kedvező véleményével.

Mi azonban valahogyan ugy érezzük, hagy legfőbb ideje, hogy a külföldi sajtópolitikánk megváltozzék. Bethlen Istvánnak és az országnak
is bizonyára többet használ a nagy lapoknak
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tiz sora, mint az ismeretlenség homályából
előkotort sajtótermékeknek tiz oldala. Azoknak
tiz soráért, ezeknek idehaza való ismertetését is
hajlandók vagyunk elengedni.
#

A m a g y a r d e l e g á c i ó a genfi k o n f e r e n c i á n .
A Népszövetzég szerdán megtartott teljes
ülésén befejezték a vitát az Ausztria újjáépítéséről szóló jelentésről. Ezen tárgyaláson résztvettek Lengyelország, Franciaország, Angolország, Olaszország, Spanyolország és Jugoszlávia képviselői, akik elismerő szavakkal
nyilatkoztak a Népszövetség működéséről és sz
osztrák nép és osztrák kormány magatartásáról.
Ezután vicomte hhi rövid nyilatkozatot tett az
olasz-görög konfliktusról. A gyűlés ezu'án
hozzáfogott a tanácsi jelentések tulajdonképeni
tárgyalásához.
A harmadik lefegyverzési bizottságba Berzeviczy Alber bátó magyar kiküldött javaslatot
terjesztett elő. Nem fogadta el a lengyel módosítást, amely az aláíró hatalmaknak módot
nyújt arra, hogy az alá nem író hatalmakkal
szemben támadó lépést tegyenek. Berzeviczy
javaslatát az előadó magáévá tette s azt igy a
főbizottság elfogadta.
Darier, Cheneviere és Menőd genfi bankárok
Bethlen István gróf miniszterelnök tiszteletére a

Hotel des Berguesben ebédet adtak. Az ebéden
résztvett Molta voit svájci köztársasági elnök,
a svájci népszövetségi delegáció több tpgja is,
azonkívül a genfi pénzügyi élet számos kitűnősége. Magyar részről ott voltak a miniszterelnökön kivül Daruváry Géza külügyminiszter,
Berzeviczy Albert, Tdnczos Gábor tábornok,
Korányi Frigyes báró párisi követ, KhueaHédervdry Sándor gróf és dr. Baranyai Zoltán.
Az összehívók nevében Darier üdvözölte Betbles
István gróf miniszterelnököt és a magyar kormány delegációját. A tósztra Berzeviczy Albert
válaszolt, mint olyan ember — mondotta —,
aki nemcsak korban legidősebb, hanem akit a
legrégibb barátság fűz a genfiekhez. Nyomoreságunkban — folytatta — fel-fel nézünk a
svájci nép boldogulására, nyomorúságunkban,
melyet nem érdemeltünk, a svájciak boldog
jóléte felé, amelyet megérdemeltek. A beszédet,
ami a társaságra nagy hatást fett, meghatottan
fogadták. A társaság az éjjeli órákig maradi
együtt.

Teleki l e m o n d á s a c s a k napok k é r d é s e .
(A Szeged budapesti tudősitójdtól.)
Megirta
tegnap a Szeged, nogy Teleki Pál gróf, Szeged
város I. választókerületének nemzetgyűlési képviselője le készül mondani mandátumáról és
hogy ebbeli szándéka megmásíthatatlan, csupán
az időpont bizonytalan még. A Szeged budapesti tudósítójának sikerült a mai nap folyamán
kétségbevonhatatlan hitelességű helyen megtudnia, hogy a lemondás közvetlenül küszöbön
áll és Teleki Pál gróf, aki különben is csak
Bethlen István genfi távollétének tartamára volt
hajlandó elhalasztani lemondását, még e hónapban, de legkésőbb október elején lemond
mandátumáról. Teleki Pál gróf lemondását Szegeden fogja bejelenteni a választópolgárai előtt
tartandó első képviselői beszámolóján. Különben
a beszámolóról ma már hirt ad a kormányzópárt félhivatalos könyomatosa, a Magyar Országos Tudósító is, azonban arról, hogy a beszámolón Teleki gróf egyben bejelenti mandátumáról való lemondását is — egyelőre hallgat.
A MOT. hire egyébként a kövei kezöket
mondja:
Illetékes helyről nyert információnk szerint
Teleki Pál gróf, veit miniszterelnök,'Szeged I.
kerületének nemzetgyűlési képviselője beszámoló
beszédét vagy szeptember végén, vagy október
hó folyamán fogja megtartani. Az erre vonatkozó előkészületek folyamatban vannak.
,
Miért napolták el a nemzetgyűlést f
A nemzetgyűlés elnapolásával kapcsolatban
illetékes helyen a félhivatalos Magyar Távirati
Iroda munkatársa előtt a következőket jelentették ki:
Eredeti'eg arról volt szó, hogy a nemzetgyűlés augusztus hó közepén kezdi meg kéthónapos nyári szünetét, Ez azonban lehetetlenné vált, miután nyilvánvaló leit, hogy a
napirenden lévő törvényjavaslatok tárgyalása
még hosszabb időt venne igénybe és még
töbö nagyfontosságú törvényjavaslat vár tárgyalásra. Emiatt a szünet megkezdését már tovább
halasztani nem lehetett. A helyzet ugyanis az,
hogy .a napirenden lévő au ő-adőjavaslat lényegében csupán a fedezetről gondoskodik, gyakorlatilag tehát irreileváns, hogy annak törvényerőre való emelése három héttel előbb, vagy
később következik e be. Merészről a kormány

a földreformnovellát sürgősen tárgyaltatni kivánja. Azt azonban most még napirendre 'tum
nem lehetett, mivel a bizottságok még nem
tárgyalták le. Egyébként a törvényjavaslat oly
nagyfontosságú és a gazdasági életre oly nagy
kihatással van, hogy annak tárgyalása csupán
egy már kipihent nemzetgyűlésben lehetséges.
Ebből a szempontból a kormány a jelen időpontot tartotta a legalkalmasabbnak. Szftoet
után a napirenden lévő törvényjavaslatok kerülnek tárgyalásra és ezekután a földbirtokreformnovella következik.
A kormánypárt

é.tekezlete.

A Keresztény Kisgazda, Földmives éa Polgári
párt kedden este 7 órakor Eszterházy-utcai klubhelyiségében Mayer János elnöklésével értekezletet tartott. Az értekezleten a kormány részéről Vass József helyettes miniszterelnök, Hakovszky Iván és Nagyatádi Szabó István miniszterek vettek részt.
fiz ülés megnyitása után napirend előtt Egri
Nagy János szólalt fel. Kérdést intézett a kormányhoz, hogy a napirendre tűzött törvényjavaslatok milyen sorsban fognak részesülni.
Vass József helyetles miniszterelnök közölte
az értekezlettel a kormánynak azt az el*
határozását, hogy a kormány a javaslat legfoatosabb részét a nemzetgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében rendeletileg fogja életbeléptetni. Az értekezlet ezt megnyugvással vette
tudomásul. .
Ezután Almdssy László ügyvezető-alelnök ismertette a nyomorenyhitőakció ügyében eddig
tett intézkedéseket. Sajnálattal állapította meg,
hogy egyesek ugy a parlamentben, mint a parlamenten kivül ugy tüntetik fel a dolgot, mintha
az egységes párt ennek az akciún&k megindításánál pártszempontokat tartott volna pzem
előtt. Kijelentette, hogy az akció megindításának pillanatában a párt hangsu'yozta, hogy az
akció minden pártszemponttól távol áll.
Megemlékezett az ügyvezető-alelnök a keresztény egyházak alsópapsága érdekében megindított akcióról is, amelynek vezetésére az értekezlet keretén belül bizot ságot küldöttek ki.
Almássy után dr. Vass József miniszterelnökhelyettes szólalt tel. Ismertette azokat a dolgokat, amelyek a Ház elnapolását szükségessé

SZEOBD
tették Majd beszámolt azokrél a jelentésekről,
ímelyek a miniszterelnök genfi utazásával kapcsolatban ezideig a kormányhoz érkeztek. Hangsuiyoz'a, hogy a miniszterelnök utjának egyedüli cé ja a kölcsön előfeltételeinek megteremtése, melyek alkalmasak arra, hogy a kölcsön
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ügyét előbbre vigyék. A jelentések azt mutatják,
bogy a miniszterelnök utja sikerrel kecsegtet.
Ezután a párt elhatározta, hogy a miniszterelnököt sürgöny ileg biztosítja a párt bizalmáról
és kitartó munkájáért köszönetét fejezi ki.
A pártértekezlet este kilenc óra után véget ért.

Váratlanul elnapolták a n e m z e t g y ű l é s t .
(A Szeged budapesti tudósitójdtól.) A nemzetgyűlés szerdai ülését háromnegyed 11 órakor
nyitotta meg Pesthy Pál alelnök.
Az elnöki előterjesztések után az indítványkönyvet olvasták fel. Az elsö indítványt Szakács
Andor nyújtotta be. ,Utasítsa a nemzetgyűlés
azokat a bizottságokat, amelyek a földbirtokaovella tárgyalásának jelentéstételére vannak hivatva, hogy* jelentéseiket beterjesszék. Mondja
ki a nemzetgyűlés, hogy a földbirtoknovellát
még a szünet előtt le kell tárgyalni." Köveikezik Friedrich István indítványa: ,Utasítsa a
nemzetgyűlés a kormányt, hogy a katolikus és
protestáns alsó papság anyagi helyzetének tárgyában haladéktalanul terjesszen be törvényjavaslatot a nemzetgyűlés elé."
E'Után az interpellációs könyvet olvassák fel.
Tizenkét interpellációt jegyeztek be. Az interpellációkra a napirend letárgyalása után, legkésőbb fél 6 kor tétnek át.
Az inségakoió.

