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IV. évfolyam.
Bethlen hallgat.
A radványi nyaralásából hazaérkezett ininiszterelnf köt annyi megoldásra váró kérdés fogadja,
hogy száz kezének kellene lenni, ha csak a
halasztást nem tűrő problémákat is, azonnal
meg akcrná oldani. Erre azonban még Bethlen
István sem képes, pedig ö már egynéhányszor
megmutatta, hogy a politikának ügyesebb kezű
jongirure ma talán európaszerte nincsen nálánál. Szép sorjában kezd tehát maid hozzá a
problémák megoldásának és lehetőleg persze
azokat szeretne először elővenni, melyek nem
rejtenek titkos veszélyeket, de amelyeknek megoldása azért alkalmas arra, hogy nagy kormánypárti eredményeknek tüntesse fel őket a kormányhoz közelálló sajtó.
De még ezt megelőzőleg is még egyszer szünetre akarja küldeni a kormányfő a nemzetgyűlést, hogy még egy hónapig ne tehessenek fel
neki fogas kérdéseket, hiszen egy hónap után
— ugy reménykedik a miniszterelnök — már
úgyis rég idejét multa kérdés lesz mindaz, amire
ma kellemetlen lenne válaszolni. A nemzetgyűlés szünete alatt a ma aktuális kérdésekről ctak
akkor és csak annyit kell Bethlen Istvánnak szólania, amikor és amennyit akar, mig
a nemzetgyűlésen olyanokat is kérdezhetne
tőle az el enzék, amikre nem szivesen felelne.
Bizonyára megkérdeznék például a miniszterelnököt genfi utazásáról is, melyről még ma
sem tud többet a magyar közvélemény, mint
amennyit a cseb sajtóiroda kommünikéjének
magyarra fordításával jónak láttak a hivatalos
kőnyomatos utján kiadni. Pedig eltekintve attól,
bogy Kállay Tibor hazaérkeztekor azzal tért ki
az újságírók kérdezősködései elöl, hogy a miniszterelnök kijelentette, hogy majd ö tájékoztatja az országot a genfi — reméljük sikeres —
tárgyalásokról, már csak azért is tájékoztatnia
kellene Bethlen Istvánnak a közvéleményt, nert
hivatalos helyről jövő információ hiányában a
legképtelenebb kombinációk is hitelre találnak
és az emberek készpénznek vesznek minden
képtelenséget, amit könnyű lelkiismeretű kalandorok állítanak, mert politikai érdekeik azt ugy
kívánják. A ma kétségtelenül legnagyobb fontosságú kérdése, hogy megkapjuk-e — és ha
meg, ugy mikor — a külföldi kölcsönt? Ezen
áll és bukik a kormány, de nem csupán a
kormány, hanem annál talán jóval több is, igy
nem lehet túlzott követelésnek tartani, ha végre
tisztán akarunk látni ebben a kérdésben. A
kormány érthetetlen hallgatását a jobboldali
ellenzék már ugy is arra magyarázza, hogy
Bethlen István Genfben vereséget szenvedett és
a nagy külföldi kölcsön ma messzebb áll
megvalósulásától, mint valaha. Mi hisszük és
reméljük, hogy ez nincsen igy és Genfben
valóban sikert ért el a miniszterelnök, ha
mindjárt feltételeket is szabtak a kölcsönhöz
való hozzájáruláshoz, ami különben előrelátható
is volt.
Természetesen a túlzott optimizmus éppen
olyan helytelen volna, mint egyszerűen kijelenteni, hogy nem kapunk kölcsönt, mert valószínű, hogy Bethlen mégsem járt hiába kétszer
is külföldön a kölcsön érdekében, csak éppen
az a baj, hogy ez csak valószínű és erre csak
következtetni lehet, mert hivatalosan még semmit sem hallottunk a kölcsön körüli tárgyalások eredményeiről, vagy az esetleg ujabban
felmerült akadályokról, hiszen még az a kevés
felvilágosítás is, amit hivatalosan kiadott a kormány, csupán a mellék morren umokban való
megegyezésről szól, mint például a gazdasági
közeledésről és a határincidensek elsimításáról,
azonban az ut lulajdonképeni céljától, a lölcsön-ügyről összesen egy dodenai homályosságu mondat szól, amelytől bizony
senki
sem lesz okosabb. Lehetséges, söt
valószinti, hogy a kölcsön feltéleleinek olvastakor
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nem fogja az olvasót határtalan öröm elfogni,
de a bizonytalanságnak az a köde, amely ma
ezt a kérdést körülveszi, százszor rosszabb,
mintha egy-két napig talán nem is sétálnának
a túlzó optimisták derűs arcokkal. Nem kívánunk lehetetlent és nem követeljük a titkos
diplomácia teljes feladását külügyeink vezetőitől,
akik a régi bal'platzi elvekből semmit sem
feledve és a világ sorának változatából semmit
sem tanulva, n é g ma is a legtitkosabb diplomáciára esküszik, de bizonyos, hogy még a
kettős monarcia idején is többet tudtunk volna
meg ezekről a létünket legközelebbről érimő
kérdésekből, mint most.
A miniszterelnökhöz közelálló sajtó híradásai
szerint jövő vasárnap fog Bethlen annyit elárulni tárgyalásairól, amennyit éppen jónak lát
az egységes párt szolnoki propaganda gyülé-
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sén. Nem hisszük, hogy a jó szolnokvidéki kisgazdák nagyon sokat értenének majd a kapott
felvilágosításokból, de a miniszterelnök ugy
látszik, francia kollégájától eltanulta, hogy olyanok előtt fejtse ki a nagy politika eseményeit,
akik lehetőleg semmit sem értenek belőle. Poincaré a különböző falusi hediemlék leleplezéseken nyilatkozik meg ujabban és ugy lászik, most
hozzá kell majd szoknunk ahhoz, hogy Bethlen
István a francia példa után indulva az egységes párt most meginduló sorozatos prop 'g-nda
gyűlésein mond imi t amott néhány odavetett
szót a külföldi tárgyalásokról. Hiába, ugy látszik, hogy a parlament olyan mumus a miniszterelnök S'emeben, amelyet odakiván, ahol a
paprika terem. Csak éppen arra vagyunk kív á n ó iak, hogy miért akkor a parlamentarizmus
látszatát fenntartani.

A miniszterelnök Budapesten.
A miniszterelnök ma délelőtt átvelte hivatalának vezetését Vass József minisztertől, aki
öt távolléte idején helyettesítette. Hosszabban
tanácskozott Vass Józstffel, azután pedig Dcuicet francia követet, Castegnetto hetceg olasz
követet és Hohler angol követet fogadta. A
miniszterelnök az egységes pariban szerdán jelen k meg és részt vesz a partértekezleten, amelyen megkezdik a földreformnovella tárgyalását.
Daruváry tárgyalásai
a kisántánt képviselőivel.
Daruváry külügyminiszter szombat este érkezett vissza a fővárosba Bécsből, ahol magánügyeit intézte Daruváry még tudvalevőleg Innsbruckban elmaradt a minisz'erelnöktől és hoszszabb ideig maradt Bécsben. Vasárnap délelőlt
elfoglalta hivatalát és fogadia a külföldi államok
budap sti követeit. Ezután hosszasan tanácskozott Kánya Kálmán meghata mázott miniszterrel, aki távolléte alatt helyettesitettte. Daruváry már a héttő nap folyamán folytatni fogja
azokat a tárgyalásokat,
amelyeket
Genfben
Benes és Nincsics külügyminiszterekkel
megkezdett. Ezek elsősorban gazdasági
természetűek,
azonban sok politikai kérdés is megvitatás alá
kerül. Igy a jugoszláv-magyar kereskedeln i
szerződés is. A most folyó tárgyalásoknak fontos tárgyát alkotják a szomszéd államokkal való
forgalom megkönnyítés, útlevél- és vizumszerzés stb. reformja. Ezek a tárgyalások most
Budapesten fognak befejeződni.

kérik a drágás ígi bizottság összehívására. A
liberális ellenzék ugyanis alkalmat akar adni
Vass Józsefnek arra, hogy meghallgassa azokat
a sulvos kifogásokat, amelyeket a liberális
ellenzék tagjai terjesztenek majd elő a súlyos
lakbáremeléssel szemben.
Jelölések a somorjal kerületben.
A megüresedett somorjai kerületben az aláírásokat szombaton nyújtották be. Frühwirth
Mátyás, a keresztényegység pártjának jelöltje
800 aláírást kapott, dr. Cserny nem hivatalos
egységes párti jelölt 300 aláíráson felül. Kádár
Lehel, miután nem kapta meg a szükséges aláírásokat, a jelölésből kiesett.

Kállay lemondása.
Megirluk, hogy Kállay Tibor pénzügyminiszter lemondását isméit lten előterjesztette, a hormányelnök azonban ismételten maradásra kérte
Kállayt. A kiadott hivatalos nyilatkozat is mindenben megfelel értesüléseinknek. Kállay után
állítólag Teleszky János lesz a pénzügyminiszter, de Teleszky arra a kérdésre, hogy elfoglalja-e a pénzügyminiszteri tárcát, ha neki azt
felajánlják, a következőket mondotta:
— Szó sincs róla, hogy elfogadjam a pénzügyminiszterséget, különben is Kállay pénzügyminiszter ur egyelőre nem távonk állásából.

