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IV. évfolyam.
A kancellár nadrágja.

Falusi szatócsoknak, külvárosi kiskorcsmák
törzsvendégeinek, kávénénikéknek a babonája,
hogy tizenháromnak nem szabad leülni az asztalhoz. A szépreményű dalárdista ifjúság, amikor majálist rendez, óvatosságból esernyőt is
visz magával, hogy elriassza az esőt. Tiszta
fehérben nem szabad kirándulásoknak nekiindulni, mert az eső biztosan elmossa a mulatságot.
Eddig azt hittak, hogy a kisemberek, akik
nem emelkednek felül a szürke jelentéktelenség
színvonalán, hisznek az efffle természeti igazságokban. Most azonban rehabilitálja őket egy
furcsa nevü német gróf,
Zedtlitz-Trüizschler
Róbert, II. Vilmos császárnak tizenkét esztendőn át volt főudvarmestere, aki a sok hadvezér, politikus és diplomata után szintén kiadta az emlékiratait. Az iratai nem politikai
természetűek, de mint emberi dokumentumok
annál érdekesebbek. Megtudjuk belőlük, hogy
a német császárnak is megvoltak a saját házi
használatára rendelt babonái. Ezek közé tartozott például, hogy tengeri kirándulásokra nem
szabad fehér nadrágot felvenni, mert akkor biztosan vihar következik.
Zcdtlitz- Trützschler gróf többek közölt egy
ilyen tengeri kirándulásnak a történetét mondj)
el a Hohenzollern
császári yacht fedélzetén. A
kirándulásra a császár Bülow kancellárt is meghívta és a kancellár, aki nem ismerte a császárnak ezt a babonáját, a második napon reggel gyönyörűen kivasalt porceilán-nsdrágban
jglent meg a fedélzeten. A császárnak a haja
égnek meredt é s a

szeme
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Hirdetést á r a k : Fél hasábon i
mm. 75,egy hasábon 150, másléi hasábon 225 K.SzövegkOiI
25 százalékkal drágább. Apróhirdetés 150,kövér betűvel 300
K. SzOvegkSzti közlemények
soronként 1200. Nyilttér, családi értesítés 2400 K. Többszöri feladásnál árengedmény

szikrát szórt erre a

rémes látványra. Herceg ide, kancellár oda,
ngy ráripakod tt a német birodalom első tisztviselőjére, mintha egy közönséges hajómosogató matróz állt volna előtte:
— Mit akar ezzel a világos nadrággal ? Hát
nem tudja, hogy ezzel tönkreteszi a legszebb
idöprognózist ?
Bülow egy pillanatig megdöbbenve hallgatót', azután rohant a kabinjába és öt perc
múlva fekete nadrágban vonult fel a parancsnoki hidra.
Ehhez az esethez fűzi a volt főudvarmester
ref exióit és megjegyzéseit, amelyek nem éppen
hízelgők, se a kancellárra, se a birodalom többi
nagy taira nézve. A kancellár porcéi Ián-nadrágja
csak szimbóluma egy rendszernek, amely e l e n t mondást nem ismerve teljesiti a császárnak
minden parancsát. Hosszú hivaaloskodá^a alatt
soha Büiow herceg nem merészkedett
a császárral ellenkező véleményen lenni. Ellenkezőleg
a volt főudvarmester példa gyanánt felhoz még
egy esetet, mikor Bülow javasolt valamit és a
császár pont az ellenkezőjét kívánta. A politika
az exigenciák tudománya lévén, Bülow rögtön
a helyzet magaslatára eme;kedett és folytatta
referádá ját i
~ - Miként felséged az imént az egyedül hemódon megjegyezni m é l t ó z t a t o t t . . .
ví tA kása v o ' 1 a kancellárnak az is, hogy a
kezelőjére i 0 pva feljegyezte a császár elejtett
szavait, hojjy állandóan tudja mihez tartani
mag ü t . . . Ha e z v o l t a kancellárral, Mnnyen el
lehet Képzelni, hogyan görnyedezhettek a császár
előtt és lesnctték a császár parancsait a hivatalnoki és katonai hierarchiának másod- és harmadrendű csillagai.
Harminc évig állott u. Vilmos a birodalom
élén és harminc esztendő alatt nem akadt ember, aki neki ellene mert volna mondani. A
legnagyobb rangú tisztviselők, tábornokok, a
n*gy arisztokraták, iparbárók közölt nem akadt
egy sem, aki a „Parancsára, Felség I* helyett
mondalát ezen a hallatlan módon merte volna
kezdeni:
h

— Sajnálom, Felség,
de...
Es nemcsak a politikában volt ez igy. Nagy
tudósok kötelességszerű némaságba merültek,

ha a császár ex cathedra
kijelentett valamit,
ami diametrális ellentétben állt tudományos
meggyőződésükkel. Művészek örök életükre szerencsétleneknek érezték magukat, ha a császár
valószínűtlennek minősítette lila teheneiket, vagy
kissé expresszionista esthajnal meglátásukat.
Elismert kritikusok tárcákat irtak a császár
stilusérzékéről, mert a Bolygó hullandi előadásán
admirális-egyenruhában jeient meg. ö r e g tábornokok kadétiskolai növendékek módjára drukkollak, hogy minő osztályzatot kapnak hadosztályuk vezetéseért és izzadtságtól gyöngyöző
homlokkal intézték ugy a manővereket, bogy az
a fél győzzön, amelyikhez a császár háziezrrde
van beosztva. Az udvari prédikátorok pedig,
akik közül egynémelyik a legfontosabb politikai
személyiséggé nőtte ki magát, hirdették, hogy a
császári hatalom az Istentől való és az isteni
rendelés nyilatkozik meg a császár cselekedeteiben. Evangélikus pápa lett a császárból, aki
szavaiban és cselekedeleiben egyaránt csalhatatlan. Tacitus mondása illett rá Vilmos császár
környezetére és korára. Az emberek nem azt
iror.dották, amit gondoltak és nem azt gondolták, amit mondottak.
A volt főudvarmester szerint ez a rendszer
volt az egyik Irgfóbb okozója a német birodalom
és a központi hatalmak szörnyű tragédiájának.
P - d i g a főudvarmester nem volt és ma sem
ellensége Vilmos császárnak. Ellenkezőleg. Meg-

258-ik szám.