Áttérnek a személyszállító auláknak az inségakció céljaira való megadóztatásáról szóló törvényjavaslat tárgyalására.
Elsőnek Ulain Ferenc szólal fel. Általában
azt king* tatja, hogy az ínséget nem enyhíteni, hanem megszűntetni kell. Minden kormánynak erre keil törekednie. A nyomor! ezonQan teljesen megszüntetni nem lehet még a
gazdagabb államokban sem. A kísérlet indo(Olt, de törvényhozásiig helytelen, mert tulajdonképen aiamizsnaoszlást jelent. A munkanélküliek közül az arra szorulóknak segélyt osztani helyes, de az elamizsnaosztás helytelen.
Ebből az af cóból két és félmilliárd fog befolyni. A tavalyi insfgakcióból pedig 0.23 korona mellett egymilliárd korona folyt be. Oe
még ez az összeg is kevés volt. A két és félmilliárd öiszeg nem teszi ki a tavaly ínak egynegyedrészét sem, tehát az ínségen nem segíthet. Nyomoiuságnak kell lenni olyan országiján, ahol néhány pénzintézet rettenetes összegeket harácsolhet el. Határozati javaslatot nyújt
be, amely szerint a nemzeígyüiés ne fogadja
tárgyalás alapjául ezt a javaslatot, mert törvényhozói kötelességéből kifolyólag megállapítja, hogy az általános nyomor ötletszerű törvényhozói intézkedés által a további terjedésében nem állilható meg. A javaslatot nem fogadj* el.
Ezután Peidl Gyula szólal fel. Az inségakciórtak akkor van helye, ha nagy elemi csapás érte az országot. Jelenleg nincs stó erről.
A javaslatot nem fogadja el.
Kiss Menyhért: Az összes fényűzési cikkre
az adókivetést kéri. Kivánatotnik tartaná, ha az
autótulajdonosoknak valorizált adót kellene
fizeiniök. A javaslatot nem fogadja el.
Gömbös Qyula: A javaslatban a kormányzati rendszer ösezes hibáit összpontosítva látja.
Foglalkozik a testnevelés kérdésével, mire az
elnök figyelmezteti, hogy nem tartozik a tárgyhoz.
Gömbös: Kérem, einök ur vegye tudomásul,
hogy a testnevelést szoros összefüggésbe hozható a napirend :n lévő törvényjavaslattal, mert
hjszen mindig az volt a rendszer, hogy a sportot sportcélokra adóztatják meg. Ha tehát az
autót megadóztatják, akkor ezt az összeget
első.-orban a sportcélokra kell fordítani. A javaslatban nem látja a magysr alkotószellem
megnyilvánulását, igy nem fogadja e'.
Ezután Lendvai István szólal fel: Szokásban
v<3n, hogy az elsö »zben beszélő képviselőt nem
szokták kímélni. Ó harcos ember, tehát azt
kéri, hogy hal gas&ak meg. Pontokról birálji az
autékró! s*óló törvényjavaslat indjkotásál. A
kormányzat a háborút okolja az ínségért. A
háborút szerinte nem azért vivták és fejezték
bi" igy hegy ma a kormány azzal álljon elő,
hogy a háború következménye miatt nem lud
enyhíteni a nyomoron. Étinek a po'i ifeán&k,
amiyet '-á mostani kormány az, ugyanolyan következmény a lesznek, mint amilyenek a n ult.
bar voltak. {Az elnök ezért a kifejezésért
Lendvaít rendreutasítja.) Megérti ha a társa-

dalom inségakciót indít. De, amikor egy kormányzat, amelynek működése nem merül ki
másban, mint a nyomor kitermelésében, inségakcióbi kezd, annak az a színezete, hoey a
tettes el akarja hiritani magáról a gyanút. Végeredményben a kormányzat okozta a nyomort
s ugyanakkor jótékonysági j .vaslattal jön. Az a
két és fél milliárd korona, amelyre a kormány
számit, nem elegendő a nyomor enyhítésére.
Adóztassa meg a kormány a kinevezett kormánytanácsosokat, akiket különben kormányfőrabbinak szeretne nevezni, ö l ilyen főtanácsos
zsebéből ki tellene az egész összeg. Csatlakozik
azokhoz a javaslatokhoz, melyek a nemzet
fenntartó erejét kívánják erősíteni és amelyek
céltudatos pénzügyi politikát kívánnak, A javaslatot nem fogadja el.
Kuna P. András személyes kérdésben szólal

fel. Reflektál Lendvainak rá vonatkozó kijelentcseire és a leghatátozottabban visszautasítja
azokat.
Peidl Gyula: Visszautasítja Lendvainak azt
az állitásá', hogy a szociáldemokrata pártot a
Bethlen-kormány hozta létre.
Zsirkay János: Birálja a törvényjavaslatot.
Kívánja az orfeumok, bárok, általában a luxuscikkek megadóztatását,
azonban elsősorban
munkaalkalmakat kell teremteni a kormánynak.
Beszéde során kitér a mozdonyvezetők sztrájkjára és azt állítja, hogy Zsitvay azt mondotta,
hogy az a meggyőződése, hogy a mozdonyvezeték sztrájkjára szüksége volt valakinek.
Ellentmondások a kormánypárton: Ne gyanusitsen l
Vass Jézsef minisz erelnikhelyetles: Azt mondotta, hogy a kormánynak volt szüksége r á ?
Zsirkay: Nem azt mondotta, hogy a kormánynak, hanem, hogy valakinek.
Erdélyi Aladár: Majd felelősségre vonjuk
Zsitvayt, mondotta-e ezeket.
Zsirkay. A javaslatot nem fogadja el.
Az elnök az ülést öt percre felfüggeszti.
Szünet ulán dr. Vass Jézsef miniszterelnökhelyettes jelenti, hogy kormányzói kézirat érkezett. Kéri az elnököt, hirdesse ki. Az elnflk
kérésére Bodó János jegyzi olvassa a kéziratot:

Elnapolás október 13-ig.
.Kelt Gödöl^n, 1923 szeptember 10 én
Horthy Miklós s. k. Vass József miniszterelnöki
teendőkkel ideiglenesen megbízott m. kir. népjóléti miniszter s. k.
A magyar nemzetgyűlésnek kormányzói üdvözletemet.
Tisztelt Nemzetgyűlési A m. kir. miniszterelnök eliterjesztésére a nemzetgyűlést a mai
naptól jelyó évi október 13-ig elnapoltnak nyilvánítom
Óriási zaj az egész Házban.
Elnök: A nemzetgyűlés el lévén napolva,
csak a következő ülés napirendjére kell előterjesztést tenni. Javasolom, hogy a nemzetgyűlés
következő ülését a kormányzói leirat értelmében
folyó évi október 15-én, héljőn délelőttt 11 órakor tartsa és annak napirendjén a további
teendők megállapítása szerepeljen.
Óriási zaj a Ház minden oldalán. Heves
közbeszólások. Jobboldalon felállnak a képviselik és ugy tapsolnak a kormányzónak.
Az
ovációhoz csatlakozik a keresztény ellenzék is
Gömbössel az élén, aki szintén felállva tapsol.
Az ováció után az ellenzék részéről heves
kifakadások hallatszanak. Ulain Ferenc közbeszól : Gyalázat ilfen kijátszás l
Friedrich István: Tegnap még szükség volt
az inségakcióra.
Szakács Andor a napirendhez szólva kijejenti, hogy nemzetgyűlésnek tudomásul kell
vennie a kormányzé leiratát. A kormányzónak a
térvény biztosítja a Ház elnapolásának jogát.
A következő ülés napirendjét azonban a nemzetgyűlés állapítja meg, azért javasolja, hogy a
nemzetgyűlés a legközelebbi ülésére tűzzék ki
a töldbirtoknovellát, javasolja továbbá, hogy
a kormány vonja vissza az autójavaslatot és
olyan törvényjavaslattal jöjjön, amely az összes
fényűzési cikkeket megadóztatja az inségakció
céljaira. Kérdi, mi lesz a mai napirenddel. A
régi országgyűléseken letárgyalhatták a királyi
kézirat ellenére is az aznapi napirendet.
Temesváry Imre az elnök napirendjéhez szól.
Csodálkozik, hogy egyes képviselők ugy tüntetik fel magukat, mintha egyedül ők dolgoznának a magyar nép érdekében. Előrángatták a
földreformnovellát hangulatkeltés céljából. Az
elnök napirendjét fogadja el.
Pikier Emil: Nem elnnpolni kell, hanem
feloszlatni!
Nagy taps a szociáldemokratáknál. A fajvédők szintén helyeselnek. Ulain közbeszól: Ugy
van, ugy van, ugy van, fel kell oszlatni. A zaj
tovább terjed. Reisinger Ferenc szociáldemokrata képviselő felugris és igy kiabál: Éljen
az általános titkos választójogi Nagy taps a
szociaraemokratáknál.
A zaj csillapultával Csik József a napirendhez siói. Kérdi az elnököt, hogy az interpelláI ciókit elmondhai.ák-e?
Az einök kijeenti, hogy az elnapolás 'miatt
az interpellációkat nem mondhatják el.
N: gy zaj az egész Házban. A jobboldal és
a szélső baloldal tiltakozik.