Hivatalos jelentés
az OFB eddigi működéséről.
A MTI jelenti: Az Országos Földbirtokrendezö Bíróság 1921 Junius 20 án megkezdett
mükndése következtében 1923 október 5-ig
62.115 házhely keletkezett. Törpe- és kisbirtokra felosztatott 296 818 katasztrális hold és
1058 négyszögöl. Ezen felül kishaszonbérletek
átalakítására átvétetett 345 községben 73 256
katasztrális hold és 439 négyszögöl. Ennek az
eredményeknek a részletezése a következé: Kiadatott a házhelyrendezés során házhely 900
községben 33.419 egyén részére 1850 katasztrális hold és 1543 négyszögöl terület. A megváltási eljárás megindítását kérték 3233 községben. A megváltási eljárás lefolytatasára az
Országos Földbirtokrendező Biróság birót küldött ki 3165 községben. A megváltást az OFB
620 községben mondta ki 218,082 katasztrális
hold 154 négyszögöl területtel. Ebből 201 közös legelő alakult és 82 679 törpe és kisoirtok,
valamint 28.696 házhely, ezenfelül elővásárlási
jogát gyakorolta az OFB 125 esetben 12 690
katasztrális hold 1354 négyszögöl területre. Továbbá
ingatlant eldaraboltak
248 esetben
57.214 katasztrális hold és 1011 négyszögöl
területtel. Ebből 29056 katasztrális hold 1032
négyszögöl eldaraboiása folytán 6911 egyén jutott földhöz. Az Országos Földbirtokrendező
Bírósághoz a mai napon összesen 72.100 beadvány érkezett.

A lakbéremelési rendelet.
Vass József népjóléti miniszternek az a rendelete, amely a házbérek súlyos felemeléséről
intézkedik, már elkészült. A népjóléti miniszt r
azonban mindaddig, amig tervezetét a minisztertanács magáévá nem teszi, nem hajlancó
rendeletéről tájékoztatni a közvéleményt; A népjóléti miniszter lakbéremelő rendeletének jelentőségét teljesen átérzi a liberális ellenzik is,
amelynek vezérei hétfőn délben érintkezésbe
léptek a szociáldemokrata párt vezetőségével.
Megbeszélésükön, amelyen részt vett Brédy
Ernő is, elhatározták, hogy felkeresik Heinrich
Ferencet, a drágasági bizottság elnökét és meg-

A pénzügyminiszter
a tözsdeadó felemeléséről.
A tőzsdeadó felemeléséről Kállay Tibor pénzügyminiszter a következőket mondotta:
— Az ankéton részletesen megbeszéltük azt
a tervezetet, amelyet a valorizációs kérdés megoldására kiküldött bizottság elkészített. Különböző vélemények hangzottak el, de döntés még
nem történt. Ujabb tanácskozásra van szükség.
A tőzsdeadó kérdésében ma is azt mordhatom,
amit már többször kijelentettem: a nemzetgyűléstől felhatalmazásom van az emelésre, de
hogy élek-e ezzel, mikor és miként, az teljesen
a viszonyok alakulásától függ.
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A pénzügyigazgatóság volt könyvszakértőjének körlevele.
(A Szeged tudósítójától.) A szegedi kereskedőknek az utóbbi időben furcsa hangú és furc«a
tartalmú körleveleket kézbesít a posta. A körlevél szerzője Szűcs Kálmán, volt pénzügyigazgatósági könyvszakértő, Szeged, Üstökös-utca
6. szám alatti lakos, aki a következőket adja
a „T. Cim"-nek tudomására:
.Amidőn b. tudomására hozom, hogy a szegedi m. kir. pénzügyigazgatóságnál viselt könyvszakértői állásomról leköszöntem, bátor vagyok
szolgálataimat t. Címnek alantiakban felajánlani . . . A pénzügyigazgatóságtól való megválásom által a magyar királyi pénzügyigazgatásáéhoz uj könyvszakértő nyer beosz ást, aki,
miként azt én is tettem, szigorúan fogja feladatát teljesíteni s t. Címnél is meg fogja tartani az általános forgalmi adó ellenőrzését. Jóhiszemű tévedések elő szoktak fordulni mindenütt, igy t. Címnél is, ott, ahol nem is gondolja s mulasztása lett légyen bármilyen jóhiszemű, a pénzügyi hatóság a paragrafushoz
ragaszkodóan ügyét, ha csak a minimális bírságokat önként fel nem ajánlja s le nem fizeti;
— az ügyészséghez
teszi át. Eltekintve a sok
kellemetlenségtől, ide-oda szaladgálástól, idő
vesztéstől, nevét, c?gét, bármilyen jéhiszemü
volt is tévedése, meghurcolásnak teszi ki. ön
mindezeket a kellemetlenségeket elkerülheti és
nem kell az adócsalás kritériumától reszketnie,
ha forgalmi adó bevallásait, mielőtt azokat benyújtja, velem szakszerüleg felülvizsgáltatja. Az
1923. év harmadik, negyedik, továbbá az 1924.
év elsö és második évnegyed bevallásait az
adó lerovásának helyessége szempontjából előre
fizetendő K
honorárium ellenében
olyan kötelezettséggel vállalom el, hogy az általam felülvizsgált időszaktól eredő adó megbiányolásokért a teljes anyagi felelősséget; igy
a birság megfizetését is magamra
vállalom.
Ezen előfizetés ellenében összes adóügyeiben
is tanácsokkal I. Címnek a kezére járok.
Amennyiben pedig eddigi forgalmi adólerová-

sait is felül óhajtja vizsgáltatni, azt is az anyag
nagyságától és áttekinthetőségének megfelelő
díjazás ellenében elvállalom. T. Cim érdekében
kívántam eljárni, midőn fentiekre szives figyelmét felhívtam. Ha a forgalmi adó miatt nyugodtan akar aludni, ugy szíveskedjék a mellékelt megbízó levelet b. aláírásával ellátva címemre megküldeni. Kiváló tisztelettel Szűcs
Kálmán, volt pü. könyvszakértő."
A körlevél szerzője az „slőfizetéi" árának szánt
kipontozott helyet különböző összegekkel töltötte ki aszerint, hogy kisebb, vagy nagyabb
cégeknek küldte el, száz, vagy kétszázezer koronában állapította meg tiszteletdiját. A körlevéllel megízlelt kereskedők első pillanatban
nem voltak tisztában a levél q^lja felöl és többen felvilágosítást kértek a Kereskedők Szövetségének vezető jégétől. A szövetség vezetősége
legutóbbi ülésén foglalkozott Szűcs Kálmán,
volt pénzügyigazgatóiági könyvszakértő körlevelével és megbotránkozásának adott kifejezést
a körlevél hangja és tartalma miatt, mert abból
arra következtethetnek a kereskedők, mintha a
körlevél szerzője különös mentességet
biztosithatna a pénzügyigazgatósdgndl
azok számára,
akik m'gbizzák könyveik nelőzetes
megvizsgálásával." A körlevélnek az a kitétele, amellyel
Szűcs Kálmán is beismeri, hogy az adózó mulasztását, „lett légyen bármilyen jóhiszemű is,
a pénzügyigazgatóság a piragrafusokhoz ragaszkodóin az ügyészséghez teszi át"; azt a
látszatot kelti, mintha a pénzügyigazgatóságnál
hivatalos működése alkalmával a jóhiszemű tévedés lehetőségét nem ismerte volna el, de most,
amikor már megvált állásától, elismert.
A szövetség vezetősége a körlevél egy példányát az ügyvédi kamarához küldte át és eljárt
S jtos Samu pénzűgvigazgatónál is, aki kijelentette, hogy Szűcs Kálmánnak a péntűgyigazgatóság forgalmi adóügyben minden
felvilágositást megtagad

A Reichstag vitája a kormány-nyilatkozat felett.
A birodalmi gyűlés megkezdte a vitát a birodalmi kormány nyilatkozati lelett, kapcsolatban
a kivételes állapot megszüntetésére vonatkozó
indítványok és annak a két kommunista indítványnak megvitatásával, amelyek a birodalmi
hadügyminiszter tilalmának felfüggesztését sürgeti, melynek értelmében a lapok nem közölhetnek zavargásokról szóló híreket. A kommunista indítvány követeli a Bajorországra vonatkozóan kibocsátott sztrájkrendelet megszüntetését, egy másik pedig Kahrnak a bajorországi
kommunista újságok megszűntetésére vonatkozó rendeletének érvénytelenítését.
Stresemann beszéde.
A kancellár felszólalt az ülésen. Azzal kezdte,
bogy a jobboldali pártoknak ki kellene adniok
a jelszót, hogy a kormányt ezekben az időkben
nyugodtan kell hagyni és válságot nem szabad
felidézni.
— Annak a reménységemnek adok kifejezést
— mondotta a kancellár —, hogy a koalició
összetart Franciaországgal szemben. Magam is
szivesebben látnám, ha nem volna szükség felhatalmazási törvényre, de önök voitak azok, akik
erre kényszeritettek, amidőn a koalició megalakításakor ellenzésbe mentek az adóknak kérdésében, amelyeket pedig önmaguk is helyeseltek.
Szükségesnsk tartoltam az állami feladatok
végrehajtásába a magántulojdon bevonását, de
nem kell attól tartani, hogy a beavatkozás
veszedelmessé válik a magántulajdonra. A koalíciós politika az egyedüli reálpolitika, amelyet
Németországban követni lehet, ha alkotmányos
alapon akarunk kormányozni.
Ha parlamenti
uton lehetünk urai a helyzetnek, akkor számításba kell venni a birodalmi gyűlés
feloszlatását. Azt hiszem azonban, h gy a terheket, melyeket viselnünk kell, ezzel csak szaporítanánk. A passziv ellenállás abbanhagyásával nem szűnik meg a harc a
Ruhr-vidéken.
Folytatni fogjuk azt az egyesült német nép
ideálizmusával. A R jna-vidék szociá demokrata
lakossága is mindig megállta helyét. Téves állítás, hogy mi közvetlen tárgyalásokat c<ak
Franciaországgal akarunk, Anglia kikapcsolásával. Ismétlem, hogy a jóvátételi kérdés tökéletes

megoldását el sem tudom képzelni egyoldalú
megegyezés alapján. Németország mindig azt
az álláspontot foglalta el, hogy a passziv ellenállás megszűntetése egy oly nagy teljesítmény,
hogy azt a másik részről engedményeknek kell
követniök.
A felhatalmazási törvény.
A birodalmi gyűlés mai ülésében az alkotmány megváltoztatására előirt többséggel hozzájárult eg^ felhatalmazási törvény tervezeiének
előterjesztéséhez.
A felhatalmazási törvény igy szól:
1. A birodalmi kormány felhatalmazást nyer
olyan Intézkedések tételére, melyek pénzügyi,
gazdasági és szociális területen kívánatosak
és sürgősnek látszanak. Ebben a birodalmi alkotmány alapelvétől is eltérhet. A felhatalmazás
nem teljed ki a munkaidő szabályozására, valamint a járadékok, a biztosítottak és a járadékbirtokosok támogatásának korlátozására.
2. Ez a törvény a kihirdetés napján lép
életbe, a jelenlegi birodalmi kormány megváltoztatásával, vagy a kormányok pártpolitikai
összetételének megváltoztatásával azonban legkésőbb 1924 március 31-én hatályát veszti.
»