mondja ugyan, hogy voltak hibái, kicsiny emberi
gyengeségei, de egészben véve messze felülemelkedett az átlagon és sokkal különb volt
legtöbb uralkodó-kollegájánál. Ö maga is a
rendszernek, a bizantinizmusnak volt az áldozata,
amely nem ismeri az őszinte szót és hozsannákban harsogja, hogy amit az uralkodó tesz,
az jól van téve.
A következtetéseket a volt főudvarmester nem
vonja le. Vagy azért, mert szántszándékkal nem
rkar politikai fejtegetésekbe bocsátkozni, vagy
azért, meit azt hiszi, hogv amit elmond, ö n magában is elég tanulság és okulás a jövőre
nézve. A hiányzó köveikeztelés azonban nem
lehet más, minthogy minden hatalomnak, na
elfajulni nem akar, a becsületes és őszinte
kritika a szükségszerű kiegészítője s ahol a
kritikát akár a szervilizmus, akár a felülről
jövő nyomás megöli, ott vigan tenyésznek az
állami és társadalmi élet fertőző betegségei.
_ Zedtlilz-Trützsch'er gróf könyvének ez a
tanulsága. A rendkívül sok érdekes adatot tartalmazó könyvnek a z r - b a n van még egy külön
érdekessége, amely c*ak kiderül belőle, de
ríncs benne megírva. Az, hogy a néhai főudvarmester, aki valószínűleg éppen akkora
ügyességet mutatott főudvar mesteri müködősében, mint amekkora bölcseséget árul el megállapításaiban, tizenkét esztendő alatt — sohasem
mondott ellent a császárnak.

Kállay Londonba utazik a kölcsön ügyében.
Kállay Tibor pénzf'gymiruszíer és
Korányi
Frigyes párisi követ november 20 ón a
Népszövetség lendoni tanácskozására kiséri a népszövetségi megbízottakat.
Korányi Frigyes báró
párisi magyar követ szombat este Párisbó!
Budapestre érkezett, hogy résrtvegyen a népszövetségi delegáció tagjaival folytatandó megbeszéléseken. Korányi Frigyes báró a következőket mondotta:
— A népszövetségi delegáció tagjai adatszerzés és tájékozódás szempontjából folyta:nak tanácskozásokat a magyar kormánnyal és a magyar gazdasági élet vezetőségeivel. A
kölcsön
kérdésében a kibocsátandó program
részleteinek
megállapításával a Népszövetség pénzügyi
bizottsága e hó 20-án Londonban Jog ülést tartani. A magyar kormány tervezetének megvi atása
alapján a pénzügyi bizottság ki fogja dolgozni
a kölcsönre és az állam pénzügyeinek szanálá-

sára vonatkozo tervezetét, amelyet a Népszövetség tanácsának december 10-én összeülő ülése
elé terjesztenek.
A N é p s z ö v e t s é g kiküldötte . fővárosban.
Ma reggel 6 óra 40 perckor az Orient expresszel Budapestre érkezett Georg
Raynold
szenátor, a Népszövetség kiküldötte és a francia
szenátus külügyi bizottságának titkára, aki annak
idején a trianoni békeszerződést is előadta a
francia szenátusban. Vele együtt érkezett Ballero, a Correspondens Universale igazgatója.
Raynold szenátor minden hivatalos
megbízatás
nélkül jött
Magyarországba,
hogy
személyrs
tájékozódást szerezzen. Péntek délután előadást
fog tartani a Magyar Tudományos Akadémiában. Budapestről később Szegedre fog
utazni,
ahol az egyetemet készül
megtekinteni.
Reynold George szenátor különben ma délelőtt felkereste Daruváry Oéza külügyminisztert.

A Hitler-csapatok nem nyugodnak
Münchenből jelentik délután: Az egész város egyetemi tanács egyhangú határozata alapján*
megvolt gyŐ2Ődve arról, hogy a tegnap éjszakai amelyhez az egyetemi hallgatók képviselői is
események végleges helyzetet teremtenek és a csatlakoztak, további intézkedésig bezárták. Az
nacionalista kormány teljesen ura a helyzetnek. állami tudományos gyűjtemények igazgatósága
Az utcán nacionalisták jelentek meg teher- szintén csatlakozott ehhez az intézkedésekhez.
autókon és más autókon bsjárták az egész
Kahr főállambiztos a puccs óta nem a korvárost és minden téren beszédet mondtak. A mányhatóság épületében, hanem a 19. ezred
beszédek erősen antiszemita színezetűek
voltak. kaszárnyájában
tölti az éjjeleket.
Az éjjeli órákban egy nacionalista csoport megpitiért elfogták.
rohanta a Münchener Post szerkesztőségét és
Hitlert tegnap este elfogták. A letartóztatás a
ott mindent összezúzott, ami a kezeügyébe esett.
Münchenben tegnap este a tüntetés megis- Slaffensee meltett lévő Uffineban történt. A
métlődött. A birodalmi védörség a későbbi rendőrség neszét vette, hogy Hitler egy uffingi
órákban elzárta a be'városi utcákat és tereket. házban rejtőzködik. Vasárnap Münchenből n a gyobb rendőrcsapat ment ki, esti szürkületkor
Egy utcai menet Hitlert és Lundendorffot
élkörülállotta a házat s néhány rendőr hirtelen
tette és a M x Josef partra vonult. Ekkor a
behatolt. Hitler ellenkezés nélkül megadta mavédőrség gépfegyvereket
hozott elő és a Maximilián utca felé vonult és a tömeget
szétosz- gat. A rendőrök egyelőre a Lech mellett fekvő
latta. Délben a König strassen volt nagyobb Landsbergbe vitték s ott őrizet alatt tartják.
arányú tüntetés. Itt is Hitlert és Lundendorffot
Hitler-csapaton gyülekeznek.
éltették. A tüntetés Kahr ellen irányult. A
Az osztrák határon, Rohsencheim közelében
Karls-platzon a védörség gumibotokkal lépett
szétszórt
Hitler-csoportok
gyülekeznek. Azt
fel a tömeg ellen.
mondják,
hogy
újra
fel
akarnak
vonulni München
Ma délután hirdetmény jelent meg, amely
ellen.
Kahrnak
24
órás
ultimátumot
küldtek,
szerint az egyetemi hallgatók tüntetése követ- •
adjanak
kegyelmet.
keztében az egyetemet és annak intézeteit az I hogy a Hitler csapatainak
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Jól értesült londoni körökben látszólag
kevés
nyugtalanságot keltett. A német kormány nem
engedte volna meg Németországba való visszatérését, ha oka lett volna arra a feltevésre,
hogy nehézségeket fog okozni Stresemann
megmutatta azt, hogy tekintélyét fenntartja
és ha
megengedte a volt trónörökös visszatérését, agy
ez bizvnyára nem azért történt, hogy a monarchista puccs számúra kiinduló pontot
teremtsen.
Az a kérdés már most, csatlakozni fog-e a bri t
kormány a szövetségeseknek ahhoz a követeléséhez, hogy a volt trónörököst, mint a háború
egyik bűnösét kiszolgáltassák. Ha a németeknek
ki kellene öt szolgáltatniok, ugy ezáltal valószínűleg nemzeti hőssé ava'nák. A nagykövetek
értekezlete esetleg tiltakozást jelent be, azonban
azután nem foglalkoznak tovább az üggyel.