Csik József lehetetlennek tartja, hogy félbeszakítsák a tárgyalásokat olyan fontos javaslatnál, mint a mai. Senkisem gondol ilyen fontos tárgyalásnál obstrukcióra. Kéri a földbirtoknovellának napirendre tűzését. Ha nem teljesitik, a jöv£ gazdasági évben érezni fogjak
enne* hatását, mert addig a régi rossz törvény
marad érvényben. Megemlíti, hogy a Házat 30
napra szokták elnapolni és nem 3l-re. Ismételten kéri a földreformnovellának napirendre
ttzésés.
Horváth Zoltán a házszabályokhoz akar szólni.
A kormánypárt kórusban kiállja: Elállni, elállni, nem lehet a házszabályokhoz
szólni!
Az elnök nagynehejen csendet teremt és kijelenti, hogy Perlaky Györgynek adta meg a
napirendhez szólás jogát.
Perlaky kijelenti, hogy a napirenden levő
törvényjavaslatot egy hónap múlva elsőnek
veszik tárgyalás alá és gondoskodnak annak
végrehajtásáról. Ök éppen olyan jóakarattal kívánják a törvényjavaslat törvényerőre való emelkedését, mint azok, akik hangos jeleneteket
rögtönöztek az elnapolással kapcsolatban. Régi
parlamenti szokás, hogy a nemzetgyűlést államfői kézirattal napolják el. A mostani folyton
változó gazdasági életben olyan fontos gazdas gi vál ozások állhatnak eli, amelyeknek nem
lehet elébevágni azzal, hogy, m3 akarjuk megállapítani a legközelebbi ülés napirendjét. A
földreformnovellára vonatkozólag kijelenti, hogy
éppen ugy kívánják a földreformnovella megvalósítását, mint a túloldal. (Óriási zaj az
ellenzéken. Felkiáltások: Nem hisszük, mutassák meg!)
Perlaky G>örgy: Polemizál Csik Józseffel.
Kéri, hogy az elnök napirendjét fogadjak el.
Az elnök az ülést öt percre felfüggeszti.
Szüne! után az elnök kijelenti, hogy a kormányzói kéziratot félreértve, tévedett abban,
hogy a mai ülés napirendjét nem lehet letárgyalni. Bejelenti tévedését, ahhoz képest a napirend letárgyalása után áttérnek az interpellációkra. Jelenti továbbá, hogy Csik József és
Szakács Andor indítványa ellenkezik a házszabályokká!, azért azt nem teszi szavazásra.
Kérdezi tehát a nemzetgyűlést, elfogadla-e a
napirendet.
A Ház többsége elfogadja.
Gömbös Gyula személyes kérdésben szólal
fel: A szociáldemokraták kifogásolták, hogy a
kormányzót éljenezte. Kijelenti, hogy a kormányzó ur CfőiTjéltóságának személyét éltette,
dacára annak, hogy a Ház elnapolását bírálat
tárgyává leszi, mivel teljesen elhibázott ténykedésnek tartja ezt, mely utolsó
sakkhuzásnak
látszik egy rendszer megmentése érdekében. Meg
kell állapítania, hogy az ellenzék nem minden
kérdésben áll hivatásának magaslatán, mert
amig a fajvédők részéről támadás jön, azonnal
vannak kormánymentő képviselők, vannak S indor Pálok, R-issay.k és Fábiánok, akik kellő
pillanatban mentőövvel megjelennek a politikai
porondon, A fajvédők csoportjának és a ke-
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resztény ellenzéknek szemére veti a kormánypárt, hogy megobshuálta a javaslatot. Ki jelen ií,
bogy két nap alatt nem szokás obstrukciót csinálni. Nehezemre esik a kormányzópárttal, vagy
az egységes párttal szembe állani, mert sok barátom van köztük,
akiknek
meggyőződése
ugyanaz, mint az enyém, éppen ezért nem fogom magam rászánni, hogy teljes erővel képviseljem az ellenzéket. De igen is képviselni
fogom azért, mert látom; hogy kicsinyes taktikázásokkal akarnak elintézni elvi kérdéseket.
Nem akarunk semmi mást, mint uj Magyarországot, amelybea biztosítva lesz a magyer
nép boldogsága.
Rassay Károly személyes kérdésben szólal
fel r Mindig őszintén, bátran szokta véleményét
megmondani, tehát furcsának találja Gömbös
megjegyzését, hogy a kormányt támogatja. Nem
pártolja a kormányt s Qömbös megjegyzésére
csak annyit válaszol, hogy ha menteni akarná,
akkor nyiltan át ülne a túloldalra.
Ezután az interpellációk előterjesztésére térnek át,
Interpellációk.
• Szabó Imre az első felszólaló: A hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák segélyezése
tárgyában terjeszt elő interpellációt. Kiadják a
miniszterelnöknek.
Csik József a földreform tárgyában terjeszti
elő interpellációját. Kiadják a miniszterelnöknek.
Peyer Károly kérdést intéz a belügyminiszterhez, mi az oka annak, hogy a Dunagőzhajózási Társaság hajója Piszkén nem áll meg ?
Rakovszky Iván belügyminiszter: Végleges
választ nem adhat, mert ez ügyben most folynak a tárgyalások.
Szabó József (budapesti): Az állami üzemben
történt nyugdíjaztatásokat teszi szóvá. Arra kéri
a népjóléti és kereskedelmi minisztereket, hogy
vizsgálják felül ezeket a nyugdíjaztatásokat.
Horváth Zoltán a török kivándorlás ügyét
teszi szóvá.
Rakovszky
Iván belügyminiszter kijelenti,
hogy a kormánynak tudomása van arról, hogy
Törökországba többen kivándorolnak, különösen
április és május havában nagy volt a kivándorlás. Ezek a kivándorlók Friedrich István
nemzetgyűlési képviselőre hivatkoztak és mindannyian igazolták, hogy jómódú kereskedőemberek és anyagilag teljesen függetlenek és csak
munkaalkalom keresése céljából mentek ki. Hogy
üzletük sikerült-e vagy sem, az más lapra tartozik. Nem felel meg a valóságnak, hogy több
mint 3000 ember nyomorog Törökországban.
Legfeljebb 300—400 emberről van szó, de
azok is már munkához jutottak. A magyar
kormány nem h8gyta el azokat, akik kinnragsdiak, mert egyrészt a konstantinápolyi magyarokról a hollandi konzulátus révén gondoskodik, viszont a Szófiában marad! magyarokat
a Szófiában levő magyar követség igyekszik
munkához juttatni. Végül kijelenti, hogy a kivándorlás meggátlása érdekében minden lehetőt
meg fog tenni.
Horváth Zoltán és a Ház a választ tudomásul veszi.
Elnök: Mielőtt az ülést berekesztené, pár
meleg szóval búcsúzik a képvise öktől: Ilyen
eredményes munka után minden képviselő
nyugodtan mehet pihenésre, hogy az uj ülésszak megkezdésekor ujult erővel fogjanak hozzá
a megkezdett munkához.
Az ülés fél öt órakor ért végei.
,

Sátoraljaújhely visszakapja villany- és
vlzmütelepét a csehektől. Az a határkiigaziló
bizottság, amelyet a nagyhatalmak küldtek ki a
cseh-magyar határ kiigazítása végett, Sátoraljaújhelyen befejezne munkáját. Ennek eredményeképen Magyarország
visszakapja azt az ötven
holdnyi területet, amely a város északi részén
a trianoni határtól egyrészt a Zagyva patak
kanyarulatáig, másrészt a mai cseh közigazgatáshoz tartozó Dókus Ernő féle uradalomig ter
jod. Ennek a területnek hovatartozásáról évek
óta tárgyalások folytak a magyar és cseh delegátusok között. A határkiigazi ásnak az a legnagyobb jelentősége, hogy Sátoraljaújhely visszakapja területének azt a részét, amelyen a város villany- és vizmütelepei épültek. Az uj országhatár a csörgői országút lesz, amelynek
egyik oldala magyar, a másik pedig csehszlovák terület lesz.

Korfu kiürítésének k é r d é s e .
A Petit Párisién genfi jelentése szerint a
Népszövetség köreiben azt beszélik, hogy
Korfut az olaszok szeptember 15 ig
kiürítik.
Bizonyos nyugtalanság észlelhető a fiumei kérdés tekintetében, noha a jugoszláv népszövetségi kiküldöttek bizakodó hangulatban vannak
ér azt hiszik, bogy Róma és Belgrád közvetlen
tárgyalás utján megoldja az ügyet.
Mint a fournal jelenti, a Korfuba érkező
olasz hadosztály Santa-Quarentába érkezett.
A Times a következőket jelenti: Az olasz
kormány el van szánva, hogy Korfut és a többi
szigetet mindaddig megszállva tartja, amig a
vizsgálatot be nem fejezték és a bűnösöket ki
nem végezték.
• A görög kormánynak az a szándéka, hogy
Bozaris ezredest, akit az olasz misszió meggyilkolásáért a legfőbb felelősség terheli, letartóztatja Valószínű, hogy ez epirusi klub
több tagját is letartóztatják.
A görög kormány jegyzéket küldött a nagykövetek konferenciájához, amelyben kéri, hogy
tudassák vele a szövetséges jlotta megérkezésének idejét, hogy a görög flotta mozdulataira
vonatkozólag a szükséges utasításokat megadhassa. A jegyzékben azt 8z óhaját fejezi ki,
hogy az időpont lehetőleg közeli legyen.
Római jelenlés szerint az olasz csapatok

minden zavaró incidens nélkül megszállották
Loros-szigetét. Korfui jelentés szerint a hét
folyamán várják a szigeten az olasz tengerészügyi miniszter megérkezését.
Az olasz-görög konfliktussal kapcsolatban a
német sajtó a korfui krizis napjaiban egységes
álláspontot foglalt el az olaszok ellen, jelentősebb német lapok egyöntetűen elitélik az olasz
eljárást, nehogy az olaszok energikus eljárása
bármikor is precedenst alkosson a német nemzettel szemben
való
önkényeskedésre. A
Deutsches Tagespost szerint Mussolini magatartása a görögöket egy szuverén állam össze
nem egyeztető helyzetbe hozta. A Die Zeit azt
irja, hogyha Mussolininek a Népszövetség ellen
való érvelését elfogadják, akkor nemsokára
egész államokat lehet háború nélkül meghódítani. Ha kilünik, hogy a Népszöve:séget minden valóban jelentősebb eseménynél azonnal
elgáncsolják, akkor a német kormány alig kiván
ehhez a tehetetlen torzóhoz tartozni. Németország leszerelt, de ha a nagyhatalmak visszatérnek a hatalmasabb jogának elvéhez, akkor
Németország is jogot formálhat arra, hogy hatalmának eszközeit ismét helyreállítsa. A Kölnische Volkzeitung szintén ugy vélekedik, hogy
Korfu megszállása nemzetközi jog tekintetében
jóval több, mint meg'orlás olasz tisztek meggyilkolásáért.