Egyesültek a szász szocialisták
é s kommuni8ták.
Drezdai jelentés szerint a szocialista és kommunista párt bejelentett egyesülése teljesen
létrejött. A kommunisták a munka- és kultuszminisztériumot töltötték be.
A bányamunka Idejének
meghosszabbítása.
A ruhrvidéki bányatulajdonosok azzal a kéréssel fordultak a munkássághoz, hagy a
munkaidőt 8 és fél órára hosszabbítsák meg.
A bányamunkás szövetségek viszont arra szólították fel tagjukat, hogy a díjszabásban megállapított munkaidőhöz ragaszkodjanak. A birodalmi munkaügyi miniszter most azon fáradozik, hogy elejét vegye a konfliktusnak. Azt javasolta tehát, hogy ezt a kérdést az október
10 én tartandó tárgyalások alkdmával vitassák
meg, addig is a munkaidő egyoldilu módosításától el kell állani.
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A szeparatista mozgalom.
A rajnavidéki szeparatista-mozgolom ezidőszerint még nem öliölt olyan méreteket, miat
ahogy azt Párisban szerették volna. Dorten és
Hatches előadás inak ugyancsak sok hallgatója
volt, de ez a körülmény senkit sem téves7fett
meg A hallgatók, akiknek száma min'e«y 5000,
mindig ugyanazok
és a propagandabizottság
költségére szállítják őket egyik városból a
másikba. A lakosság a mozgalommal szemben
közönyösen viseltetik, egyébként maga Dorten
is állandóan azt hirdeti, hogy a független
rajnai államot a birodalom keretén belül akarják megteremteni. Párisban még azt is hí zik,
hogy a szép iratista-mozgalom nagy aggodalmat
támaszt Berlinben és ez volt egyik főoka annak,
hogy siettek a passziv ellenállás beszüntetését
kihirdetni.
Német nagylparoaok tárgyalása
Degoutte tábornokkal.
A Times brüsszeli tudósítója a ruhrvidéki
nagyiparosoknak Degoutte tábornokkal folytatott tanácskozásáról a következőket jelenti:
Midőn a ruhrvidéki iparosokat megkérdezték
a dologi szolgáltatásokra és az adók, fő'eg a
szénadók fizetésére vonatkozó nézeteikről, a
nagyiparosak nem utasították el az adózás alapelvét, azonban kifogásolták a tulmagas adókulcsot. Kijelentették, hogy nem kötelezhetik magukat a szállításoknak újból való megkezdísére anélkül, hogy ne kapnAnik biztosítékot a
német kormánytól a szállítások megfizetésére.
Bizonyos Brüsszelből nyert felvilágosítások után
megegyezésre van kilátás, mert a szállításoknak újból való megkezdésével szemben megengedik az iparosoknak, hogy termelésüknek
bizonyos részét saját számlájukra eladtiassák,
ha az erre eső adókat megfizetik.
Párisi távirat megállapítja, hogy
Stinnes,
Vögler és Felsen német nagyiparosok tárgya ásokit folytattak Stögaut tábornokkal, a megszállóseregek főparancsnokával, sőt erre a tárgyalásra állítólag Stresemann kancellártól h<tározott utasítást kaptak. A Montagspost e.zet
szemben megállapítja, hogy mind«ét állítás téves. A birodalmi kancellár nem fogadta a nevezett iparosokat és nem is adott nekik megbízásokat, a nevezett nagyiparosok tehát stjat
felelősségükre tárgyaltak.
Párisból érkezett hirek szerint
Degoutta
tábornok és a német nagyiparosok közt a tárgyalások kedvezően alakulnak. Degoutta tábornok nincs felhatalmazva arra, hogy önállóan
határozzon.
Poincaré ujabb németellenea beszédei.
Két francia emléket is avatott fel tegnap
Poincaré miniszterelnök két beszéddel. Az egyiket
Pierrtfittesur Aire- ben, a másikat Lignyen-Barriosban tartotta. Ez a második beszéd terjedelemre
nézve jelentékenyen felü'multa az előbbit. Többek között ezeket mondMta:
— Egy héttel ezelőtt Düsseldorfban kb.
30 000 polgár a helyi autonómia mellett tünretett. Egyszerre csak égy csapat német rendőr
rohant ki a kaszárnyából és vakon lövöldözött.
Háromnegyed óra multán az úgynevezett zöld
rendőrség tüzelt minden ok nélkül egy csoport
rajnai tüntetőre. Tehát rövid idő alatt annak a
német tartományi elnöknek az utasítása szerint,
akit mi elmozdítottunk és kiutasítottunk, de aki
Barmenből még tovább osztogatja parancsait,
több mint kétszáz embert öltek és sebesítettek
meg Düsseldorfbin és mindjárt azután a német
kormány nem átallotta az egész világban szétkürtö ni egy feltűnést keltő proklamációt, pellengére állítva bennünket gyilkosságokért, amelyeket valójában ö maga követett el. A mi
csapataink mindig csak védekezésből lövöldöztek.
A mi haditörvényszékeink 17 halálos ítéletet
hoztak, de egyetlen egyet sem hallottak végre.
A francia katonák voliak azok, akik a német
rendőrséget a felbőszült tömeg haragja elöl
megvédelmezték.
A tragikus események utin
három napra kitört a német kormányválság. A
cselszövő német kormány ezért a politikai bonyodalmakért is a francia kormányt okolja.
Bárki kerüljön is kormányra
Németországban,
nekünk semmi okunk sincsen arra, hogy eltérjünk eddigi utainktól. Következetesek leszünk,
nem fogunk megszűnni kézzelfogható garanciákat követelni. Remélem, hogy szövetségeseink,
akik viselkedésünket még mindig nem helyeslik,
jobb belátásra fognak jutni. Nagy eredmény az
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a barátságos és meghitt tanácskozás, amely
legutóbb köztem és Baldwin miniszterelnök
között végbement és remélhetőleg lovább fog
folyni. A franciák sokkal több emberéletet
áldoztak, mint szövetségeseink, sokkal több
lakóházat és gyárépületet vesztett Franciaország,

mint Anglia. Fanciaországban mindig lesznek
emberek, akik nem fogják a szájukat befogni
és nem teszik ölbe a kezüket mindaddig, amig
Németország az utolsó nyomást is el nem
tünteti tiz francia departemenlban a maga
pusztításainak.

