E g y e s s n á m á r a 2 0 0 korona.
Hirdetési árak: Félhasáboa 1
mm. 50, egy hasábon 100, mástél hasábon 150 K. Szövegközt
25 százalékkal drágább. Apróhirdetés 100,kövér betűvel 200
K. Szövegközti közlemények
soronként 80'J K. Nyilttér, családi értesítés 1400 K. Többszöri feladásnál árengedmény

fwtnHetilöséK és kiadóhivatal: Kölcsey-utca 6. (PrófétamUiú, I. emelet 6.) Telefon
hEME. A .Szeged* megjelentik bétfó kivételével minden
nap. Egyes szám ára 200 korona. Előfizetési árak: Egy
Mnapra Szegeden 4000,Budacn és vidéken 4100 kor.

ÍV. évfolyam.

Szeged, 1923 szeptember 20, CSÜTÖRTÖK.

Változás előtt.
Idegesítő, kalandos, a fantáziákat felpaprikázó
hirek feszítik a levegőt Bethlen argonauta-útjával kapcsolatban. Mindenki tudja, miféle garanciákhoz köti az ántánt a kölcsönt és mindenki
jabban tudja, mint más. Ha az egyik ember
azt hallotta biztos forrásból, hogy a nemzetgyűlésnek mindenek előtt el kell törölni a numerus
elausust, a másik ember azt mondja rá, hogy
el ám, de nem ennek a nemzetgyűlésnek, mert
ezt már többet össze se hívják. Van, aki csak
annyit tud, hogy az ántánt koalíciós kormányt
akar, a másik ember már tiszta liberális kabinetről hallott, a harmadik már azt is tudja,
bogy & Vázsonyi minisztersége is kikötött kölcsön-garancia. Nagyon mulatságos kalárist lehetne fűzni a képielen híresztelésekből, de az
értelemmel és felelősséggel dolgozó újságíró
ilyenkor maga cenzúrázza meg minden betűjét,
nehogy maga is segítsen a közönség ideghálózatát még jobban megrongálni, mint ahogy
közei tiz esztendő megrongálta. Az igazság
Bgyis az, hogy senki se tud semmi bizonyosat,
ellenben mindenki érzi, hogy változás előtt
állunk, amelynek a részletei ugyan ismeretlenek,
de a lényege: a kurzus
likvidálása.
É« az embereket éppen az leszi idegesr,é,
hogy a kérdésnek ez a lényege. Ez okoz egyfelől n?gy elkeseredést, vagy legalább is nyugtalanságot, máffelői ugyanolyan arányú várakozást. A magunk részéről azt hisszük, egyik se
egészen indokolt. Prospero varázsvesszeje kellene hozzá, hogy itt egyszerre megforduljon a
világ és azzal a mi sorsunk intézői nem rendelkeznek, lévén ők inkább bűvészinasok, mint
varázslómesterek s jobban értvén a szellemek
íölidézéséhez, mint a visszaparancsolásukhcz.
Esztendőkön keresztül okokat halmoztak egymásra, vagy legalább engedték egymásra helR*ozédni s naivság vo!na azt hinni, hogy az
okozatokat most egyszerre el iehet fújni. Ellenben a lassú lebontás nem kerülhető el, sőt mindenki láthatja, hogy sz már folyamatban is van.
Kereszténység és kurzus sohase jelentett
egyet, — ez eleinte csak a destruktivok álláspontja volt, de ma már a kormányé is, az
egységes párté is, söt a keresztény társadalom
nagyrészéé is, amely különben se tévesztette
össze soha az Üdvözítő keresztjét a Zbona
Mihály bunkósbotjával. A kereszténység eszméi
örökkévalók és aki ebben az országban a
kereszténység eszméit akarná ledönteni, az
kötözni való bolond. A kurzus azonban — már
a szó grammatikai értelmében is — mulandó
dolog, mint minden politikai irány és már
múladozik is, ha lassan és nehezen is. Valahogy ugy vagyunk vele, mint a Ferenc József
halálával volt a néphit. Mikor a szegény öreg
királyt koporsóba fektették, azt beszélték róla,
hogy tulajdonkép már két hónappal azeiőlt
meghalt, csak nem merték neki megmondani.
A kurzusnak se merik megmondani, hogy még
nincs ugyan itt a temetése ideje, de ő tulajdonkép már nagyon megrokkant és a sorsát
csakúgy nem kerülheti el, mint más politikai
irányzat, & legszélső baltól a legszélső jobbig.
Csak a múmia merevedik meg kriptái mozdulatlanságban, de az élet, amely nem egy piramidikus sírbolt, hanem folytonos megujulás, az
élet változás, a politikában pedig bukásra
következő feltápászkodás. Legszigorúbb politikai
meghatározás szerint ez a politikai v á r g a z d a ság. Uy van ez minden egészséges alkotmányos
országban, a beteg alkotmányunkban pedig
még mfcább gy kell lennie, mert különben- a
betegségnek abszolút halál lenne a vége. A
fcurk.ua ugyanannak a betegségnek a végső stádiuma, amelyből az előtte végigszenvedett kurzusok kifakadtak s a kurzusnak, a gyűlölet
politikájának el kell múlnia, hogy a már lábadozó beteg újra megkezdhesse normális életét.
Ez a folyamat oly természetes, hogy nem
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zeti különbségeket, társadalmi nyugtalanságot,
belső uszítást. Itt csak egyenlőség lehet, alkotmányos magyar közszabadság és a gazdasági
konszolidációért való, egy pillanatra se veszteglő munka. A fegyvertelen polgárháború rémülettel és gyűlölettel teli atmoszférájának,
amelyben öt év óta fuldoklunk, szét kell fosztania, mint egy lidérces álomnak.

kell hozzá semmi külső nyomás és ántánt
diktsndó. Ha azonban külpolitikai érdek is ezt
kívánja, azt is tudomásul kell venni, mert ma
a külpolitikáért minden nagykorú magyar férfi
felelős. A nyugodt ítélet épp ugy egyforma kötelessége mindenkinek, mint a belső békére és
társadalmi összetartásra való törekvés. A magyar Piemont nem ismerhet osztály- és feleke-

„Magyarországnak a kisántánthoz való közeledése valóság."
védelem céljából kiegészítő egyezményt kttssön..
Ezt az egyezményt közölni kell a Népszövetséggel, hogy a tanács felülvizsgálhassa annak
megállapítása céljából, vájjon megfelelnek-e az
általános szerződés és a Népszövetség alapszabályai elveinek. Az 5-ik bizottság a tanácskozási joggal résztvevő amerikai bizottság jelenlétében oly nemzetközi konferencia egybehivását
vilatla meg, amelynek feladata az 1921. évi
ópiumszerződés alapalvei alkalmazásának t a n u l mányozása. A 6 ik bizottság az abesszíniai
császárságnak a nemzetek szövetségébe való
felvételéért benyújtott kérelmét vizsgálta meg.
A jóvátételi kérdés került szóba a Népszövetség technikai szervezetének tegnapi bizottsági ülésén, Ez volt az első eset, hogy a reparációs problémáról nyilvánosan tárgyaltak.
Sir Henrik Strakes, Délafrika delegátusa, mint
a pénzügyi bizottság tagja, hivatkozva Ishi
gróf elnöknek arra a beszédére, amellyel a
N p szövetség negyedik ülésszakát megnyitotta,
határozati javas'atot ajánlott elfogRdásra, hogy
a Népszövetség a japán delegálui. felszólalásának szellemében nyilvánítsa azt az akaratát,
hogy a jóvátételi probléma,
amely súlyos az
egész nemzetközi politikára és a Népszövetség
tevékenységére, mielőbb kedvező
megoldásra
jusson. A cseh delegátus melegen pártolta az
indítványt, ami Ouest francia delegátust arra
indította, hogy nyomatékosan ellenezze a javaslatot, mondván, hogy Ishi gróf nyilatkozata
teljesen elegendő. A cseh delegátus
nem volt
hajlandó határozati javaslatát
visszavonni.

Budapesten a pénzügyi tanács csütörtökön
ülést tart, amelyen a folyó ügyek letárgyalása
után Kállay pénzügyminiszter részletesen beszámol genfi tárgyalásainak vonatkozásairól.
A Republique Francaise „Középeurópa pacifikálása" cimü cikkében megállapítja, hogy
Magyarországnak
a kisántánthoz
való közeledése valóság. A magyar kormány komoly erCfe3zitést tesz, hogy lojális és mérsékelt politikával helyreállítsa Magyarország nemzetközi
helyzetét és Középeurópa békéjét. Munkáját nehézzé tette a szélsőjobboldali ellenzék és a külföld igazságtalan
bizalmatlansága.
A sinajai
értekezlet már a kisántánt ellenkezésének enyhítését jelentette Magyarország újjáépítésével
szemben. Azok az adatok, amelyeket Kállay
Oenfben ismertetett, bizonyítják, mennyire sürgős a jóvátételi bizottság döntése, hogy a nemzetek szövetsége megállítsa Magyarországot a
vég?etes lejtőn.
A Népszövetség bizottságai folytatták tanácskozásaikat. A jogi bizottság vizsgálat tárgyává
tette Nagybritánniáíiak a Népszövetség alapszabályéi 16-tk cikkének módosiíásőra vonatkozó
Javaslatát. A technikai zzervezetek bizottsága
folytatta a Népszövetség pénzügyi albizottság
munkásságának vizsgálatát: A lefegyverzési bizottság első olvasásban elfogadta az államok
kölcsönös támogatására vonatkozó általános szerződéstervezet 6. és 7-ik szakaszait. Ezek a szakaszok az általános szerződést aláíró államoknak módot nyüjtansk arra, hogy két, vagy több
állam
egymásközt
kizárólag a kölcsönös