Az otasz-jugoszláv viszály.
Jugoszlávia második népszövetségi kiküldötte
az Havas tudósitója előtt kijelentette, hogy a
jugoszláv kormány a fiumei kérdésben a következő felfogást képviseli:
Téves, hogy a jugoszláv kormány a Népszövetséghez szándékozik fordulni. A jugoszláv
kormány tartja magát a rapslloi szerződéshez,
amely eltérés esetén Svájc szövetségi elnökét
jelöli ki döntőbíróul. Az SHS kormány csak
akkor fordul a Népszövetséghez, ha Olaszország
a népszövetségi egyezmény 12—13. fejezetének
ellentmondó kezdeményeiéihez nyúlna.
Pasics miniszterelnök tegnap este visszaérkezett Belgrádba. A lapok szerint lehetősége
van annak, hogy a fiumei kérdésben Belgrád
és Róma között közvetlen tárgyalások fognak
újból megindulni.
Római hivatalos jelentés szerint valótlan az
a hir, hogy a fiumei kérdésbe egy harmadik
állam is beavatkozzék. Az olasz kormány nem
is járulna hozzá, bármely hatalom lenne is az,
hogy közvetítő szerepet töltsön be a fiumei
kérdés megoldásában. Pasics párisi utazása
ellenőre a franciák nem fognak a fiumei kérdésben Jugoszlávia mellé állani. ;
A Pravo Lidu a fiumei kérdés aktualitásával

kapcsolatosan heves támadást intéz Mussolini
politikája ellen. A lap szerint Mussolini egyszerűen le akarja foglalni Fiumét a jugoszlávok
elől, pedig Fiume jogszerint a jugoszlávokat
illetné meg. Az olasz*jugoszláv
feszültséget
már alig lehet békésen elintézni. Erre mutat az
is, hogy Mussolini uszitó politikája következtében Jugoszlávia lázasan fegyverkezik. A cikk
azzal végződik, hogy egyetlen európai állam
sem nyújthat segítőkezet annsk az országnak,
ahol egy Jelfuvalkodott és közveszélyes
államférfi az őrület politikáját
folytatja.
A mai minisztertanácsban Mussolini kijelentette, hogy Görögország végrehajtja a nagyköveti tanács szankcióit, amely lényegében elfogadta az első olasz ultimátum követeléseit.
Olaszország továbbra is szilárdan kitart és
elutasítja a Népszövetség közbelépését. Mihelyt
a reparációkat teljesítették, Olaszország ki fogja
üríteni a szigeteket. A fumei kérdésre vonatkozólag az olasz kormány jegyzékben közölte
a belgrádi kormánnyal, hogy szeptember 15-ig
megállapodásra kell ju'niok, mivel Fiume az
olasz kormány segítségének és támogatásának
ellenére is hihetetlenül nyomorúságos és ugy
anyagilag, mint erkölcsileg súlyos helyzetben van.

Bizalmas francia-német tárgyalások.
A Le fournal
berlini jelentése szerint de
Marquerie berlini francia nagykövet tegnap újból felkereste a birodalmi külügyminisztert, akivel a Ruhr-kérdés megoldásának lehetőségeiről
tárgyalt. A szövetségesek erre vonatkozó tárgyalásainak megindításához az a válasz szolgáltathat alapot, amit Poincaré miniszterelnök a
legutóbbi angol jegyzékre adott.
A Philadelphia Public Ledger beríini tudósítója a következőket jelenti lapjának:
A passzív rezisztencia a Ruhr-vidéken a mult
hetekben fokozatosan gyengült. Néhány nap óta
bizalmas francia-német tárgyalások folynak a
viszály megoldásáról. A tárgyalások még mindig folynak, de hivatalos értelemben véve még
nem kezdődtek meg Franciaország és Németh
ország között. A tárgyalások addig nem is indulhatnak meg, amig az ellenállás bármilyen
formában tovább tart. Stresemann némi bátorítást nyert de Marquerie beriini francia nagykövet
részéről, akivel az utóbbi napokban többizben
bizalmasan összejött. Ezeknek a találkozásoknak nem szabad túlságosan nagy
jelentőséget
tulajdonítani. Mindössze arra mutatnak, hogy
de Mirquerie, sőt talán a francia kor.mány hajlandó hmni annak a törekvésnek őszinteségében, amelyet a kanc-' ár a targyalások előfeltételeinek teljesiléséb n kiíejt. De bizonyos,
hogy u ruhrvidéki e lerpiKs megszüntetése nem
olyan egyszerű do'og, mint Franciaországban
hiszik. A kancellárral rzernbsn müris bizonyos
ellenzéki hangulat nyilvánult meg a koalíciós

kormány kebelében. A nicionalisták a birodalmi
gyűlés egybehivását sürgetik, hogy ott szabó*
tálhassák a kancellár politikáját.
A francia külügyminisztériumban tegnap este
megerősítették a német francia érintkezés hirét.
Egyúttal hangoztatták, hogy de Marquerie berlini francia nagykövet nem kapott Siresemanntól erre vonatkozóan formális ajánhtot. A francia nagykövet azt az utasítást kapta kormányától, bogy a hivatalos tárgyalás megkezdésének
előfeltételein a passzív ellenállás megszüntetését
és a párisi német nagyköveti állás betöltését
jelölje meg. A Temps~ aggodalom mai néz a német feltételek elé és azzal fenyegetódzik, hogy
a tárgyalás meghiusul, ha Németország a fizetőképesség kérdésit tolja előtérbe és ha a birodalmi kancellár az általános garanciákhoz ragaszkodik.
A Berliner Tagblatt szerint a jövő héten a
birodalmi kormány, • a birodalmi bank és a
magánbankok között tanácskozások lesznek az
aranyvalutás Nemzeti Bank gyors felállítására
vonatkozóan. A birodalmi bankkal való szerves
összeköttetését az uj banknak olyan formán tervezik, hogy a birodalmi bank az uj bank tekintélyes részét átveszi és a saját aranykészletének
egyrés-iét tőkének átengedi az arany bankjegyek
fedezésére. A magánbankok devizafizetés ellenében veszik át tőkéjük fennmaradó részét. A
kiadandó bankjegyeket magas százalék arányában arannyal, devizákkal és aranyváltókkal
fedezik.

S Z H Q EÍD
A devizák igénybevételére kirendeli kormánybiztos rendeletével kapcsolatosan, amely korlátozza a devizabankok működését, tudósítónk a
következőket jegyzi meg:
— A rendelkezésnek az a cé'ji, hogy a
devizapiac áttekinthetőségét és munkarendjét
egyszerűbbé tegye. Eddig 5000 olyan bank vol>,
amelynek állandóan be kellett jelenteni devizaüzleteit a központnak. Ezeknek a számát mosl
300 ra szállítják le. A devizakormánybiztos a
tőzsdét is meg akarja tisztítani bizonyos személyektől.
A Times hosszabb cikket közöl, amely szerint newyorki pénzügyi körökben arról beszélnek, hogy ha á Ruhr-kérdésben megegyezés jön
léire és megállapodás történik a szövetségesek-

kel, akkor a nemzetközi bankárvilág megfontolásának egyik legfontosabb tárgya lesz, hofey
Németországot egymilliárd dollár összegű kölcsönnel a gazdasági összeomlástól megmentsék.
A kölcsön negyedrészét valószínűleg amerikai
bankároknak fogják jegyzés végstt felajánlani.
A kölcsön biztositékául Németország ipari birtokállománya és a többi európii nemzet által
nyújtandó garanciák állanának.
Drezdában a forradalmi munkástanács tagjai
be akartak nyomulni a városházára. A rendőrséget a tüntetők köréből megdobálták, mire
ezek kénytelenek voüak fegyvert használni.
Mintegy 50 en megsebesültekHir
szerint öt
ember belehalt sérüléseibe. Délután 1 Érakor a
városban a nyugalom ismét helyreállt.

