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Hirdetési árak: Félbasábon 1
mm. 50, egy hasábon 100,mástél hasábon 150 K. Szövegközi
25 százalékkal drágább. Apróhirdetés 100,kövér betűvel 20t
K. Szövegközt] közlemények
soronként 800 K. Nyilttér, családi értesítés 1600 K. Többszörifeladásnál árengedmény

ftcrkctztOség és kiadöhivBM : Deák Feféne-utca 2. (Ftnáliskolával szemben.) Telei n 11-33. A .Szeged" megjelelik hétfő kivételivel minden
a i p . Egyes szám ára 250 korona. Előfizetési árak: Egy
Maapra Szegeden 5500,Budapesten és vidéken 5800 kor.

IV. évfolyam.

Szeged, 1923 október 2, KEDD.

223-ik szám.

Radvány.

még a mérsékeltebb októbristákat sem látná : hogy a kabinet alapos rekonstrukciójára van
szívest n kabinetjében. Ma kétségtelenül Garami szűkség még akkor is, ha a koncentrációs kaTöbb mint háromheti genfi tartózkodás u'án Ernő és Lovászy Márton reprezentálja leginkább • binet alakításától szóló külföldi újsághírek
szombaton megétkezett Bethlen István gróf a kü fö d előtt az októberi eszméket, ugy hogy i ctupán légből kapott ráfogások is.
A „fajvédők" kétségbevonhatatlanul ügyesen
Budapestre, de át sem véve hivatala vezetését, a külföld nem igen tudna nélkülük elképzelni
koncentrációs
kabinetet.
Beihlen
István
Garamirendezett
propagandája is megkívánná, hogy
vasárnap este már ismét elhagyta a fővárost,
hogy augusztus végén megszakított szabadságát vei és Lovászyval nem akarna egy kabinetben végre maga a kormányfő vegye kezébe az
folytassa. Egyheti fzabadságot élvezhetett csupán ülni, viszont az őket Í jánló jóakarata tanácsot [ ügyek vezetését, mert alvezérei bizony igen
ebben iz évben Bethlen István gróf, igy Uián sem utasíthatja minden, akárcsak fe ig-meddig ügyetlenül vezetik az egységes párt ellentnlerös lenne, ba ve laki szzal vádolná öt, hogy is megindokolható ok nélkül vissza. A „beavatot- propaganda akcióját. A fajvédők eltén vezetett
a megengedettnél több idői fordit pihenésre, tak" szerint azért is kellett máról-holnapra harcban már csak azért is szükség lenne Bethviszont nem lehet elhallgatni az afölötti aggo- kitűzni az emigránsok bünpörének tárgyalását, len Iütván személyes vezérletére, mert ha más
hogy elitéltetésük után nyugodtan hivatkozhasson nem is, de kétségtelenül elsőrangú taktikus
dalmat, hogy éppen most vonul vissza a mimajd a kormányfő arra, hogy a független a miniszterelnök és igy egytdül ő akadályoznisztereinek a radványi magányba, mikor ugy
magyar biióság által eiitélt politikusokat a hatja meg Gömbösök 'megegyezését a kisgaza bel-, mint a külpolitika egén olyan hatalmas
koncentrációs kabinetbe bevenni lehetetlenség. dákkal, kik kétségbevonhatatlanul közelednek a
és olyan tok viharfelleg kergeti egymást, mint Azt, hogy ezeket az ítéleteket a „lex Tomcsányi"
bosszú idő óta nem. Nem hisszük, hogy Bethlen alapján in comtumaciam hozták, arról pers;e fajvédőkhöz a földbirtokreform megoldásának
folytonos halogatása miatt.
kívánnak nagyon nyugalmas nappaljai és ál( in- már bölcsen hallgatna a külföd előtt a miniszA második nemzetgyűlés az erőknek mai
ban eltöltött éiszakái lesznek majd rsdványi terelnök.
megoszlása mellett is munkaképtelen már, de
•yara'ása alatt, hiszen egy aktiv miniszterelnök
Nem tudjuk, igazak-e ezek a birek, vagy ha még tiz tizenöt kisgazda képviselő c adasohasem kapcsolhatja ki magát tökéletesen az
események folyásából, de ba mégis meg tudná sem, de annyi bizonyos, hogy koncentrációs kozik Gömbösékhez — és ma ennek a veszélye
tenni, ugy az vétkes könnyelműség lenne tőle kabinet alakítása nélkül is elkerülhetetlen a feryeget — ugy igazán nem marad más hátra,
kabinet teljes rekonstrukciója. Nagy Emil igat- mint a végső eszközhöz való folyamodás: a
országával szemben.
ságügyminiszter sorozatos baklövései után, mi- házfeloszlatás. De a második nemzetgyűlésnek
A miniszterelnöktől viuzaérkezése alkalmával
kor is nem egyszer került nyilt összeütközésbe van még egy feladata, mielőtt átadná helyét a
bosszú és részletes beszámolót várt az ország
minisztertársaival is, maga is tudja, hogy harmadik nemzetgyü'ésnek: a választási törvény
közönsége, söt maga Kállay Tibor is bejelentette
mennie kell és már is tul hosszura nyúlt nyári megalkotása, mely valóban figyelembe veszi
annak idején iövid és semmitmondó nyilatkoszabadságától már nem is az igazságügyminisz- azokat a ragy alapelveket, melyeken a modern
zatában, hogy ugy a tárgyalások lényegéről,
térium gyönyörű római stilusu épületébe tér demokráciában egy ilyen nagyjelentőségű kérmint a részletekről majd a miniszterelnök számol
vissza, hanem az Esierházy-hitbizomány alig désnek nyugodnia kell.
be nyomban megérkezése után, aki ezt külön
néhány hónapja elhagyott jogtanácsosi irodáNem említjük most a még megoldásra váró
kikötötte magának Genfben. Ugy látszik, a radjába. Kállay Tibor pénzügyminiszter ir beadta ezer más kérdést, nem szólunk az alkotmányványi nyaralás kedvéért még erről az Ígéretéről
már lemondását és ha ma még nincs is el- jogi kérdések megoldásának sürgősségéről sem,
is megfeledkezik most a kormányfő, pedig jogintézve kérvénye, mégsem választja már el hiszen az eddigiekből is világos, hogy a migal várhatná el az ország, hogy valamivel többet
hosszú idő attól, hogy az Áüami Jegyinlézet niszterelnöknek ma helyén kellene állani, mint
is megtudjon a genfi tárgyalásokról, mint amit
jóval csendesebb és kényelmesebb elnöki szé- vihar idején a hajóskapitánynak a kormánya cseh külügyminisztérium hivatalos nyilatkozakével cserélje fél a miniszteri bánonyfotőjjt. hidon. De Bethlen Istvánnak ugy látszik, mindez
tának szolgai lekopizálása utján eddig jónak
Alighanem rövidesen távozik Klebelsberg Kunó nem fontos és mindennél előbbrevaló a rsdlátott nyilvánosságra hozni a magyar kormány,
gróf is a kultuszminisztérium éléről, tki sógora ványi magány. Nos, mi nem akarunk ünnephiszen az utolsó négy hónap minden hivatalos
tehetsegének, ugy látszik, tuiságos bámulója és rontók lenni és- nem akarjuk pihenésében megés félhivatalos kormánynyilatkozata egyértelmüméltányotója volt. Rakovszky Iván távozásáról zavarni a fáradt miniszterelnököt, sőt kívánjuk,
leg megállapította, hogy egyedül a külföldi kölis, mint befejezett tényiől beszélnek, mert benne mulasson nagyon jól odafent Rfdványbsn; még
csön mentheti meg Magyarországot a teljes
sem a parlament bal, sem jobboldala nem ha azalatt el is temetnék a háborgó hullámoK
csődtől.
bizik meg. A jelentéktelenebb miniszteri tárcák mindazt, ami megmaradt még, minden vész és
De már csak azért is elébe kellett volna a körűt is változásoktól suttegrak, láthatjuk tehát, vihar dscára is, az állam roncsolt hajójából.
miniszterelnöknek helyeznie a köz jogos takklődését a magánember nyugalomkivánásánsk,
mert a drágaság mai rettentő elöretöresének
napjaiban a lelket már ugy is csak a kölcsönbe
vetett hit tartja az emberekben. Minden hét
A Magyar Táviraii iroda hivatslossn jelenti: akinek kérdésére gróf Bethlen kijelentette, hogy
meghozza a maga ötvenmilliárdnyi bankószapo- Románia, az SHS. állam és Cseh-Szlovákia nem tudja. mikor fog a fővárosba
visszatérni.
rulatát, még pedig olyan ötvenmilliárdnyi bankó- budapesti követei szeptember 28-án eljártak a Ennek folytán visszautazására intézkedés még
szaporulatot, amelynek legnagyobbrészét n;m m. kir. kormánynál és kifejezést adván annak, nem is történt.
termelési célokra fordítják, hanem amelyet az hogy meg vannak győződve a kormányzó ur
Megszűnik a népjóléti
állam vesz kölcsön alkalmazottainak dotálására. öfőméítóságának, valamint a magyar kormányé
s a közélelmezési minisztérium.
Ugy kereskedelmi, mint fizetési mérlegünk nak szomszédaival szemben táplált békés szánPolitikai
körökben
az a hir terjedt el, hogy
passzivitása hétről-hétre növekszik, még pedig dékairól, barátságos módon fe hívták a m. kir.
aranykoronákban növekszik és nincsen semmi kormány figyelmét arra, bogy a kormányzó ur a kormány a létszámcsökkentéssel és a közremény, hogy ez javunkra változzék meg; nem Őfőméltósága karcagi beszédének tartalmáról igazgatás egyszerűsítésével kapcsolatban két
túlzott követelés tehát, ha ilyen válságos ónok- forgalomba hozott híreket a külföldön, neveze- minisztériumot is megszüntet és pedig a népban közgazdasági életünk legalább erkölcsi alá- tesen a szomszéd államokban igen kedvezőtle- jóléti és a közélelmezési minisztériumokat. Az
igy megszüntetett minisztériumok egyes ügytámasztást vár a Genfből hazatért kormányfőtől. nül kommentálták.
osztályait a megfelelő rokon minisztériumok keA
m.
kir.
kormány
VŰSS
József
miniszterA miniszterelnök megmagyarázhatatlan hallbelébe fogják áttenni. Igy a népjóléti miniszgatását egyesek arra magyará?zák, hogy Bethlen elnök-helyettesnek a nemzetgyűlésen szeptember tériumnak a rokkant ellátásra vonatkozó ügyIstvánnak valóban nincsen semmi hozzátenni- 6-án a kormány nevében tett kijelentésére meg- osztályait a
miniszterelnökségbe helyeznék
valója a már publikált „eredményekéhez, ame- adta a kért felvilágosítást és újólag megállapí- át, e minisztérium többi ügyosztályait pedig
lyekből bizony, akárhogy forgatjuk is a dolgot, totta, hogy annak a híresztelésnek, mintha az a belügymin sztérium venné át. A közélelmezési
az tűnik ki, hogy a külföldi kölcsönből vagy emiitett beszéd a kisántánt államai ellen bár- minisztérium osztályainak legnagyobb részét a
másfél évig nem lesz semmi. Mások megint milyen felfogást tartalmazott volna, semmiféle földmüvelésügyi minisztérium, kisebbik részét
arra magyarázzák Bethlen István érthetetlen alapja nincsen.
pedig a kereskedelemügyi minisztérium venné
A követek ezt a kijelentést tudomásul vették.
nyaralásra utazását, hogy igy akarja kitolni azt
át. A népjóléti minisztérium lakásügyi osztályát
a szomorú napot, mikor be kell majd jelentenie,
egyik minisztérium sem akarja átvenni. Minden
Gróf
Bethlen
Sátoraljaújhelyre
utazott.
bogy Genfben igenis tárgyalt Benessel olyan
valószínűség szerint ez az ügyosztály a belügydolgokról is, melyek belügyeinkbe való legGróf Bethlen István miniszterelnök a vasár- minisztérium alá fog tartozni.
súlyosabb beavatkozást jelentenek. Az egészen napi nap folyamán még nem vette át a hivajól értesültek toiár azt is tudni vélik, hogy a talát. A miniszterelnökségen legelőször a sajtó
Gömbös és Friedrich programja.
kisántánt hozzájárulásának első előfeltétele kon- képviselőit tájékozhatta bizalmasan az ország
Vasárnap Budapesten, a régi képviselőház
cén rációs kabinet alakítása volt és hogy- a külső politikai helyzetéről. Ezután a pénzügy- termében beszámolót tartott Friedrich István.
miniszterelnök erre hajlandóságot is rruiatott. miniszterrel tanácskozott hosszasan. Este 11 Kívüle Gömbös Gyula és Lendvai István is
Ezek a „jól értesültek" még azt is tudják, hogy ha órakor elutazott a fővárosból Sátoraljaújhelyre. beszéltek. Friedrich beszámolójának érdekessége
Bethlen István elvben hajlandó is koalíciós Az elutazó miniszterelnököt a pályaudvaron az volt, hogy ujobb leleplezéseket ígért, mert
kormány élén vezetni tovább az ügyeket, azért Hajdő fölügyelő, állomásfőnök helyettes fogadta, szerinte egyes főtanácsosi kinevezések nehéz
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pénzekkel vállatiak meg. Azután a nyomorról
beszélt Friedrich, aki, mellesleg, nagyon elegánsan volt öltözködve. Szólt a „politikai siberekről"
és a kormányt a zsidókérdés elintézésének elsíbolásával vádolta meg. Megfenyegette az uj
főtanácsosokat, hogy majd a fajvédők győzelme
után az u j rezsim egyszerűen megsemmisíti
majd a címüket. (Csak ennél nagyobb baj ne
legven 1)
Gömbös Gyula beszédében kijelentelte, hogy
a fővárosi választások idején teljes erővel felveszi
a harcot 9a zsidó intranzigenciával"
szemben.
A zsidókérdés megoldásának, szerinte, nem a
zsidók, hanem az „ókeresztények" az okai.
Támadta a nagybirtokosokat, akik, szerinte, álkeresztény politikát folytatnak. Hivatkozva Bársony János volt egyetemi rektor búcsúbeszédére,
kijelentette, hogv ők minden téren numerus
clausust akarnak, főképen pedig a fMd elosztásánál. Szólt aztán Bethlen külpolitikájáról,
amelyet elitéi. A keresztény munkásság ne dolgozzék zsidó gyárakban. Ki kell innen űzni a
kufár idegen elemet
A lojalitás, mondotta,
amelyet a miniszterelnök az utódállamokkal
hirdet — anakronizmus.
Lendvai István beszéit ezután és hitvallást
tett vezére, Héjjas Iván mellett. Azt mondotta,
hogy a keresztény középosztály egyrészét az
állam bolsevizdlja. A beíeg nemzetet, szerinte,
„csak abszolút operációs beavatkozással" lehet
megmenteni.
Az ülés végén természetesen Héjjast éltették
és a zsidókat abcugolták.
A fajvédők népgyülése után a vezérek bizalmas tanácskozásra vonultak viasza a Wenckheimpalotában. A megbeszélésen szükségesnek látták
a résztvevők egy nagyobb utcai demonstráció
megszervezését is. Az utcai felvonulás tervéhez
nagyszerű alkalom kínálkozott. Megtudták ugyanis,
hogy a különböző bajtársi egyesületekbe tömörült
eeyetemi ifjúság fáklyásmenetet
határozott el
Bársony János prorektor tiszteletére. A tüntető
felvonulás napja még nincs megállapítva, bizonyos azonban, hogy még ezen a héten fáklyásmenetben vonulnak fel Bársony János prorektor
lakása elé. Ezt a tüntető felvonulást a Friedrich—
Eckhardt—Gömbösfajvédőcsoportdemonstrációra
fogja felhasználni.
Rakovszky belügyminiszter