Azt is követelik,

hogy Kabr vegye kezébe az
vagyis neveztesse ki
nem érkeztek hirek
választ adtak erre az ultimátumra. Az egész diákság Hitler és Ludendorff mellett van.
Erhardt is mozog.
Ma délelőtt a müncheni egyetemen nagy
diákgyülés volt, amelyen Erhardt kapitány is
felszólalt és kijelentette, hogy a
fajvédelmi
mozgalmat nem engedi homokba vetni,
hanem
maga veszi kezébe a vezetést. Erhardt élesen
állást foglalt Kahr ellen. Arra a kérdésre, miért
nem mozdult november 9 én, azt válaszolta,
hogy nem működik közre olyan dologban,
amelynek nincs kilátása a s i k e r n Az egyetem
és a műegyetem rektorai csitítani kezdték az
ifjúságot, de kevés eredménnyel.

M e g e g y e z é s a ruhrvidéki vasutasok ügyében.
A német birodalmi vasutak és a francia-belga
vasúti igazgatás között tegnap előzetes megállapodás jö*t létre. A megállapodás célja, hogy
a megszállott Rajna- és Ruhrvidéken lehetőséget nyújtson a vasúti forgalom helyreállítására.
A kivitel részleteit a további Mainzban tartandó
tárgyalásokon állapítják meg, amelyeket azonnal
megkezdtek.

A berlini nyomdászsztrájk.
A német kormány megbízta von Seckt tábornokot, hogy a szedők sztrájkját törje le. A
berlini lapok még ma sem jelentek meg.
A birodalmi nyomda közlése szerint a nyomda
10.000 főnyi munkása közöl ma reggel több
mint 2000 szolgálatra jelentkezett, de ezek fele
hamarosan újból eltávozott az üzem l A munkát a dolgozni akaró személyzettel, valamint a
tisztviselők és alkalmazottak segítségével a
lehetőségig folytatják. Remélik, hogy ily módon
biztosítani lehet a legközelebb esedékes bérfizetéseket.

A német diktatúra.
Azon válasszal kapcsolatban, amelyet dr.
Stresemann a francia nagykövetnek a németországi diktatúra elleni tiltakozására adott ki,
közlik még, hogy a birodalmi kancellár kijelentései szerint a birodalmi
kormány ellenintézkedései, a jobb- és baloldali radikális támadások s a kétségbeejtő német helyzet
következményei.

Stresemann vállalja a f e l e l ő s s é g e t a trónörökös útjáért.
Vasárnap Stresemann nagy beszédet mondott,
ahol kijelentette, hogy vállalja a felelősséget
a
trónörökös hazatérése ügyében.
Beszéde végén
a következőket mondta:
— Kenyér kell és munka és akkor nem lesz
bolsevizmus Németországban.
Angol lapok a trónörökös utazásáról.
A Westminster Gazette i r j a : A volt német
m m i m m n m m m n ^ ^
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Amerika nem avatkozik többé be az európai
ügyekbe.
Mint a Newyork Herald- ban Washingtonból
jelentik, az Egyesült Államok többé nem avatkozik bele az európai ügyekbe s a Fehér Házban
kijelentenék, hogy a tanácskozások megaka
dályozásáért Franciaország felelős.

Enyhitik az épitési szabályrendeletet.

(A Szeged tudósitójától.) Az építkezések megindításának halaszthatatlan szükségességéről beszélnek már évek óta, de mjndezideig vajmi kevés
történt az épitkezési lehetőségek előmozdításáért
A nemzetgyűlés törvényt is hozott a lakásépítés
megkönnyítése érdekében. Ez a törvény az építkezésre hajlandó vállalatok, érdekeltségek és magánosok számára „kedvezményes" építkezési hitelt
is biztosit, még pedig a költségek hatvanszázalékának erejéig, de a törvény megalkotása óta anynyira megváltoztak a viszonyok, hogy az érdekeltségek «em igen tolakodnak a „kedvezményes"nek
jelzett kölcsönért.
A dolog ugyanis ugy áll, bogy egy olyan bérház
felépítése, amelyben három lakás van, a mai árviszonyok mellett négy-ötszázmillió koronába terülne. A Pénzintézeti Központ tehát kétszáznegyven-háromszázmillió korona kedvezményes hitelt
ad ehhez az építéshez — húszszázalékos kedvezményes kamatok ellenében. Az épittetöket tehát
évente negyvennyolc-hatvanmillió
korona kamat
terheli, egy-egy lakás minimális bére igy tizeahathuszmillió korona lenne. Ennyi lakbért pedig nem
igen fizetnek egy lakásért. A törvényt ugyanis a
kprona fokozatos értéktelenedéire épitették föl.
A korona értéke most stabil és ez fosztja meg a
törvényt a kedvezményesség jellegétől.
A kereskedelmi miniszter egyébként más irányban
is igyekszik megkönnyíteni az építkezést. Körrendeletet intézett a törvényhatóságokhoz az épitési
szabályrendeletek enyhítése érdekében. A rendeletben megállapítja a miniszter azokat a maximális

követelményeket, amelyeknek betartására kötelezhetők az építtetők. Az épitési anyagok
nagyobb
igénybevehetőségét engedte meg többek között,
igy például a vas kvadrát centiméterenkinti maximális megterhelhetőségét ezerről ezerkétszáz kilóra
emelte fel. Hasonlóképen változtatta meg a többi
épitési anyagok terhelési arányszámait is.
A helyiségek magasságának minimumát is leszállította a miniszter, még pedig az eddigi négyszáz, illetve a harmadik emelettől kezdődő háromszázhatvan centiméteres szobamagosságot kétszázhatvan centiméterre szállította le. Megengedte
továbbá, hogy a falak vastagsága
a harmadik
főlépcsővel lássák el, hogy a munkásházak tető
és mennyezet-szerkezetét összeépítsék.
A rendelet végül meghatározza a lakóhelyiségek
alapterületének minimális mértékét is, ntég pedig
négyzetméterekben. A város épitési szabályrendeletében ilyen értelmű megállapítás eddig nem sze^^kereskedelmi miniszter rendeletében felhívta a
törvényhatóságokat, hogy épitési szabályrendeleteiket iiyep értelemben módosítsák de nincs kifogása az ellen sem, ha a törvényhatóságok még
enyhébb épitési szabályokat állapítanak meg.
A tanács a hétfői ülésen foglalkozott a miniszter rendeletével és kimondotta, hogy a legközelebbi
közgyűlésen beterjeszti a régi építési szabályrendelet megfelelő módosítására vonatkozo határozatát.