„ I g a z g a t ó j a - e Palágyi a
(A Szeged tudósítójától) A tanács a rend- által készített jegyzőkönyvi kivonatból: „A közkívüli közgyűlés határozata értelmében — mint gyűlés a tanácsnak azt a véghatározatát, amelyismeretes — szerdára hivia össze a szinügyi ben hozzájárult Palágyi Lajos szerződésének
bizottságot, hogy javaslatot kérjen tőle a szin- Andor Zsigmondra való átruházásához, továbbá
ház ügyében. A szinügyi bizottság ülése m* azt a véghatározatát, amelyben kimondotta,
délután 5 órakor meg ís kezdődött és a rend- hogy Faragó Ödön ajánlatát tárgyelás aíá nem
kívüli közgyü és iránt megnyilvánult nagy ér- veheti, a benyújtott felebbezések alapján fölüldeklődés természetes folytatásaképen az ülésen. bírálva feloldja és az ügyeket visszaadja a taa szinügyi bizottság minden tagja
megjelent. nácsnak azzal, hogy a színházigazgatói állást
Az ülés mindvégig viharos volt, szenvedélyes a szinügyi bizottság meghallgatása után szajogi vitákkal teli cl az idő és hiába hivatkoztak bályszerű eljárással töltse be."
Dr. Dobay Gyula: Ez nem az én indítnéhányan arra, hogy a jogi helyzet tisztázása
nem a szinügyi bizottság, hanem a tanács, il- ványom l Nem ezt határozta a közgyűlés! A
letve a jogügyi bizottság feladata. A jogi viták közgyűlés szóról-szóra a következő indítványoprovokálásánsk azonban meg volt a maga mat fogadta e l : „A közgyűlés oldja fel a tacélja, még pedig az, hogy a kérdés mellékvá- nács határozatát és a szinügyi bizottság meggányokra való terelésével a mego'dás lehető- hallgatása után hozzon uj, törvényes határosége minél jobban kitolódjon a bizonytalan zatot."
Dr. Dobay Gyula kijelentése éleshangu vitét
messzeségbe. Balogh Károly az egyik éleshangu jogi vita hevében találóan jegyezte meg, provokált, de a bizottság néhány tagjí ugy
hogy „a jogi formulákkal
mindig meg lehel vélekedett, hogy magába az indítványban tényleg nem volt szó igazgatói állásról, az indítölni az igazságot."
Az a kétségbeesett igyekezet, amellyel egye- ványozó csupán indítványának indokolásakor
sek Palágyi jogait védeni akarják,' tulajdonké- beszélt az igazgatói állás szabályszerű betöltépen értelmetlen és céltalan, mert
tudomásunk sének módozatairól.
Ezután Dob>y Gyula azt indítványozta, hogy a
szerint Palágyi maga sem védi már jogait, hiszen Faragó Ödönnel már régen megkötötte a szinügyi bizottság minden további tárgyalás
nélkül napolja el önmagát és várja be, amig a
megállapodást.
De azért a hosszura nyull ülésnek valami po- közgyűlés pontosan megállapítandó határozata
zitív eredménye még is csak volt. A bizottság jogerőre emelkedik.
' Wimmer Fülöp Dobay indítványa ellen erélyevalamennyi szóval egy ellenében (csupán Balassa Ármin szavazott ellene) ugy hafározott, sen tiltakozott, mert *nnsk más célja nincs,
hogy felhívja a város tanácsát annak a meg- mint a kérdés megoldásának oktalan halogaállapítására, vájjon az augusztus 27 én hozott tása, pedig a színtársulat halvan bizonytalanhatározat értelmében igazgatója-e még ma is ságban élö tegjának érdekében a megoldást
Palágyi Lajos a szegedi színháznak, vagy sem ? halogatni nem szabad. A közgyüiés is ilyen
Abban az esetben, ha a tanács azt állapítaná szellemben hozta rt.eg határozatát és én is
meg, hogy Palágyi szerződése fenn áll, a szer- ezzel a föltétellel vontam vissza indítványomat,
ződés 17-ik paragrafusa és ugyancsak az i csatlakozva Dobay Gyula indítványához, mert
augusztus 27-i határozat alapján azonnali ha- ugy láttam akkor, hogy Djbay indítványa is
tállyal bontsa fel vele a szerződést és mindkét azt a célt szolgálja és azon az u'on halad,
esetben hivja össze ismét a szinügyi bizottságot mint az enyém.
a meghívandó uj igazgató kijelölésére vonatEzután a jogi kérdések egész légiója merült
kozó javaslat megtárgyalására.
fel. Valami betévedt idegen nyugodt lelkiismeA szinügyi bizottság ülését öt óra u án né- rettel állapíthatta volna mer, hogy nem is a
hány perccel nyitotta meg dr. Gaál Endre kul- szinügyi, hanem a jogigyi bizottság ült össze,
turszenátor. Felolvasta a szir.ügyí bizottság mű- hegy »tisztázzon" níháuy fogalmat. Paragrafusködésére vonatkozó szabályrendelet néhány és rendeletszámok, törvény-, rendelet-, ;szabálymondatát, amely szerint személyi
vonatkozású rendelet-, határozat- í s szetződésidéze ek röpügyeket csak zárt ülésen tárgyalhat a bizottság. ködtek a levegőben. Jogi vélemények mérkőztek
Mivel pedig most az uj igazgató személyének egymással és a tárgyalás fonala teljesen belekijelöléséről lesz szó, elrendeli a zárt ülést és veszett a mesterségesen felidézett káo?zba. A
felhívja a sajtó képviselőit, hogy hagyják el a kérdéshaimazbart mindenki talált olyant, amihez
hozzáfűzhette egyér.i véleményét. Itt-ott a szótermet.
Az elnök szavaira feltűnő mozgolódás tá- harc személyes térre is terelődött. Egyszerre
madt a teremben. Wimmer Fülöp azonnal fel- beszélt mindenki, még pediE> az aEztal egyik
szólalt és kifejtette, ho;<y a szabályrendelet csak végín más kérdés volt a vita tárgya, mint a
közepén és más, mint az asztal másik végén.
személyi ügyek tárgyalásánál rendeli el a nyíl
vánosság kizárását, az igazgató-kérdés padig Az elnök tehetetlenül szemiélte a hihetetlen
nem személyi ügy és igy nincs alapja a zárt kavarodást, amelyből végre kijegecesedelt a kötárgyalás elrendelésének. Wimmer Fülöp helyes- vetkező határozat: „4 tanács az augusztus huléssel fogadott szavfcl után dr. Dobay Gyula szonhetedikén hozott határozat alapján állapítsa
bejelentette, hogy egy olyan indítványa lesz, meg, vájjon igazgatója- e Palágyi Lajos a színamelynek elfogadása esetén fölösleges a zárt háznak, vagy sem. Ha azt állapítja meg a
tanács, hogy a szerződés fennáll, ugyancsak az
ülés elrendelése.
augusztus huszonhetedikén hozott
határozat,
Gaál tanácsnok látva szándékán ;k teljes valamint a szerződés tizenhetedik pontja alapkudarcát, visszavonult és többé nem is beszélt ján mondja ki azonnal a szerződés felbontását
a zárt ülés tervéről, hanem fölolvasta a rend- és mindkét esetben haladéktalanul hivja össze
kívüli közgyűlés határozatát Taschler Endre

„Vénus"

A i n n n i f á r elsőrendű cipőujdonU J J U y y a i 5 á g a j t Üzletnyitásig
nagy választékban mérsékelt áron árusítja.

Szeged, 1923 « e p t e m b e r l 3 .
a szinügyi bizottságot a meghívandó igazgató
személyére vonatkozó véleményadás végett
Az augusztus 27-én hozott határozatfal a
tanács — mint ismeretes —, hivatkozva a
többszöri felhívás eredménytelenségére, a szerződés megszegése miatt megbír?ágolta Píilágyi
Lajosi és kimondotta, hogy abban az esetben,
ha a bírságolás után sem tesz haladéktalanul
elegei a szerződésnek, azt egyoldalulag felbontja.
Az elnök a határozat pontos megállapítása
után az ülést a még mindig viharzó szenvedélyek közepette bezárta. A bizottsági tagok
azonban továbbra is együtt maradiak és a jogi,
jobban mondva most már személyes élü vitát
fokozott hévvel folytatták. Gaál Endre nekivörösödve, éles hangon védekezett a feléje
zuduló vádak ellen és egyszerre csak — minden
átmenet nélkül — a lehető legdurvább hangon
kiáltotta a távozni készülő újságírók felé:
— Megmondtam már, hogy vége az ülésnek,
az újságíróknak semmi keresni valójuk nincs
itt, azonnal hagyják el a termeti
A szegedi sajió és a szegedi sajtó munkatársai sok mindent eltűrlek már dr. Gaál Endrétől, Szeged város kultur-tanácsnokától,, de ezt a
példátlan durvaságot egyszer s mindenkorra kikérjük magunknak. A szegedi sajtó közkatonái,
akik eddig tulelnézőek voltak Gaál Endre különböző gyengeségeivel szemben, mindig és
minden körülmények között szolgálják
olyan
önzetlenül a város érdekelt, mint Gaál Endre
tanácsnok ur és akkor is a város érdekeit
szolgálják, amikor megjelennek abban a teremben, ahol Gaál Endre állítja fejetetejére a város
kulturális ügyeit. Ha pedig Gaál Endre képtelen
arra, hogy meggondolja előbb azt, amit kimond
és aminek konzekvenciáit nem hajlandó viselni,
akkor inkább hallgasson, vagy keressen olyan
helyet magának, ahol felelitlenül beszélhet és
cselekedhet ugy, ahogy akar.
Telefon:
Igazg. 11-85.

Telefon:

K % n é

M o z i Pénztár 455.

Csütörtökön és pénteken, szeptember 13. és 14-én

— CSHK I t ÍVEI1 rEEiÜEilEKNEK t

z

a r a n y - p e s t i s .
Uránia 6 felvonásban.

A főszerepben: A N I T A

B E R B E R .

Egyidejűleg:

DUMAS világhírt! regénye ny»mán:

Aki I p x h

szeret, az miniéin

m ^ m l

Társadalmi dráma 5 felvonásban.

A főszerepben: f R H H C E S K W

B E R T I H I .

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.
PéTnezgr°5é2.

Belvárosi Mozi

,gge{

m

Szeptember 13-án, csütörtökön
F R I E D R I C H
K Ű H D E-vel a kettős
főszerepben:

Harc
az olajforrásokérL
Kalandorjáték 5 felvonásban. — Azonkívül:
A

r

a

n

y

b

o

r

t

ö

n

.