a fa,védők politikájáról.
Pesthy Pál, a nemzetgyűlés alelnöke Simontornyán vasárnap tartotta beszámolóját. A beszámolón megjelent Rakovszky
Iván belügyminiszter is. Hosszabb beszédben foglalkozott
az ország helyzetével, majd rátért azokra a támadásokra, amelyek az ellenzék részéről érik
a kormányt. Többek között ezeket mondotta:
— Akkor, amikor a keresztény ellenzék a
külföldi kölcsönt kifogásolja, szent meggyőződésem, bensejében nem az fáj nekik, hogy egy
ilyen külföldi kölcsön lehetőségei
megvannak,
hanem az fáj nekik, hogy ezt a kölcsönt a
Bethlen-kormány
szerezte meg. Azt mondja az
ellenzék egyik része — röviden fajvédőknek
szokás nevezni őket —, hogy ök megoldják a
gazdasági kérdéseket, mert nekik egy varázsvessző van a kezükben is ez a tettrekész antiszemitizmus. En megvallom őszintén és azt
hiszem, minden becsületesen gondolkozó ember
ugy fog beszélni, a magyar faj boldogulásának
problémája nagy és súlyos kérdés. Ennek a
kérdésnek a megoldása nagyon égető és fontos
föladat és ennek a kérdésnek becsületes megoldása ugyanugy benne van a kormány programjában, mint ennek az ellenzéki csoportnak programjában is. Csakhogy, ha mi ebben
az országban a magyar faj fejlődését az intelligenciában, a falusi magyar nép érvényesülését
és térfoglalását akarjuk szolgálni, nézetem szerint nogyon helytelen uton járunk akkor, amikor erre a célra először is le akarjuk rombolni
és tönkre akarjuk tenni gazdasági életünket, a
kereskedelmi, az ipari, a financiális életet csak
azért, mert azon zsidók is keresnek, mert abból
ma zsidó emberek is élnek meg.
Csanádmegye a fajvédők ellen.
Csanádmegye október 1-én Makón tartott
közgyűlésében bizalmat szavazott Bethlen István
gróf miniszterelnöknek abból az alkalomból|
hogy határozott fellépése pártjából
kilépésre
késztette a kormányzati rendszerre nézve vele
ellentétes felfogású elemeket és ezzel ismét nagy
lépést tett a konszolidáció felé.
A vármegye közönsége aggodalommal szem-

lélte, hogy a nemzetgyűlés tagjainak egyrésze
nyilvános szereplésében olyan hangot használt,
amely mód felett alkalmas a társadalmi és
osztályellentétek kiélesitésére és az erők megbontására. Annál is inkább helyesli a miniszterelnök urnák velük szemben tanúsított felfogását,
mivel ezzel eloszlatta ama kételyt, mintha a
politikai csoport a kormányzat részéről részesülne burkolt támogatásban. Kilépésük és a
miniszterelnök úrral szemben történt nyilt
szembehelyezkedésük tehát tiszta és egészségesebb politikájú helyzetet teremteti.
Agrárpropaganda Kaposvárott.
A Faluszövetség kaposvári kiállításával kapcsolatban nagygyűlés volt vasárnap, amelyen
Nagyatádi
Szabó István és az agrárvezérek
mondottak beszédeket. A gyéren látogatott
gyűlésen kimondták a fúziót
a Faluszövetség
és az Országos Földmüvesszövetség között. Elnökké Mayer Jánost választották meg és a választmányba ellenzékieket is beválasztottak. Nagy
István kisgazda a gyűlés folyamán elitélte a
nngyatádi Szabó ellen indított hajszát és üdvözölte a minisztert. Nagyatádi beszédében azt
válaszolta, hogy mindazokat, akik szerint ó
miniszterségét vagyonszerzésre használta, alávaló gazembereknek tartja. Beszélt a földreformról, amelynek kivitelét szerinte meg nem akadályozhatják addig, amig ő és társai helyükön
vannak.
Aki elsejéig be nom fizette a jövedelmi é s vagyonadóját, az 10 százalékos pótlókot fizet.
Kállay pénzügyminiszter vasárnap érkezett
vissza Nagykanizsáról Budapestre: A Reggel
munkatársának alkalma volt a pénzügyminiszterrel visszaérkezése alán rövid beszélgetést
folytatni. Első kérdése az adóvalorizációs programjára vonatkozott. Főleg arra, hogy az
1922—1923. évre kivetett jövedelmi adó mindenki által háromnegyed részben már most
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október l-ig befizetendő.
Amennyiben valaki
ezeket a nataimas adó étel ket, amelyek az
1921. évi jövedelmi- és vagyonadónak öt-, illetőleg húszszoros összegét tes?i ki. október l-ig
le nem fizeti, ezentúl hónaponkint 10 százalékos adóhátralékot
köteles fizetni. Az ü *yre
vonatkozóan Kállay a következőket mondotta:
— Szó sincs arról, hogy az a dó valorizációról
szóló törvényhez bármiféle rendületet is készíteni óhajtana a pénzügyminisztérium. A leghatározottabban ragaszkodom a törvényben megállapított vagyon- és jövedelemadó előirt befizetésihez és attól egy jottányi eltérést sem
engedek. A pénzügyminisztérium
a leghatározottabban és legkeményebben végrehajtja a törvényt.
Garami Ernőt is perbefogták.
Garami Ernőnek a „Forrongó Magyarország"
cimü könyvét még a mult év őszén elkobozták
és a postaszállítási jogát is megvonták. Az
ügyészség most külön vádiratot adott a könyv
miatt Garami ellen. Vádat emeltek ellene a
könyv tartalma mia t kormányzósértés cimén. A
vádhatóság elkészítette a személyleirását és
mint szökésben lévő vádlott ellen körözést adtak
ki. Jelenleg tehát országos körözés alatt áll. A
vád ellene oyan, hogy Garami Ernőt távollétében is felelősségre lehet vonni. Ezért a
bíróság hivataloól fog kirendelni védőt és távollétében is megtartják a tárgyalást.
Megszűnik az „állambiztonsági
megbizott"-ak szervezete.
A belügyminiszter az u. a. tanácskormány
uralmának bukása után az ellenszervezkedések
meggátlása és a közrend megóvása céljából
s'/ükséges szervezkedés végrehajtása céljából
36/1919 sz. alatt kiadott rendeletet hatályon
kivül helyezte és a rendelet alapján alapított
állami biztonsági megbízottak szervezetének megszüntetése iránt a szükséges intézkedéseket
megtette.