Egy vásárhelyi kocsis tizenötmilliót akart sikkasztani.
(A Szeged tudósitójától.) Vasárnap reggeltől délután négy óráig egy tizenötmilliós sikkasztás foglalkoztatta az államrendőrség szegedi kapitánysáembereit. Egy vásárhelyi vállalat kocsisa
tizenötmillió korona készpénzzel akart megugrani,
azonban meg mielőtt bármit is tehetett vofna, a
emberei alig pár órai nyomozás után
elfogták. A szegedi rendőrség egyetlen telefonel
^ a Í 1 ! r ÍEl án
- amelyet minden környékbeli város rendőrsége megkapott - és amely
nem mondott mást, mint a tettes nevét és a szokásos nem sokat jelentő párszavas személvl£irásf
A detektívek azonnal hozzáfogta* a munkához!
anélkül, hogy bármilyen pozitívum állott w l n a rendelkezésükre. Két órai nyomozás után már arról

tettek jelentést a bűnügyi osztályvezetőjének, hogy
ez az ember tényleg megfordult Szegeden.
A rendőrség elismerésre méltó munkájáról a
Szeged a következő részleteket jelentheti:
Szombaton este a Hódmezővásárhelyi
Allatforgalmi Részvénytársaság igazgatósága Dani József
kocsisnak tizenötmillió koronát adott át. A kocsisnak még szombaton este át kellett volna vinnie a pénzt Orosházára, a részvénytársaság ottani
kirendeltségéhez. Dani már régebben volt a vállalat alkalmazottja és mindig a legmegbízhatóbban
teljesítette a reá bizott feladatot. A társaság most
sem kételkedett, hogy a pénzt minden hiány nélkül és pontosan fogja elvinni Orosházára. Dani
azonnal elindult kocsiján — Orosháza felé. Vasár-

nap reggelig azonban a vállalat még nem kapott
semmiféle értesítést Orosházáról, hogy a pénzt
rendben átvették. Még a korai órákban telefonon
érdeklődtek ekkor a kirendeltségnél, ahol azt a
meglepő választ adták, hogy a kocsist nem is látsemmit sem tudnak.
ták. A pénzről
pt
Az igazgatóság ekkor azonnal feljelentést tett a
hódmezővásárhelyi rendőrségen a sikkasztó kocsis
ellen. Nagy apparátussal kezdtek hozzá a nyomozáshoz, azonban már az első percekben kiderült.
hogy Dani szombat este óta nem tartózkodik a
városban. Megállapították azt is, hogy tényleg elindult Dani József Orosháza felé, azonban
országúton nem messzire Vásárhelytől, megfordult.
Hogy merre hajtott ezután, azt nem lehetett megállapítani. Tiz óra körül már távirati értesítést küldöttek a vásárhelyi rendőrségről az összes kornyéken fekvő városokba, hogy a megszökött kocsist kézrekeritsék.
A szegedi rendőrség féltizenegy óra után kapta
meg az értesítést, amely után azonnal telefonielentés ment ki valamennyi rendőrőrszobába. Minden
rendőrőrszem megkapta a sablonos személyleirást.
A detektívek munkáján kivül ekkor már minden
utcai rendőr is saját hatáskörében nyomozni kezdett Dani József után. Alig telt el egy rövid félóra, a rókusi őrszoba jelentette a bünügyi osztály
vezetőjének, hogy a reggeli órákban egy bérkocsin
látott egy hasonló személyleirásu embert a rókusi;
pályaudvar előtt.
A detektívek munkája kezdődött meg ezután,
amely bámulatos gyorsasággal vezetett eredményre.
Még a déli órákban megállapították, hogy szombat
éjszaka tényleg Szegedre érkezett az Allatforga
llatforgalmi
r.-t. kocsija. A kocsis a Pdva-féle vendéglőben
tartott először stációt, majd kocsiját a szállóban
hagyta, ő maga pedig egyik nyilvános helyen töltötte el az éjszakát. Reggel kocsit fogadott és
Dorozsmára hajtatott A kusi rendőrőrszem tudta
:g a vis
meg
visszafelé jövő bérkocsistól, hogy utasa isméit egyik dorozsmai nyilvános helyen szállott meeg.
^Mpfeiiri|ÉíiaM|fiifi(Pttig
Ujabb telefonértesítés ment a bünügyi osztálynak.
ahonnan azonnal detektiveket küldöttek ki kocsin
Dorozsmára. Dani József éjszakai fáradalmait pihente ki éppen, amikor a detektívek megérkeztek.
— Hol a tizenötmillió I — kiáltották rá a rendőrség emberei, mire a horos hangulatu kocsis egy
marék nagycimletü pénzt tett ijedten eléjük.
— Kérem . . . én Orosházára megyek . . . —>
dadogta Dani.
A detektívek azonnal behozták a sikkasztó kocsist Szegedre és délután négy órakór tizennégyL
millió-nyolcszázezer korona a rendőrség kezében
volt. Dani József csak kétszázezer koronát tudott
vasárnap délig elkölteni. Még délután megkezdték
kihallgatását, a kocsis remegve próbált védekezni,
hogy ő még vasárnap átvitte volna a pénzt Orosházára. Csak egyet akart előbb mulatni.
— Mi lett volna a kétszázezer koronával ? —
kérdezték a detektívek. Dani ekkor szépen bevallott mindent és még vasárnap este visszavitték Vásárhelyre, ahol sikkasztásért indul ellene eljárás.

Cseh bizottság jön a fővárosba.
A magyar kormánynak a cseh kormánnyal
1922 novemberében megkezdett határforgalmi
egyezmény életbeléptetésével és az azzal kapcsolatosan felmerülő kérdések megvitatása céljából november 3-án külön cseh bizottság érkezik Budapestre.
Ezek a tárgyalások azonkívül
azt is célozzák, hogy a határőrző közegek részére kiadandó egyöntetű utasítások révén a
határi ncideneek a jövőben lehetőleg elkeríthessenek, másrészről pedig amennyiben hasonló
incidensek még is előfordulnának, azoknak g y ó n
elintézése lehetővé tétessék.
•MMMAAMMAMAMMMMMftMMMMMI