Dráma 5 felvonásban. Főszereplő: PERM AHDRA-
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Telefon: 12-36.

Szeged, 1923 szeptember 20,

— Kinevezed. A kormányzó a vallás- és
kózokiatásü^yi miniszter előterjesztésére dr.
pogány Béla m. kir. Ferencz József Tudományegyetemi nyilvános rendes tanárt a m. kir. József Műegyetem kísérleti fizikai tanszékére nyilvános rendes tanárrá nevezte ki.
— Százszoros lakbért keli majd fizetni a
tervezeti Ötvenszeres helyett. Kecskeméten
szombaton és vasárnap voit a vidéki hiztulaj
ionosok gyűlése, amelyen újból a lakások szabaddá tételét sürgették. Határozati javaslatukban azt is kimondották, bogy ha kérelmük nem
teljesül, inkább ingyen lakásokat adnak, hogy
igy ne kell jon adót fizetniök. Erre aligha kerül
a sor, noha a népjóléti miniszter egyelőre nem
teljesiti a lakások szabaddá tételére vonatkozó
kérelmet. E helyett nagyobb mértékben emelik
föl a novemberi házbérekei, mint eredetileg tervezték. ötven százalékos emelést aaart engedélyezni a népjóléti miniszter, de uj lakbérrendelet készül, amely szeiint a béreket nem ötvenszeresükre, hanem százszorosukra emelik. Báró
Petrichevich Horváth Emil államtitkár k jelentette, hogy a minisztérium igyekszik ugyan minél kisebb megterheléssel sújtani a lakosságot,
de nem tévesztheti szem elől a háztulajdonosok jogait sem.
— Halasztás az egyetemi tandíj lefizetésére. Több oldaltól megnyilvánult az az óbaj,
ítogy ez egyetemi hallgatóknak a nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel a tandíj befizetésére halasztást engedélyezienek. A vallásiig közoktatásügyi miniszter ez ügyben rendeletet
bocsátott ki, amely szerint a főiskolák hallgatót
1 behatásnál a tandíjnak legalább 30 százaiékát kötelestk megfizetni, mig a folyó félévi
tandíj hátralévő részének megfizetésére -indokolt
.seteüben az illetékes kari dékánok a féltv bezárásáig halasztást engedélyezhetnek.
— harminc milliót kapott a város. A nép
jóléti miniszter ugyanis harmincmiilió koronát
kiutalt a városnak a kórházi költségek fedezésére. Ez a harmincmillió pillanatnyik g enyhülést jelent a vóro i pénztár pénzhiányára, de
iöbbet valóban nem jelent.
— A kuítubzrainiazter tizennégy tanító
váUsztáa&t engedélyezte. A közoktatásügyi
miniszter leiratában arról értesítette a város hatóságát, hogy tizennégy megüresedett vá;osi
taniiói állás választással való betöltését engedélyezi, de csai azzal a feltétellel, ha az isítolai zé'k a be nem osztott állami tanítók, a menekült és B- isíás tanitók közül választ. Nincs
kifogása azonban az elien sem, ha az állások
;gy részét azokkal a tanítókkal töiti be á város, ak:k legalább négy év óta helyettes tar.itóüént állnak a szolgálatban,
— Rifl ezredes meggyilkoltatása. A budapesti katonai törvényszéken folytatták a főtárgyalást Bodó közhonvéd ügyében, akit azzal
vádollak, hogy április 5 én éles ;Öltéssel agyonlőtte vitéz Rifl Sándor ezredest. A tárgyalást
vezető ketdésére Bodó elmondja, hogy a kivonulás alkalmából öt vaktöitést kapott a szolgálatvezető őrmestertől.
Az őrmester később
megkérdezte: nem kapóit még vaktöitést? Erre
újból jelentkezett és újból kapo;t ötöt. Ezután
a tanúvallomásokra került a sor. Elsőnek vitéz
Sinai Béla ezredest hallgatták ki, aki előadta,
hogy a harcászaii gyakorlaton 100 lépésre állt
a szerencsétlenségtől' s amikor elhangzott a
tüzeésre szóló vezényszó, akkor ve te észre,
hogy valami baj történt. A tisztek azonnal fegyvervizsjálatot rendeltek el, s maga is odament
és Bodó József és egy másik közhonvéd viselkedését találta gyanúsnak. Ezután még két tanút, majd az orvosszakértőket hallgatták ki,
akik az ezredes holttestét felboncolták. Bodó
vedője ezután azt kérte, hogy az orvosszakértők és a fegyverszakértők részvételével ujabb
helyszíni szem ét tartsanak. A törvényszék azonban a védő kérését elutasító ta. Ítéletre valószínűleg holnap kerül a ser.
— K é t h l y A n n a S z e g e d e n . Kéthly Anna
nemzetgyűlési képviselő szombaton délután Sze
gedre érkezik, hogy résztvegyen a Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak vasárnap
déle.őtti nagygyűlésén a Korzó Moziban.
67i
— Tó>komiósl liszt a legjobb. Főlerakat
Lampeí Oszkár, Valéria-tőr I. Telefon 10-67.
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— Hogy ünnepelték meg Zágrábban a
szerb trónörökös megszületésének napját ?
Csütörtökön este ünnepelte Zágráb a trónörökös megszületésének napját. A várost fellobogózták és a virágos utcákon szerb nacionalista
diákok vonultak végig zenekisérettel. A diákok
a királyt, a királynét és a trónörököst éltették,
amikor az llica-utcában szembetaláltak egy csoport horvát nacionalista diákot. A horvát csoport Radicsot és a köztársaságot éltette a hangosan éneklő szerb diákokkal szemben. Amikor
a két csoport szemb-került, p:rcek alatt már
valóságos hire tombolt közöttük. Nem sokkal
később a zágrábi rendőrség is megjelent. A
rendőrök olyan erőszakosan támadtak, hogy a
dákok csoportosulva mentek a rendőrüknek.
Eldördült sz első lövés a rendőrök részéről,
a ni a helyzetet annyira elmérgesitette, hogy a
diákok is lövöldözni kezdtek. Az első golyó
Gallovics rendőrfelügyelit találta, aki holtan
rogyott össze. A rendőrök ezután sortüzet adtak
Ír, igy az összetűzésnek 4 halottja és 18 sebesültje van. A zágrábi rendőrség 10.000 dinár
jutalmat igér annak,' aki Gallovics rendőrfeligyelő gyilkosát megnevezi.
— Garbai Sándor háromszáz emigránsstl
Braziliába v á n d r oit ki. Garbai Sándorról a
bécsi Magyar Újság ban igen érdekes cikk jelent meg. Nevezett újságban az apróközlemények között egy kivándorlási hirecske jelenik
n eg hetek óta Ezek a cikkecskék hol türelemre, hol a Viktória-kávékszban való jelentkezésre szólították fei a jelentkezőket. A lap tudósítója utána járt az ügynek és megállapította,
hogy Garbai kivándorlási csoportot szervez
Braziléba. Garbai Sándor, a magyar tanácsköztársaság volt elnöke ugyanis minden tekintetben igen különös módon akarja a i emigránskérdést elintézni. Néhány hónap előtt ugyanis
összeköttetésbe lépett az olcsó munkaerő, kereső brazíliai kormánnyal és a magyar emigránsokat felajánlotta. A kormány az ajánlatot elfogadta és szerződést kötve utasította a bécsi
k ivetséget, hogy állítson ki útlevelet a Garbaift le emigránsoknak és szolgáltassa ki az ingyen
hajójegyet. Garbainak rövidesen sikerült háromszáz magyar emigránst szerezni az expedíció
céljaira.
— Cnkorkioaxtáa a t i s z t v i s e l ő k r é s z é r a . A m.
K^R. pénzügyminisztériumnak 1923. évi 29«a. P. M. SZ.
rendelete értelmébsn minden ellátandó személy után
eqy kiló befőzési cukrát az 1923. évi szeptember havi
e látási jegynex 5. száma számszelvényére kilogramn onkint 32a o koronás árban a Horváth Mihály-utcai
fi ikárudában a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete a következő sorrendben osztja ki: Szeptember
11-én 2ool—24oo, 13-an 24ol—23oo, 14-en 2 8 o l - 3 2 o o ,
15-én 32ol— 36oo. 17-én 3öol— 4ooo, 18-án 1—7oo,
19-én 7al —14oo, 2o-án 14ol— 2ooo. Azok az igényjogosultak, akik a rókusi városrészben laknak, a befőzési cukrot a Kossuth Lajos-sugáruti fióküzletben
kipják. A Máv. üzletvezetőség tagjai a befőzési cukrot
a Püspök téri főüzietben a következé sorrendben kapják: Szepiember 18-an az I., II. és III. asztály, 19-én
a IV. és V. ojztály. A NyUKOSz tagjai a Vasúti Közpsnti Leszámoló-Hivatalban 15-én veszik át a befőzési
cukrot. Azon igényjogosultak pedig, akik a kedvezményes áru élelmiszerellátás helyett készjenzválságban
részesülnek a befőzési cukrot az illetékes számfejté
h vatalok által már kiállított igazolványra ugyancsak
3 oo koranás egységáron a Püspök-téri főüzietben
szeptember hó 2o—22-ig vesiik át Wiheztartas végett
k »zöljük, hogy az utóbbi ellátandók, amennyiben a befőzési cukrai természetben nem vennék igénybe, ahelyett
készpénzválságban semmiesetre sem fognak részesíttetni. A kirendeltség.