Angol-belga de m a r s
A berlini estilapok megbízható helyről arról
érlesülnek, hogy az angol és belga kormány
Párisban közös demarsot tett. Az angol és
belga követ az elmúlt héten megjelent a francia
miniszterelnöknél és kormányuk megbízásából
kifogásokat
emeltek Franciaországnak
az uj
birodalmi kormánnyal
szemben, különösen
a
Ruhr-kérdésben
tanúsított magatartása
tekintetében. Előfidiák Poincarénak, nogy a német
kormány kénytelen számolni a birodalmi gyűléssel és a német közvéleménnyel. Épp azért a
Ruhr-vidéken folyó küzdelem tekintetében a
német kormánnyal szemben nem szabad olyan
követeléseket támasztani, amelyeket a legjobb
akarattal sem teljesíthet, ha nem akar összeütközésbe kerülni a közvéleménnyel és a birodalmi gyűléssel. Kérték a francia miniszterelnököt, hogy a Stresemann-kormánnyal szemben
engesztelékenyebb és előzékenyebb magatartast
tanúsítson. Tegye lehetővé részére, hogy a
Ruhr-konfliktust Németország által elviselhető
formában befejezhesse.
Poincaré és Baldwin találkozása.
A Times vezércikke a következőket iria:
Poincaré és Baldwin találkozása a jóvátételt
problémát a politikai érdeklődés előterébe állitia.
Baldwin angol miniszterelnök ma Párisba
érkezett.
Az angol követség Baldwin és Poincaré ma
délutáni megbeszéléséről a következőket teszi
hivatalosan közzé:
Franciaország és Nagybritannia miniszterelnökei ma délután találkoztak. Ezt az alkalmat
arra használták föl, hogy eszmecserére lépjenek
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az általános helyzetről. Senkisem várhatta, hogy
a Poincaré és Baldwin közt folyt megbeszélés
végleges megoldásokat állapítson meg. A két
államférfi abban a szerencsés helyzetben volt,
hogy megállapította, hogy a célok tekintetében
egyetlen kérdésben sincs olyan eltérő felfogás,
vagy elvi differencia, amely veszélyeztethetné a
két ország együttműködését, amelyből a világ
stabilizálódása éi békéje oly nagymértékben függ.
Három fizetési eszköz lesz
Németországban.
Berlinben tegnap került nyilvánosság elé a
Birodalmi Bank tervezete, amely a német pénzvilág terén uralkodó káoszt akarja szabályozni
és 3mely az eddigi javaslatok között kompromisszumot létesít. A tervezet szerint legalább
egyelőre három különböző fizetési eszköz volna
egymás mellett használatban: 1. A gazdasági
értékkel fedezett bankjegy, amely egyedül szolgál
fizetési eszközül; 2. az eddigi papirmárka,
amely megszűnne törvényes fizetési eszköz
lenni és cssk váltópénz gyanánt szerepelne; 3.
arany pénzjegy, amelyet a Birodalmi Bank
ar-.nyvaluták benyújtása ellenében adna ki és
amelyet aranyban és devizákban teljesen fedeznének. Ezek a bankjegyek csak a nagyobb
gazdasági intézetek, vállalatok forgalmában szerepelnének. Az átmeneti állapotok eleinte háromnégy hónapon keresztül tartanának.
Az állandó értékű pénz megteremtésére irányu'ő tervezetet ma vitatták meg a német
gazdasági élet képviselői a birodalmi pénzügyminisztérium épületében.
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Deviza-razzia,
A devizaigénybevétel elrendelése következtében Berlin egy részében razziát tartottak és az
Ónként be nem szolgáltatott devizákat lefoglalták. Feliinger főtanácsos, a devizaigénybevétel
birodalmi kormánybiztosa, a Friedrich-strassén
és Berlin nyugati részén rendezett devizarazziával kapcsolatban a Vossische Zeitung munkatársának a következőket mondotta:
— Tudomásom volt róla, hogy igen sok
berlini nyilvános helyiségben a legnagyobb
üzérkedés folyik a devizákkal. Ennélfogva elhatározta m, hogy ezekben a helyiségekben
meglepetésszerű ellenőrzést rendelek el. Ebben
a pillanatban még leheletlen az eljárás eredményéről szólni. De becslésem szerint a lefoglalt
bankjegyek mennyisége a különböző országok
pénztermékeiben is meglehetős tekin'élyes. Az
egész összeget nyomban a birodalom rendelkezésére bocsátottam.
A devizarazzia eseményeiről a Lokalanzeiger
a következőket közli:
— I<en sok eset volt arra, hogy nagy értékű idegen pénzt a pamlag, vagy asztal alá
doblak. Valamennyi vendéget és kiszolgáló személyzetet is, amelynek jórésze részt vett a
devizaüzérkedésben, megmotoztak. Sok külföldit, akinek érvényes útlevele nem volt, a
legközelebbi napokban kényszer utján toloncolnak a határra.
Váres tüntetés Uörrach városában.
Lörrach városában tegnap valóságos utcai
harc folyt a tüntetők és a rendőrség között. A
tüntetők kizi gránátot dobtak a rendőrségre,
mire az sortűzzel válaszolt. Két tüntető
meghalt, sokan súlyosan megsebesültek. A tüntetők
azok köréből kerültek ki, akik eddig nincsenek
a bérükkel megelégedve. Amig a tüntetés tartott, a muikásság vezetői a munkaadókkal
egyezkedő tárgyalásokat folytattak. A munka-

adók rögtöni segélyt utaltak ki és bérjavitást
engedélyeztek. A munkások átlag tizenöt svájci
frankot fognak kapni.
Álhírek
közeli belső összeütközésekről.
A kommunista Rate Fahne azt a hirt közölte,
hogy a külföldi követeket a jobboldali politikusok figyelmeztették, hogy Berlinben nagyobb
harc van küszöbön, miért is családjaikat a megszállt területen, il'etve hazájukban helyezzék biztonságban. Különösen az angol és francia követségekre érkeztek jelentések közeli belső összeütközésekről. Mint a Telegraphen
Compagnie
berlini tudósítója illetékes helyről szerzett értesülése alapján jelenti, illetékes helyen minderről
semmit sem ludnak és hangoztatják, hogy ezeket a híreket óvatossággal kell fogadni.
A német távirótisztek
felhagynak a passzív rezisztenciával.
A szövetségközi táviróigazgatóság értesítést
kapott a német távbeszélőtisztek koblenzi képviselőitől, hogy a távíró
és telefonszolgálat
német személyzete hajlandó munkába állani. A
franciák erre közölték, hogy a következő feltételek mellett állhatnak szolgálatba: 1. A német
hivatalnokok és műszaki alkalmazottak tartoznak
a táviróberendezéseket a munka felvétele előtt
rendbehozni és a szövetségközi hatóságok utasítása értelmében a teljes, vagy részleges munka
felvételét a távíró- és telefonvonalakon megfelelően biztosítani. 2. Az ellenőrzés és vezetés
továbbra is a szövetségközi hatóságok kezében
marad. 3. Azok a katonák, akik jelenleg a
távíró- és telefonszolgálat terén foglalatoskodnak, helyükön maradnak, hogy ellenőrizzék a
szolgálatot és a német tisztviselői karnak védelmet nyújtsanak esetleges erőszakosságok ellen,
amelyeknek ki lehetnek téve. A feltételeket a
német távirószemélyzet elfogadta, ezzel Koblenz*
bán azonnal megkezdődött a munka.

Szerbia nem nyugszik bele Fiume megszállásába.
Olaszország fiumei lép.'sének hire cseh politikai körökben nagy megdöbbenést keltett. Az
a nyilatkozat, melyet az olasz ügyvivő a külügyminisztériumban tett, a közvélemény izgalmát
nem tudta lecsillapítani. A szerb minisztertanács legközelebb megállapodik, hogy milyen
választ rdjon Mussolini olasz miniszterelnöknek
a külügyminiszterhez intézett jegyzékére.
A délszláv kormány — mint londoni lapok
irják — nem mutat hajlandóságot arra, hogy
Fiume nyilvánvaló olasz birtokbavételét befejezett ténynek tartsa. A délszláv kormány az
angol és francia figyelmeztetés ellenére is,
hogy flz Olaszországgal való tárgyalást minél
elöob fejezze be, ragaszkodik althoz, hogy az
Adriára néző fiumei kjáratot független uralom

alá helyezzék. A délszláv kormány Angliától és
Franciaországtól azt kívánj*, hogy gyakoroljon
nyomást Mussolinira a rapallói és a santamargharitei szeiződések végrehaj ására.
Görögország mentegetődzik.
A görög hadügyminiszter hivatalosan tudomására adta a francia, olasz és angol köve ségnek Görögország mentegetőzését sz olasz bizottság tagjdnak meggyilkolása alkalmából. A
szövetségesközi vizsgálóbizottság megérkezett
Jininába és megkezdte munkáját.
A görög hajóraj az olasz jóvátételi követeléseknek megfelelően megtelte a tisztelgő lövéseket Phaleronban. A közönség távol tartotta
magát. A rakedopartok elhagyottak voltak.