Rendkívüli közgyűlés foglalkozik a létszámapasztással.
(A Szeged tudósítójától.) A közalkalmazottak
létszámcsökkentésére vonatkozó törvény végrehajtási utasítása — mint ismeretes — nemrégen
már meg is jelent a Budapesti Közlöny egyik
számában. A rendelet kimondja, hogy a törvényhatóságok tisztviselőinek létszáma is ugyanolyan
arányban redukálandó,
mint az állami
alkalmazottaké. A város tanácsa hétfőn már meg is
kezdte a törvény végrehajtásának előkészítő
munkálatait.
A hélfői tanácsülésen Bárdoss Béla tb. főjegyző ismertette a törvény főbb rendelkezéseit,
amely szerint a létszámcsökkentést a nélkülözhető hivatalok és intézmények megszüntetésével,
az igazgatás egyszerűsítésével é3 az alkalmazottak létszámának húszszázalékos
apasztásával
kell keresztülvinni. Az elbocsátandó alkalmazottaknak legkésőbb október 31 ikéig fel kell
mondani a szolgálatot. A létszámcsökkentésnél
a közszolgálat érdeke az irányadó.
A vármegyékhez már megérkezett a törvény
végrehajtási utasítása, a városok ugyan még
nem kapták meg, mivel azonban a törvény
október 31-ikére tűzi ki az elbocsátandók felmondási batáridejét, azért az előkészületek megtétele sürgős, Bárdoss Béla azt javasolta a
tanácsnak, hogy a végrehajtási utasítás bevárása
néikül a vármegyékhez érkezett rendeletet vegyék
alapul és annak alapján tegye meg a város is
a szükséges intézkedéseket. A vármegyék számára kiadott végrehajtási utasítás kimondja,
hogy ugy az állások megszüntetése, mint az elbocsátandó alkalmazottak kiválasztása ügyében a
kelügyminiszter dönt a főispánok, az alispánok
és a közgyűlés által választott hat bizottsági
tagból ealakitott bizottság véleményének meghallgatása után. A bizottságnak október 15 éig
fel kell terjeszteni a belügyminiszterhez javaslatait.
Bárdoss Bela javaslatára utasította a tanács
a számvevőséget, hogy a város öészes alkalmazottairól sürgősen szerkesszen táblázatos kimutatást és felkérte a főispánt, hogy a bizottság megválasztása érdekeben hivja össze a
rendkívüli közgyűlést, még pedig olyan időben,
hogy a megválasztandó bizottság október 10-ig
elkészülhessen javaslataival. Mivel azonban a
főispán nem tartózkodik Szegeden, a polgármester utasította a főjegyzőt a rendkívüli közgyűlés összehívására. A rendkívüli
közgyűlés

már szerdán délután 4 órakor össze is ül.
A létszámcsökkentés ügyében kérdést intéztünk dr. Somogyi Szilveszterhez, aki a következőket mondotta:
— A létszámcsökkentésről szóló törvény az
állami adminisztrációban bekövetkezett változások alapján készült. Az állami adminisztráció
ugyanis a trianoni békeszerződés következtében
elvesztette területének kétharm d részét és igy
indokolt is a husz százalékos létszámredukció.
A városoknál azonban más a helyzet. Itt a háború következtében nem csökkent az adminisztráciS, mert hiszen a városok működési köre
sértetlen maradt, sőt a háború kitörése óta állandóan ujabb és ujabb feladatokkal
terheli
meg az állam a városokat. A közélelmezést, a
lakásügyek intézését, az adóbehajtást és az
adókezelést mind a városokra hárították, maga
a firgalmi és a kerese'i adó kezelése külön
hivatalok felállítását tette szükségessé. Nyugodtan állithatom, hogy a városok munkája ma
legalább 50 százalékkal több, mint amennyi békében volt. Ez pedig azt jelenti, hogy a városok
bajosan hajthatják
végre a
létszámcsökkentést,
jobban mondva nem hajthatják végre olyan
mértékben, mint azt a törvény nagy általánosságban előírja. Több város már el is határozta,
hogy a törvény módosítását kéri a törvényhozástól, valószínűleg Szeged is csatlakozik ehhez
a mozgalomhoz.
U^y azonban mi is redukálhatnánk az alkalmazottak létszámát, ha az állam nem kötelezné a városokat az állami funkciók elvéglésére, ha átvenné a lakáshivatalt, a
közélelmezést és maga hajtaná be és kezelné
az uj adókat.
A létszámcsökkentés problémája foglalkoztat
ma mindenkit a torony alatt. Senki sem tudja,
milyen konzekvenciái lesznek a törvény végrehajtásának. A tisztviselők nyugtalankodn k, titkos „B" listáról suttognak, mert mindenki bizonytalannak érzi a kenyerét.
— Ujabb e r ő s földrengés. A budapesti
egyetemi földrengést jelző intézet jelenti, hogy
sz-ptember 30 án távoli földrengést jelzett a
szeizmográf, amely 2 óra 22 perckor kezdődött,
másjél óráig tartott és legnagyobb lengése öt
milliméter volt.
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A szegedi kereskedők nem kívánnak uj adókivetést.
(A Szeged tudósítójától.) A Szegedi KereskeSzivetsége
vasárnap délelőtt tiz órakor
Ottovay Károly elnökletével népes ülést tartott
a Lloyd- ban az adóvalorizációról szóló törvény
ügyében. Ismeretes ugyanis, hogy a szegedi
pénzügyigazgatóság az adóvalorizációs t»rvény
alapján elkészült már sz 1922. és az 1923.
évekre esedékes jövedelem- és vagyonadó kirovásával, amely szerint a két év adója meghaladja az ötnegyedmillíárdot. A városi adóhivatal már meg is kezdte a kirovásról szóló
érlesitések kikézbesítését.
Az ülést Ottovay Károly nyitotta meg, ezu'án
dr. Kertész Béla, a szövetség ügyésze ismertette
az adóvalorizációs törvényt. Bevezetésképen előadta, hogy a legutóbbi évek óta a pénzügyi
kormány most már harmadszor nyul a kivetés
nélküli adóbehajtás eszközéhez. Az első ilyen
kísérlet akkor töriént, amikor sz 1920—1921.
évi adót együttesen vetették ki, a második akkor,
amikor a vagyonváltságot kivetés nélkBl, úgyszólván önkivetés alspján kellett, a kereskedőknek befízetniök. Az aj adóvalorizációs törvény
sem egyéb, mint kivetéa nélküli behajtás, joggal nevezhető ez a törvény az állami adókivetés tehetetlenségi törvényének. Ezutáa a törvény
fontosabb rendelkezéseit ismertette dr. Kertész
Béla. Minden adózó köteles október végéig befizetni az 1921. évben fizetett jövedelem és
vagyonadójának ötszörösét az 1922 re esedékes
adó cimén és a folyó évre eső tdó címén az
1921-ben fizetett adócitnén húszszorosának háromnegyed részét, a negyedik negyedet pedig
az év végéig. Ha valaki a megállapított határidőig nem ftzeti be az adót, annak minden
hónapi késedelemért tiz százalék adópóilékot
kell fizetnie. Ez a késedelmi bírság megközelíti
a pénzintézetek által szedett koszt-kamat nagyságát. Az adóvalorizációs törvény súlyos aránytalanságokra és igazságtalanságra vezet, mert
állandósítja és hatványozza az 1921. évi adókivetés aránytalanságait és igazságtalanságait.

Igaztalanul sújtja azokat, skiknek rovására EZ
adókivetés alkalmával hátrányos tévedés történt
és indokolatlan előnyhöz juttatja azoka', akiknek
adőjlnál a kincstár a kivetés alkalmával saját
kárára tévedett. De többszörös valorizációt ís
jílent ez a törváay, mert az 1921. évi adókat
már valorizálva állapították meg 1923-ban. A
felszólamlás bizottság azzal nyugtatta meg fz
adózókat, hogy adójukat úgyis rosszabb koronával fizetik, mint amilyen koronákban szerezték meg az adó alapjául Síolgáló jövedelmüke1.
A törvény biztosítja az adózók számára azt a
kedvezményt, hogy egyes területekre kérhetik az
adók újból vaió megállapítását. A szövetség vezetősége azonban sem a kincstár, sem az adózók szempontjából nem tartja szükségesnek az
adók újból való megállapítását, amely ugy sem
vezetne célra, hiszen három év elmultával lehetetlen az adók igazságos és arányos megállapítása. Maradjon azonban nyitva minden adózó
számára az adóhelyesbitési eljárás lehetősége,
hogy ezen az uton találjon orvoslást az, aki
sérelmesnek tartja a valerizáltan kive'ett adó
n3gygágát. Ez ez eljárás azonban azzal a veszedelemmel jár, hogy a kérelem kedvezőtlen elintézése esetén a be nem fizetett adó után havi
tiz százalék adópótlékot számit fel a kincstár.
A helyesbítést kérő adózó tehát ki van tévő
annak, hogy a késedelmes elintézés következtében annyi adópótlékkil terhelik meg. amely
felemésztheti a Helyesbítési kérvény esetleges
eredményeit.
A s?*vetség dr. Kertész Béh indiíványára elhatározta, hogy felir a pénzügyminiszterhez és
kéri, bogy utasítsa a pénzü£yigazg*tóságot az
adóhelyesbités iránti kérelmek két hónapon belül
való elintézésére, ha pedig két ftónap alatt a
kérvényehet nem intéznék el, adópótlékot ne szá
mithassanak fel az adózó terhére.
Az ülés Ottovay Károly zárószavai után véget éri.