F e l h í v j u k f i g y e l m é t Lampel és Hegyi cég
kötött szövött és
fehérnemű kirakaiainau megtekin;ésére.
62st>
Női és férfi k a l a p o k a t a legújabb modellek
után a legjutányosabban alakit Berényi női és
férfi kalapipar Tisza Lajos-körut 48, ndvarban.
Szalón: Bécsi-körut 10.
m
(Tisza Lajos-körut, Püspök-bazár)

V i l l a m o s anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. t. eis

— A valutabevétel a svájci bazneladáaból.
Svájc megkezdi a búzaexport fejében nekünk
járó 18 millió svájci frank befizetését. A Jegyintézetben tanácskozás volt szerdán arról, bogy
a valatabevételt miként használja föl a Devizaközpont.
— öngyilkosság a kávéházban. Tegnap
késő este, 11 órakor revolverdörrenésre ijedtek
fel szórakozásukból a Royal-kávéház vendégei.
Zene szólt. A cigány húzta a banális, de bor
mellett mindig „szivreható" nótát: „Hazudik a
muzsikaszó." A fegyverdörrenés egyszerre elhallgattatta a zenét s mindenki megdöbbenve
tekintgetett abba az irányba, ahonnan a lövés
zfcia hallatszott. A tágas kávéház egyik távolabbi szögletében dördült el a fegyver. Két
fiatalember ült a szöglet asztalánál. Az egyik,
mire odasiettek, az asztalra ejtette a fejét és
revolvert szorongatott a kezében. A másik
ijedten, sápadtan ugrott fel ülőhelyéről. Az
odasiető kávés megérintette a fegyvert szorító
fiatalembert a vállán s megkérdezte tőle:
— Mirevaló ez a lövöldözés?
A fiatalember nem felelt. Rázásra nem ébredt
fel. Felgombolták a mellényét, szive fölött sebhelyet láttak, amelyből vér szivárgott. Egy észrevétlen pillanatban, mielőtt társa megakadál y o z h a t volna, mellbelőtte magát. Csak kevéssel azelőtt tértek be a kávéházba s egy üveg
sört rendeltek, látszoít rajtuk, hegy már azelőtt
is jócskán ittak, különüsen az öngyilkossá lett
kávéházi vendég, aki érkezése után a beszedett
italtól rosszul is leit. A mentőket természetesen
ai' umal értesítették. Idejében meg is jöttek, de
orvosi segítséget nem hoztak. A revol veres
vendé* táisa elmondotta, hogy Fekete Gyula
kiskunfélegyházai, 25—26 éves, nős kereskedő
az öngyilkos, aki délután érkezett Szegedre.
Rófcuson megvacsoráztak, ittak, ugv tértek be
aztán a Royal-kávéházba. Hogy Fekete miért
lelt öngyilkos, azt nem tudja, mert mig vele
volt, áliandóaa jókedvűnek mutatkozott. Amikor
a mentők az öngyilkost elszállították, még élt.
A kórházban az orvosi vizsgálat azt áliapitotta
meg róla, hogy sebisülése életveszélyes ugyan,
de nem lehetetlen, hogy életben marad. Kihailgatni persze nem lehetett és igy nem tudni,
micsoda kényszerítő ok vezette arra, bogy önmaga
akarjon véget vetni az éleiének. Hogy ittassága
hozzájárult az elhatározáshoz, az kétségtelen;
m;rt hiszen a nyilvánosságot kerülik a „józan*
Orgyilkosok. Talán annak a fatális „Hazudik a
muzsikaszó" cimü nótának is volt hatása az
ittas emberre. Hiszen az a szentimentális szobalánynóta több érzékenylelkü öngyilkos halálának
vo!t már bus kísérője Szegeden és messze
vidéken.
— A d o m á n y a s i k e t n é m á k i n t é z e t é n e k . Néhai
Mlkó
Dinike elhunytának évforduléján nemeslelkü
sz ilői, dr. Milkó Endre kormány főtanácsos és nej*,
szül. szinóbányai Krammer Paula a siketnémák intézete
növendékei segélyezésére egymillió koronát adományoztak. A nagylelkű adományért az intézet felügyelőbizottsága ezúton is mély háláját fejezi ki.

K ö t ö t t k a b á t , jumper, gyermek szvetter és
garnitúrák legolcsóbbak Lampel és Hegyi cégnél. Telefon 14—03.
6*»
— K Í l F Í L O . A frankjurt—berlini gyarsvonat feltűnést keltő rablógyilkosság színhelye volt Az egyik
II. osztályú kocsi utasát eddig ismeretlen ember megtámadta, vasdoronggal fejbeütötte, majd kidobta a vonatbél. A merényié teljesen kirabolta az áldozatot, még
a vasúti jegyét is elvette. A tettes valószínűleg a közbee s s állomáson leugrott a vonatról
—
Lisszabtnban
téöb revolverrel felfegyverzett agitátort letartóztattak,
mert az a gyanú alli fenn, hogy a miniszterelnököt
meg akarjál* gyilkolni. — Lord Crerve párisi angol
nagykövet kijelentette Pasicsnak. hogy Anglia nem fog
Jugoszlávia belügyeibe avatkazni. Az angol kormány ki
fégja Radicsot utasítani Angliából.

Ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.532
Kas&-szálló e m e l e t i nagytermében Krausz
Imre tánctanfolyamait szept. 15-én esie8-kor megkezdi. Jelentkezés kedd, szerda, szombat es'e 8-tól.
— A kincstári

értékjegyek

árusítási

jogát

Földbirtokok, földbérletek, házak és üzletek

e z e n t n i a p o s t a h i v a t a l o k t ó l kall kérni. A kereskedelmi miniszter a kézbesítéssel foglalkozó kincstári
postahivatalokat felhatalmazta, hogy az értékcikkek
árusítási engedélyét az illető helyság területén a felettes postaigazgatóság nevében maguk adják ki. Az
értékc iwkek jutalék mellett való árusítása tekintetében
az eddigi szabályok maradnak érvényben. Ezek szerint
engedélyeket csak a nyilt üzlettel biró kereskedők, dohányarusok kapnak. A kérelem felett a kincstári postahivatal dönt. Elutasítás esetén a határodnak kézbesítésétől számított 15 napon belül a kereskedelmi mini azterhez felebbezésnek van helye.

A t^U Ili
rtillal
által engedélyezett ingatlanforgalmi irodája, törv. bej. cég, ő s e g e d e n Iroda:
AttLa-üíca 7. Tilefoa: ö—69 — Lakas; Stációa»ca d'b TeWon 13—SW.

K e r e s k e d ő k é s I p a r o s o k nyomtatványszükségletüket a Délmagyarország Hírlap- és
Nyomdavállalatnál szerezzék be. Telefon 16-34.

C i m t á b l á k Jónáinál, Polgár-u. 8. Tel. 17-02.

«fadi.<Uf éa vitelét kOzvotlfl
»7
á
T^Mr't ÍC A n f f l 1
"P'- tanácsos, O. F. B.

Saeged, 19Z3 szeptember 13.

SZEOED

APRÓHIRDETÉSEK
ftrlHIin* é k a x o r , arany,
ezfastbeváttás. Bizor. ányi
árak elad&sa. Tóth, Kölcsey-utca 7.
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Üzletek a részvényesek rovására.
A magyar pénzpiac elöl hosszú ideig eltitkolták azt az eseményt, hogy a Magyar-Német
Bank össze* németjei, élükfn Di richhel, a
német birodalmi gyűlés alelnökével és Mannesmann-nal, a legnagyobb ólomnagyiparossal már
betekkel ezelőtt kiváltak az intézettől 8 annak
sokat hányatott sorsát rábizták a vezérigazgatóra:
Szász Dezsőre. Nagyon magára maradt most
az intézet, a vezérigazgató családi tőkései is
eltávolodtak, sőt üzleti tervei a nem jegyzett
papírok magánforgalma felé viszi, ahol legutóbb
a Demecseri még nem felkészült részvényeinek
eladásával próbálkozott meg. A németek kiválásának igazi okait a nyilvánosság még nem
ismeri, a Szeged nek azonban médjában van
Jhegállapiiani, hogy a németek, Németország
kereskedelmi és gyáripari életének kitűnőségei
nem értettek egyet a vezérigazgató üzletvezetésének karakterével. Mielőtt a vállalatból kiváltak,
német alapossággal összefoglalták kifogásaikat
s ezeket írásban megrögzítették. A felderített
üzleti titkok egyik igen érdekes fejezete a
Chemia magyar nagyifari gyár részvényeinek
sorsával foglalkozik. Külinös aktualitást nyer
ez az ügy azzal, kogy a németek nélkül mar&dt
Magyar-Német Bank éppen most készül ezeket
a furcsán szerzett részvényeket a magánforgalom
útvesztőjében a jóhiszemű
részvényvásárlók
nyakába varrni.
A Magyar-Német Bank december 6-éa 25.000
drb Chemia-részvényt kapott kétszázötven korona
áron, ugyanakkor opciót szerzett további ötvenezer darabnak kétszáz korona áron való átvételére. Január közepén a bank élt az opció
jogával, de Szász Dezső vezérigazgató az
flzletet nem a bank számára kötötte le, hanem
„Chemia-számla' cimen a maga javára könyveitette. Ezen a számlán Szász vezérigazgató
április 13-án tizenhét és félmillió koronával
tartozott a banknak és e tartozása után mind- |
A haezant ér megállapítási kérelmek határidejének meghosszabbítása. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A földmivelésügyi minisztertói
származó értesülésünk szerint az 1922/23-ik
gazdasági évre vonatkozó haszonbérmegallapitási
kérelmek benyújtására, illetőleg módosítására,
amennyiben a kérelmet augusztus 19-ig a bírósághoz beadiák, vagy azt még el nem intézték,
a megállapított 30 napos határidőt további 30
nappal, vagyis bezárólag 1923 október 17 ig
meghosszabbította. Az erre vonatkozó rendeletet
a hivatalos lap legközelebbi száma hozza.