Az é l e l m i s z e r r a z z i á k után.
(A Szeged tudósítójától.) Ezt a cikket ismét
— és isten tudja hanyadszor — kell azzal kezdeni, hogy a korona legutolsó nagymértékű értékcsökkenésének jelentkezésekor szinte percre
pontosan megkezdődött az élelmiszerek árainak
emelkedése és egymásután és egyre nagyobb
tömegekben jelentek meg a szegedi piacokon
olyan emberek, akik nagymennyiségben vásárolták össze fölvert árukon a közszükségleii
cikkekel. E'.ek az emberek jobbára vasutasok
és olyan tisztviselők, akiknek az utazási költség alig jelent valamit, mert közlisztviselői kedvezményes jegyeket válthatnak arcképes igazolványaik alapján. A nagymennyiségben összevásárolt élelmicikkeket legnagyobbrészben a fővárosba szállították, ahol tzuián a pesti piac
árain adták el a közönségnek és igy tetemes
hasznot biztosítottak maguknak. Igy történt az,
hogy néhány nappal ezelőtt a szegedi piacról
teljesen eltűnt a paradicsom és ha itt ott dugva
mégis előkerült egy-két kosár, a paradicsom
kiionkémi ára meghaladta a pesti piacon uralkodó legmagasabb árszintet, sót néhol még
meg is haladta. Ezek az élelmiszerláncosok az
első időben szinte minden ellenőrzés nélkül garázdálkodtak a szegedi piacokon. Ezenkívül
szinte ellepték azokat az u vonalakat, amelyeken
a tanyai kocsik szoktak beérni Szegedre és
már itt vásárolták össze az élelmiszereket, még
mielőtt azok beérkeztek volna a város piacaira.

A korlátlan élelmiszer-összevásárlásokat már
annál is inkább megtehették ezek az emberek,
mivel a vonatokon rem voltak akadályok, még
teherdijat sem kellelt a hatalmas zsákokéit és
kosarakért fizetni.
Mintegy két héttel ezelőtt tette meg a rendőrség az első intézkedéseket az üzelmek letörésére és — mint ismeretes — már az első
razziának is nagy eredménye volt. A detektivek
sorrajárták az összes piacosat és a megfigyelések után csaknem kivétel nélkül rendőrkézre
kerültek azok az emberek, akik egyrészt rendszeresen foglalkoznak élelmiszervásárlásoksal,
hogy azokat a fővárosba szállítsák föl, másrészt
a;ok az illegitim árusok, akik minden komolyabb ok nélkül hajtották föl mindig magasabbra a közszükségleti cikkek árait. Mint
annak idején a Szeged részletesen megírta, az
élelmiszerláncosoktól azonnal elkobozták az
összevásárolt, vagy magas áron eladott élelmi cikkeket é3 szokat méltányos áron eladták az
összegyűlt közönségnek. Az elkobzáson kivül
büntető eljárást is indítottak sz élelmiszerdrágilók, illetve össze vásárlók ellen.
A második razzia alkalmával a detektivek
munkájának ismét meg lett az eredménye,
azonban ez már korántsem volt olyan
nagy,
mint a két hét előttinek. A láncoío'.t máj sokkal
kisebb számban jelentek meg a piacokon és
már nem ie vásároltak össze közszükségleti
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cikkeket olyan nagy mennyiségben, mint pár
nappal előbb, mivel a detektivek a pályaudvarokon is megjelentek is még mielőtt
fölpakolhatták volna a zsákokat és kosarakat a vasúti
kocsikba, megakadályozták az élelmiszerek elszállítását. Az árfelhajtók is sokkal kevesebben
voltak már ennél a razziánál, mert alaposaa
megijedtek a rendőrség embereinek komoly és
szigorú munkájától. Már ekkor is látható volt
bogy az élelmtszerrazziáknak
elfogadhatatlanul
nagy eredményei vannak.
Szerdán a kora reggeli órákban a detektivek
megismételték az élelmiszer razziát. Dr. Bottka
Sándor rendőrfötanácsos intézkedésére a detektivtestület csaknem valamennyi tagja készenlétbea
volt. A detektivek még mielőtt a piaci árusok
elfoglalták volna árusító helyeiket, megszállották
az összes piacokat és mihelyt a vásár megkezdődött, megkezdték a razziát. Ugyancsak
detektivek és rendőrök jelentek meg a Szeged,
illetve Szeged-Rókus pályaudvarokon, ahol
ugyancsak azonnal megkezdték a munfcát.
A mai razziák meglepő eredménnyel végződtek. Az eredmény — eredménytelenség. A detektivek csak egyetlen egy eseti en értek árdrdgltásaa
piaci árust és egyetlen olyan embert sem találtak
a pályaudvarokon, aki Összevásárolt élelmiszert
eladási célból akart volna a fővárosba
felvinni
Mintegy negyven utasnál találtak élelmiszert, de
ezek az utasok mind saját céljaikra, egészen,
kis mennyiségben vittek utazótáskáikban élelmiszert. A kora reggeli órákban és még késő
délelőtt is hiába várakoztak a detektivek az
állomásokon, nem jelentkezett olyan utas, aki
nyerészkedési célból vásárolt össze élelmiszereket a hetivásár alkalmából.
Ezek uián megállapítható, hogy dr. Botlka
Sándor főianácsos intézkedésére
megtartott
razziák eredménnyel jártak. Alig két hétre az
első élelmiszerrazzia után — a detektivek
munkája teljesen hiábavaló volt, egyetlen fővárosi ember sem akadt, aki
lemerészkedett
volna Szegedre és jelhajtott áron issze
merte
volna vásárolni az élelmiszereket és egyetleu
drdgitón kivül egy piaci árus sem akadt, aki a
megengedettnél magasabb áron adta volna el a
közszükségleti cikkeket.

Szerb ultimátum Bulgáriához (?)
Bulgáriában a kommunisták a parasztokkal
egyesülve több városban nagy zavargást rendeztek, Véres összeütközések
történtek.
A belgrádi és zágrábi lapok egybehangzóaa
jelentik, hogy a jugoszláv kormány okmányok
birtokába jutott, amelyek bizonyítják, hogy a
bolgár kormány támogatja a macedón bandamozgalmakat. A támogatást azért nyújtják, hogy
a bandák Délszerbiába betöréseket rendezzenek.
A lapok jelentése tzerint a belgrádi kormány a
szófiai kormányhoz ultimátum jellegét viselő
jegyzéket intézett. A jegyzékben közli a bolgár
kormánnyal, hogy abban az esetben, ha a bandák Délszerbiába betörnek, Jugoszlávia bevonul
Bulgáriába és megszállja
Szófiát.
Eddig nem erőltették meg a jugoszláv ultimátumszerű jegyzékről szóló hirt, de annyit
közöltek, hogy mind a belgrádi, mind pedig a
szófiai kormányt élénken foglalkoztatja a macedón bandák állandó mozgalmai, amelyeket a
béke és a nyugalom érdekében le kell törni.
Belgrádban ugy tudják, hogy a bolgár külügyminiszter személyesen a szerb-bolgár határra
utazott, hogy tanulmányozza a határsértések elkerülésének kérdését. Belgrádban olyan hirek is
elterjedtek, hogy ebben az ügyben uj mozgalmak is vanník készülőben. A hir megerősítését
Szerbiából még nem sikerült megkapni.
A Cseh Sajtóiroda jelenti: Tegnap nyugtalanító jelentések keiültek forgalomba a jugoszláv
hadseregnek Bulgária ellen irányuló szándékáról. Sztankov miniszterelnök határozott hangú
nyilatkozata után, amelyben hangoztatta, hogy
Bulgária becsületesen igyekszik Jugoszláviával
a legbarátságosabb, legbékésebb viszonyt fenntartani, bizonyos megnyugvás következett.

A transjordániai lázadás.
Jeruzsálemből jelenük a Daily Mail-nek:
A
transjordániai lázadás sokkal komolyabb, mini
a hivatal * jelentések feltüntetik. A lázadás két
törzsre és a kormánycsapatoknak mintegy 15.000
emberére terjed ki.
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Izgatott-e Lendvai?
(A Szeged fudésitójától.) A keresztény egyesült ellenzék, az úgynevezett fajvédők vasárnapi
gyűlésének hullámai, különösképen pedig Lendvai István Cegléd város nemzetgyüié.i képviselőjének beszéde még mindig nem csendesedtek el. Ez alkalommal minha megdőlt volna
a közmondás érvényessége, hogy nminden csoda
csak három lapig tart*. Még mindenütt foglalkoznak a ceglédi követ beszédével és ezt
nem azért teszik, mintha valóban valami nagy
csoda, a szellem remekelt csodája lenne Ledvai
István beszéde, mert csoda beszédek fölött is
napirendre tért a múltban az ország közvéleménye nem is három nap alatt, hanem már
t . zer huszonnégy óra alatt. A nyugalom,
hatnánk inkább I közöny, csupán azért
, mert még ezekben a felfordult napokban
is uieglepő Lendvai István magatartása, aki
nem átallott harmadszor is pogromról szónokolni a szónoki hordón akkor, amikor már kit
esetben Indult meg ellene az eljárás és két
esetben kirtik ki a nemzetgyűléstől ugyancsak
hasonló modorú is tartalmú beszédek miatt.
Mosolyt kelt a ceglédi követnek tegnapi nyilatkozata, amelyben bejelenti, ogy ,szegedi beszéde volt az utolsó mérséktit beszéd'."
Egyéoként Lendvai szegedi szónoklatával kapcsolatban a bűnvádi eljárás megindítása csupán
napok kérdése, mivel ma délben már a teljes

hiteles, szószerinti szöveg dr. Bottka
Sándor
rendőrfőtandcsos kezében volt, aki annak áttanulmányozása után újból megállapította, hogy
a ceglédi követ beszédének egész komplexuma
egyrészt felekezet elleni izgatásra, másrészt az
államrend megzavarására alkalmas. Ez a most
már végleges megállapítás azért késett, mert a
hiteles gyorsíró csak szerdán délre tudta elkészíteni a szószerinti teljes szöveget. A beszédről készített gyorsírói jegyzeteket még kedden
fölküldőtte dr. Bottka Sándor a belügymlnisz
tériumba ts. Szerdán pedig ismét tárgyalásokat
fo yaiott a rendőrkapitányság vezetője dr. Buócz
rendőrfőtanácsossal, aki a vizsgálati uton levő
dr. Szalay József kerületi főkapitányt helyettesíti. Erek u án most már csupán napok kérdése, hogy a belügyminisztérium utasítást adjon
a szegedi rendőrségnek, hogy a vizsgálat után
indítson bűnvádi eljárást Lendvai István ellen.
Igy az ügyészség most m4r néhány rövd hét
alatt, harmadszor fogja kikérni a nemzetgyűléstől Cegléd város követét.
Mint jelentettük, Lmdvai István sajtóperrel
fenyege ődzií, amelyet minden „zsidó" lap
el en meg fog indítani. A sajtóperek megindítását mi is s z ü k s é g n e k tartjuk, mert nem a ceglédi képviselő hivatott arra, hogy megállapítsa,
vájjon követett e el izgatást, vagy nem, hanem
egyedül a független magyar biróság.