„Egy másik háborúról van s z ó . "
Maguenet francia hadügyminiszter Clermontban beszídet mondott, amelyben- kijelentette,
hogy Németországnak jizetnie kell. Egy másik
háborúról van most szó, amely lehet, hogy
időt és megerőltetést követel, de amelyet Franciaországnak ugy meg keli nyernie, mint az elsőt.
A franciák nem elégednek meg se tökéletlen
békévé', se félben maradt dologgal.
Az ellenállás megszüntetése
Poinearé szemében nem számit,
A Páris melletti Ai y- hadiemlék lelep'e :ése
alkalmával Poincaré vasárnap beszédet mondott, amelyben a következéket jelentette ki:
— A franciák nem fogják magukat visszarettentetni attél, hogy a jóvátételi követelések
behajlása és egyéb követeléseik terén elmenjenek a legvégső eszközökig. Németország kijelentette, hogy a Ruhr-vidéken kénytelen volt
az ellenállást beszüntetni. A német kormány
Idelentette, hogy a belga és francia csapatok
jog és szerzédés ellenére nyomultak be. Ha a
német kormány azt veti a szemünkre, hogy a
lakosságot elnyomtuk és erőszakot köve ünk
el, akkor ugyan olyan tetteket írnak a franciák
rovására, amilyeneket az előző birodalmi kormány parancsára követtek el akkor, amikor
még Franciaország volt megszállva.
Poincaré még ezeket mondotta: A német
kormány bizonyos lármával jeentelte be, hogy
a Ruhr-vidék passziv e;lená lásának megszüntetését most már végrehajtja. Ennek oka az
volt, hogy pénzügyileg nem birta tovább már
az ellenállást. A kényszermegszüntetés
semmit
sem jelent. Németországot ezutáni cselekedeteiből fogjuk megítélni. Németország rr.ár lemon
dott arról, hogy Jeltételeket kapjon. Ezulán fogja
azonban megmutatni, hegy valóban hajlandó- e
a megszállott területen a lefoglalt zálogok kiváltását megkezdeni.
Telje* az angol-francia egyetértés
a Ruhr-kórdéaben.
A Sunday Times politikai tudósítója nem
tartja valószínűnek, hogy Curzon lord jóvátételi
jegyzékének irányát továbbra is követni fogják,
vagy hogy Baldwin újólag azt az óvást intézze
Franciaországhoz, hogy Angliának fenn kell

tartania cselekvési szabadságát. Curzon lord
mindig meg volt győződve, hogy az európai
zűrzavarból kivezető egyetlen ut a Francia
országgal való szoros összeköttetésben rejlik.
A német kormány tárgyalni akar
a franciákkal.

A Petit Párisién berlini ér'esitése szerint a
birodalmi kormány megkérte Franciaországot,
hogy bocsátkozzanak tárgyalásokba a Ruhrvidék munkájának újrakezdéséről.
Az angol birodalmi konferencia.

Az angol sajtó hangsúlyozza a ma kezdődő
angol birodalmi konferencia jelentőségét. Nagy
feszültséggel néznek Ba'dwin miniszterelnök
megnyíló beszéde elé. Mint a Times értesül,
a legfontosabb probléma, ame yet az angol közönség miniszterelnökei megvitatni fognak, az
angol külpolitika alapvető irányának megállapítása lesz. A Daily Telegraph is hangsúlyozza,
hogy a külpolitikai megbeszélésnek legnagyobb
jelen'ősége lesz. A vita kiindulópontját kétségtelenül Baidw n és Poincaré barátságos tárgyalásainak eredménye alkotja.
Hétfőn reggel, a Downing- Streeten a miniszterelnöki palo ában megnyílt az angol birodalmi
konferencia. Baldwin beszédében külpolitikai kérdéseket is étin', igy a beszédet nemcsak
Angliában, hanem valamennyi európai államban
is komoly érdeklődéssel várják.
Súlyos összeütközés a szeparatistákkal,

Düsseldorfban, a birodalomtól elválni akaró
és a birodalomhez hü németek közölt súlyos
összeütközés történt. A szeparatisták nagy tüntetést rendeztek sz elszakadás mellett, bizonyára
francia ösztönzésre. A birodalmi rendőrségnek,
az ugynevezelt zöld rendőrségnek harminc tagja
rálőtt a tüntetőkre. A lövéseket a szeparatisták
rajnai gárdája, az úgynevezett kék rendőrség
viszonozta. A kétféle fegyveres őrségnek később
mintegy 200 tagja jelent meg a helyszínen,
akik szintén lövöldöztek.
Az eddigi megállapítások szerin! mintegy
69 ember súlyosan megsebesült és több német,
közöttük a rendőrség három alkalmazottja az
Hetét vesztette. A térparancsnok parancsot adott

ki, mellyel elrendeli az eseményekben kompromittált rendérök és magasabb rangú tisztviselők
letartóztatását. Az éjszakai utcai forgalmat betiltották, a rendet járőrök biztosítják.
A hivatalos német távirati iroda, a Wolfügynökség jelenti: Az Havas ügynökségnek xés
a francia laptudősitóknak azzal a megállapításával szemben, hogy a düsseldorfi incidenst a
rendérség szigorú és
jogosulatlan e'járása
okozta, amennyiben kihívás nélkül és vaktában
lőtt a tömegbe, az éjszaka érkezett hivatalos
német jelentések alapján megállapítható, hogy
a rendőrség csak akkor lépett közbe, amikor a
szeparatisták a rendőrség több tisztviselőjét a
legsúlyosabban bántalmazták és az egyik rendőrtisztvis lőt lelőtték. Csak akkor tisztiotta meg
a „zöld* rendőrség a teret, mire a szeparatisták
francia katonaságot hívták segítségül, mely a
rendőrséget lefegyverezte és lehetővé tette, hogy
a lefegyverzett rendőröket a tömeg bántalmazza
és részben súlyosan megsebesítse.
A Berliner Zeitung am Mittag jelenti Düsseldorfból : A tegnapi zavargásokkal kapcsolatban a düsselderfi francia parancsnok kimondta
a városra az ostromállapotot.
Későbbi jelentés szerint a tegnapi nap áldozatainak száma 10 halott és 74 sebesülik
kék
rendőrségnek egy, a zöldnek két tisztviselője
vesztette életét. Négy kék és nyolc zöld rendőr
megsebesült. A rendőrség valamennyi tisztjét
letartóztatták.
A Rajna-vidék hűsége a birodalomhoz.
Kölnben a különböző pártok és szakszervezetek vezetői közül több mint 100.000 tag
gyűlt össze a kölni vásártéren, hogy a Rajnavidéknek a birodalom iránti hűségére esküt
tegyenek.
A bajor demokrata párt
az elszakadás ellen.
A bajor demokrata párt elnöksége egy kiáltványban kijelentette, hogy egy országnak a
birodalomtól való elszakadását semmiféle ürügygyei sem lehet jogosnak mondani. Ha a bajor
kormányban nincs meg az erő, hogy szükség
esetén erőszakkal is megakadályozza az elszakadási törekvést, ugy Bajorország elszigetelten
marad, minthogy a szomszédos német fejedelemségek nincsenek abbin a helyzetben, hogy
arra az útra lépjeuek, amelyen a franciák szivesen látnák őket.
) A bajor cégek visszavonták berlini pénzletétjeibe', mert attól tartanak, hogy ha Bajorország elszakadna a birodalomtól, a berlini
kormány retorzióképen a bajorok minden javát
elkobozná.
Az angol birodalmi konferenciát Ba'dwin
miniszterelnök nagybeszéde után, melyben a
külpolitikával és az egész birodalmat érintő
kérdésekkel foglalkozott, elnapolták.
Rupprecht hereeget mint királyt
éltették a müncheni gyűlésen.

Hazafias ünnep volt vasárnap a bajor fővárosban. A háziezred hősi h ilottainak emlékét
ünnepelték. Megjelent Rupprecht volt trónörökös
és felesége, több bajor herceg és hercegnó,
Knilling miniszterelnök, Lossow és Bothmer tábornokok.
A katonák a kaszárnya udvarán díszmenetfcen vonultak fel Rupprecht és Epp tábornok
etőtt. A közönség igy éltelte Rupprecht hetceget és nejét:
— Éljen a király! Éljen a királyné!
A Ruhr-vidék vasúti forgalmának
helyreállítása

A Lokalanzeiger ruhrvidéki jelentése szerint
pénteken, szombaton és vasárnap a vasutas
szakszervezet vezetősége és a vasuiigazgatósag
között tárgyalások folytak a megszállott területek forgalmának újból való megindításáról.
Német oldalon csupán a kérdések előterjesztésére szorítkozhatnak. Az igazgatóság a német
vasutakat csupán a köve kező feltételek mellett
veszi vissza:
1. A német hivatalnokok esküt tesznek a
szövetséges igazgatóságnak. 2. Csupán olyan
hivatalnokokat vesznek vissza, akik helyi szítlőttek. 3. Az idősebb embereket a visszafogadásból kizárják, csupán a fiatalokra vannak
tekintettel. 4. A kiutasított hivatalaokokat sem
fogják újból alkalmazni. 5. Az alkalmazottak
szövetséges vizelés alatt fognak dolgozni.