Az osztrák köztársaság négyéves
évfordulója.
Bécsben ma tartották a köztársaság megalapításának évfordulóját. Délelőtt a Ringen
felvonult a hadsereg és egyidejűleg a szociáldemokrata szervezet őrségei is diszmenetben
haladtak a városháza felé. A parlament előtt
volt a csapatszemle. A katonai parádé a régi
császárság emlékéi elevenítette fel.
A

békéért

az általános munkásszövetség
tegnap Párisban^
Bordeauxban,
Lyonban, Liliében és
Strassburgban fényes tüntetéseket
rendezett. A békét követelő határozatot a következő szavakkal
fejezték be:
— Követeljük a békét, amely\valamennyi
nép
•.l^ncArrAt
litTe, €
társadalmi
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Nagyatádi Sxabé makói diszpolgársága.
(A Szeged makói tudósítójától) Justh Gyula
városának, a szomszédos Makónak képviselőtestülete ma délelőtt tartotta novemberi rendes közgyűlését dr. Nkkelszky Jenő polgármester elnökletével,
A közgyűlés tárgysorozatának tizenharmadik pontjaként szerepelt dr. Petrovics György nemzetgyűlési képviselő, Makó város volt polgármesterének
indítványa. A kormánypárti képviselő, aki megőrzött valamit abból a népszerűségből, amit az
őszirózsás forradalom alatt, mint a lázadó Károlyikormány niakói kormánybiztos-főispánja szerzett,
azt indítványozta, hogy Makó város válassza
meg nagyatádi Szabó István földmivelésügyi minisztert, a lázadó Károlyi-kormány volt kisgazda
miniszterét — díszpolgárának.
Az indítványhoz először dr. Kő/iyves-Kolonics
József városi képviselő szólalt fel. Beszédében kifejtette, hogy nagyatádi Szabó István nem érdemli
meg Makó városától a díszpolgárságot, mert mint
a kormány tagja, közreműködött a polgárjogok
megnyirbálásánál és hozzájárult a választójog megnyirbálásához is, tehát felelősség terheli öt is
azért a választásért, amely erőszakkal és manőverekkel biztosította a kormány számára a többséget. Ez pedig éppen annak á néprétegnek a
sérelmét jelenti, amely vezérét látta nagyatádi
Szabó litvánban."
Ezután dr. Espersit János, a makói liberális 1
polgárság egyik régi vezére szólalt fel. Kijelentette,. |

hogy Makó város díszpolgára csak teljesen intak'
és a n\egtiszteltetésre érdemes ember lehet. Nagyatádi Szabó Istvánt sem múltja, sem miiköctése
nem teszik méltóvá" erre a kitüntetésre, mert a
forradalmak alatti szereplése — ha tisztázott is
— de annál szomorúbb. Jelenlegi működésével
nem a kisgazdák, hanem a nagybirtokosok érdekeit szolgálja, a földbirtokreformot nem csinálta
meg, ellensége az általános, jitkos választójognak,
tehát nagyatádi Szabó nem vezére a magyar kisgazdáknak. Nagyatádi Szabó Istvánt nem tisztelheti meg Makó város közönsége a díszpolgári oklevéllel azért sem, mert az Eskütt-ügy aktái még
elintézetlenek . . .
Espersit János' szavai után nagy vihar támadt.
A képviselőtestület kisgazda tagjainak nagy többsége zajosan helyeselte az elhangzott fölszólalást,
a városi tisztviselők azonban, akik teljes számban
fölvonultak a közgyűlésre, az indítvány és nagyatádi Szabó melletf tüntettek. A polgárifiester a
nagy kavarodásban rendelte el a szavazást. Hetvenegy városi képviselő szavazott az indítvány
mellett és harmincöt ellene, tehát a képviselőtestület harminchat szótöbbséggel díszpolgárrá kiáltotta ki nagyatádi Szabó Istvánt. A történeti hűség kedvéért ide kell jegyeznük, hogy a kisgazda
képviselők nagy többsége az indítvány ellen szavázolt és nagyatádi Szabó diszpolgárságát a vá
rosi tisztviselők szavazata mentette meg.

„Szegény Ulaint beugratták" — mondja Prónay.

ijl
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(A Szeged budapesti tudósítója jelenti tele
fanon.) Prónay Pált, a nyugatmaevarországi
felkelés volt vezérét és az ÉME intézőbizottságának egyik vezetőtagját a rendőrség — mint
ismeretes — az Ulain-üggyel kapcsolatban megidézte és dr. Szrubián
Dezső rendőrkapitány
vasárnap délelőtt kihallgatta. Prónay
Pál a
Szeged budapesti munkatársa előtt kihallgatásáról a következőket mondotta:
— Megídfzletésem és kihallgatásom nem
lepett meg, mert minden ilyen
tömegletartóztatás
alkalmával
bele szokták keverni nevemet
az
ügyekbe. Véleménytm az Ulain-Ugy inditó okát
illetőleg annyira lesújtó, hogy nem tartom
szűkségesnek nyilvánosságra hozni azt.
— Ki kell azonban jelentenem, hogy az ÉME
úgyis, mint egyesület, tagjai pedig személyükben
távol állanak ettől az ábrándos
szövetkezéstől,
amely szinte pontról-pontra azonos a Csocsó
bécsi nevéről nevezhető álpuccskisérlettel. Egészen
bizonyosnak látszik, hogy szegény Utain Ferenc
fizetett agent provocateurök áldozata, akik kihasználok a keresztény és nemzeti ügy iránti
fanatizmusát és beugratták. Valósággal a zsebébe
dugtak egy arany órát és tolvajt kiáltva
a
politikai rendőrség kezére adták. A
módszer
nem rossz, de túlságosan balkáni.
— A keresztény gondolat állítólagos
uralmának ötödik évében már nem kellene ott tartanunk, hogy ilyen módszerrel csavarják ki valakinek privát aktatáskáját
kezéből, hogy
ellene
kompromittáló adatokat szerezzenek.
Ugy hallom, hegy Uiaintól egy fontos panamaügy döntő
okmányait szedték el. Véleményem szerint sokkal foníosabb és közérdekübb volna a sok-

milliós panama minden részletének a bíróság
elölt való letárgyalása és tisztázása, mint annak
a naiv illúziók fundamentumába épített bajor
egyezménynek összeesküvéssé, puccsá és forradalommá való felfuvása.
— Ulaint a Tisza-pörből ismerem, a nyáron
pedig a ceglédi választás alkalmával sokszor
érintkeztem vele. Fanatikus magyarnak és kereszténynek ismertem, akiben semmiféle államfelforgató szándékot sem fedeztem fel soha.
Amiért
Ulain fogságban
van, azt a legtöbb
politikus megtette anélkül, hogy a hajaszála is
meggörbült volna
— Az Ulainnál talált szerződéstervezet félig
papirravetfctt mondatokból állott. A megállapodások kizárólag feltevésen
alapultak, minden
mondatában benne voltak az izraelitást jelentő
kitételek: „jó volna, ha volna, jó volna, ha
lehetne..."
satöbbi.
— És a főparancsnokság?
— kérdezte
közbevetőleg a Szeged budapesti munkatársa.
— Hogy azt nek«m szánták — felelte Prónay
Pál — csak most hallottam. A főparancsnokságot azért tartom most is fölöslegesnek, mert
egyrészt megterhelné ezt a szegény országot,
másrészt a jelenlegi államfő a hadsereg főparancsnoka is.
— Méltóztatott-e látni a fekete listái?
— Egy ilyen listát csakugyan láttam. Igazán
meglepett, hogy nevem ezúttal nem szerepelt
rajti, mert eddtg minden ilyen listán elsőnek
szerepeltem. A lista névsora egyébként olyan
tarka, hogy nehéz szívvel tudnám magam —, ha
bíróság volnék — arra szánni, hogy kit bocsássak s-abadon é i Kit ítéljek el.