A királyhalmi bérlők i s m é t k ö
(A Szeged tudósítójától.) A nagymarostői föld- t földön szőlőt termelnek a bérlők, a szőlő pedig
árverés körül támasztott felfordulás ugy-ahogy j még a búzánál is értékesebb és jobban jöveelcsendesedett már, a város tanácsa minden delmező termény. A tanác? tehát szőlővalutára
méltánylást érdemlő kívánságot teljesített, az is áttérhetett volna, de véleményünk szerint
egyéni sérelmeket orvosolta és igy komoly ki- megmaradhatott vo'na a buzavalutában is, hiszen
fogással már senki sem állhat elő. Újszeged a bérlők úgysem búzában, hanem a buza pénzföltüzelt lakossága is megnyugodott, azok, akik értékében fizetik és fizették a földbéreket.
az anyavárostól való hűtlen elszakadás mellett
Senki sem kételkedett abban, hogy a királyagitáltak, ma már nem igen találnak komoly halmi földbérlők — lehelnek vagy hatszázan —
hallgatóra; egyszóval Újszegeden ismét helyre- örömmel veszik tudomásul a tanács
méltányos
állt a mesterségesen megzavart békesség.
határozatait és senki sem akad közöttük,
aki
Ugy látszik azonban, hogy va'ami titokzatos felbátorodva a tanács túlzott engedékenységén,
irdektársoság dolgozik a város bérföldjein, mert ujabb követelésekkel áll elő. Azonban nem igy
alig sikerül az egyik részen támasztott békét- történt. Rövid ideig tartó csend után ismét
lenséget elcsisitani, az elégedetlenség egy másik aktuálissá vált a királyhalmi bérföldek ügye. A
bérföldtömbön üti fel a fejét és a tünetek el- hatszáz bérlő közül nagyon sokan befizették
árulják, hogy mesterségesen támasztott mozga- már a most esedékes félévi redukált haszonbért,
lomról van szó. Legújabban a város Király- de sokan még nem is jelentkeztek a főpénztárhalom melleit elterülő bérföldjeiről érkeznek a nál. Ugy látszik, hogy az a titokzatos érdektársaság, amelynek talán anyagi előnyt jelent
nyugtalankodás hirei.
földbérredukció
iránti
mozgalom,
Annak idején megirta a Szeged, hogy a vá- minden
ismét
akcióba
lépet'.
A
bérlők,
akik
ros tanácsa a földhászonbérekre vonatkozó feormányrende'et értelmében husz százalékkal
le- elsö pillanatban bizonyára örömmel fogadták
szállította a királyhalmi földek bérösszegét. A a tinácí engedéíényigének nem is remélt
bár redukcióra az a méltánylást érdemlő körül- mértékét, készséggel bedőlnek minden olyan
mény ado't oko*, hogy a királyhalmi állomás a agitáciőnak, amely további kedvezmények elszabadkai vasútvonallal együtt szerb impérium érésével kecsegteti őket, mert hiszen a kevés
alá került és igy a város királyhalmi bérlői bérnél föltétlenül jobb még kevesebb bért fielvesztették a szabadkai piaccal együtt termé- zetnit. Elhiszik az ügyes agitátoroknak azt is,
nyeik értékesítésének legkényelmesebb lehető- hogy minden követelésük jogos, tehát elhaségét. Ez pedig kétségtelenül a bérföldek érté- lasztják a bérfizetést és követelnek. Követelékének csökkenését vonta maga u'án. A tanác;, süknek, amelynek birs rendszerint tolmács utelég méltányosan, husz százalékra becsülte ezt ján jut a város hatóságának tudomásán, azzal
az értékcsökkenést és igy a földbárrendelet ér- a fenyegetéssel sdn?k nyomatékot, hogy abban
telmében a béreket is husz százalékkal redu- az esetben, ha a város hatóságánál nem találkálta. Ugyancsak a földbérrendelet érteimében nának meghallgatásra, a jöldbirtokrendező bíróorvoslásért és egy szakértő
elhatározta a tanács azt is, hogy a homokföldek sághoz fordulnak
bérének megállapításánál a jelenleg ét vényben kiküldését kérik.
lévő buzavalutáról
áttér
a
rozsvalutára,
A királyhalmi bérlők körében lámafeztoft mozmert a homokfőldeken nem buza, hanem rozs galom ügyében kérdést intéztünk a polgára főtermény. Ez a kedvezmény még a méltá- mesterhez, aki a következőket mondotta:
nyosság határait is meghaladja, mert hiszen a
— A tanács minden jogos kívánságot kiföldbérrendelet nem kötelezi te'jes határozott- elégített már, további jogos ktvínsígokról nem
sággal a várost a rozs valuta bevezetésére, csu- ; lehet beszélni. A földbirtokrendező bírósággal
pán annyit mond, hogy a földbéreket lehetőleg való fenyegetésektől nem íj dünk meg, sőt a
a kérdéses fö'd főterményében kell megállapí- bérlőkkei kötött és érvényben lévő bérleti szertani. A homokon a buza tényleg nem terem ződé* aiapján pM indítunk minden olyan bérlő
meg, ami azonban nem jelenti azt, hogy rozsot ellen, aki nem fizeti be határidőig a kellőképen
termelnek raj'a. Számottevő nagysígu homok
redukált jöldbért.
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a kisántánt politikai tájékozódásában".
A Secolo félhivatalos kommünikében az' irja,
hogy Pasics és Mussolini találkozása hí létrejön, nemcsak a fiumei kérdés mego'dását fogja
jelenteni, hanem egészen uj érát Európa politikájában, jelesül Olaszország és
fugoszlávia
viszonyában, a kisántánt politikai tájékozódásában és az egész balkáni politikájában.
— A kormányzó kőrútja. Horthy Mklós
kormányzó ma reggel Tállyára érkezett, hogy
részt vegyen a nagyközség d szgyülésén és
ünnepélyén, amelyen báró Maillott Nándor által föbján ott vitézi telekre vitéz Bárczy Miklós
főhadnagyot beiktatják. A kormányzót lelkesen
ünnepelték. A kormányzó őfőméltósága T-tllyáról Tarcal fe'é folytatta útját, ahova délután 3
óra 10 perckor érkezett meg Itt Izsépi Zoltán
főszolgabíró üdvözölte. A kormányzó este folytatta útját Sárospatak felé, ahová holnap reggel
érkezik meg.
— József főherceg fiának eljegyzése. Hivatalosan jelentik: József főherceg, Józsel főherceg idisebbik fia eljegyezte Anna szász királyi hercegnőt, Frigyes Ákos szász király lányát.
— A Meteorologiai Intézet időprognózisa:
Átmenetileg enyhébb idő várható, sok helyült
esd vei.

— Hegedűs Loránd állapota javu 1 . Az
idegbeteg Hegedűs Loránd volt
pénzügyminiszter állapota javul. Szó vart arról, hogy a
beteget Berlin mellől Ausztriába szállítaná családja, ahol szintén szanatóriumban győg/kezeltetné.
— Felfedeztek egy XVI. századbeli m a g y a r
iskoladrámát. Az akadémia I. osztá'ya hétfőn
délután felolvasó ülést tartott, melynek első
pontja Zlinszky Aladár székfoglalója vo!t az
eufémizmusról. A székfoglaló után Ferenczi
Zo'tán rendkivüli érdekes m.=gyar nyomtatvány
fölfedezéséről számolt be. Dr. Krüger, a gothai
könyvtár igazgatója a könyvtár sok gyüjtökötetének regisztrálásánál egy magyar könyvre bukkant, «mely felől felvilágosítást kért Ferenczi
Zoltántól, aki megállapította, hogy Bornemissza
Péternek 1586 ban megjelent, eddig csak két kis
részletből ismert Elektrájáról van szó. For.nc i
kérésire Ktü^er elkii d e a könyvet, melyet Ftírenczi a hétfői ülésen be is mutatott. Ez az
Elektra nem hü fordítása az eredeti tragédiának, hanem teljes átalakítása, szövegbáli hozzáadásokkal. Bornemissza iskoladrámát c inált,
melv minden valószínűség szerint előadásra is
kerül.
— A szegényházi ápoltak nyári r u h á j a .
A tanács a szegényházi ápoltak nyári ruhakészletének kiegészítésére négyszáz méter vásznai
rendelt meg nyolcmillió koronáért.
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— A katholikus tanáregyesület sérelmet
lát a Ferenc József-intézet vezetőállásának
betöltésében. A Katholikus Középiskolai Tanáregyesület hétfőn délután tartotta közgyűlését a
budapesti Katholikus Körben. Bittér Illés elnök
megnyitójában beszámolt a katholikus tanárképző ügyének jelenlegi állásáról. Az indítványok során Hudyma Emii a Ferenc Józsefnevelőintézet vezető állásának betöltésére vonatkozó indítványát visszavonta és a közgyűlés elfogadta az igazgatóválasztmány javaslatát, amely
szerint sajnálattal veszi tudomásul a Ferenc
fózsej nevelőintézet vezető állásának betöltésekor szenvedett sérelmei és ama reményének ad
kifejezést, hogy illetékes helyen megértik a
tanárság panaszát és a jövőben tekintettel lesznek jogos kívánságaikra. . Elfogadták továbbá
dr. L?chner Tibornak azt az indítványát, melyben tiltakozik ama hiedelen ellen, mintha a
tanárság állásfoglalását a státusrendezés miatt
változtatta volna meg. A közgyűlés tisztújítással
ért véget.
— Htlálozáa. Szarvas Dávid, az elmúlt idők
egyik tekintélyes kereskedője, vasárnapra virradóra, rövid szenvedés után, 76 éves korában
elhaláhzott. Az elhutytban Szarvas J. józsef
és Szarvas Sándor kereskedik az édes apjukat
gyászolják.
— K G L F O L D . Mint a Times jelenti, a birodalmi
konferencia hétfőn délelőtt kezdte meg ülésé 1 . Ezen az
ülésen a dominiumok miniszterelnökeinek alkalmuk lesz
arra, hogy Cursonnak a külügyekben tett kijelentéseit
megvitassák. — Newyorkban
két gyémántcsempésző
brooklyni kereskedőnő letartóztatásuk alkalmával kijelentették, hogy olyan nagy mértékű csempészszervezetnek jöttek nyomára, amelynek szálai messze országokon
elnyúlnak, ugy hogy több letartóztatás várható Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban és több més
európai államban. Az őrizetba vett asszonyoknál mintegy 60.000 dollár értékű gyémántot találtak - A német birodalmi törvényszék
büntető tanácsa hétfőn ötnapos tárgyalás után befejezte Kowalszky
Berger volt
német védőrségi tisztnek és utóbb lengyel hadnagynak,
valamint 12 britt társának kémkedési pőrét, miután
Kowalszky részletes vallomást tett, amely bűntársainak
letartóztatására vezetett, csak • öt évi fogházra Ítélték.
Bűntársai, akik részben súlyos betöréseket is követtek
el, hogy a megszerzendő anyag birtokába jussanak,
három-nyolc évig terjedő fogházbüntetésre és öt évig
terjedő becsületvesztésre Ítélte. — A varsói rendőrség
tegnap egy titkos kommunista szervezetet fedezett fel
és mintegy husz embert letartóztatot. A titkos szervezkedés székhelye a Keciscke féle könyvkereskedés volt.
A könyvkereskedés helyiségét hivatalosan lezárták. —
Erzsébet görög királyné tegnap Belgrádba érkezett,
hogy a trónörökös október hó 2oán megtartandó keresztelőjén részt vegyen. A királynét az állomáson a
szerb király, Arzén herceg, a miniszterek, a görög
követ és a követség tagjai, valamint a román követ
fogadták. — A belgrádi lapok szerint a miniszterelnök
és Mussolini olasz miniszterelnök közötti találkozást
elhalasztották. — Athénből jelentik, hogy B«tsaris ezredest, aki a görög-albán határ rendezésére kiküldött
szövetségközi bizottság tagja volt és akit az olaszok
Tellini tábornok meggyilkolásával gyanúsítanak, buka
resti katonai attasévá nevezték ki. — A spanyol királyi
pár olaszországi utazását a politikai események következtében tavaszra halasztották el.

— Felemelték az államizámviteltani vizsga
diját. A pénzügyminiszter az államszámvlelfsni államvizsga diját 9000 koronában állapította meg.
— Migállapiiották a kedvezményes földek
bérét. A hétfői tanácsülésen megállapi otta a
tanács a kedvezményes föid.k évi haszonbérét,
méí: p:dig a Vasutasok Házépítő Szövetkezete
által bérelt 72 holdét ho!dankint három, a
MOVE 31 holdjának bérét holdankint kettő és
végül az „Otthon" kiskertbérletének holdankinti
bérét egy métermázsa búzában.
— Főigazgatók k i k ü l d ő i é a f e l e k e z e t i közép
iskolák l i t o g a t á i á r a A vallás- és közoktatásügyi
miniszter az autonom felekezeti középiskolák meglátogatásával s azokban az állami főfelügyelet gyakorlásával az 1923 - 2 4 . tanévre megbízta a tiszántúli ref.
egyházkerületben a békési főgimnáziumhoz dr. Lippay
György szegedi főigazgatót, a debreceni főgimnázium
és leánygimnáziumhoz, valamint a hajduböszörméryi,
hajdúnánási, karcagi, kisújszállási, mezőtúri főgimnáziumokhoz Adi Lajos debreceni főigazgatót, a hódmezővásárhelyi főgimnáziumhoz dr. Lippay György szegedi főigazgatót, az aszódi főgimnáziumhoz Gaál Mó
zes budapestvidéki főigazgatót, a békéscsabai főgimnáziumhoz dr. Lippay György szegedi főigazgatót, a
budapesti főgimnáziumhoz dr. Pintér Jenő budapesti
főigazgatót, a szarvasi főgimnáziumhoz dr. Lippay
György szegedi főigazgatót, a tiszai ág. ev. egyházkerületben a nyíregyházai főgimnázium és leánygimnáziumhoz Adi Lajos debreceni főigazgatót.