Szeged, IMS október 2,
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Szegeden a burgonya
Négy nap alatt négy b e t ö r é s — világos nappal
drágább, mint Budapesten. (A Szeged tudósítójától.) Néhány hét óta ujjlenyomatot tudtak venni. Egy eléggé meg-

ntindgyakrabban jelennek meg, legtöbbször a
Belváros területén levő házakban, egész ismeretlen emberek, akik elős?ör alaposan szemügyre
vesíik a lakók névjegyiékéi, majd bekopogtatnak a házmesterhez és sohasem hallóit nevek
után kérdezősködnek. Amikor a házmester kijelenti, hogy ilyen nevű lakója a háznak sohasem volt, az ismeretlen emberek eltávoznak
azzal, hogy valószínűleg eltévesztették a nevet
és majd utána néznek a dolognak. Néhány
percig aztán a ház körül ólalkodnak, meg tanácskozásba merülve, majd mikor alkalmasnak
találják a pillanatot, fényes nappal álkulccsal
kinyitják valamelyik előre kiszemelt lakásnak az
ajtaját és a lakást teljesen kifosztják. Ezután
eltűnnek a rablott holmikkal, olyan ügyesen,
hogy sem a házbeitek, sem pedig a jirókelők
nem vesznek észre semmit. Ezt annál könnyebben teszik, mert betöréseiket leggyakrabban
olyan lakásokban végzik el, amelyeknek előszobaajtaja a lépcsőházba nyi ik, ugy hogy
munkájukat minden külső megfigyelés nélkül
vége/hMik el. Amikor azután a lakás tulajdonosa fölfedezi a betörést, a betörők már árkonbokron tul vannak, munkájukról senki sem tud
felvilágosítást adni és személyleírás is Ciak
nagyon megb zhatallar.ul tud mondám a házmester, aki pedig szemtől-szembe állott a be
törőkkel. A rendőrség emberei igy c*ak nagy
nehezen tudják megkezdeni a nyomozást és ez
a munka igy legtöbb alkalommal rem is végződhet eredménnyel.
A legutóbbi két hét alatt, négy egymásra
következő napon négy betörést követtek el a
Belváros területén hasonló módszertel. Három
tsetben majdnem teljesen kifosztották a lakásokat. Elvitlék az összes ruhákat és a lakásokban tatáit készpénzt is. A negyedik esetben
is megkezdték munkájukat a vakmerő betörők,
azonban éppen skkor, amikor a szekrények kipakoláiálnz fogtak vo'na, mfgsavarták őket
munkájukbsn, ugy hogy minden sierszámot a
he'yszinen h gytak és a lehető leggyorsabban
— Jézaef főherceg Karcagon. A békés- elmenekültek. Ez a negyedik betörés azonban
vármegyei vitézi szék Bolza Géza gróf elnök- nem csak hogy eredmény né'kűl jíit a betölete alatt vasárnap tenyészállatvásárt, iparkíálli- ! rőkre nézve, han?m a rendőrség embereinek
fás', lóversenyt és cserkészünnepélyt rendezett nagy segítséget nyújtott a nyomozásban. A deKarcagon. A főherceget, aki ÁIgya Pap Sándor tektívek elsősorban megtalálták az áíkulcsokat í
tábornok kíséretében au omobilon jött le Budt- és betörőszerszámokat, azonkívül pedig tiszat |
pestről, délelőtt a kiállítás rendezőbizottsága
nevében Beliczey Géza főtanácsos fogadta. A
kiállításon a főherceget dr Tonelli Sándor kereskedelmi és iparkamarai főtitkár kalauzolts. A
kiállítás megtekintése után a Békésmegyében
telket nyert vitézek jelentek meg kihallgatáson
— Tagválasztó közgyűlés a Dugonicsa főhercegnél, akiket vitéz Siméntalvy Tihamér Társaságban. A Dugonics-Társaság aktóber
ezredes, a vi'ézi szék kapitánya mutatott be 21-én délelőtt 11 órakor a kultúrpalotában
neki. Az aranykitüntetéses vitézek közül a fő- rendkívüli közgyűlést tart, amelyen pénztári
herceg többekkel sokáig elbeszélgetett a dober- ellenőr és számvizsgálóbizottság választásán kidoi és a bukovinai harcokról. Délután lóver- vül nyolc rendes tagsági hely kerül betöltésre.
seny és cserkészünnepély vo't, ame'yen a A Társaság el-öksége ez u f on közli a tagokszarvasi, békési, békéscsabai és hódmezővásár- kal, hogy a tagsági helyekre az ajánlások —
helyi gimnáziumok cserkészei vettek részt. Este legalább két tag által aláírva — október 14 én
a békésvármegyei vitézi szék bált rendezett az délig adandók be Móra Ferenc f iliikárhoz. —
Árpád-szállodában, amelyen sokan megjelentek Ugyanaznap délután 4 órakor felolvasóülést is
Békés és a szomszédos megyék elő'e'őségei tar' a Dugonics-Társaság a városháza közgyűközül.
lési termében.
(A Szeged tudósítójától.) Az átvizsgáló bizottság rendes pénteki Ülése a mu't héten elmaradt,
mert "a bizottság tagjainak nagyrészt a közgyűlés foglalta el, igy kivételesen szombaton este
tárgyatták le a napirendre tűzött ügyeket, amelyek közül legfontosabb a burgonya szegedi
drágasága volt. Az árvizsgáló bizottság ugyanis
megállapította, hogy Szegeden lényegesen drágább a burgonya, mint a fővárosban. Ennek
pedig — az ülésen kialakult felfogás szerint —
a vasúti szállításból származó költségtöbblet az
oka. Az árvizsgáló bizottság ezért elhatárolta,
hogy feliratot intéz a kereskedelmi miniszterhez
és kéri, hogy szállítsa le a burgonya szállítási
díjtételeit, mert csak igy eshet le a burgonya
ára Szegeden is a budaperti nivóra.
A bizottság egyik tagja hasonló aránytalanságra mutatóit rá, amisor elmondotta, hogy
Szegeden százhúsz korondért árulják a zsemlyét,
Budapesten pedig csak száz százöt koronát kérnek érte. Javasolta, hogy a bizottság bmét állapítson meg irányárakat. Hosszas vita után ugy
határozott a bizottság, hogy irányárakat nem
állapit meg ugyan, azonban felhívja a pékeket,
hogy minden csütörtökön mutassák be árjegyzéküket árkalkulációval együtt, ezenkívül táviratilag kér az Országos Központi Árvizsgáló Bizottságtól irányárakat.
Az egyik szegedi szénkereskedő kérvényét is
tárgyaltak, aki árkalkuláció bemutatásával azt
kérte, hogy a bizottság oldja fel a megállapitott
szénirányárak betartásának kötelezettsége alól.
A kérelmet elutasította a bizottság és figyelmeztette a kereskedőt, hojy abban az esetben,
ha az irányárnál magasabo áron árusítja a
szenet, följelentést tesz ellene az uzsorabiróSágnál. Felemelte az árvizsgáló bizottság a fuvarosok kérelmére a fuvardijakat és kétszáz koronában állapította meg a káposzta kilójának az
irányárát.
. w

bízható személyleirást is kaptak, bogy ezek
után kétségtelenül megállapították, bogy a sorozatos betörés tettesei olyan rovott multu egyének, akiket a rendőrség már régen keres. Már
a nnyomozás első óráiban tisztátlan voltak vele
a detektívek, hogy itt egy szervezett lakásfosztogató bandával állanak szemben, amelynek
nem egy tagja nem régen szabadult ki a Csillag börtönből. A bandának több fiatalkorú
tagja is van, akik már többször állottak a
rendőrség előtt közveszélyes munkakerülés miatt.

A betörök soroza'oj munkájukat a Baldogasszony-sugárut 10. számú házhsn kezdték,
ahol kifosztották dr. Schrötler Henrik orvos
lakását. Dr. Schrölter még jóformán meg sem
lette följelentését, amikor ujabb betörést jelentetlek a rendőrségnek. A Boldogasszony-sugárnt
10. számú házzal szemben levő házban egymásután, fényes nappal kit helyen tört be a
szervezett társaság. Mind a kát lakásból milliókat érő rutnnemüt emeltek el a betörők.
Egy nappal ezután a Vár-utca és a Rudolf-tér
sarkán lévő házbin, a Bohn-féle vendéglő fölött kísérelték meg a betörést, Apor főhadnagy
lakásán. A betörők minden akadály nélkül jutottak be a lakásba, azonban munkájukat nem
fejezhették be, mert a főhadnagy megjelent a
lakásban. A banda figyelő embere ezt azonnal
jelentette társainak, asik anélkül, hogy bármit
is magukkal vittek volna, vagy hogy a főhadnagy jölfedezte volna őket, hanyatt-homlok elmenekültek.
A detektívek a négy följelentés után tisztában voltak azzal, nogy a négy betörést egy
társaság követte e'. Ez annál is világosabban
látszott, mert mind a négy betörést fényes nappal, ugyanazon körülmények között követték el
a betörők. Amikor azután az ujjlenyomatok és
a szerszámok alapján a bűnügyi nyilvántartóból
megállapították a banda tagjainak kilétét, a legnagyobb apparátussal megkezdték a nyomozást.
Általános nagy razziákat tartottak, azonban a
betörők nem kerültek rendőrkézre s minden
valószínűség szerint elmenekültek
Szegedről.
Ezek u»án országos körözőlevelet adtak ki a
bsnda tagjairól. Nem kétséges, hagy a közeli
napokban a vak nerő tánatág tagjai rendőrkézre kerülnek.

iMrelt

Ezüst evőszerek,
tálcák, tálak, dísztárgyak, a legszebb
ezüst retikülök,
cigaretta tárcák
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Nagy k a c a g ó e s t é k !

Fátty menyasszonyt cserél.
Vígjáték 6 felvonásban.
A főszerepben: P & T T V és L I L A
Egyidejűleg:

LEE.

Ő" és az anarchisták.

Pazar vigjiték 2 fel vonásban. A főszerepben: , 0 * .

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

— K i n e v e z é s . Az igazságügyminiszter dr.
Lugosi
Fereac szegedi törvényszéki birit, aki eddig jövedéki
büntetőbiró volt, kinevezte a szegedi ítélőtáblához
tanácsjegyzőnek.