Nem szinházróly c s a k — iskoláról volt s z ó . . .
(A Szeged tudósítójától.) Ugy látszik, Szeged
szép városában már nem múlhat el nap anélkül, hoey a krónikásnak valamilyen kulturbotrányról ne kelljen beszámolnia. Tegnap a
tanács nem'örődömsége miatt >aniió nélkül maradt iparofctanonciskola lehetetlen heyzetével
foglalkoztunk, tegnapelőtt a tanács minden többségi akaratot megcsúfoló színházi puccsáról
számoltunk be, ma ped g a harmadik
kerületi
polgári fiúiskola körül támadt bonyodalom van
napirenden.
Szerdán délelőtt a po'gármester huszárja
ijedt arccal jeeniette gazdájának, hogy valami
veszedelmesen n gy asszo'iyküidöttség kér bebocsáttatást. A polgármester nem szereti a küldöttségeket, ösziönösen fél az i-meretlen kívánságoktól és az adandó ígéretektől, különösen az
as-zonyküldöttségíket nem szereti, mert hosszú
gyakorlatából leszűrte azt a tanulságot, hogy
„könnyebb a tevének átbújni a tű fokán, min'
valami asszonycsoportot meggyőzni valaminek
az igazságáról".
— Hányan vannak? — kérdezte hirtelen a
huszártol.
— Vannak vagy százan.
— A vezér is asszony?
•— Ha jó láttam, férfi vezeti őket.
— Hát nyissa ki a tanácstermet, ha ilyen
sokan vannak, ide ugy se férnének be.
A hus> r elment, hogy teljesítse a parancsol,
» p gám i er pedig nagyot sóhajtott, mondván:
— Én nem tudom, hogy van az, de a kollégáimat sohas-m tiszteli meg lemmiféle küldöttség. Más városban ez, ugy látszik, nem divat,
csak Szegeden szoktak rá az emberek a háború óta.
Szóit és szoToru arccal ment át a tanácsterembe, ahol már várta a depusácii. Va ób-m
sokan voltak, lehettek tzá an is, de a huszár
még is rémet látott, amikor csupa asszonyt
látott, mert a férfinemne< is elég sok képviselője volt a küldöttségben.
— A Harmadik kerületi polgári iskoN tanulóinak szülei vagyunk — kezdte a szónok —,
az rt jöttünk, hogy megkérjük polgármester urat,
teremtsen már rendet az iskolában. A tanitás
még mindig nem kezdődött meg, gyermekeink
az utcán csavarognak, mert iskolájukat még
mindig a kereskedelmi iskola foglalja el. Már
többször megtörtent, hogy a könyvekkel csavargó diákokat a rendőr is megszólította. A
hurcolkodáshoz felajánlottuk segítségünket is,
er dményt azonban igy sem értünk el. Az idő
múlik, az u>cá«on kódorgó, felügyelet nélküli
gyerekek p o i g tanulás helyett eizü.lenek. Sürgős intézkedést kérünk.
A polgármester, az asszonyok méltatlankodó
zsibongása kö.ben, b ztositotta a szülők ", hogy
a tanács célja ugyanaz, mint az övéké; azt
akarja a t.nács is, bogy minél előuo kapja

meg minden iskola a maga rendes épületét,
A hibát nem a tanács követte el, hanem a harmadik kerületi polgári iskola tanári kara, mert
az állami kereskedelmi iskola tantermeiben
a hurcolkodás lebonyo'itásáig egéiz nyugodtan
tani haiták volna növendékeiket. De nem tanították azzal az ürüggyel, ho<y szük a hely.
Neh'ny napig várjanak türelemmel a szülők, a
szükséges átalakítások és javítások, valamint a
köliözködés hamarosan befejeződik és aztán
megkezdhetik a tanítást az uj épületben.
A kü uöttség a p lgármes er megnyugtatását
és igérelét vegyes érzelmekkel fogadia és nagyon bizonytalan hangulattal távozott a tanácsteremből. Az a szonvok hangos méltatlankod sa még sokkig visszhangzott a foly sókon.
Utánaiáriunk a dolognak és megállapítottuk,
ht gy a küldöttség panasza teljesen indokolt és
a hibát nem a polgári iskola tanári kara követte el hanem a tanács, jobban mondva a
kulturszenátor. Augusztus huszonhetedikén érkezeit ugyanis a tanácshoz a kultuszminiszter
leirata, amelyben elrendelte, hogy a város felsőkeresk ddmi iskolája, amely tdd'g a harmadik
kerü e i állami polgári iskola Boldogasszonysugáru i épületét foglalta el, költözködjön át az
átiami kere-k delmi iskola eme etére A po'gári
iskola pedig az állami kereskedelmi iskola épüle éböl menjen át saját épületébe, a Boldogasszony sug^rutra. A? épül tc ere lebonyolítására a miniszter a várost kötelezte A rendelet
értelmében a tanács wmár" hétfőn, tehát a
rendelet megérkezése után három héttel határozaiilag elrendelte a költözködést és a határozat
végrehajtásával a gazdasági hivatalt bizta meg.
A „sürgös'-nek jdzett
akta azonban kissé
megpihent a kulturtanácwok íróasztalán és csak
ma került át a kiadóba, de sem a ^gazdasági
hivatal, sem pedig az érdekelt iskolák meg
eddig nem kapták meg.
A polgári iskola tan-rí kara pedig azért nem
feetös a teheietlen helyzetén, mert az állami
Kereskedelmi iskola szabid tantermeibe legfeljebb kétszázötven dilk fér el, a polgári iskola
növendék inek száma p-dig menhaiadja az ötszázat is, tehát a tanárok a legjobb akarat
mellett sem kezdhették meg az előaüást. A hajléktalan polgárinak ez t kolaev szabályszerű
kezdete óta minden reggel megjlentek a Boldogasszony-su^aruti iskolában, ahová azonban
nem mehettek be, mert a tantermekben a kcrokedsimista leányok hallgatták tanáraik előad ifcá'. A tanárok tétlensegre kárhoztatva néhány órai várakozás uián minden nap tanitás
neiküt hazaküldték a diákokat, n inden nsp
hiáb v r ák a leánykereskrd Imi ré*ó a aktuali- kiköiiö/'eté'ét, un' mindenhol sürgős volt,
csupán a város negyedik ügyosztályában,
ahol
a Kulturális ügyenet „intézik.kezelték
ráérősen
a „sürgős" jelzesü aktákat.

A szerdai asszony.. Jöttség eltávozása után
a polgármester vette kezébe az ügy lebonyolítását. Öt percnyi telefonozás után már a gazdasági hivatal és a mérnöki hivatal egy egy
tisztviselője ment a harmadik kerületi polgári
iskola Boldogasszony-sugdruti
épületébe, hogy
ott kidolgozza a költözködés részletes csatatervét, amelynek keresztülvitelét csütörtökön, korán
reggel már meg is kezdik.
Sióval a gyorsaság nem boszorkányság, ö t
perc alatt el lehet intézni a torony alatt azt,
amit a kényelmes kulturtanácsnok
három hét
alatt sem intézett el. Ai igaz, hogy most nem
a színházról volt sió. A szinház botránnyá dagasztott ügyében megdöbbentő fürgeségről és
hihetetlen energiáról tett tanúbizonyságot Gaál
Endre, hogy keresztül erőszakolja a k a r a t á t . . .
M sí és tegnap azonban nem színházról, csak
iskolákról volt szó . . .