TŐZSDE
A D a v l s a k O a p o n t á r f o l y a s a i . Valuták: Osztrák
koróna 2740—2960, Márka 0.018-0.078, Srokol 58000—
62400, Kor. dinái 2 0 7 0 0 - 22000, Léva 18S00-I970Ü,
Lei 9100-10300, Lengyel márka 800 - 9 6 5 , L i n 8 7 3 925, Fr. frank 1125-1191, Belga fr. 9 1 5 - 9 7 0 , Sv.
frank 3460-3630, Aagol fant 87850 - 92250, Dollin
Í9550—20650, Holland torim 7534 -7Ö74, Dán korona
36HO-3720, véá korona 5095 —5425, Norvég korona
3115—3335, Napoleon 69200.
Devizák i Bécs 2740—2960, Berlin 0.018—0.078,
Pr*ga 5 8 0 0 0 - 62400, Belgrád 20700-22000, Szófia
18660—19700 Bukares; 9000-K^K), Varsó 800—9b5,
Milánó 8 6 0 - 9 1 5 , Pária 1110-1176, Brüxsel 9 1 5 - 970,
Zürich 3440-3660,
ondon 8735Ó-91750, Xewyork
1 9 2 5 0 - 20350, A.usterdam
7534-7974,
Kopenhiga
3500—3/20,
Stockholm
5095- 5425,
Kraztiánia
3115-3335.

össze kilenc és fél százalék kamatot számíttatott
fel magának, holott akkortájt a pénz heti 4—lS
százalékba került.
ö t nappal később Szísz vezérigazgató a bank
pénzén szerzett 75 000 részvényből 40.000
darabot átadott a banknak és darabonkint
nyolcszáz koronát, összesen harminckétmillió
koronát Íratott a maga számlájára, prről a
számláról viszont tizenhét és félmillió átkönyveltetett az imént emiitett Chetria-rzámlára.
Ezzel a müvelettel Szász Dezső a bank pénzét
igénybevéve harmincötezer darab
Ctiemiarészvényhez jutott ingyen és ezenkívül tizennégy
és félmillió koronát „keresett". Ugyanekkor a
börze magánforgalmában egy bizalmasa utján
em korona pénzárfolyamot jegyeztetett és e
tényleg meg nem történt jegyzést egy szaklapban megíratta, hogy hivatkozhasték arra, kogy
a részvényeket nyolcszáz koronával adta át a
banknak, holott a börzén ezer koronával jegyzik. Szász Dezső vezérigazgató tehát a részvényeket a bank pénzén önmagának megszerezte,
önmagának kilenc és fél százaléka hitelt adott,
amikor a pénz kétszáz percentnél is drágább
volt és mindezt az igazgatóság 8 a végrehajtó
bizottság megkerülésével cselekedte.

Hirdessen ebben a
rovatban!

W I R T H

Varga Mihály
Telefon 469.

22

999

Szeged

Hradl-ulca 4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szölőkötöző fonalak és háló guárl irón kapí.ato.

Olcsó bevásárlási forrás:
festékárukban, kész olajfesték, zománcok
minden szinben, kence, bútor- és
kacsilakkok stb. kaphatók
120

Birn Simon, Margit-utca 12. sz.

Ö V C Q E S

S Z E O E D , 8ZENTCYÖRGY-TÉR 5. —
TELE,"OH 3 4 S .
Javltá*
kellék
jókarbaotartéa
o k s z o r o s í t ó , m á s o l t , számozó, számoló slltnórzó pénztárn" ú h e l "r E.
ÉPEK
SZAKSZERŰ
JAVÍTÓ
~
54Ő
S p e c i a l i t á s o k tBr»tt Írógépek j a v l t á t á b s n .

S

írógép

Hozza be
Ifigye be

tört aranyit i s ezüstjét
eladni,
ékszereit javittatani és
átalakíttatni az

Ékszeriparba

Takaréktár-utca 20.

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

«

C.ASZLÓ.

Egy Jó házból v a l é flu tanoncul felvétetik.

M i t alti ni Meíizmil

HARRY
gyarapodott az amerikai nivényviaszk £s
amerikai növényolajból gyártott VILÁOHIRÜ

A kamoly német nagyipar szigorú felfogású
képviselői ezt az ügyvitelt nem tudták helyeselni.
Hivatkoztak arra is, hogy az intézet pénzeinek
ilyen kezelése egyenes megkárosítása a részvényeseknek, sót náluk Németországban az ilyen
cselekedet a szereplőket a vádlottak padjára
juttathatja. Ebből pedig nem kérnek s a tárgyalások során mindannyian otthagyták a
bankot. A Chemia vegyi részvények pedig
egyelőre.még a bank egyéb értékes nyomtatványai
között hevernek, de majd kihozza őket sz ügynöki élelmesség és magára vessen, aki az ügynököknek lépre megy.

C I P Ö P n S Z i n

nagyszerű minősége

M i g y i r o r n i g o n mit
denütt forgalomban

minvant!

Minden j o b b ü z l e t b e n k a p h a l H
\/írr»r<4 t t

I Csak az a valódi, amely daboa MRREY szó rajta
20n

V IgydZZ 1

A S z e g e d i Kézmfiveabank mindennemű tózsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
n
Zflrictal tö'cade. Nyitási Páris 32.17%, London
2537, Newyork
557.25, Mitaní 24.87>/», Hollandia
218.90, Berlin 0.000007, Bécf 0.0078'/,. Osztrák bélyegzett —.
, Szófia 5.40, Prága 16.70, Varsó 0.0022,
Budapest 0.03, Bukarest 2.55, Belgrád 6.00.
Zürichi zárlati
Páris 32.45, London 2546, Newyork 559.00, Milánt 24.75, Hollandia 219.25, Berlin
Ü.OC0004, Bécí 0.00781/,• Osztrák bélyegzett - .
,
Szófia 5.40, Prága 16.70, Vantf 0.0022, Budapest
0.0305, Bukarest 2.55 Belgrád 6.00.
A S z e g e d i Forgalmi Bank értékpapír- és devizamegbizásokat gyorsan és jutányosán teljesít.
254
T a r a t n y t S M d a « A mai tőzsdén a hivatalos árfolyamok változatlanok.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 k g - o s tiszavidéki
88000 - 89000. egyéb 87500-88000, 79 k g - o s tiszavidéki
93000-95000,
egyéb 89000-8950Ü,
rozs
58500—59500, takarmányárpa 58000- 61500, sörárpa
63000—67000, zab 59000-60000, tengeri 68000-70000,
repce 1400—1450, korpa 39000-40000.

u

Műszaki Részvénytársaság

Szeged,

Tisza Lajos-körut 52.
Raktárról

Fióktelepe

Teleion 7-54,

szállit:

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

Értékpapírok vételét és eladását

és mindennemű f ö i a d e i m c g b i z á i o k a t pontosan bonyolít )•

Károlyi utcai Kroó-Bank
Károlyi-utca 2 tg Feketesas-utca 8, sarok.

104

Telefon 9—78 ta 12—SU

Az ADRIA biztosító társaság föflgynOkstge.

•

a leggyorsabban

I H f l T É I t z O i r K O a o n A K V l T I t E .
Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó: .Szeged* lapkiadóvállalat r.-l
Nyomja : Délmagyarország-nyomda, Szeged.

;

Petykó Károly divatszücsüzlete valódi „Skunás-Valabis
Kelemen-utca 7.
szőrmegarnitura eladó. 669
aeőrmejavitást és átalakítást.

cs

IRÓGÉPSZflKOzUTC

H

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

Bőrkabátok

férfi és női, készen és r r t a t
után. Mikszáth Kálmi»-«.
és Mars-tér sarok. Bflrruliagyár. Telefon: 14—H,
5-24.
ím

I

éfbeiör,mán

tözsdezárlatot

és elsőrendű faszenet

Hivatalos deviza-jelentések

legszebb kivitelben
készülnek legolcsóbb

PHP£RH6YHitáBHN

árban R E I S E R
S z e g e d . O r o n l á a - H t e a 8, Endrénvi m ? rkereskedés mellett.
Régi paptanoka' újjá aUtgfepau.

1

13 óra 45 perckor bemondják Önnek telefonon;
magánforgalmi jelentések 11-30-kor, 14 30-kor,
17 30-kor és 19-30 kor.

n t n t o n c v ö t o v 1 r n T C R n r c ó «.-T.
kóczi-ut 33. Slirg.inycim:
Laoorcfa, Budapest.
Budapest,
st, 'VII., Rhtf
'
ÍÍ5
Telelőn : József IÍS 13.

n i f f l
A B I I I I f
r H r L i i n v f i k

szegedi fiókja
Szeged, Somogyi-utca 11. Telefon 17—60,
11 óra 45 perckor,

(száraz) bükk. tölgy, cser, hasáb ős dorong állapotban, valamint pék-fát is

in,port

Magyar Távirati Iroda
A hivatalos értéktőzsde-nyitást

Bécsi-körut 35. szám, emelet.
»
- CJ » •
M 2 K Í Í T S 1 1

és legpontosabban közöl
Önnel a

I

Budapestről, Ntwyorkból, Párisból, Zürichből,
Be; linböl és Prágából.
Telefonjelentésekre előfizetéseket a nap minden órájában elfogadunk.
Permanens szolgálat reggel 7-től éjjel 1 éráig.

Ifj. ZSEMBERI JÓZSEF ócskavas, fém- és palackkereskedő
Szeged,

Boldogasszony-sugárut 4o. Telefon 15—24.

Vagontéleinél kedvezményes árajánlattal

külön szolgálok.
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