Ulain bajor-magyar szövetsége.
(A Szeged budapesti tudósítója jelenti
telefonon.) Szombaton délután óta a pestvidéki
ügyészség fogházának lakói a legújabb pucscsisták: Ulain Ferenc és társai. Mint már jelentettük, ez a három ur — Ulain, Szemere és
Bobula — Vikár Béia és Gaál József ébredt
urak társaságában a fogháznak azon celláiban
töltik napjaikat, »hol annak idején a legitimisták is f >gva voltak.
Dr. Mészner Tivadar soros ügyész még vasárnap kihirdette előttük az előzetes letartóztatást végzést, ma délelőtt pedig megkezdte kihallgatásukat.
Ulain mindent bevall.
Amikor Ulain cellájában megjelent dr. Mészner, Ulain várstlsnul kijelentette, hogy el fog
mondani mindent. Először is erélyesen tiltakozott mentelmi jogának megsértése ellen, mondván, hogy ö egyáltalán nem követett el bűncselekményt.
Az ügyész kérdéseire beismerte Ulain, hozy
ez év tavaszán
kint volt Bajorországban
ott
részletes
tárgyalásokat
folytatott Hitlerrel és
Ludendortfal. A tárgyalások célja az volt, hogy

3
Bobula é t S z e m e r e .
Ezután Bobula kihallgatása közetkezett. Bobula elmondta, hogy kihallgatásra jelentkezett
Bethlen miniszterelnöknél és felajánlott neki 25
millió dollár amerikai
kölcsönt,
amelyet
a
Morgan-csoport
lett volna hajlandó
kiutalni.
Bethlen utasítására előterjesztette Kállay pénzügyminiszternek is, aki vísszaulasitotta. Vallomása során elmondta azt is, hogy terv volt
arról, hogy egy nagy keresztény bankot alapítanak ezzel a 25 millió dollárral, amely mai
értékben 700 milliárd korona tőkének felel meg.
Ez a hatalmas pénzintézet segi'ségére lelt volna
a kereskedelemnek, iparnak és mezőgazdaság*
nak és olcsó kamat mellett ki tudta volna elégíteni a hiteligényeket.
Dr. Miszner ezután Szemete cellájába ment
át. Szemere a rendőrség előtt tett vallomásáról
felvett jegyzőkönyvben foglaltakat erősítette meg.
Kijelentette, hogy az egész ügyről
jóformán
semmit sem tud. Németül egy árva szót
sem
ért. Szemere is tiltakozott az ellen, hogy ők a
kormány erőszakos eltávolítása céljából puccsot
akartak előkészíteni.
Egy kísérőlevél.
A rendőrség ma reggelre teljesen befejezte a
nyomozást ebben az ügyben. Megállapították,
hogy a hivatalosan kiadott szenődés szövegén
kívül volt még egy úgynevezett kísérőlevél is.
Ez a kísérőlevél tartalmazta mindazt, amit a
puccsisták tervük sikere esetén végre
akartak
hajtani. A rendőrségen a nyomozás' eredményének ezt a részét nagyon titokban tartják, de
annyi már kiszivárgott, hogy Ulainék
tényleg
elhatározták a túszok szedését olyan
formában,
mint az már a lapokban
nyilvánosságra
is
került és összeállították az Apponyi Albert gróf
nevével kezdődő listát, amelyen rajta szerepelnek
mindazok az ellenzéki képviselők, akiknek neve
és szereplése politikai szempontból kellemetlen
lehetett a puccs tervezőinek.
Volt azután egy másik lista is, amelyen
az
összes októbristák
szerepettek.
Buza
Barna
nevével kezdődvén a névsoruk és felsorolva
közöttük több olyan ember, akinek az októberi
forradalom idején aktiv, komoly szerepe volt.
Iüen érdekes, hoey ma Eskütt Lajos beszélgetési engedélyt kért, miután neki Uiain a
védője. Az ügyész nem teljesítette Eskütt kérését.
StatáriAHa bíróság helyett

rendes

bíróság.

Dr. Mészner Tivadar az eljárás lefolytatásáról a következőket mondotta:
— A főügyészség utján megkeresem a nemzetgyűlést, hogy függeszék fel Ulain mentelmi
jogát. Míg ez megtörténik, hosszabb idő fog
ellelni. Az ítélet végrehajtása előtt újból szükség van a képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Ezért minden valószínűség
szerint
rendes birói eljárás elé kerülnek Ulainék. Most
— mint ez különben is ismeretes — statáriális uton folyik ellenük az eljárás.
Ulaint m e g kell fosztani mandátumától.
Politikai körökben az a vélemény, hogy az
Ulain-féle tettenérés politikai bűncselekmény,
amelynek politikai következményei is kell, hogy
legyenek. Politikai körökben az a hír járja,
hogy már az eddigi nyomozások alapján is
Ulaint mandátumától meg kell fosztani. Á'litólag
ilyen bírói Ítélet előtti mardátumfosztásra már
van preccdens. Arról is beszélnek, hogy a barcsi
kerületben máris mozgalom
indult meg,
hogy
Ulaint mandátumának
letevésére szólítsák
fel.
Bizonyosnak látszik, hogy a legközelebb összeülő nemzetgyűlésen nagy vihart vált ki sz ügy,
mert a fajvédők raj a lesznek, hogy ismert
agresszivitásukkal az ügyet ne csak Ulain megmentésére, hanem a kormány ellen is kihasználják.