Rablógyilkos merénylet
egy soffőr ellen*
(A Szeged budapesti tudósítójától.) Budapesten a kedd öl szerdára virradó éjjel rfét óra
u<án egy fiatalember a Népszínház előtt az
autóállomáson megszólította az egyik soffőrt s
azt kérdezte, mennyiért viszi el a Csillaghegyre. A soffőr azt felelte, annyiéri, i mennyit
a taksa majd mutat. ,Akkor Vigyen", mondotta
a fiatalember és beakirt szá'lni a kocsiba. A
soffőr, miu án a kocsija másodiknak állott,
figyelmeztette a fiata'emberl, hogy az első kocsinak kell indulni, erre a fiatalember beszállt az
élsőbe, amely elindult vele. Amikor a kocsi
a C>illag-heeyre ért, a kocsiban lövés dördült
el. A bentülő fiatalember az ablakon át Frommer pisztollyal rálőtt a sojförre. A golyó kilyukasztotta az ablakot és a softőrt hátulról
jobb oldalán nyakszirten találta. A merénylő
erre a soffőr bemondása szerint kiszállott és a
pisztolyt a soffőr mellére szegezve, mondotta:
— Ide azzal a pénzzel l
A soffőr'erre odaadta a pénztárcáját, akkor
érkezett cd a a lövés zajára figyelmessé lett
Bozser Ferenc nevű ember és látta, hogy egy
fiatalember a kocsitól elsiet. A koc i n z érkezve, a soffőrt vérében találta. A soffőmek
! volt annyi ereje és lélekjelenléte, hogy Bozssrt
m»ga mellé ülte' e, a kocsit levezette a Szentendrei útra, a R nai-fürdő közeiébe, ahol egy
rendőr szolgálatot te jesitett. A rendőr bevitte
Berta Ues soffőrt a M.rgit kórházba. Dr. Patthy
Sándor kórházi orvos véleménye szerint a
soffőr állapota életveszélyes. A golyó a nyakszirten hatolt be, átfúrta az álkapcsot és abban
megakadt.
A rendőr a kocsit bevitte a főkapitányságra
és jelentést tett. A nyomozás azonnal megindult. A seffőrt kihallgatni egyelőre nem lehetett, de amig a kocsiban lejöttek a hegyről,
Bozsemak elmondotta, ho*y a fiatalember többször akart lőni, de a fegyver a másodiknál
csütörtököt mondott. Az auió belsejében három
darab 7 65 cm. kaliberű Frommer pisztolytöltényt
taláttik, az egyik ki volt lőve. A rablógyilkos
a kocsiban felejtette rövidsiá u fapipaját. Berta
III és nős ember. A rendőrség széleskörű nyomozást indított annak megállapítására, hogy ki
volt az a fiatalember, aki a Népszínháznál a
kocsiba szállt.
Szerdán délelőtt a Marfct-kórházban a rendőrség k hallgatta Berta Ilidet. A soffőr a következőket mondott :
— Egy 22—23 éves középtermetű, sovány,
keskeny ajkú, hegyes orrú, vék >ny orrélü,
gesztenyebarna hajú, barna szemöldökű, borotvált arcú fiatalember volt a merénylő. Fekete
füzőscipő, sötétkék zakóöltönv, sötét színű puhakalap voit raj a. A fiatalember megszólította,
hogy v i g y e e' a Római-türdöbe, ha gyors n
haji, 200 000 koronát kap. Az újpesti hídfőnél
a fiatalember megállította az autót, kiszállott és
amikor pár perc múlva visszajött, azt mondotta, hogy gyorsan a Római fürdői villák elé.
Alig indun el, lövés dördült el és ő összeesett.
Csak annyit tudott, hogy az autó neki ment
egy fának és megállt. A fiatalember ekkor kis állt, a soffőr e é lépet, akiről azt hitte, hogy
m-ghalt. Kivette sirgab3riárcá|át, ^melyben
200 000 korona készpénz, vasuii igazolványa
és két katonai okmánya volt. Arra meg em ékszik, hogy a fiatalember elment, ó pedig e l méletét vesztette. Áliitáea szerint a revolveres

S
merénylő j o b b a n öltözött
leheiet. B e r á t nem lehetett
mert eszmé eiét ves7teite.

hivatalnok ember
tovább kihallgatni,

Tegnapelőtt a rendőrségen be e1entettAk, hogy
a Népszínház környéki Igásból eltűnt tgy
fi t Umber, aki gv-rgte méjü. A hozzátartozol
blial leadott sze élyleiras nag ban ráillik erre
a zeiréiyleirásra. A rendőrt ég a nyomozást
nagy rpp rá'ussal folytmja.
Későbbi jelentés s,érint nem bizonyos, de
valószínű, hugy az el'ünt örült fiatalember a
gyilkos. Ot<h n ápolták, őnzték, de egy éjszaka
meg zöKött és azóta nyomaveszeit. Berta sofför
állapotában javulás állott be, operációját elhalasztották.

A ruszkrajnai községi választások.
Ruszkrajnában a községi választások alkalmából a cseh nemzeti párt az egész vonalon
vereséget szenvedett. A rutén területeken a városokban mindenütt a magyar párt győzött.
Számarány tekintetében elsö helyen áll a magyar párt, a másodikon a zsidó párt, harmadtkon a kommunista párt. A vidéken az au.onomista rutén polgári és földmives párt, az
úgynevezett Kanninszky-párt 80 százalékkal
győzött. A fennmaradó 20 százalék kilenc különböző párt között oszlott meg. A cseh katonák
mindenütt a kommunista pártra szavaztak.
Az egész Felvidéken a magyar keresztényszocialisták, a kisgazda pártiak, a Hlinka-párt
és a kommunista párt, vagyis az ellenzéki
pártiak megerősödve kerültek ki a választásokból. A kormánypárt általában mindenütt kisebbségben maradt. Feltűnő jó a magyar pártok
eredménye Pozsonyban és Kassán, általában a
magyarlakta vidékeken. Végleges eredmény még
nincs megállapítva. Magában Csehországban a
német és cseh szoc á demokraták mindenült
erősen lemaradtak. A polgári partok, cseh nemzeti demokraták és a nemzetiszocialisták előretörtek. A szavazatok végleges megállapítása
c ak két-három nap múlva varható.
U)BÓL

kapható

a

világhírű

utélérhofolltn
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ÍRÓGÉPEK
vezérképviseleténél
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—
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K e l l é k e k , í r ó g é p s z a l a g o k , átütőpapírok.
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Ismét e l ő t é r b e n a f ö l d r e f o r m n o v e l l a .
(A Szeged budapesti tudósítójától) Az újonnan alakúit fajvédő elleniek leginkább a f ö d reformnovella sürgetésével akar éket verni a
kormány és az egységes párt küzé. A földreformnóvélld gyurs megvalósítását cé ózta a
novd'a előkészítése, amelynél jelentős szerepe
van Tóth J mosnak, az Országos Foidbirtokrendezö Bnó ág elnökének, aki Bethlen htyan
gróf miniszterelnökkel, Nagyatádi és Nagy
Emil miniszterekkel pontról-pontra letárgyalta
a gyorsabb végrehajtást előmozdító novellát.
Eddig három szüneti tanáccsal dolgozott a
biróság, ma nyolc tanáccsal dolgozik és olyan
sok anyag van feldolgozás alatt, ho^y minden
heien hat-nyolc tanácsüést tartanak. Ha a
novella élet belép, meggyorsulnak az eljárások.
A földbirtokrer dezés Magyarországon a lehető
leggyorsabb mederben fog töriénni. A kormány
tulajdonába menő földeknek egy jelentős részét
osztja kl a bíróság az igénylők között, azután
járadékbirtokokat aianitanak, mert a novellában
is van egy szakasz, amely módot nyújt erre. A
pontos időt nem lehet megállapítani, hogy a
vagyoriváltságbsn leadott földek szétosztásával
mikor végez a biróság, azonban egy éven belül
rendezve lesz a vagyonváltaágként
leadott
400000 hold felosztása, sói ezenfelül a meg-

váltási eljárások során igénybevett többszázezer
hold felosztása is bt fejeződik. Az igényfők kleiégi ésére kb. egymilliókétszdzezer hold földet
lehet majd szétosztani.
&
Genfi boszámoláo a kormánypártban.
Az egységes párt szeptember 21-en, pénteken este 7 órakor összejövetelt tart klubhelyiségében. Az összejövetelen Korányi Frigyes báró
párisi magyar követ tájékoztatni fogja a pártot
a külföldi gazdasági helyzetóf.
A béregyeztető rendelőt
megváltoztatását kérték.
A szakszervezetek vizetői ma küldöttségileg
jelenték meg a kereskedelmi miniszternő Jászai
Simu nemzetgyűlési képviselő vezetésevei s
kérték a béregyeztetö rendelet megváltoztatását,
illetve egyes hiányainak pótlását. Egyben részletesen kifejtették az index bevezetésének szükségességét is. A kereskedelemügyi miniszter
meghallgatta a munkások kérését és hosszasan
tárgyalt a szakszervezetek vezetőivel. Bizonyos
kérdésekben már ma határozott közeledés tőrtént, mint különösen a magánalkalmazottak
ügyében nyugtatta meg a kereskedelemügyi miniszter a küldöttség tagjait.

HhreK.
Londonban

október 1-fn tartják meg az angol birodalmi
konferencia első ülését. Az ülésen Kanadát,
Ausztráliát,
Uj-Zeelandot, Afrikát
miniszterelnökei és miniszterei képviselik, akiket szakértők kisérnek el az ülésre. Az első ülésen
Baldwin miniszterelnök fog elnökölni. Az angol
birodalmi konferenciát most első izben fogja kiegészíteni két külön
konferencia,
amelyek
közül az egyik politikai, a másik
gazdasági
ijyikkd fog foglalkozni. Az első ülésen döntt<
a >1, hogy a két külön konferencia párhu inozux, vagy más-más napon ülésezzen-e.
A . 'ftvencián jelentést tesznek a külügyeknek
a kt, 'v előtti birodalmi konferencia óta való
fejlőacJről, megvitatják a jelenlegi problémákat
és a dominiumok előterjesztik véleményüket és
a dominiumok jövendő poír.ikáját is. A birodalmi kormány kérésére a dominiumok előterjesztik
véleményüket a néniét jóvátétel és az
egyéb politikai kérdések ünyében is. A katonai,
légügyi és hajózási helyzettel
kapcsolatban
vizsgálat tárgyává teszik, milyen változásokon
ment keresztül a tengeri helyzet a washingtoni
szerződés óta. Különösen fontos tárgya lesz az
értekezletnek a birodalmi légügyek kérdése.
— Istentisztelet Kossuth L<]os születésnapján. Kossuth Lajos szüle ésnapjának évfordulóján, szerdán délelőtt 10 orakor istentisztelet volt a lutheránus templomban. Az
istentiszteleten Thomay József le kész tartott
hazafias szellemű prédikációt. A várost dr. Somogyi Szilveszter polgármester és Fodor Jenő
tanácsnok képviselte.
— Mennyivel emelik a közalkalmazottak
fizetését. Mint emlékezetes, még a nemzetgyűlés ülésezése alatt megállapodás történt a tekintetben, hogy a közalkalmazottak fizetését októberre hu'z százalékkal emelik. Ugy értesülünk,
hogy egyfelől a közalkalmazottak szervezetei,
másfelől ama képviselői csoport, nnely legutóbb
oly erőteljes akciót indított a közalkalmazottak
megfeelő fizetésrendezése ügyében, bizalmas
tárgyalásokat folytat a pénzügyi kormánnyal
arra nézve, hogy tekintettel a diágaságra, további husz százalékkal emeljék a fizetéseket.
— Magyar pénzjegy-nyomda. A kis ezerkoronás bankjegyeket Budapesten nyomtak.
Régóta tervben volt, hogy a kisebb cimletü
bankjegyeket Budapesten állítják elő. A kor
mány ezért el határozta, hogy magyar pénzjegynyomdát dilit fel. Ez a megilapi ás részvénytársasági Biapon történt .Magyar Pénzjegynyomda RT. Bud pest" cimmel. A részvények
majoritását a magyar kormány tartotta fenn
magának. Az uj mxgyar nyomdaépület a Szemere-, Markó- és Honvéd utca sarkán fog felépülni. Felszereléséi már par hónappal ezelőtt
megkezdte a kormány.