— Tűz a budapesti f l a g g e n m a c h e r - s ö r gyárban. A Budapesten levő Haggenmacherféle sörgyárban vasárnap este tüz ütött ki, amelye' a tűzoltók egy órai kemény munka u!án
eloltottak A kár jeleníékeny.
óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. m

Szeged, 1923 október 9.

SZEGED
— Az egyetem megnyitó ünnepélye. Igen
szépszámú közönség előtt folyt le vasárnap a
Ferenc József-Tudományegyetem évnyitó ünnepélye. Dr. Pfeiffer Péter lelépő rektor szépei
megkonstruált beszédben ismertette a tudományegyetem ötvenkettedik tanévének történetét.
Rámutatott arra, hogy az egyetem iotézrnényeif
milyen válságos helyzetbe sodorta a magyar
korona értékének leromlása. Az egyetem állandó
jellegének megőrzés: érdekében az állam, a
város és a társadalom á'dazatkésiségére van
szükség. Dr. Veszprémy Dezső, az egyetem uj
rektora olvasta föl ezután a fejtek regenerálódásáról szóló értekezését. Az ünnepség a
Hininusf éneklésével ért vígét.
— Lloyd George — tiszteletbeli szluindián.
Lloyd Georget amerikai utjiban különös kitüntetés érte. A sziuíndiánok törzse tiszteletbeli
tagiának választotta A díszoklevelet október
15-én adja át a törzs küldö.tsége Minea-Poliszban a nagy angol politikusnak, aki azon a napon érkezik oda.
— tia a betörőt honvágy fogja e l . . . A
budapesti főkapitányságot értesítették, hogy
Simon Pál noforius betörő, ak:t a ható'ágok
évek óta keresnek, Budapestre érkezett és Angyalfölden bujkál. A detektívek megindították a
nyomozást és megállapították, hogy Simon a
Gömb-utcában lakik, szeretőjénél. Tegnap este
egy egész detektívcsapatot küldtek ki a veszélyes gonosztevő elfogatására. A szeretőjét árlalmatlanná tették, majd lesben áll ak a detektívek
a kapunál és várták, mig a betörő megérkezik.
Nemsokára meg is érkezett ekkor a detektívek
eléje állo'tak és igazoltatták. Simon az első
pillanatban megugrott és mint a nyúl futni
kezdett. Jó ideig tirtott a hajsza, mig végre
sikerű t elfogni. Ekkor megfordult és revolverével a detektívek felé lőtt. Második lövésre azonban már nem volt ideje, mert a revolverét elvették tö.'e és megkötözve bevitték a főkapitányságra. A yalhtás során részletesen beismert
mindent és elmondotta, hogy a kommün alatt
terrorista volt, majd utána román és cseh megszál ott terüle re szökött, ahil egyre más-a követte el a betöréseket. Nemrégiben azonban
honvágy fogta el és ezért tért haza. Letartóztatták és bünlajVromának összeállításához fogtak hozzá.
— EtkQvő a fogházban. Szokatlan esemény
színhelye volt hétfőn délután a budapesti kir.
ügyésziéi Markó-utcai fogházának komor épülete. A két hónapja letartóztatásban lévő R. T.
nevü binkhívatalnok házasságot kötött a fogházban menyasszonyával, K. M-el. A menyasszony félkettökor érkezett meg a fogház irodáját) i, ahol megjelent az V. ker. anyakönyvezető is. Két óra előtt pár perccel fegyveres őr
levezette cellájából a fogház irodájába a vőlegényt, aki fekete szalonruhában, fjhír nyakkendővel, lakkcipőben, kezébe,i cso'iorra), menyasszonyával az anyakönyvvezető elé állott. A
házasság megáötése után, amikor az anyakönyvvezető bolJog házaséletet kivánt az ifjú pácnak,
Kovácj Péter odalépett a vőlegénybe* és eng:délyt adott neki arra. hogy fél óráig beszélgessen a feleségével. A fél óra letelte után a férjit
visszavezette az ér a cellájába.
Clmtáblák Jónásnál, Polgár-u. 8. Tel. 17 02.
V i l l a m o s anyagok Deutschnét, Kállay Albert-u. 1. 615
Kállay dr. Joglaaeininárinina P a l l a v i c i n i - n k a
S alatt f o g a d e g é s z n a o T e l e f o n 80.
m

Tc,cfon

Pénztár 582.

Belvárosi Mozi
Kedden, október hé 9-én

A D E L E I N E.

Drámai játék 6 felvonásban.
Főszerepben: RIA J E N D E .
Azonkívül:

Őrjöngő Hollandi.
Amerikai vígjáték 2 felvonásban.

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

Uj p a p i r k e r e s k e d é s l
PAPIR ÉS ÍRÓSZEREIT LEGOLCSÓBBAN

CSNNADI IMRE

PAPIRKERESKEDÉSÉBEN SZEREZHETI BE.
KELLEMES, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁSI

T a k a r é k t á r - u t c a 8, uj Csongrádi-palota.

A katolikus nagygyűlés.
A XV. országos katolikus nagygyűlés II-ik
nyilvános ülése hétfőn délután 4 órakor a fővárosi Vigadóban volt. Az ülésen Zichy János gróf,
ajKatolikus Szövetség elnöke elnökölt. Első szónok Károlyi József gróf volt, aki azt fejlegett
hogy mit vesz'ett az egyetemes katolikus egyház Szent István nagy Magyarországának összeomlása által. Következő szónok dr. Strommer
Vikiorin, a pannonhalmi bencés főmonostor perjele, aki az ifjúság vallásos neveléséről beszélt.
Indítványozza, hogy az egyetemi ifjúság lelki
gondozására és vallásos nevelésére nagyobb
gond fordittassék. Fille Ernő, a Szent Imre-kör
tisztikarának tagja az ifjúság üdvözletét tolmácsolta a nagygyűlésnek. Ezután dr. Czettler Jenő
nemzetgyűlési képviselő, egyetemi tanár tartott
'előadást A katolicizmus és az agrárkérdés címen.
A mindennapi kenyér a tisztességes megélhetés
középkori keresztény ideálja mellett tör lándzsái,
mint amelv magában foglalja sz igazi szocializmust. Utolsó szónok Haller htván vol», aki
a katolikusok gazdasági helyzeté/el foglalkozol!
Magyarországon.
Csernoch J ínos hercegprímás a magyarországi püspDki kart ottóber 11 -én, szerdán
déletött 10 órára a szokásos őszi konferenciájára
összehívta budai palotáj£ba. A püspöki karnak
a katolikus nagygyűlés alkalmával a fővárosban időjő tagjai mindannyian megjelentek a
konferencián, amely a püspöki karnak szokásos
őszi tanácskozása.
— Mndách-ünnep a Tudományos Akadémián. A Mtgyar Tudományos Akadémia vasárnap délelőtt ^artotta ülését halhatatlan emlékű
tagja: Madich Imre srüietésének 100 éves
f ordulója alkalmával. Négyessy László tartott
e'őidást Madách I nre költészetéről. Ezután az
elnök néhány Sióval köszönetet mo idolt a
hallgatóság megjelenéséért és az ülést bezárta.
I. Bárd Piroska zenemükereskedő értesiti
nagyb esü vevöközönségét, hogy e hő 15 én
zenemükereskedése megszűnik és a raktáron
levő kot ákat kiárusítja.
V í z v e z e t é k é t Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. 32
Villanyát javíttassa Zavizánál. Telefon 11—94. 748

A Belvárosi Moziban
az előadásokat
a m. kir. honvéd gyalogezred

16 tag&i z e n e k a r a
kiséri.

CIPŐÁRUHÁZ

SZEGED, Kelemen-utca 12.
Mielőtt cipőszükségletét
beszerzi,kérjük áras kirakatainkat megtekinteni

Gpiitet a Uuflnzi aratta mml:
Női posztócipő bőrboritással

56.000 K

60.000

Női box, magas fűzőscipő .
»
Női chewro fűzőscipő lack
nnn
caplival, francia forma . . ' U . U U U W
Női Goodyear lack ffizőa- q a n n n
cipő 35 - 3 7 nagyságban . Ö U . U U U n
Női shymmi cipő, alacsony
finn
sarki!
.
.
.
.
/Ü.UUU
sarkú
Férf box
fűzőscipő

— A volt ébredő vádjai az Ébredőkellen.
Az Ébredő Magyarok Egyesületéből 1921-ben
kivált az egyesület egyik legagilisabb tagja,
Bdrdossi Gyula, aki azután a vádak egész özönét zúdította az Ébredő Magyarok Egyesülete
ellen. Igy 1921 október 13 án nUj
Nemzedékben azt irja, hogy valóságos orgiák folynak az
egyesület Sörház-utcai helyiségeiben. A támadásra Turcsányi ügyvezető-igazgató felelt. Bárdossi pedig újból megismételte e cikkében tett
állításai!, Augiász istállójához hasonlítván az
Ébredő Magyarok Egyesületét. A két cikk miatt
a z ÉME vezetősége nevében Turcsányi Egon
ügyvezető-igazgató ssjtópert indítót! Bárdoasi
ellen, akit azonban a biróság most felmentett.
— K v á r o s i napidíjaaok i s m é t h a v o n t a kapják
f i z e t é s ü k e t . Október elsején, mint ismeretes, a város
napidíjas alkalmazottai csak félhónapi fizetésüket kapták meg, mert a tanács ugy határozott, hogy ezentúl
elsején és tizenötödikén kapnak fizetést. Az egész hónapra járó napidíj is kevés, a félhavi gázsi pétiig
majdnem semmi és így érthető, hogy a napidijasok
körében erős méltatlankodás támadt a tanács határozata miatt. A tanács a napidijasok ^érelmével hétfőn
foglalkozott és elhatározta, hogy megsemmisíti előbbi
határozatát és ezentúl ismét havonta utalja ki a napidíjasok járandóságát.