egy hatalmas bajor-magyar szövetseget
létesítsenek. A tárgyalások azonban hónapokon kérésziül nem vezethettek semmi konkrét eredményre mindaddig, a n i g Döhmel Frigyes bajor delegá'ussal n e n lépett érintkezésbe.
Ulain vallomása mindenképen odairányul,
hogy ha ő tett is valamit, azt csakis
Döhmel
rábírására tette, Döhmel olyan fantasztikus
dolgokkal hozakodott elő, amelyek ot az első pillanatban
megtévesztették.
Ulain kijelentette vallomásában azt is, hogy
Eokhardt fenyegetődzik.
amikor az első szerződéstervezet elkészült, komolytalannak tartotta a maga részerői az egész
Eckhardt Tibor a Szeged budapesti tudósíügyet.
tója előtt ma este kijelentette, hogy Ulaint nem
Az ügyésznek arra a kérdésére, hogyan akar- tartóztatták fel útjában, hiszen meghagyták nála
ták a magyar kormányt a puccs sikere után útlevelét és ő maga, saját jószántából tért vissza
eltávolítani, mi van az úgynevezett „gajdesz- a fővárosba. Eckhardt szerint ez az egész eset
meglistával", hogyan akarták a főváros népét terro- a mentelmi jog olyan kvalitikálhatatlan
risztikusan megfékmli eni, Ulain az ügyész sértése, amilyenre eddig még gondolni sem mert
előtt a leghatározottabban kijelentette, hogy a senki. A maga és a fajvédők részéről nem tartja
kormány erőszakos eltávolítása soha szóba sem ' szükségesnek a mentelmi bizottság összehívását,
elégtékerült. Egyetlen zsidónak bántalmazásáról sem mert ha azonnal nem adnak Ulalnnak
esett szó, az egész ügy nem azt cé'ozta, hogy telt, a fajvédők minden további nélkül kilépnek
> a mentelmi
bizottságból.
a kormány ellen puccsot hajtsanak végre.

Szeged, 1M8 november 13.

SZEGED

A fenyverszünet

napját

tegnap nagy ünnepségekben ülték meg egész
Angliában. 11 órakor a fegyverszüneti
szerződés aláírásának órájában két percre megállott a
munka. A templomokban és a háborusemlékeknél istentiszteletet
tartottak.

— Kiosztják a r o k k a n t - t e l k e k e t . A város
hatósága — mint ismeretes — a hadirokkantak
számára nagyszámú járadéktelket jelölt ki. A
közgyűlés eredeti határozata szerint a telkek
kiosztására csak akkor kerülhetett volna sor,
amikor azt az Országos Földbirtokrendező Bíróság és kormány is jóváhagyja. Mivel ez a
jóváhagyási processzus nagyon sokáig eltarthat,
a tanács elhatározta, hogy a telkeket már most
kiosztja a rokkantak között. A kiosztást egy
vegyes bizottság fogja intézni, amelynek elnöke
dr. Ördögh Lajos t. b. tanácsnok. A nagyfokú
hadirokkantak a városhoz közelebb eső telkeket
kapják. A járadéktelkekre vonatkozó szerződést
a tanács csak a telekadóhatározat jóváhagyása
után köti meg a rokkantakkal.
— Borzalmas g y i l k o s s á g Cegléden. Cegléden szombaton a város szélén fekvő cigánykunyhók egyikében Rafael József nevü cigánynyal vadházasságban élő Rafael Borbála 24
éves cigányasszonyt vértócsában feküdve találták. Fején baltacsapástól eredő sebhelyek voltak. Megállapították, hogy Rafael
Borbálával
álmában végzett kegyetlen gyilkosa. A rendőri
nyomozás során még szombaton kézrekerült a
tettes, Rafael Lajos ceglédi cigánylegény személyében, aki kezdetben tagadott ugyan, de
később beismerte borzalmas tettét. A gyilkost
letartóztatták és átkísérték a kecskeméti fogházba.
S o k n l és n a d r á g t a r t ó k , pipere mosdó
szappanok legolcsóbban Komlósinál.
20W

— A k o r m á n y n e m téríti meg a f r a n c i a
megszállás k á r a i t . A város tanácsa nemrégen
összeírta azokat a károkat, amelyek a francia
megszállás miatt érték a város vagyonát és a
kimutatást felterjesztette a kormányhoz a kár
megtérítését kérve. A pénzügyminiszter leiratában most arról értesítette a tanácsot, hogy az
államkincstár nem téríti meg a franciák okozta
károkat. A tanács elhatározta, hogy a város
kárát az illetékes döntőbizottságnak jelenti be.
— Az ú j s z e g e d ! j á r v á n y h ó r h á z felszerelése. A járványkórház ügye még mindig elintézetlen kérdés Szegeden. A város hatósága a
kórház felszerelését állami feladatnak tartja, a
népjóléti miniszter pedig nincs a város hatóságával egy véleményen, csupán arra hajlandó,
hogy az ujszegedi ideiglenes járványbarakok
felszerelésének és fenntartásának fél költségét
fedezze. A fölszerelt járványkórház azonban
napról-napra szükségesebbé válik. Az egyetemi
klinikák fertőző osztályának befogadóképessége
nagyon minimális, a városban pedig egyre
szaporodnak a vörhenyes megbetegedések. A
tiszti főorvos sürgős előterjesztésére a hétfői
tanácsülésen ismét szóba került a járványkórház ügye. A főorvos bemutatta a felszereléshez
HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
szükséges tárgyak jegyzékét, a tanács hosszan SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
elvitázgatoit egy-egy kályha, vagy egy-egy és a DELMAGYARORSZAG NYOMDA (Petőfi
lepedő szükségessége
fölött, a költségeket Sándor-sugárut 1).
azonban sokalta és végül határozatot nem
hozott. A főorvos sürgető előterjesztésének
Telefon: 16—33.
Igazgató: Dr. Varsányi Elemér.
csupán annyi volt az eredménye, hogy a
Kedden, november hó 13-án
polgármester helyszíni szemlére küldte ki a
tanács egyik tagját és egy városi mérnököt.
P e t r o v i c h S z v e t í s z l á v és Lóth llával!
Repríz U ] iilnirnel:
— Felmentették Stromfeld
Aurélt. A
Stromfeld kommunista-pör
mai tárgyalásán ; L 6 M G 7 C L V É R .
Fenomenális szerelmi regény, 2 részben, 10 feltonásban.
egyedül Stromfeld mondott védőbeszédet. KiLénnyel I limnusst énekl SUGÁR GYULA, a Városi Szinház
jelentette, hogy tiszta lélekkel áll a törvény
művésze.
I. rész: n K I K U K K C I Ó K *
előtt, betartotta a törvényeket, ezért felmentését
II. rész: bltriaOK fcOVnOJH.
kéri. A biróság hosszas tanácskozás után kiMindkét rész egyszerre 1
hirdette az Ítéletet, amely szerint
Stromfeld
Előadások kezdete: '/ 2 5, 7 és 9 7 , órakor
Aurélt a vád alól felmenti.
Sámuel Lajost két
Szerdán és csütörtökön
évi fogházbüntetésre, öt évi hivatalvesztésre és
•• • r
politikai jogainak felfüggesztésére, Chrepka JáEredeti afrikai felvételi
6 felvonásban.
nost társadalmi rend felforgatásáért három évi
fegyházra, tiz évi hivatalvesztésre, politikai jogai
felfüggesztésére és Budapestről való kitiltásra
Ítélték.