— Republikánus gróf. Ez év elején Nyári
Gusztáv gróf röpirat alakjában kiadta a dr. Vér
Imre ellen indított ismeretes köztársasági bünpör aktáit. Nyári gróf ellen ezért megindut a
bűnvádi eljárás, a királyság intézményének Védelméről szóló 1913. évi törvény alapján. Szerdán hallgatták ki a budapesti rendőrségen
Nyári grófot, aki a röpirat szerzőségét elvállalta
és kijeentette, hogy köztársasági meggyőződése alapján grófi rangjáról lemondott.
— Franciaországban la volt főldrehgás.
Az iskolában azt tanítják, hogy a föld szilárd
rétege, a kérge, belső tömegéhez viszonyítva
aránylag még vékonyabb, mint a tojás héja a
híg tartalmához képest. A föld héján apró pattanások esnek mostanaban és egy kii pattanásnak Japánban százezer ember esett áldozatul. Aztán ismeretlen erőknek a föld mélyéből
való kirobbanása Indiában ingatta meg a biztosnak hitt talajt az emberek lábai alatt. Majd
Északamerika nyugati részén, Kaliforniában
okozott katasztrófát a föld szilárd kérgének
megrendülése. Két nappal eze őtt már európai
fődről, Malta szigetről jeleztek földrengést.
Most egy rövid távirat azt jelenti, hogy Franciaországban, Bretagneban husz másodpercig tartó
föld'ökééeket éreziek kedden és szerdán. Ez
J^
távolságához viszonyt va aggasztó közelstv Franciaorszagban a földindulás, szerencsére, n.m okozott katasztrófát.
— Betiltottak a Tőrökországba való hlvándoiiast. Az utóDbi időben, mint ismeretes,
letinte yes számú magyar munkás vándorolt ki
Törökországoa, hogy ott munkát és megé hetést találjon. A kivándorolt munkát csoportok
azonban keservesen csalódtak reményetkoen,
mert Törökországban nem találtak olyan szeretetteljes fogadtatásra, mint ezt például Friedrich
István fe olvasásai és ryilatkozatai alapján varhatiás volna. Friedrich István előadásai, ha talán nem is céltudatosan, de mindenesetre erős
lökést adlak a Törökor.zágba v&lo munkásexportnak és igy, tia nem is közvetlenül, okai
lettek a kivándorolt munkások ismeretes kálváriajárásának. A kivándorlási akció szomorú
eredmér ye késztette arra most a belügyminisztert, hogy rendeletileg tiltsa meg a T *rö<orszá ba való kivándorlást, illetve a Törökországja szóló útlevelek kiadását.
—

A

szerb

trónörökös

keresztelője.

A

belgrádi Novotni értesülése szerint Péter István
szerb trónörököst okteber 11-én keresztelik
meg. Ugyanakkor tarja Pál he c g esküvőjét
O ga görög hercegnövel. A családi ünnepélyen
részívcsznek tz olih királyi pár, az oláh trónörökös és felesége, a görög ktrá'yl pár, Cyril
nagyherceg, a Yorki heicev és felesége és valamennyi görög hercegnő. Pál here g eskflvőio
u'án egyelőre Zágráboan ttlep 2itc meg, ahol
az egyetemen történelmi tanulmányokat folytat,
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— Apponyi előadásai Amerikában. Az
amerikai egyetemek és különböző társadalmi
szervezetek, mint ismeretes, hetekkel ezelőtt felkérték Apponyi Albert grófot, hogy a nagyobb
amerikai városokban Európa gazdasági és politikai helyzetéről előadásokat tartson. Apponyi
elfogadta a meghivást és szerdin délután fél 3
órakor u'azott el Budapestről a párisi gyorsvonattal Apponyi Máry grófnő társaságában.
Apponyi Albert gróf vagy husz előadást tart
Amerikában, ahol több, mint két hónapig fog
tastózkodni és november végén indul vissza
Európába, azonban nem egyene en Magyarországra jön, hanem útba fogja ejteni Spanyolo r s z á g o t , hogy lequitoi magányában meglátogassa Zita királynét Beavatott helyen hangsúlyozták, hogy Appohyi Albert gróf lequitoi látogatása kizárólag udvariassági aktus. Zichy
János gróf november első napjaiban utazik
Zita királyné és gyermekei látogatására. Andrássy Gyula gróf, aki szintén meglátogatja
Zita királynét, egyelőre még nem határozott
utazása időpontja felől.
— A tanárok fizetése. A KANSz elnöki
bizottsága szerdán dé'u'án dr. Sithy Antal
államtitkár elnökletével ülést tartolt. Az elnök
bfcjélentetle, hogy a szövetség a tanárok fizetési
rendszere ügyében újólag lépéseket tett. Az
elnökség illetékes helyről azt a felvilágosítást
kapta, hogy a kérdést az illetékes minisztériumok tanulmányozás tárgyává tették és a döntés
már a közeljövőben várható. Az illetmények felemelésére nézve jelentette az elnök, hogy a
nagyválasztmány határozatának megfelelőleg a
szövetség lépéseket tett. Megbízható helyről
kapott értesítés szerint a köztisztviselők ellátása
újból megkezdődik. Egyébként az elnöki bizottság folyóügyekkel és a köztisztvisélók ruhaakciójának megindításával foglalkozott.
— Végleg betiltották a románok a nagyváradi premontrei gimnáziumot. Több mint
fél esztendővel ezelőtt a román közoktatásügyi
miniszter, mint ismeretes, váratlanul bezáratta
a nagyváradi premontrei főgimnáziumot. A gimnázium ügyében jó idig nem történt semmi, de
tegnap a közoktatásügyi minisztériumból rendelet érkezett, amellyel az intézetet román tanítóképző intézet céljaira igénybe veszik. Ezzel a
rendelettel a nagyváradi premontrei magyar gimnázium odakerül a visszavonhatatlanul betiltott
magyar középiskolák szomorú listájára.
— Az oláb seregbe sorozott fiatalember.
Hayek 0 tó budapesti egyetemi hallgatót az
oláh megszállás alatt besorozták az oláh hadseregbe. Rekvirálni küldötték. A rekvirálásnak
Ajtai Gizella ellenszegült, erre Hayek Ajtai
Gizellát megbotoztatta. Amikor Budapestre került, letartóztatták. Hűtlenség bün'eífe cimén
vádat emelt ellene a kir. ügyészség. A büntetőtörvényszéken dr. Csengery táblabíró néhány
nappal ezelőtt tárgyalta az ügvet és ötévi Jegyházra itélte el Hayek Ottót. Felebbezés folytán
az ítélőtáblára kerül, ahol Degré Miklós szerdán tárgyalta az ügyet. A biróság felmentette
az egyetemi hallgatót az ellene emelt vád aiól
azzal az indokolással, hogy kényszerhelyzetben
volt, amikor belépett az oláh hadseregbe s ő
mint alantos tiszt, feljebbvalói parancsára cselekedett, ezért felelősségre nem vonható.
— Kivonják a f o r g a l o m b ó l a 10 k o r o n á n aluli
b é l y e g e k é i . A l o koronán aluli posíabélyegeket, az 5
koronások kivételével, a l o koronán aluli hivatalos
bélyegeket, továbbá a l o koronán aluli és a 12, 15,
25, valamint a 3o koronás portójegyeket, végül az egy
és félkoronás postai levelezőlapokat 1923 szeptember
hó végével a forgalomból végleg kivonják. A közönség
a birtokában lévő bélyegeket, levelezőlapokat legkésőbb
október 3o>ig bármely postahivatalnál megfelelő értékű
postai bélyegre, vagy levelezőlapra díjmentesen becserélheti. Hasonlókép becserélhetők a hatóságok és
hivatalok birtokában lévő l o koronán aluli bélyegek.

Cimtábiák Jóná?nál, Polgár-u. 8. Tel. 17-02.
Telefon:
I g a z g . 455.

Korzó Mozi

Telefon:
Pénztár 1185.
Csütörtökön és pénteken, szeptember 2o. és 21-én

Kisasszony fefeséj.