— Veszedelmes betörőt fogtak el Budapesten. A budapesti rendőrségre szinte napnap u'án érkezek jelentések betörésekről,
amelynek tettese Ferenc Dénes 23 éves ro/ott
mullu műszerész, akit a Rottenbiller-uleában
sikerült is elfogni a rendőrségnek. A betörő
elfogatása azért ment olyan nehezen, mert
Budapesten bejele ilett lakása nem volt és lakóhelyét éjszakáról éjszakára vá'toz'atfa. A rendőrség hétfőn d ilelőtt megkezdte kihal'gatását.
A betörő 200 millióra becsüli a lakóházakből
elvitt ékszert, ezü stöt, ru lanemüt és fehérneműt,
aronban a detektívek az eddigi megállapítás
szerint legalább is 400- millióra becsülik ezeket
a károka'. A rendőrség tovább folytatja kihallgatását, mert a jilek szerint lega'á^b 30-^-40
betörést követett el.
— Százmilliós csalás. Krausz Ddzső és társa
budapesti tőzsdebizományos cé? hitelezési csalás miatt feljelentést tett Löwi Zsigmond erzsébeti Ivi cipész ellen, aki a „tőzsdebizományos
céget 100 millió koronával megkárosította és
ezzel a cég inzolvenciáját idézte e ő . Lflwl szeptember 11-án 25, majd 50 dsrab Magyar ü t e l
részvényt vásá-olt. Kijelentette, hogv neki saját
háza és cipőgyára
van, amelyben
100
munkás dolgozik. Szeptember 19 iki kasszanapra azoiban
a 75 darab hitelbe vásárolt résívínyf nen Itylta á venni, mert
nem volt pínze. A cég, miután nem egyezményes, kereskedő, nem tudta átvenni a részvényeket és igy az időközben felmerülő nagy árdifferencia a céget terhelte. A tőzsdebizományoi
cég a főkapitányság©i bűnvádi feljelentést .tett
íAwi ellen. A deteklivek megállapították, hogy
Löw'nek nincs cipőgyára, csak egy cipőmilhílye, ahol két munkás dolgozik. Vall© nása
során eimondo ta, hogy a 75 darab részvényt
spekulác'óbót vásárolta és az egész hitelezési
csalást előre megfontolva követte el. Tudta,
hogy áresés esetén nem tudja a papírokat megfizetni. A c>aló cipészt őrizetbe helyezték a főkapitányságon.
R o s t á s L n j o s b a n k ü z l e t e (Telefon 11-31)
Feketesas utca 11. szám (városi bérház, mögöü)
kosz'pénzt értékpapír fedezet el legelőnyösebb feltételekkel vállal, úgyszintén tőzsdei megbízásokat.

Tdcfon:

Korzó Mozi

Igazg. 11-85.
'

Telefon

~

Pénztár 455.

Kedden, október hó 9 én

Mértföld kövek.

70.000 K

Eduárd Knoblauch életképe 6 felvonásban.
Főszerepben: LEWIS STONE.
Egyidejűleg:

Vidékre csakis a pénz előzetes

Ham, az árvízi hajós.

beküldése mellett

szállitunk.

Kiváló amerikai burleszk 2 felvonásban.

O
AA
oco

Meg nem felelés
cj

Előadások

esetén a

pénzt visszaadjuk.

FIGYELEM!

C3

Petykó Károly di vatszücsiizlete
Kelemen-utca 7.

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

szőrmejavitást és átalakítást.

m

UJ

k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.

FIGYELEM!

ÍRÓGÉPEK

legjutányosabban kaphatók

K e l e m e n Mártonnál, Kárász-uca 16 szám,
Dugonics tér sarok.
s?,
Telefon 13—22.
ÍRÓGÉP javítása és jókarbantartási vállalata.

SZEGED

Szeged, 1923 október 10.

A szinház heti műsora:
£ Kedd: Trónörökös, dráma. B. 5. sz.
Szerda: Leányvásár, operett. A. 5. sz.
Csütörtök: Bajadér, operett. B. 6. sz.
Péntek: Pillangó főhadnagy.
Szombat: Faust, opera. Szende Fereac vendégfelléptével. Bérletszünet.
Vasárnap délután: Az ördög mátkája, nép3zinn»0. —
Este: Aranymadár, operett. Bérletszünet.

A trónörökös.
— Bemutató

előadás. —

Vajda Ernő a színpadnak csak technikusa,
de nem poétája. A témája megválasztásában
nem igen válogatós és amit mond és ahogyan
mondja, azzal az elméket nem foglalkoztatja,
csak a tenyereket hozza aktivitásba. Ismeri a
színpadot, a színpadi technika fortélyait, a
megcsinálás módját és hogyanját és ismeri a
mai közízlést is és ehhez alkalmazkodva irja
gyors egymásutánban keletkező darabjait, amelyekben a technikai készség inkább domiRál,
mint a választékos Ízléssel válogatott tárgy,
vagy annak művészi irányú feldolgozása. Keresi
az alkalmat a hatásos jelenetekre és ezeket
rendszerint a felvonások végén helyezi el, hogy
a siker, ha máskép nem lehetséges, külső hatásban jelentkezzék.
Udvari légkörben játszik A trónörökös cimü
drámája, amelynek keretében bemutatja az udvari élet fondorlatait és azt a szerelmet, ami
kivül esik a törvényesség keretein, ami összeütközést idéz eiö a császár apa és a trónörökös fia között és aminek halál a vége. Nem kell
mondanunk se, az olvasó sejti, hogy a szerző
a mayerlingi véres drámát irta meg a színjátékában. És megírta száraz tárgyilagossággal,
szinte fotografikus hűséggel, a szentimentális
romantika minden sallangjával.
Az újdonság érdekelte a közönséget és figyelemmel, sőt némi izgalommal figyelte a színpadon történteket és még sajnálatot is érzett a
trónörökös halálos végű szerelmi históriáján.
És tapsolt, többször nyilt színen is és a taps
ezúttal a színjátszóknak szóló t, akik teljes
erővel és akarással szo gálták a szerzőt és hatásra bazirozott darabját. A színjátszók ezúttal
{ölibe kereked ek a színpadi technikusnak és a
siker java része őket illeti. Elsősorban Komáromi Rózsit, aki a trónörökös metreszének egész
egyéniségét teljesen és tisztán világítva mutatta
meg. Rubinyi Tibor, a címszerepben, a szerelmes férfi vágyakozásának, mindennel leszámoló
elhatározásának adott ha-ározott hangot és ügyesen ábrázolta Klenovics György a trón fényét
féltő császár apát. A darab epizód szerepeit
Baán Klári, Gulyás Menyhért és Szabó István
személyesítenék.
A szinpad képe, beállítása gondosságot árult el.
* . H a r m ó n i a " h a n g v e r s e n y e i : Nov. 3. Ferrari
Albertina olasz hegedümüvésznő; nov. 24. Bartók Béla
zongoraművész; nov. 29. Bokor Judith cettomüvésznő ;
dec. 15. Jadlowker Hermann kamaraénekes. 4 h a n g .
v e r a e n y r e é r v é n y e s b é r l e t j e g y e k 8 - 3 2 . o o o kor.
már válthatók a Belvárosi Mozi elővételi pénztáránál.
* F i g y e l m e z t e t é s i A Filharmonikus hangversenyek
mindenkor v a a á r n a p d. e, •/«' 1 —1 • 1 tartatnak Bérletjegyek okt. 15-ig lo—25.ooo kor. a Belvárosi Mozi
irodájában.
Ne fektesse
vagyonát
aranyba
kamatozatlanul, mikor jegyezhet

8 %-kal kamatozó
dollárkölcsön-kötvényt.
Befizetés a Devizaközpont hivatalos árfolyamán történik. Kamat félévenkint effektív dollárban
fizetve.
A kötvények 50 dollár névértéktől felfelé

jegyezhetők

a Szegedi Kézmiivesbanknál.

Varga Mihály J S á . Szeged
Teléfon 469.

^

Hradl-ulca 4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló gufirl áron kapható.

385000 dollárkölcsön a Lovaregyletnek
az uj pesti versenypálya felépítésére.
Az uj pesti versenypálya most már végérvényesen megvalósul. Csekonics Gyula gróf, a
Magyar Lovaregylet elnöke, hónapok óta érlelte döntésre a nagyfontosságú kérdést. Az
u j pálya tribünépitkezésére beérkerkezett ajánlatokkal behatóan foglalkozott a Lovaregylet
igazgatósága é s választmánya is, mig az ajánlatok közül a nagy többség a dollárkölcsönalapon tett ajánlatot fogadta el, amelyet a
pénzügyi körökben jónevü Bauer Aladár szervezett meg Tibor Róbert bankigazgató utján.
Eszerint most már egészen bizonyos, hogy
rövidesen hozzá is kezdenek az uj pálya tribünjeinek megépítéséhez és a jövő esztendő
nyarán megvalósul a sportközönségnek az a
vágya is, hogy világvárosi milliőben áldozhasson sportszeretetének.