— Figyelmeztetés a kivándorolni készQlékhöz. A Magyar Távirati Irola jelenti: A
Magyar Kivándorlókat és Vissz a vándorlókat
Védő Iruda közhírré teszi, bogy nem felel meg
a valóságnak az. mintha fildműves munkások,
vagy bárki más is ingyen kiutazhatnak Kanadába és ho^y esetleg európai kikö őkből egyes
hajóstársaságok a kanadai kormány engedelmével ingyen szálli'anána1? ki egyeseket Kanadába. Ezeket a hirekc' c-iak egyes lelkiismeretlen emberek terjesztik azért, hogy az ajánlkozókat ravasz fondorlataikkal anyagil'g megkárosi sák. Óvakcdjék tehát mindenki az ilyen
egyénektől, de míg helyesebben cselekszik, ha
az ilyen szállításra ajánlkozó egyének neveit a
rendőrhatóságnál, vagy a c.endőrhatóságnU
azonnal bejelenti.
— Orvosi hir. Dr. Turcsányi Imre gyermekorvos szabadságáról hazaérkezeit és rendelését
Kárász-utca 14. szám alatt újból irgkezdte.
Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6 «e

— A táblabírák városi faiiletménye. A
tábla Dugonics-téri épületét — mint ismeretes
— Tomcsányi Vilmos Pál akkori igazságügyminiszter azzal a feltétellel engedte át az egyelem céljaira, ha a város kötelezettséget vállal
arra, hogy minden táblabírónak évi háromezer
korona lakáspénzpátiékot fizet és tiz-tiz mázsa
tűzifát ad. A fát október elsején kellett volna
leszállítani a városnak, a taiács azonban elhatározta, hogy felír ebben az ügyben az igazságügyminiszertaez és kéri a fütőanyagszolgáltatás kötelezettsége alól való feloldását. Á
tanácsnak ugyanis az az álláspontja, hogy a
birák hivatalszob.ájának a fűtése állami kötelesség, az államnak padig mindegy, hogy hol van
a biró dolgozószobája, a lakásán-e, vagy a hivatalában. A tüzelőanyag szolgáltatás elengedéseért hajlandó a város kárpótlásul az évi
háromezer koronában megállapitott lakáspénzpótlékot a lakbérek emelésének arányában felemelni.
— Kétszázhúsz korona egy doboz gyufa.
A gyufa árát ismét felemelték. A fogyasztó a
m i nap'ól fogva 220 koronáért kap egy doboz gyufát. Ebből 80 korona a kincstári részesedés. Az öneyuitó utáni kincstári részesedés
2 koronától 1000 koronára emelkedett és a nagyobb adót a raktáron lévő öngyújtók után is
meg kell fizetni.
Kállay dr. | o g l e a e m i n á r i n n a P a l l a v f a t a l - a t a a
3 alatt f o g a d afféaa nap. T a l a f o a 89.
m
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— Wiftmich-Kíí'evlch Gíea migbalt.
Mattasci-Keghvicti Giza volt uiánui főhadnagy, Koburg Luj«a hercegnő barátja Párisbaa
, Fornérgyái 51000, Guttmann 750000.
meghalt. K l i n d j s életét isineri a közönség,
Kilencvenezer korona a váltsigbuza térí- Foreszta
mert nagyon sokat foglalkoztak vele az újsá- tési ára októberben. A pénzügyminiszter ren- Hazai Fa 210000, Kőrösbányai 2oooo, Kronberger
Lignum Tröst II8000, Erdő 12100, Magyar
gok, attól fogva, hogy Luj?a belga királyi her- delete szerint az október hónap folyamán be- 2425o,
Lloyd
300000,
Malom soky
18250,
Nemzeti Fa
cegnői, Köburg Fülöp herceg feleségát meg- szolgáltatandó váltságbuza ára métermázsánkint 25oooo,
Neuschl.-Licht.
16000,
Ujófa
660000,
Orsz.
Fa
, Rézbányai
230000, Szlavónia
szöktette. Lujza hercegnőt férje Lipcse mellett kilencvenezer koronában állapíttatott meg.
100000, Union des Usine 2400000, Viktória
buL
B«d Eis'erben elmegyógyintézetbe helyez'ette,
B a r i f i a d 3 Kecskeméten. Kecskeméten borZabolai I60000, Zentai és rosk, 210008,
de Mattasich onnan is megszöktette. Matta- tőzsde létesül. A tőzsde már ezen a héten meg- 20000,
Honi fa 35000, Magyar Amer. fa 55ooo, Adria
sichot tisz i rangjától megfoszto tá< s elveiét
570000,
Atlantica 87000,
Levante 803000,
Bur
nyílik.
Miskolci 49300, Trust 153300, Békéscsabai gőz
tőle a Keglevicn nevet, amelyet örökbefogadA vámgabona ára. A hivatalos lap legújabb 27000,
tatása reven szerzett. A szerelmesek ezután ál- száma hozza a pénzügyminiszter rendeletét, 65030, Szegedi Kender 600000, Diana 12500, Krausz
89000, Kunossy 31000, Nova 140000, M.-Német
landóan pénzzavarral küzdöttek s Mat^sich amely a malmok állal október hónapban őrlési szesz
30000, Töröksz».ntmiklós 54000, Cinner Szalámi 13750,
különböző manipulációkkal szerzett pénzt. Mat- adó fejében beszolgáltatandó, úgynevezett vám- MFTR 440000, Interrexim
, Mezőh. cuk. 36 )000,
lasicti régibb idő óla morfinista volt s ez volt gabona árát a következőképen állaoitja m e g : Lloyd 35000, Dorogi gummi 37ooo, Déli cukor 5ooooo,
Fábián 26ooo, Bauxid 43oooo, Első Bud. Gőz
,
oka halálának is. Halálos ágyánál állítólag melRÍZR 60 000, árpa 60.000, tengeri 70.000, zab
Dunánt.
, Rex
, Rottm. 41000, Magyar
lette volt Koburg Luj<a is.
60 000. ttöles 70.000, tatárka 65.000, ocsu Acél
, Miskolci villamos
, Vander
,
Ált. Gáz 37ooo, Star-film 55ooo, Alum.
, Mérleg
— Tr*flkoaok n gygyülése. A trafikosok 25000 korona métermázsánkint.
37ooo,
Kiessling
, Lukács 24ooo, Uj fegyv
budapesti gy ülésükön elhatározták, hogy ezeket
, Uniób. 7oooo, Uj Győrffi
, Bányatrust
kérik a kormánytól: 1. Az áruhitel kerdésének
45oooo. Elővételi jogok: Központi Jelzálog joga 17—
kedce/ő elintézését. 2. A duhtnyánk legközeI6000, Pesti Hazai joga 175oooo—I5ooooo, Malom soky
A Daviaakfispont árfolyamai. Valuták: Osztr. kor.
lebbi emelése alkalmával az e ső heti áru'gény- 0.2740—0.2960.Márka 0.000125-0.000225,Siokol 5 8 3 0 0 - 19ooo, Schlick lloooo—U5ooo, Back-malom 35ooo,
lésének régi áron való beszerzésének lehetősé- 62700, Kor. dinil 22000-23400, Léva 18630-19700, Gizella 5oooo—55ooo, Diana 4ooo.
A S z e g e d i Rézmfiveabank mindennemű tőzsdei
gét. 3. Felmentést a kötelező bé yeghrtás alól. L'ji 9500 -10800, Lengyel m. 0.0630 -0.0765, Lir» 9 0 0 Fr. frank 1215-1281, Belga fr. 1030-1085, Sv.
megbízást a legpontosabban végez el.
n
4 Magís. b ) bélyegszázalek megáliapitá át. 5. 955,
frank 3450-367Ü, Angol fant 88700 -93100, Dollái
I
r
á
n
y
z
a
t
A
mai
tézsdén
már
nyitáskor
rendkívül
A tőzsdebér elengedését. 6. A bélyeggel házaló 19550-20650, Holland forint 7600 8040, Dán korona barátságtalan volt a hangulat és majdaem az összes
egyénektől a trafikjog megvonását. 7. Hhnyos 3440 - 3 6 6 0 -véd korona 513 J -5460. Norvég korona piacokon a kínálat került túlsúlyra, amelynek hatása
3.00—3320, Napoleon 69000.
vagy pcníszesáru visszaváltását a nagytrafikok
alatt az irányzat erősen ellanyhult. A nehezebb papiOtmik t Bécs 0.2743-0.2960, Berlin 0.000125-0.000225,
rok piacából kiindulva, a lanyhaság átterjedt a többi
által.
Príga 58300-62700, Belgrád 22000-23400 Szófia
értékekre is, ugy hogy az utolsó napokban a favori— Fö emelték a bor fényütésl adójának
18600—19700, Bukarest 9400-10700, Varsó 0 . 0 6 0 0 zált értékek is nagy árveszteséget szenvedtek. Az átlaértéit botárat. A pénzügyminisztérium rendele- 0.U765, Milánó 8 9 0 - 9 4 5 , P u í s 1200-1266, Brüssel gos árveszteség 15—2o százaléknak felel meg. Egyes
tet adott ki, a mely a fjnyüzési forgalmi adó 1Ü30 -10á5, Zürich 3440-3660, lkadon 88200-92600, papírokban, amelyekben a kontremin is tevékenykedett,
19400-23500,
Amsterdam
7600-8040,
3o—35 százalékra tehetők az árveszteségek. Az áralá ne n eső belföldi bor értéklatárát, amely Newyork
Kopenhága
3440-3663,
Stockholm
5130 - 5460,
veszteségek egy része a tőzsdeidő későbbi folyamáa
értékhatáron felüi a belföldi bir u án fényűzési Krisztíáma 3100—3320.
megtérült ugyan, azonban az irányzat így is laavha
maradt, annál is inkább, mert az arbitrázs Bécsből
adót kell fizetni, a k l e k e z ő k é p állapítja meg:
Z l r i c h l tőaade. Nyitási
Páris 34.33, London
X Mmért belföldi borok ér ékhatára literenként 2545, Newyork 560.00, Milánó 25.52'/,, Hollandia nagy tételekben kínálta a kuliszértékeket, amelyeket a
egyáltalán nem tudott felvenni. A bankpapírok é s
2500 korona s a palackban ehdott belföldi — —, Berlin 0.00000275, Bécf 3.037875, Osztrák bélyeg- piac
néhány tikeemelést végrehajtó vállalatnak a részvényei
zett —.
, Szófia 5.40, Prága 16.80, Varsó 0.0017,
oorok értékhatára, a palack értését ig beleszá- Budapest 0.030125, Bukarest 2.60, Belgrád 6375.
is erős árveszteséget szenvedtek. Zárlatkor az irányzat
lanyha, a forgalom csekély, a hangulat voatatott, minmítva, 3000 korona. Ez a mériékhatár.
Zürichi zárlati
Páris 34.175, London 2546, Newáru jelentkezik. Kosztpénz prompt 2'/t*/*> *
Egy
bud*pestl
b a t a l n n a áruház el- york 590.00, Milánó 24 47'/, Hollandia 219.85, Berlin denben
legközelebbi kasszanapra 7'j,*i,.
0.U0000250
Üéc*
0.007875.
Osztrák
bélyegzett
—.
,
adása lehetővé teszi, hogy Szegeden a nagyA S z e g e d i Forgalmi Bank értékpapír- és deviza5.40, Prága 16.75, Varsó 0.0017, Budapest
bani árnál jóval olcsóbban szerez lesse be szük- Szófia
megbízásokat gyorsan és jutányosán teljesít
ZM
ŰJJ3, Bukarest 2.65, Belgrád 6375.
ségleteit, mert azt a hatalmas készletet a BelA M a g y a r Á l t a l á n o s Takarékpénstár értékpapi!
T ^ r m é n y t ő a a d o 1 A mai terménytézsdén az irányvárost Illatszertár s?erezte meg és annak most ét deviuunegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, itt zat lanyha. Gabona 5oo, egyebek loo* koronárai olfolyik hallatlan elcsó kiárusítása. Pozsonyi
csóbbodtak.
Értékpapírok i Angol-Magyar 142000, Hazai 215000,
gyármányu fogkefék már 2000 koroná ól, leg- Agrárbank 95ooo, Magyar-Hitel 760000, Jelzálog HitélHivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
finomabb angol toalett szappanok már 1000 ko- te ak 70000, Leszámítoló Bank 111000, Olasz Bank 97000-98000, egyéb 960ÖU—97000, 79 kg.-os tiszaOsztrák Hitel 157000, Salgó 655000, Rimamurányi
vidéki 98500—1000Ü0,
egyéb
980SO-99300,
rozs
ronától, az összes gyártmányú fogkrémek, ere- 51000,
H 3Ü30, Közúti Vasút 28000, Varost Vasút 5UOOO, Déli
68003—6900 , takarmányárpa 630ÍJ0-66 )()0, sörárpa
deti kölni vizek, legfinomabb parfümök 1500 Vasút 152000, Államvasút 443000, Anglóbank
,
70000—74000, zab 68000-69000. tanaeri 67500 -703001
koronától, higanynéiküi készitménytt legfino- Bosnyák Agrár 65000, Iparbank
, Földhitelbank
repes 1700-1750, korpa 42300-44S00.
mabb pouderek, arckenőcsök és hujviz^k, kéz- 365ooo, Hermes 72ooo, Ingatlanbank 400000, Cseh
és k römápolószerek, mig a készlet tart kap- bí.nk 41030, Forgalmi Sank 50000, Keresk. Hitel Értékpapírok vételét és eladását
Központi leizálog
16000,
Városi
Bank
t* mindennemű t S c s d e l m e f b i a á a o k a t pontosan booroUt 1«
ható a Belvárost lllatszertárban, Kék Csillag 31000,
32300, Merkúr 26.00, Nemz. Bank és Tak. 57000,
m
mellett a Széchenyi-téren, Telefon 7—06.
Károlyi-utcai Kroó-Bank
Kereskedelmi Bank
,
Belrárosi
Takar.