Odescalchi herceg akciója
a csehek mellett.
Megemlékeztek a lapok arról az akcióról,
amelyet a felvidéki nemesség körében Odescalchi
Livió herceg indított. Az akciónak, mint ismeretes, az volt a célja, hogy a felvidéki nemességet egyöntetű állásfoglalásra bírja a cseh kormány mellett.
Magyarországgal szemben az akció a legcsunyább kudarccal végződött. A nagy lármával
hirdetett és összehívott kongresszuson mindössze csak heten jelentek meg, köztük Zmeskál,
Demkó, Dul Máthé, Skulthéty egyetemi tanár
és három Zathureczky. A felvidéki nemesség
számottevő többi tagjai távol tartották magukat
az akciótói. Hir szerint a csúfos kudarc sem
tudta meggyőzni a renegát herceget akciója
bűnös voltáról és szeptember végére ujabb
összejövetelt tervez.
— Angol polgármesterek látogatása Budapesten. Csütörtökön este kilenc órakor a prágai
gyorsvonattal nagyobb angol társaság érkezik
Budapestre a Nyugati-pályaudvaron. A vendégek az angol nemzeti lakásépítési és közrendezési
tanácsnak tagjai. Jó részt polgármesterek. Budapestre látogatnak el Zürich, Bécs és Prága után.
Két és félnapig időznek Budapesten. A program
szerint vasárnap délután utaznak el.
— A máltai földrengés. Málta lakossága
körében a tegnap reggeli földrengés nagy rémületet okozott. A templomokban éppen mise
folyt és a megijedt emberek kétségbe esve rohantak ki. Az egész szigeten érez ék a rengést,
de kár sehol sem történt.
— A budapesti ügyészi testület cáfolata.
A Magyarság cimü napilap f. évi szeptember
6-iki számában „Hárommillió" cim alatt „egy
kir. ügyész kezéből kapjuk a következő levelet"
kezdetű, dr. Nagy Emil igazságügyminiszter
ellen irányuló vezércikk jelent meg. A budapesti kir. ügyészség valamennyi tagja nevében
kijelentem, hogy a közlemény tartalmával magunkat nem azonosítjuk, azt a legnagyobb mértékben elítéljük és kijelentjük, hogy maga a
közlemény nem a budapesti kir. ügyészség
valamely tagjától származik. Dr. Strache Gusztáv kir. főügyész, a budapestijur. ügyészség elnöke.
— Árverés. A volt Corso-kávéház berendezése és felszerelése darabonkint a -kávéház helyiségében, Kárász-utca 14 szám, folyó hó 21.,
22. és 23-án naponta délelőtt 9 - 1 2 és délután 3—7 óráig önkéntes árverésen eladatik.
Árverésre kerülnek : tükrök, vasredőnyök, üvegtáblák, üveg-, porcellán és kinaezüst szervizek,
fa- és vasszékek, márvány-, fa- és vasasztalok,
pamlagok, jégszekrények, jégtömők, stb. stb.

Korzó Mozi

ffilas ML

Hmerikai kalandordráma

Mario Husoniával
szeptember 22 és 23-in
szombaton, vasárnap

Korzó Mozi
KÜLÖN MÉRTÉKOSZTÁLY!
DIVAT CIPŐKÜLÖNLEGESSÉGEK 1

(Janetfe házassá!*). Filmregény 7 felvonásban.
Főszerepen:
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Egyidejűleg:
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Scheff a dutyiban,
Amerikai burleszk 2 felvonásban.

Előadások: A téli helyiségben 5 órakor, kedvező
idő esetén 7 és 9 érakor a nyári helyiségben.

Minőségben, árban, szépségben
utólérhetetlen a

Robitsek-Cipő

— A szerbek betiltották Kosztolányi Dezső matinéját. Kosztolányi Dezső a húszéves
érettségi vizsgái találkozóra Szabadkára érkezet és ebből az alkalomból matinét akartak
tartani Kosztolányi felolvasásával. A rendőrség
az engedélyt megadta és az előadásra már a
jegyeket is kezdték árusítani. A nagy készülődés közben Kosztolányi Dizsőt a rendörségre
idézték, abol azt közölték vele. hogy az előadás engedélyezését visszavonták.
— Elhalasztották a bírák és ügyészek kongresszusát. Tegnap jelenlettük, hogy az Országos Birói és Ügyészi Egyesület ez évi kongresszusát szeptember 30-án Szegeden tartja.
Mint most a fővárosból értesülünk, a kongreszszust bizonyos okokból október havában tartják csak meg.
— A köiépUkoIát végzettekf e g y é v e s keres,
k e d e l m l s z a k t a n f o l y a m a . A szegedi állami felsőkereskedelmi iskolában, amennyiben kellő számú jelentkező akad, a közoktatásügyi és a kereskedelemügyi
miniszterektől engedélyezendő szaktanfolyam létesül
oly egyének részére, akik a kereskedelmi életben óhajtanak elhelyezkedni és vagy középiskolai érettségiük
van, vagy katonai tisztképző intézetet végeztek, vagy
tanítói oklevelük van. A tanfolyam egy évig tart. Az
órákat délután 2—7-ig, vagy esetleg 3—8-ig tartják. A
tanfolyamra jelentkezők lo.ooo korona felvételi dijat
és havonta 4o.ooo korona tandijat fizetnek. Mivel a
tanfolyam csak az esetben létesül, ha annak költségeit
a tandijak fedezik, az érdekeltek a tanfolyamra minél
előbb de legkésőbb szeptember 2>ig az iskola igazgatójánál a délelőtti órákban jelentkezzenek.

— A nyolcadik ártézi kut vízszolgáltatása
csőkkent. A nyolcadik ártézi kut fúrását —
mint ismeretes — tovább folytatták abban a
reményben, hogy egy ujabb vizréteg bekapcsolásával a kut napi termelése a meglevő ezerkétszáz köbméter helyett eléri az ezernyolcszáz
köbmétert. A terv azonban megbiusult, sőt
Viaszafelé sült e1. A vizbőség növekedése helyett napi ötven köbméter csökkenés állt elő és
igy a mélyebbre furt kut ma már ezerszázötven köbméter vizet ad naponta. A visszaesés
okát még a szakértők sem ismerik. Hasonló
eredménytelenséggel végződött az 1903-baa
készült első ártézi kut kitisztítása is. — A legutóbbi mérések végeredménye szerint az összes
ártézi kutak vizbősége c ökkent, még pedig egy
év alatt napi ötszáz köbméterrel.
— K Ü L F Ö L D . Venizelosz volt görög miniszterelnök
Párisban szándékozik letelepedni. — A két olasz királyi hercegnő egészségi állapotáról szóló legutolsó
orvosi jelentések szerint a tifusztünetek visszafejlődöben vannak. — Déloroszországból érkező jelentés szerint ott rendkívüli hőség uralkoáik. Egyes ukrán városokban, például Odesszában és Kievben 45 tok
Reaumurt mutat a hőmérő. — Hollandiában is megalakult a fascisták pártja, amely magát aktuálistáknak
nevezi. A hirdeti-oszlopokon megjelentek az etsft
fascista-plakátok, amelyeken a kormány lemondását
sürgetik. Az aktuálisták pártja megszaporodott azokkal
az állami tisztviselőkkel, akik a fizetés leszállítása
miatt elégedetlenek. A parlamenti feloszlatást követelik
és diktátort kívánnak olasz és spanyol mintára. — Az
uj ir parlament Dublinban ül össze". A
köztársaságiak
elhatározták, hogy parlamenti helyeiket nem
foglalják
el. — A Getsemanie mellett lévő Szeutszüz templomból
ezüst gyertyatartókat és szentségtartókat Isptak el.

óráját javitassa Babosnál, Oroszlán utca 6. m
— Még mindig aphd a Tisza. Hivatalos
jelentés szerint a Tisza tovább apad egész
vonalán. A legutóbbi mérés szerint az átlagos
vízmagasság 179, ami azt jelenti, hogy huszonnégy óra alatt öt centiméterrel szállt lejebb. A
szokatlanul tartó apadás oka az egész ország
területén uralkodó szárazság.
V i l l a m o s anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. 1. m

L e n k e f f y Ica, a kiváló magyar filmszinésznö,
aki jelenleg külföldön játszik, a „Kisasszony
feleség" (Jeanette házassága) cimü különleges
történettel, amelynek főszerepét játsza, a legmelegebb sikert aratta Budapesten, ahol az
újdonság most került szinre. A nagy tetszéssel
fogadott attrakciót csütörtökön és pénteken matatja be a Korzó Mozi.
Te,don

Pénztár 582.

Belvárosi Mozi Ig™e,0m
Szeptember 20-án, csütörtökön

CSAK

ÉVEN r E L f i C I E K N E K I

Túlvilági vendég.
Fantasztikus történet 5 felvonásban.

Főszereplő: F R A N K P M J O . _

Bosszúálló
Dráma 5 felvonásban.

Azonkívül:

árnyak-

Főszereplő: E N N T

E.TN.

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

S ZE
— A e a n f r a n c l s b ó i t ü z . Az a tüz, amely
!5an-Francisko előkelő negyedében pusztított,
Igen nagyméretű volt. 600 ház elhamvadt, 2400
ember hajléktalan maradt és maga az egyetem
Is nagy veszélyben forgett. A tüz a közeli erdőben támadt és az erős dé'i szélben a lángok
gyorsan elharapództak a városban. Az embereknek menekülniük kellett anélkül, hogy idejük lett volna ingóságaikat biztonságba helyezni. A tűzoltók dinamittal felrobbantották az
egyetem közelében lévő házakat és igy sikerült
az egyetem épületét megmenteni. A tűzben négy
ember meghalt, többen megsebesültek. A kár
összegét kétmillió font sterlingre becsülik. Kaliforniában egyébként az utóbbi időben több
községben pusztított nagyobb tüz. A tüzesetek
gyakorisága és nagy kártevése annak tulajdonitható, hogy az idei nyár Kaliforniában rendkívül száraz volt.