A kölcsön nyújtása kötvényalapon történik
és a Magyar Lovaregylet 26 év alatt törleszti
vissza ezt a tekintélyes összeget, melynek
biztosítására jelzálogul leköti eddigi nagy budapesti pályáját, valamint budapesti bérházaiL
A kölcsön évi 8 százalékot hoz dollárokban
é s mint értesülünk, azok, akik jegyezni fogják,
nagy kedvezményt kapnak, amennyiben magyar koronában, még pedig a hivatalos devizaközponti árfolyamon fizethetik be az öszszeget. Igy tehát tulajdonképen valorizált
tőkeelhelyezésre kínálkozik alkalom azoknak,
akik ilyen alapon kívánják tőkéiket gyümölcsöztetni. Erre a kölcsönre előjegyzéseket
elfogad és bővebb felvilágosításokkal szolgál
a Szegedi Forgalmi Bank R.-T.

TŐZSDE

Telefon
185ooo,
Temesi sör 90000,
Pannónia
23ooo, Török 5?ooo, Turul
, Pamut 270003,
Unió szinház 27000, Vm. mezőgazd. 16750, Vasm. Vili.
5004)0, Vili. Pezsgő 55000, Zagyvapálfai 58ooo, Mezőgazd. 1505000, Klein és Fia 17030, Altalános Faip.
(Merk) 17000, Fiumei cserző 18ooo, Egy. Fa 38000,
Foreszta
, Fornérgyái
, Guttmann 650000,
Hazai Fa 185000, Kőrösbányai 225oo, Kronberger
225oo, Lignum Tröst 117ooo, Erdő 14750, Magyar
Lloyd
140000,
Malomsoky
18000.
Nemzeti Fa
25oooo, ' Neuschl.-Licht.
16000,
Ujófa
54GOOO,
Orsz.
Fa
, Rézbányai
208000, Szlavónia
93000,
Union des Usine 2350000, Viktória
but.
29500, Zabolai 154ooo, Zentai és rosk. 200000,
Honi fa 30000, Magvar Amer. fa 36ooo, Adria
525000,
Atlantica 76000, Levante 275000,
Bur
25000, Miskolci 39000, Trust 143000, Békéscsabai góc
60000, Szegedi Kender 65oooo, Diana 13000, Krausz
szesz 70000, Kunossy 30000, Nova 152000, M.-Német
30000, Tőrökszentmiklós 50000, Cinner Szalámi 13500,
MFTR 425000, Interrexim 65000, Mezőh. cuk. 3V7000,
Lloyd 35000, Dorogi gummi 34ooo, Déli cukor 5ooooo,
Fábián 2íooo, Bauxid
, Dunént. 60000, Re*
I8000, Rottm. 42ooo, Miskolci villamos
, Vander
49ooo, Ált. Gáz
, Star-film 42ooo, Alum.
,
Mérleg 39ooo, Kiessling 4oooo, Lukács 22ooo. Uj
fegyv.
,— Uniób. 60000, Uj Győrffi
, Bányatrust 41oooo. Elővételi jogok: Magyar Lloyd 1 4 o ^ l 5 o ,
Hungária 22o—23o, Schlick 3o—35, Királysőr 3o - 3 5 .
A S z e g e d i Forgalmi Bank értékpapír- és devizamegbízásokat gyorsan és jutányosán teljesít. A Lovaregylet dollárban kamatozó kötvényeinek jégyzési helye. 254

A D a v i z a k B z p o n t á r f o l y a m a i . Valuták: Osztr. kor.
0.2740—0.2960, Márka 0.0002-0.0005, Siokol 57300—
61700, Kor. dinái 22300-23700, Léva 18400-19500,
Lei 9500-10800, Lengyel m. 0.0320-0.0435, Lir» 8 9 0 945, Fr. frank 1165—1231, Belga fr. 970—1025, Sv.
frank 3450—3670, Angol font 88700 - 93100, Dollár
19550—20650, Holland forirt 7600 8040, Dán korona
3420-3640 i*éd korona 5133-5460, Norvég korona
3050—3270, Napoleon 69000.
Devizák t Bécs 0.2740—0.2960, Berlin 0.0002—0.0005,
Príga 57300-61700, Belgrád 22300-23700, Szófia
18400-19500, Bukarest 9400-10700, Varsó 0.0320—
0.0485, Milánó 8 8 0 - 9 3 5 , PAris 1150—1216, Brüssel
9 7 0 - 1 0 2 5 , Zürich 3450-3670, Ljnűon 88200-92600,
Nswyork
19400—2J500,
Amsterdam
7600-8040,
Kopenhága
3420—3643,
Stockholm
5130 5460,
Krisztiáma 3050-3270.
Zflrichi t ő z s d e . Nyitási
Páris 33.15, London
2546, Newyork 559.00, Miláné 25.17*1,, Hollandia
219.75, Berlin 0.00000075, Bécs J.0C78'/,,Osztrák bélyegzett —.
, Szófia 5.25, Prága 16.46, Varsó 0.0007,
Budapest 0.03, Bukarest 2.57 1 /,, Belgrád 6.45.
Zürichi zárlati Páris 33.60, London 2543, Newyork 559.00, Miláné 25.40 Hollandia 219.75, Berlin
0.00000075, Bécf U.0Q78»/„ Osztrák bélyegzett —.
,
Siófia 5.35, Prágs 16.55, Varsó 0.0007, Budapest
0.03, Bukarest 2.57% Belgrád 6.45.
Értékpapírok i Angol-Magyar 125000, Hazai 200000,
Agrárbank
, Magyar-Hitel 717oOO, Jelzálog Hitelbank 60000, Leszáraitoló Bank 105000, Olasz Bank
4/000, Osztrák Hitel 143000, Salgó 595000, Rimamurányi
148000, Közúti s'asut 24300, Városi Vasút 45000, Déli
Vasút 128000, Allanmsut 425000, Anglóbank
,
Bosnyák Agrár 6G000, Iparbank
, Földhitelbank
35oooo, Hermes 88000, Ingatlanbank 400000, Cseh
bank 40030, Forgalmi- Bank 50000,
Keresk. Hitel
28000,
Központi jelzálog
24000,
Városi
Bank
27000, Merkúr 26C00, Nemz. Bank és Tak. 60000,
Kereskedelmi
Bank
122oooo,
Belrárosi
Takar.
4MÜ0, Lipótvárosi 26000, ügy. Bpest Föv. 3ooooo,
Kób. Tak. 381.00, Magyar Alt. Tak. 17oooo, M. Orsz.
K r ak. 182ooo, Pesti Hazai 38ooooo, Elsó M. Bizt.
6750000.
Fonciére 560000, Magyar-Francia 3toooo,
Jég 160000, Pannónia 900J00, Borsód-Miskolci 245000,
Concordia 101000, E. Bp. Gőzm.
c37UOO, Gizella
62ooo, Hung. Gőzm, lo4ooo, Királymalom 50000,
Viktória 390000, Transdanubia 82000,
Back-malom
95000,
Beocsini lo5oooo, Borsódi szén 285ooo,
Lőrinci 185000, Cement 250000, Eszakmagyar
Szászvári 430300, Kohó 825000,
István
73000,
Kőbányai Gőziégla 3ooooo, Drasche 560000, Magnesit 3200000, Magvai Aszfalt 95000, Magyar Altalános
Kőszénbánya
2833300,
Kerámia I80000,
Nagybátonyi 245300, Újlaki 275030, Urikányi 135ÜG00,
Atheaaeum 32oooo, Franklin 1420000, Glóbus
,
Pallas 54ooo, Révay 158C00, Coburg 48ooo, Csáky
580Ü0, Gazd. Gépgyár 170000, Fegyver 1Ö00000, GanzDanub. uj 5400000, Ganz-Vili. 2150000, Gép- és Vasút
145000, Györffy-Wolf 90000, Hoffher 210000, Kaszab
120000, Kühne 73000, Láng 165000, Lipták 38ooo,
Mág 85000, Magy. Acél 29JÜ00, Magyar-Belga
,
Motorgyár 105000, Ólom 34000,
Vegyipar 55000,
Vagongyár 108000, Roessemann 70000, Schlick 125ooo,
Schuller 88000, Teudloff-D. 103000, Wörner 2925o,
Chaudoir
17oooo,
Alt.
Osztr. Légsz
705000,
Bárdi 35ooo, Baróti 2oooo, Bóni 170000, Brassói
j 49oooo, Chinoin 72000, Danica 132000, Égisz 49000,
: Izzó 510000, Textil 26000, Gyapjumosó 133300, Papíripar 62ooo, Részvénysör 24oooo, Szövő és kötő
63U00, Spódium 365000, Temesi szesz 9oooo, Felten
975000, Fiumei
rizs
, Flóra 147000, Fővárosi sör
380U0, Goldberger 110000, Gschwindt 335000, Halkeresk. 39000, Hungária Mütr. 255000, Juta 225000,
Kábel
, Karton 205000, Gróf Keglevics 29ooo,
Keleti 48000, Királyautó 14000, Királysör 38ooo, Klotild
120000, Kőb. Polg. sör 53oooo, Ligetszanat, 29o00,
Cukoripar 3600000, Lámpa 255000, Auer 32oooo,
M. Kender 120000. Őstermelő 246000,
Ruggyanta
200000,
Részv.
Szalámi 314)00, Vasúti forgalmi
, Marosv. Petr. 14oooo, Óceán 40000, Olajipar
8I000, Phöbus
59000,
Püspöki
23500,
Schwartzer 55ooo, Szikra 149ooo, Stummer Uooooo,

Irányzat. A mai tőzsde határozott barátságos hangulat mellett igen nagy forgalommal indult meg, a
ked/ező árfolyamok azonban később ellanyhultak. A
szilárdabb irányzat csak a tőzsdeidő első negyedében
tartott. Végeredményben az irányzat tartott maradt. A
vételi megbízások lebonyolítása után az összes piacokon
a kínálat kerekedett felül, amely igen sok árut hozott
felszínre. Ezt a folyamatot előmosditoita az a körülmény,
hogy sokan nem akarván megvárni a periódus utolsó
napját, már ma igyekeztek megszabadulni felesleges
angazsmánjaiktól s realizáltak. Azonkívül Bécsben is igen
erős eladásokat eszközölnek, amelynek a hatása nagyobb játékpapirokban jutott kifejezésre. Az áresések
egészen a zárlatig eltartottak és a lanyhaság az összes
piacon majdnem minden értékben említésre méltó árcsökkenést eredményezett. Az általános irányzat alól
néhány papir képezett csak kivételt, főleg a nagyobb
tranzakció előtt álló vállalatok részvényei, továbbá
néhány vasérték. Zárlatkor a hangulat barátságos, forgalom azonban csekély, irányzat tartott. Kosztpénz
proint 1—l1!*, kasszára 4 1 /, és 5.

terménytőzsde > A gabonafélék szilárdan, egyebek
tartottan alakullak. Búzában 11—2o vagon került eladásra, egyebekben a forgalom csendes.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 k g - o s tiszavidéld
100030 -101000, egyéb 99Ű0Ü—100000, 79 kg.-os tiszavidéki 101500-102500, egyéb 100503-101500,
rozs
6601)0—67000, takarmányárpa 65000 - 67000, sörárpa
72530—75oOO, zab 67000—69300, tengeri 683Ű0—69300,
repce 1650—1700, korpa 39500-40503.
A S z e g e d i Kézmflveabank mindennemű
megbízást a legpontosabban végez el.

tőzsdei
»

Szegedi Lombardbanb
872

T

Fpliptpcac.il

99
T p | p f r > n 1 "i
70
Feketesas-u. 22.
Telefon
13—73.
Budapesti és wieni
bankcég alapítása.
Magas heti kamatozás (kosztpénz).