TŐZSDE

Clmtáblák Jónásnál, Polgár-u. 8. Tel. 17 02.
V i l l a n y á t javíttassa Zavizánál. Telefon 11—94. 748
— K Ü L F Ö L D . Prágába
érkezik a legközelebbi
napokban a belgrádi Nemzeti Bank több képviselője,
hogy a cseh bankok szövetségeinek vezetőivel 7o millió
cseh korona kölcsönről tárgyaljanak, amely összeg
jugoszláv valutában ?oo millió dinárnak felel meg E
kölcsön alapján a belgrádi Nemzeti Bank egymilliárd
dinár erejéig kincstári kölcsönköt vényeket fog kibocsátani. — Primo de Rivera valamennyi követtel és nagykövettel közölte, hogy Spanyolország valamennyi most
fennálló kereskedelmi szerződését fel fogja bontani. —
<4 csehszlovák köztársaság
megalapítása óta 2oo.ooo
ember vándorolt ki külföldre. A kivándorlás egyre növekszik. — Angorában
a képviselők folytatták az
államforma kérdésében megindult tanácskozásokat. Az
Klések titkosak, de állítólag elsősorban a török köztársaság kikiáltásáról folyik a vita. Kemál pasát, hir
szerint, elnöknek teszik meg és messzemenő hatalommal fogják felruházni — A potsdami
városi pályaudvarban a pincében robbanás történt, amely a gázrezetékből indult ki. Egy sebesülés történt.
V i s v e z e t é k é t Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. 32
r V i l l a m o a anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. 1. «is

— Súlyosan megsebesítettek egy rendőrt.
Hétfőn este valamivel 10 óra előtt duhajtársaság robogott egy konflison a szinház előtt
az Iskola-utca irányában. Boross közrendőr követségéhez hiven megállást parancsolt a kocsisnak, aki azonban nem engedelmeskedett,
hanem tovább hajtatott. A rendőr a robogó
kocsi után szaladt, utolérte és feugioit a hágcsójára, hogy érvényt szerezzen parancsának.
A benfülök ekkor a kocsissal együtt lelökték a
rendőrt, aki súlyos koponyacsonttörést szenvedett és eszméletlenül terült el. A duhaj társaságot keső 'b elfogták s a rendőrségre kisérték.
Kihallgatni még nem lehetett a tsgj it, annyira
részegek voltak.
Olcsó f ü r d ő k á d a k , gyermek- és ülőkádak
Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8.
786

48 XX), Lipótvárosi 20000, Egy. Bpest Főv. 33oooo,
Kob. Tak. 35100, Magyar Alt Tak. 2ooooo, M. Orsz.
K. Tak. 2ooooo, Pesti Hazai 365oooo, Első M. Bizt.
5250000,
Ponciére 660000, Magyar-Francia
,
jég 200000, Pannónia 1175300, Borsód-Miskolci 260000,
Cöncordia 93000, E. Bp. Qőzm.
<!45000, Gizella
66000, Hung. Qőzm. 145ooo, Királymalom 67000,
Viktória 430000, Transdanubia 88000,
Back-malom
88 XX),
Beocsini 13ooooo, Borsódi szén 29oooo,
Lőrinci 220000, Cement 235000, Eszakmagyar
,
Szászvári 425000, Kohó 850000,
István
70000,
Kőbányai Gözégla 300000, Drasche 600000, Magnezit 3000000, Magvat Aszfalt 105000, Magyar Általános
Kőszén bánya
2750300,
Kerámia 180000,
Nagybátonyi 220300, Újlaki
, Urikányi 14Ü0G00,
Atlieaaeum 376ooo, Franklin
, Glóbus 55000,
Pallas 62ooo, Kévay 145000, Coburg 5oooo, Csáky
62000, Gazd. Gépgyár 175000, Fegyver 1740000, GanzDanub. 39000000, Ganz-Vili. 2800000, Gép- és Vasút
165000, Gyórffy-Wolf 133300, Hoffher 215000, Kaszab
12u000, Kühne 72000, Láng 270000, Lipták 35ooo,
Mág 85000, Magy. Acél 275u0ü, Magyar-Belga 200000,
Motorgyár 115000, Ólom 30000,
Vegyipar 52000,
Vagongyár 105000, Roessemann 80000, Schlick 115ooo,
Scnuller looooo, Teudloff-D. 117000, Wörner 25ooo,
Chaudoir
,
Ált.
Osztr. Légsz.
775000,
Bárdi 23íoo, Baróti 215oo, Bóni 115000, Brassói
48oooo, Chinoin 65000, Danica 142000, Égisz 53000,
Izzű 51(1000, Textil 25000, Gvapjumosó 148000, Papíripar 58ooo, Részvénysör 262ooo, Szövö és kötő
80(00, Spódium 365000 l'emesi szesz 12oooo, Felten
1170000, Fiumei rizs
, f lóra 19500U, Fővárosi sör
35000, Goldberger 105Ű00, Gschwindt 315000, Halkeiesk. 38000, Hungária Mütr. 230000, Juta 255000,
Kábel
, Karton 188000, Gróf Keglevics 25ooo,
Keleti 56000, Királyautó 16000, Királysör
, Klotild
130000, Kőfc Polg. sör
, Ligetszanat. 29500,
CuKoripar 385',000. Lámpa 255000, Auer 31oooo,
M. Kendet 132UÜÜ, Őstermelő 29JOOO, Ruggyanta
19)000, Részv.
Szalámi 25000, Vasúti forgalmi
250000, Marosv. Petr.
Óceán 43500, Olajipar
92000.
Phöbus
65000,
Püsponi
24300,
Sc'nwartzer 55000, Szikra 170300, Stummer 1600000,
Telefon
190o00, Temesi sör 128000,
Pannónia
235oo, Török 57ooo, Turul
, Pamut 270003,
Unió szinház 26000, Vm. mezőgazd. 16000, Vasm. Vili
, Vili. Pezsgő 59cG0, Zagyvapálíai 57ooo, Mezőgazd. 1650000, Klein és Fia 17750, Általános Faip.
I (Merk) 18000, Fiumei cserző 26ooo, Egy. Fa 40000,

Itroívi-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Teleion 9—78 é* 12—38
Az ADRIA biztosító ttrsaiág föflgynöksése.

• R I I T

t n z O i r K o a o n á K V É T i t i .

Alfréd Abel és
F r i e d r i c h Kiihne
apu

A B F I f l A C
n n c . v i i / a

nagy monumentális
filmárámábaa

szerdán és csütörtökön a Belvárosi Moziban.

Telefon
T
e
u
t
o
n
:
Belvárosi
Mozi
pénztár 582.
Igazg. 258.
—

Okt6ber h6 2-án, kedden
C S H K H ÉVEM r C E i A b l C K r i E K I
P O L A U O I t l i a TÜZEK főszereplőjével:

—

FOJTOGATÓ ESKÜ
Fatty s o k a t ivott.
Dráma 7 felvonásban. — Azonkivül:

Kitünö burleszk 2 felvonásban. — Egyidejűleg:

Községbiró menyasszonya.
Amerikai burleszk 2 felvonásban.

E1 ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.
KÜLÖN MÉRTÉKOSZTÁLY I
DIVAT CIPŐKÜLÖNLEGESSÉGEK I
Mi tőségben, árban, szépségben
utó érhetetlen a

Robitsek-CipS
Fekeiesas-u'ca 16.

t

fiSzinház, ás ff
II Művészei B
*

A szinház heti műsora:
Kedd: Marinka, a táncosnő, operett. BérletszBnet.
Szerda: Marinka, a táncosnő, operett. Bérletsj taet.
Csütörtök: Végállomás, vígjáték. (Bemutató.) A. 3.
Péntek: Végállomás, vígjáték. B. 3.
Szombat: díszelőadás: Ocskay brigadéros, történeti
színmű. B. 4.
Vasárnap délután: Csókon szerzett vőlegény, énekes
bohózat. — Este: Ördög mátkája, népszínmű. Bérletszünet.