Szeged, 1923 szeptember 20

OBD

APRÓHIRDETÉSEK

SjM>r>f
összeállították a válogatott csapatot.
Kiss Gyula szövetségi kapitány ma este állította
össze az osztrákok ellen a vasárnap szereplő
magyar válogatott ceapatot. A csapat összeállítása a következő: Amsei (FTC). Fogl II.
(UTE), Mandl (MTK), Kertész II. (MTK) Kléber
(III. ker. TVE), Rekken (OTE), Paulusz (UTE),
Molnár (MTK), Jeszmás (UTE), Csontos (UTE),
Opata (MTK).
A
özAK v l v ó o s z t á l y a . A SzAK vívószakosztálya október hó elsején kezdi meg idei
szezonját. A szakosztály felkéri tagjait és azokat, akik a vivótanfolyamon résztvenni óhajtanak, hogy folyó hó 22-én, szombaton délután
6 órakor a Tisza-szállodai klubhelyiségben
megjelenni szíveskedjenek.

ElveszeCtMérei- utca, Párisi-körut és Hétvezér-utcai
vonalon e g y a r a n y k o r c s a i . Becsületes megtalálót kérem, Hétvezér-utca
59. sz. alatt az emeleten
átadni. Jutalomban részesül.
705

Hirdessen ebben a
rovatban I
W
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Bőrkabátok

férfi és nöi, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-u.
és Mars-tér sarok. Börruhagyár. Telefon: 14—73,
5-24.
us
Brilliáns é k e z e r , ara*.
ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, KM
csey-utea 7.
137
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S Z E G E D , SZENTGYÖRGY-TÉR 5. —
TELEFON 3 4 9 .
javítás
ksllák
jókarbaatartás
S o k s z o r o s í t ó , m á s o l ó , s z á o i o z i , s z á m o l ó ®lltnórzó p é n r t á r OÉPEK
SZAKSZERŰ
JAVÍTÓ
M Ú tl E L Y E.
S p e c i a l i t á s o k tBrBtt Írógépek j a v í t á s á b a n .
543

írógép

Ifj. Z s e m b e r i J ó z s e f
Államközi Kereskedelmi Kamara Budapesten. A Budapesten székelő nemzetközi kereskedelmi kamarák vezelői Plgnatelli di Monté
Calvo herceg, a magyar-olasz kamara vezérigazgatójának elnöklete alatt az országházban
értekezletet tat toltak. Elhatározták, hogy az
összes kamaranat érintő külkereskedelmi ügyekben egyöntetű állásfoglalás céljából megalakítják a M-gyaroiszágon működő Államközi Kereskedelmi Kamarát.
Ez az ország újjáépítésének céljaira szolgáló külföldi kölcsönök érdekében is, az összes külföldi összeköttetések
felhasználásával, egységesen irányított beható
tevékenységet fog kifejteni. A testület elnöki
tisztét Pignatelli di Monté Calvo herceg vállalta.
M a g y a r borkiállítás S v á j c b a n . A magyar
kormány erkölcsi támogatásával a svájci magyar
kereskedelmi kamara a magyar szakérdekeltségek teljes bevonásával nemzetközi magyar borkiállítást rend.z Svájcban. A terv a megvalósulás stádiumában van.
Az idei szesztermelés. M)st jelent meg az
idei szesztermelésünkről szóló hivatalos kimutatás, amelynek adatai szomorú képet adnak
az ország egyik legfontosabb mezőgazdasági
iparáról. A hivatalos kimutaiás adatai szerint az
idei termelés 21 840 hektoliter, tehát 6600 hektoliterrel kevesebb a tavalyi produkciónál. A kincstár szempontjából egyenesen végzetesnek mondható az idei termelési évad.
M e g n y í l t a m i s k o l c i tőzsde. A miskolci
tőzsde, mint onnan jelentik, pár havi szünetelés
után ismét megnyílt. Az első napon egy órai
tőzsdeidő alatt 17 üzletkötés történt 11 millió
korona értékű helyi papírokban.

T Ő Z S D E
ő D e v l a a k O i p o n t á r f o l y a m a ! . Valuták-. Osztr. kor.
0.2770—0.2990. Márka 0.00015-0.00025, Siokol 58800-6320(1, Kor. dinár 21000-22400, Léva 18500-19700,
Lei 93C0--10600, Lengyel ni. 0.0700 -0.0865, Lir* 8 7 2 927, Fr. frank 1165-1231, Belga Ír. 9 4 0 - 9 9 5 , Sv.
frank 3460-3630, Angol fant 83C0T -934'JO, Dollár
19800—20900, Holland foriit 7670 -8110, Dán korona
35'i0—3720, Svéd korona 5177-5507, Norvég korona
3125—3345, Napoleon 69200.
Deviiá '< Bécs 0.2770—0.2990, Berlin 0.00015—0.00025,
Pr*ga 58800- 632(0, Belgrád 21000-22400, Szófia
18600 -197üü, Buuarest 9200-10500, Varsó 0.07GO—
0.0865, Milánó 8 6 2 - 9 1 7 , P«ris 1150-1216. Brüssel
9 4 0 - 9 9 5 , Zürich 3440-3660, Lmüon 88HO0-92900,
Newyork
19500—20600,
Amsterdam
7670—8110,
Kopenhága
3500—3720,
Stockholm
5 1 7 7 - 5507,
Knsztiáma 3125 3345.
A S z e g e d i K é z m ü v e i b a n k mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
n
A S z e g e d i Forgalmi Bank értékpapír- és devizamegbizásokat gyorsan és jutányosán teljesít.
254
Xflrlchl I S c s d e . Nyitás:
Páris 32.75, London
2571»/.. Newyork 066.50, Milaní 25.07'/,, Hollandia
—.—, Berlin 0.00000275, Bécr 0.0080, Osztrák bélyegzett —.
, Szófia 5.40, Prágr 17.00, Varsó 0.0023,
Budapest 0.0312, Bukarest 2.525, Belgrád 6.10.
Zürichi tarlai 1 Fáris 33 05, London 2569'/,, Newyork 566.50, Milaní 25.05, Hollandia 222.90, Berlin
0.0c0(j03, Béc« 0.0080, Osztrák bélyegzeit —.
,
Szófia 5.35, Prága 16.98, Varsó 0.0020, Budapest
0.03125, Bukarest 2.525 Belgrád 6.10.

Értékpapírok vételét és eladását

t s mindennemű t ő t l d e l

a e g b l l Á S O k f t l pontosan bonyolít 1«

Károlyi-utca! K t o ó - B a n k

Károlyi-utca 2 ts Feketes.ia-utca 8, saruk. Telefon 9—78 éi 12—CB
Az ADRIA biztosító társaság töfigyn0ks«ce.

• t H B T ÉS E Z O l T

KORORltKOÍTIbli

Y s r a i n y t S x a d e 1 A mai tőzsdén nagyjából változatlan árak mellett a forgalom búzában és zabban élénk,
egyebekben csendes.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
93000—93500, egyéb 92000—92500, 79 kg.-os tiszavidéki
93500-94300,
egyéb 93000-93500,
rozs
62500—63500, takarmányárpa 59000- 62000, sörárpa
67500—70000, zab 59003-61000, tengeri 69030 -70300,
repce 1450—1500, korpa 40500-41000.
Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó : .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t.
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged,

Földbirtokok, földbérletek, házak és üzletek
e l a d i s f t i s vételéi közvetíti
w
P o t - f i Ir A n t a l n ? u 8- á l , P t - tanácsos, O. F. B.
r e m i * / I S l t a l által engedélyezett ingatlanforgalmi irodája, törv. bej. cég, S z e g e d e n Iroda:
Attila-utca 7. Telefon: 5 - 6 9 — Lakás: S t á c i ó ttlca 8/b. Telefon 13-36.

Varga Mihály g > S á l Szeged
Telefon 469.

Rradl-uíca 4.
a
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló gufirl áron kapltalő.

718
ócskavas-, fém- és palackkereskedő
S z e g e d , B o l d o g a s a z o n y - c u g á r u t 40. Telefon 15-24.

Bútorozott
szobát

keres konyhahasználattal színésznő.
Leveleket „Ár mellékes" jeligére
a kiadóhivatalba.

200 hektoliter

FAJBOR eladó.
Megtekinthető:

özv. Tóth Péterné
Szatymaz 135.

Lujza-lak.

Százmillió korona nyerhető Műszaki Részvénytársaság Fióktelepe

Szeged,

egy összegben egyetlen sorsjeggyel a n o v e m b e r 14 én
kezdődő XI. osztálysorsjátékban.

Tisza Lajos-körut 52.
Raktárról

Megrendeléseket m á r eszközlünk.

Deák és dr. Ordódy bankház
Andrássy-uti fiók
Budapest, Andrássy-ut 16.
Hivatalos sorsjegyárak:
jutalom:
60 millió.
Vx
4000 korona.
Nyeremény: 40
„
7,
2000
„
20
„
V*
1000
„
10
„ stb.
Összesen: 700 millió.
724

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

a leggyorsabban

Télire eltehető valódi hosszú

rózsaburgonyát

e héten kezdjük szedetni. Miután csak korlátolt mennyiségben kapható, ajánlatos azt mielőbb előjegyeztetni.

Kovács J

és Társa, Püspök-u. 11.

710

3 - 4 0 0 0 koronával olcsóbb
mint bárhol
naponta friss, saját készítésű

0 . 6 0 ®

közöl

Magyar Távirati Iroda
szegedi fiókja
Szeged, Somogyi-utca 11. Telefon 17—60.

A hivatalos értéktőzsde-nyitást
11 óra 45 perckor,

tözsdezárlatot
Hivatalos deviza-jelentések

B f O R O H a ,

kapható a

Kczponfi Tejcsarnok r.-L
fióktejcsamokaiban.

és legpontosabban
Önnel a

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

TEA-VAJ
KILÓJA

Teleion 7-54,

szállít:

m

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