Jólértesült

tőzsdei

összeköttetés

Értékpapírok vételét és eladását

és mindennemű t ő z s d e i m e g b í z á s o k a t pontosan bonyolít la

Károlyi-utcai

Kroó-Banic

íárolyi-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Telefon 9—78 és 12—SB
Az ADRIA biztosító társaság töügynöksége.
H R B B V t l I l O l V K O R O B á K V t T I D I ,

SZEOBD

Szeged, 1923 október 9.

APRÓHIRDETÉSEK
1

KAC—Vasutas 2 : 2. A két csapat bajnok
mérkőzése nagy közönséget vonzott a körletpályára, mert sokan sejtették, hogy a Vasutascsapat a hasonló stílust játszó KAC bal nem
fog megbirkózhatni sikerrel. A sejtés valóra vált
és csak a KAC balszerencséjén múlott, hogy
nem győzelemmel vonult le a pályáról. A jobb,
lelkesebb és szebb futballt játszó csapat a
K*C volt, kár, hogy védelme messze alul
maradt támadó sora képességein. A csapat
legjobb része a Ziviza—Schlesinger jobbszárny
volt. Különösen előbbi volt elemében, aki válogatott formát játszott ki. A balszárnyról már
nem Írhatjuk ugyanezt, Babitz csak árnyéka a
réginek. Lehotai a centerben idegenül mozgott.
A halfsor megállotta helyét. A közvetlen védelem
igen gyenge volt. A Vasutas-csapatban egyedül
Czeglédi a kiváló erő, rajta nyugszik csspata
minden szereplese. A többiek közül csak Bokor
elégített ki. Ismét feltűnt és a nézők ezreit
botránkoztatta meg a csfpat emberre menő
durva játéka, amelyben különösen Mohilla és
Agócsi vezetlek. A biró K'kuszit ki is álli'otta.
A játék nagyobbik részében a KAC támadott
néha stílusosan és észszerűen, legtöbbször azonban nélkülcztük a stílusos kombinációkat. Biró
Sugár volt.
C s A K - S z A K 1 : 0 . Békéscsabára a SzAK
négy tartalékkal ment át és igy nem tudia
megakadályozni a CsAK minimális győzelmét.
A bajnokcsapatot szép ünnepséggel fogadta
Csaba sport közönsége.
S z T K — K B A C 2 : 1 . Az SzTK igen nehezen
győzött a lelkesen és jól játszó egyetemi csapat
ellen.
UTC—Zrínyi 1 : 0. A vasárnap legnagyobb
meglepetése a gyenge UTC váratlan győzelme.
Ut 500-as világrekord. A Berliner Sportklub
nemzetközi métközésén Hoff krisztiániai atléta
az 500 méteres sifcfu'ásban eey perc és öttized
másodperc idővel ui világrekordot állított fel.
Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó: .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t.
Nyomja : Délmagyarorszáe-nyomda, Szeged.

Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel
jelentjük, hogy hőn szeretett férj, legjobb apa, nagyapa és dédnagyapa

Szarvas Dávid

életének 76-ik évében jobblétre szenderült.
Temetése folyó hó 9-én délután fél
4-kor lesz Vadász-utca 5. számú gyászházból.
Szarvas J- Józsefné
Szarvas Dávidné
szül. Huszár Malvin Szarvas Sándorné
ézvegye.

Nauhausz lakabnó
Szarvas i. lózsef
Szarvas Sándor
Bertalan Manóné
gyermekei.

Neuhausz Jakab
Bertalan Manó
vejei.

menyei.

Neuhausz
Neuhausz
Neuhausz
Bertalan
Bertalan

Rezső
József
Károly
Pista
Pali

unokái.

Neuhausz Lucia
Neuhausz Laci
Neuhausz Pali
dédunokái.

szolgát

Könnyű délutáni

munkára

keres a SZEGED szerkesztősége (Deák Ferenc-utca 2.)

Brilliáns é k s z e r , arany,
eztistbeváltá8. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsev-utca 7.
137
U v * 3 « t oarmiiy mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weisaenberg,
Attila-utca 8.
GIS

Körrendelet I

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

Hungária

Cipöüzlet
Szeged.

A S Z E G E D nb. olvasóközönsége minden időben
meggyőződést szerezhet arról, hogy Szeged város minden
pontján a legszebb

Utasítjuk,

magánházakat, S S
bérpalotákat, lakásokkal, bérleteket,
ipartelepnek alkalmas telkeket, szántó- és szőlőbirtokokat, üzleteket minden alkalommal

tárán levő

hogy
cipők

Maczékó

bőr- és cipészkellék kereskedő

777

Gizella-tér

t™ Ano"ó Mozi helyén).
CIPÖTECSÖRÉSZ-KÉSZITÉSI

Ifj. Z s e m b e r i J ó z s e f
7
ócskavas-, fém- és palackkereskedő
'5
S z e g e d , B o l d o g a i a z o n y - a u g á r n t 40. Teleion 15-24.

f.

HUNGÁRIA
KÖZPONT
BUDAPEST.

Telefon lo—4?.

István

árát

20%-al szállítsa le!

legolcsóbban megszerezni,
gia

rak-

hó 8-tól

DÁVID GyULA ingatlanforgalmi irodája által lehet a
Kossuth Lajos-sugárut 9.

a

852

Kiilönbejáratu bútorozott szobát

keresek. Á g y n e m ű m v$n. „ C s e n d e s
l a k ó 00.000.—" jeligére a k i a d ó b a , »«

Kezdő tisztviselőt
felvesz lehetőleg

azonnali belépésre

ES IPARFEJLESZTÉSI R.-T.

a MAGYAR ŐSTERMELŐ R.-T.
szegedi kirendeltsége, Kölcsey-utca 11. szám.

Budapest,

mérlegképes könyvelői.
A g r á r b a n k é s K e r e s k e d e l m i R.-T.
Klauzál-tér 5. szám.
T F A . U A
•

I

tS3

' s m e r t minőségben most
kapható
m a r állandóan

Hirschl Testvérek cégnél

Tel. 413.

Dugonics-tér.

20.

Elfogad megbizáaokat terményérték e i i t é s r e minden mennyiségben. M e z ő .
gazdaaáji hitelt n y ú j t kedvező feltételekkel. MezSgazdaaági tAbbtcrmeléa 6a
iparfejlesztés.

Keresünk mielőbbi belépésre
Teljes szakképzettséggel biró egyének aján
latát eddigi működés és fizetési igények
megjelölésével írásban kérjük.
Alkalmaztatása esetén cégjegyzői jogosultsággal ruházzuk fel.

V., N á d o r - u c c a

730

Csomagolt faszén! Román tűzifa!
Darabea m Á Q 7 ]
KC.EIM B . V I C . M O S .
é a oltott I l l O o Z 1
T e l e f o n : 1 3 - 3 7 . azáaa.
Házhoz szállítva I
«JS

Silflff Á

• m a t t és fényezett háló, diván,ottomán,
G l a U U • matt és fényezett szekrények, á^y,
asztal, bőr, Thonett é s festett székek, stelázsi, tükörmozsdó, előszobafal, konyhakredenc. Margit-u. 7.

Tel. 413.

A Magyar Távirati Iroda RT.
szegedi

a leggyorsabban

fiókja

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

Jó munkáért

külföldi kiállításokon

O a z t r o v e z k j - H t c a 3. arám
(a polgári leányiskola mellett).

kitüntetve

837

Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Lengyelbútorgyárból 18 évi művezetői működésem után
kiléptem. Elvállalom angol bőr- és moguett bútorok készítését, valamint mindennemű párnázott
bútorok javítását
és diszpárnák
montirozását
ízléses, pontos kivitelben, j u t á n y o s á r a k o n . I
TELEFONSZÁM
IÓZSEI
132-72

közöl

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

A hivatalos értéktőzsde-nyitást
11 óra 45 perckor,

szám

itos! WINTER DÍSZltÖ!

és legpontosabban
önnel a

tözsdezárlatot

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

Hivatalos deviza-jelentések

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

FRANK E S S U G Á R

SÜRGÖNYCIM :
„ERANKATUR"

VEGYI ÉS B Á N Y A T E R M É K E K NAGYKERESKEDÉSE

HHNBOitfi

WIEN

BODflPEST

A J Á N L : Chromsavak, Ammoniakszóda. Chlorsavas káli, Gumi kordofán. Gyanták, Aelzkáli, Aetznatron,
Chlorkén, Schellack, Keserűsé. Szalmiák őrölt és darabos, Antichlor, Lythopon, Sárga vérlugsó, fíorox. Timsó
stb. LEVÉLCÍM : Budapest, Vili. ker., Rökk Szilárd-utca 5. 843
HELYI KÉPVISELŐK KERESTETNEK I