S T A K — Z r í n y i 2 : 0 ( 2 : 0 ) . (I. oszt. bajnoki.)

A SzAK-nak nem a Zrinyi a legerősebb ellenfele, de azért a két csapat küzdelme mindig
szép futballt nyújtott. Most sem csalódtunk
egyik csapatban sem, mert dacára a nagy szélnek és a tarta ékolt SzAK csapatnak, eleg nivós
játékot nyújtott a vasárnapi mérkőzés. A SzAK
a mérkőzést elejétől végig biztosan tartotta kezében, de állandó nagy fölényről azért n m
beszélhetünk. A Zrinyi méltó ellenfél volt és
nem egyszer szép, kombinációs támadásokat
vezetett a jól védett SzAK kapu ellen. Különösen a II. félidőben dolgozott jól, amikor széllel
hátban, többször vesíélyfes is volt. A SzAK-ban
a védelem és a halfsor produkált jót, mig a
tartalékolt csatársor csak hellyel- kCzzel mutatta
azt a formát, amit tőle hivei vártak. A balszárnyra különös gondot fordított a Zrinyi
védelem. WeUer el nem mozdult Solti mellől
és igy a kiváló szélső nehezen tud a akciéit
befejezni. Azért jól vi te előre a támadásokat,
bár érthet* tlenül elhanyagolták társai. A jobbszárny kicsit lassan mozgott és sokszor késett
a leadásokkal. Megyeri irdiszponált volt. A Zrinyi
csatársor a írezőnyben stílusosan dolgozik, de
lövésre nem tudja "megérlelni a helyzetet. A
halfsor agilis és a közvet'en védelem sok veszélyes SzAK támadást tett ártalmatlanná.
Mindvégig változatos volt a játék. Az I. félidő sorozatos SzAK támadásokkal telik el és
ekkor születik meg a két gól is, az első Martonosi szép, helyezett lövéséből, a második
pedig Hapa okos játékából. A II. félidőben már
enyhül a SzAK fölény és a széllel támogatott
Zrinyi többször van offemivábm, de a biztosan
álló SzAK védelem már a 16 oson elhárít minden veszélyt, ugy, hogy Baumgartnernak
egy
lövést keil csak fogni. Solti e félidőben egy
megítélt 1 l-est a kapuba rúgott. Pataki biró
jól vezette a mérkőzést, csak hibája, hogy túlsókat hallgat a taccsb róra, aki ez esetben sokszor indokolatlanul, sőt károsan befolyásolta a
játék menetét.
K E A C — U T C 1 : 0 ( 0 : 0 ) (Bajnoki mérkőzés.)
Hatalmas szélben játszotta le a két csapat bajnoki mérkőzését. A KEAC-nak ez volt első őszi
mérkőzése, i mi meglátszott a játékán. Nem volt
azonban annyira gyenge, hogy az UTC-t állandóan sakkban ne tudta volna tartani. Nagy
KEAC fölény jellemezte a játékot, melyet az
UTC csak ritkán tud megszaki ani. A győztes
gólt Pazár a II. félidő végén szerezte meg.
Biró: Petkovics.
KAC—SzTK 1:1 (1:0).
(Bajnokimérkőzés.)
A körletpályán folyt le a két eiős rivális között
az első őszi találkozás, melyből az erőviszonyoknak megfelelőleg egy egy pontot szerzett
mindkét csapat. A KAC szerezte meg a vezetést Ungár lövéséből az első félidő 30-ik percében, amit az SzTK c a k a II ik félidő 20-ik
percében egy tizenegyesből tud kiegyenlíteni.
Mindvégig erős rámenős játék, Zsidai jól vezette a mérkőzést..
«
Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó: .Szeged* lapkiadóvállalat r.-l.
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged
Világhírű

IHI O D I A N O
Club specialilé

cigarettapapír és hüvely
egyedüli főelárusitója viszonteladók részére
K o v á c s H e n r i k papirnagykereskedő
Szeged, Kölcsey-utca 4.

729

Telefon lo—48.

SZEGED

Maczéká

Szeged, 1923 október 2.

István

bőr- és cipészkellék kereskedő

7 7

'

Gizella-tél*

< az A P° 1 1 6 Mozi helyén).
C I P Ó r E C S Ö R É S Z ' K É S Z I f t S I

C ] n 4 fi * matt és fényezett háló, diván, oltomán,
fiiflUv*
matt és fényezett szekrények, áty,
asztal, bőr, Thonett é s festett székek, stelázsi, tükörmozsdó, előszobafdl, konyhakredenc. Margit-u. 7.

HÍMZÉST,

m indán más k é s l m n n k á t
és e l ő r a j s o l á a t a legwodarnebb miaték alapján, elismert legszebb kivitelben és legjnttnyasabb áron késiitek. M Ü L L E R
E R Z S I hézánanka-Mzlete Takaréktár-utca 1. 410

Modiano
Altesse
Fekete club és Janina

cigarettapapírokat
és cigarettahiiveWpjiiffpjlp*
lyeket viszonteladók legolcsóbb árban
11 ulüilCliGl
V n n papirnagy kereskedőnél vásárolhatnak: Tisza
iílUl Lajos-körut, Püspök bazár-épületben.
75S

APRÓHIRDETÉSEK
Brllllins ékszer, arany,
ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
137
Hirdessen e b b e n a
rovatban 1
Merlegképes köny velönó 20
évi
irodai
gyakorlattal,
pénztárkezelésben teljesen
jártas, megfelelő alkalmazást keres, esetleg kisebb
üzlet vezetését is vállalja.
Leveleket .Komoly" jeligére a kiadóba kérek.
1

Legmagasabb áron veszek üres üveget, tollat,
bőrt, gyapjút, úgyszintén
férfi és női ruhaneműt
Révész, Hági-udvar. m

Bőrkabátok
férfi és női, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-u.
és Mars-tér sarok. Bőrruhagyár. Telefon: 14—73,
5-24.
,i9

nb. olvasóközönsége
minden időben meggyőződést szerezhet arról, hogy Szeged város
minden pontján a legszebb
magánházakat, vétel e s e t é n e l f o g l a l h a t ó ,
bérpalotákat, nagy lakásokkal,
bérleteket,
ipartelepnek alkalmas telkeket,
szántó- és szölöbirtokokat,
üzleteket minden alkalommal

Gyula Z ' t T l Z r , leg*
A Magyar Távirati Iroda RT. Dávi
l p c n K h a n
megszerezni, Kossuth LajosOI

szegedi fiókja

gyorsírókat és
gépírókat keres
JELENTKEZÉS:
Somogyi-utca 11.
alalt délelőtt 9—12 között.

Olcsó bevásárlási

szám

forrás:

L b O U U d l l

sugárut 9.

Varga Mihály gyárosnál

Telefon lo—42.
S z ö g ö d

Telefon 4 6 9 .
Hrad!-ulca 4 .
22
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló guárl áron kaphalő.

Ifj. Z s e m b e r i J ó z s e f
ócskavas-, fém- és palackkereskedő
S z e g e d , B o l d o g a s s z o n y - s u g á r u t 4 0 . Telefon 15-24.

festékdrukban, kész olajfesték, zománcok
minden szinben, kence, bútor- és
kacsilakkok stb. kaphatók
no

Birn Simon, Margit-utca 12. sz.

Tőzsdepapirok
tfolon.hank
l % e i c n - D a n K

MEZŐGAZDASÁGI HITELINTÉZET
ES IPARFEJLESZTÉSI R.-T.
Budapest, V., Nádor ucca

eladá-

Elfogad megbízásokat terményértékesltésre minden mennyiségben. M e z ő gazdasági hitelt n y ú j t kedvező feltételekkel. M e z ő g a z d a s á g i t ö b b t e r m e l é s éa
iparfejlesztés.

sára megbízást elfogad
T e l e f o n : 66 és 2fi2

578

POLOSKA

töké,etes

ikTS/
•
W fc. W « nrn
kiirtására
'
legbiztosabb a Franki-féle
»36
^ ^
p o c o s K n - n n c f t c .
A petéket is kipusztítja, bútorokon nyomot nem hagy.
Kis üveg Í O O O K, nagy üveg I S O O K.
Kapható egyedül f R A M K L / 1 P 1 T B t gyógyszertárában S Z E G E D , Felsöváros, Szent György-tér.

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

20.

7»

Prima botos hordók kaphatók

Unghváry

Sándor

289
nagykőrösi hordi*gyárából.
Lerakat:
SCHACHTITZ JÓZSEF f a t e l e p e S z e g e d ,
Petőfi Sándor-sugá.ut 19. szám. Telefon: 227.
m < s

,

Alkalmi v é t e l k é n t ajánlunk c a 5 0 0 Hl.
príma láger h o r d ó t f e l t f i n ő e n o l c s é árban.

Megrendeléseket már eszközlünk.

Deák és dr. Ordódy bankház

a leggyorsabban

Andrássy-uti fiók
Budapest, Andrássy-ut 16.
jutalom:
60 millió.
Hivatalos sorsjegyárak:
Nyeremény: 40
„
%
4000 korona.

Magyar Távirati Iroda

20
10

„
„ stb.

V.
7*

Összesen: 700 millió.

2000
1000

„
„

?24

és legpontosabban
Önnel a

közöl

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

A hivatalos értéktőzsde-nyitást
11 óra 45 perckor,

tözsdezárlatot
Azonnal beköltözhető s eladó

LAKÁS
egészen újonnan épült minden mellékhelyiséggel, villanyvilágítással, vízvezetékkel, kocsiszín, 22 tehénre modern istálló Kispesten,
az Ül'ői-ut elején.
Bővebbet: Budapest, IV., Irányi-utca .15.
Fazekas G y ö r g y .
Telefon 1 7 8 - 8 4 .

13 óra 45 perckor bemondják Önnek telefonon;
magánforgalmi jelentések 1130-kor, 14 30-kor,
17-30-kor és 19-30 kor.

H i v a t a l o s deviza-jelentések
Budapestről, Newyorkból, Párisból, Zürichből,
Betlinből és Prágából.
Telefonjelentésekre előfizetéseket a nap minden órájában elfogadunk.
Permanens szolgálat reggfc 7-től éjjel 1 óráig.