Széchenyi Mozi

— Furcsa házaaságszédelgési történet. Néhány
nappal ezelőtt három feljelentés érkezett a btulapesl
főkapitányságra, amelyek mindegyike egy magát Várkonyi Bélának nevező fiatalember ellen emel panaszt
liázasségszédelgés cimén. Mind a hárman apróhirdetések utján ismerkedtek meg Várkonyival, aki mint egy
nagy terménycég cégvezetője, mutatkozott be. Hetekig
udvarolt a nőknek, majd mindegyiküknek házassági
ajánlatot tett. Menyasszonyainak több izben emiitette
hogy huszonötmillió koronával játszik a tőzsdén. Mivel
azonban a besse bekövetkezett, panaszkodott, hogy
fedezetlen papírjait ki kellene fizetni, mert ellenkező
esetben alacsonv árfolyamokon találják eladni őket
Menyasszonyai felajánlották, hogy szivesen kifizetik a
fedezetlen összeget. Kis ideig látszólag kérette magát,
majd a három menyasszonytól összesen huszonhétmillió koronái vett át. Pénzük felvétele után még néhány napig járt a lakásukra, majd teljesen elmaradt. A
megcsalt nők feljelentést tettek a rendőrségen, de a
nyomozás nem vezetett eredményre. Tegnap váratlanul
érdekes fordulat állott be az ügyben. Az egyik megcsalt menyasszonya hamarosan megvigasztalódott, mert
ismét levelei irt egy házasulni kívánó cégjegyző
apróhirdetésére. A válaszul hozott levélben legnagyobb
meglepetésére Várkonyi Írására ismert rá. Azonnal
megjelent a levéllel a főkapitányságon, ahol egy detektivet adtak mellé, akivel együtt mentek el a Lovranakávéházba, ahol randevút adott Várkonyi a nőnek
Várkonyit, aki elegánsan és pontosan jelent meg a kávéházban, a detektívek letartóztatták és bekísérték a főkapitányságra.
Vízvezetékét Feketénél készíttesse. Telefon 10-72. ««
CImtáblák Jónásnál, Polgár-u. 8. TeL 17-02.

Vadászexpedició az ősvadonban

— ő i ü l t — a D u n a k o r z ó n . Vasárnap este
10 órakor nagy pánikot idézett elő egy őrült a
budapesti Dunakorzón. A járókelők ijedten
menekültek, mert senki sem udla, hogy ki az az
ember, aki egy szál ingben futkos ide-oda. A
szerencsétlen embert beszállították a főkapitányságra, ahol nem tudták megállapítani a
személyazonosságát, mert a rendőrség kérdéseire csak annyit válaszolt, hogy a Dunába
szeretne ugrani. A rendőrség egy elmegyógyintézetbe szállíttatta.
H á z a s s á g . Singer Hilda és Schwartz
Sándor
folyó hó 11-én házasságot, kötöttek. (Minden
külön értesítés helyett.)
199
— A városi erdők fatermelésének értékel é s e . A gazdasági hivatal előterjesztésére a
ta,
*ács a városi erdők fölös fatermésének árr£ l november huszadikától december huS 3
f » • ! i g Erjedő időre tűzte ki és a faárverest irányító bizottság elnöki tisztjét Bokor Pál
polgármesterhelyettesre ruházta.
, P?ríLlth*
" A ' í n g e k , nyakkendők
legolcsóbban Komlósinál.
209b
Egy c s é s z e v a l ó b a n a r o m á s , illatos teát
csakis a AfemMéle kínai és indiai teakeverékből
készíthet. Egy próbavásárlás meggyőzi azok
utolérhetetlen minőségéről. Kanható a cég
Szeged, Klauzál-tér és Mikszáth Kálmán-utcán
levő fióküzleteiben.
22
Muslln, f l ó r , c é r n a és tlezta
h a r l a n y á k legolcsóbban Komlósinál.
I r n a ó n
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SZEGED

november

hó

1-től,

csütörtöktől

A
KÖVETKEZŐ T R A F I K O K B A N
KAPHATÓ:
Nagy Károlyné, Takaréktár-utca 1.
Özv. Fischerné, Takaréktúr-utca 8.
Kovács Józsa, Korzó-Mozi-ház.
Barna, Széchenyi-tér 9.
Schwarz, Kárász-utca 1.
Prém Sámuelné, Széchenyi-tér 5.
Dinyés Ferenc, Mikszáth Kálmán-utca 9.
Szukics Imre, Kelemen-utca 3.
Pethő, Széchenyi-tér 2.
Kecske-trafik, Kárász-utca.
Papp Sándorné, Kálvin-tér 2.
Spitzer Dávid, Oroszlán-utca 5.

— Száztizenötmilliós sikkasztás. A rendőrség detektivei tegnap letartóztatták
Bozsonyi
Margit rendőri felügyelet alatt álló nőt, aki
Püspökladányból pénteken 115 milló korona
elsikkasztása után elszökött. 50 millió készpénz,
12 aranygyűrű, 4 aranyfülbevaló és arany karkötőóra voltak azok a tárgyak, amelyeket megmotozásakor náía találtak. A tolvajnőt visszakísérték Püspökladányra.

119

Társ 4
" « ért«'tj > közép,
iskolák és felsőbb iskolák tanulóit, hogy a napokban
megjelenő Zsebatlasz 5«o,ooo koronás pályázatán a
folyó hó tizenötödikéig postára adott pályamunkák
még résztvehetnek.
'

Mikszáth Kálmán-utca *.

Kállay dr. jogiszemináriuma Pallavidni-utca
3 alatt fogad egész n a p . Telefon 89.
w

Reszelt tarhonya
tojással vagy tojás nélkül nauyban kapható

K A R D O S
tésztaáru gyárában

8 é p h e z

8 5 0 0

k0'00*1

— A h u a i p a r o a o k ü g y e . Dr. Pálfy József,
azjipartestűlet titkára ma a husiparosok ügyében
a következő nyilatkozat közzétételére kért fel
bennünket: A hatósági husszék ügyében a mészáros- és hentesipari szakosztály felkérésére az
ipartestület és a kamara a közérdek legkörültekintőbb mérlegelése mellett teljes egyetértésben jár el. A husiparosok semmiféle külön
akciót nem folytatnak,
mivel ügyüket rábízták
törvényes szervezeteikre: az ipartestületre és a
kamarára. Ez a két testület a legnagyobb tárgyilagossággal kezeli az ügyet és minden erejével azon van, hogy a mutatkozó érdekellentéteket eloszlatva, a kormány beavatkozásának elkerülésével a helyi hatósággal
oldja meg a
szóbantorgó közérdekű
kérdést. A
kormányhoz
intézendő memorandum átnyujtásáról csak akkor
lesz szó, ha az ügy helyi rendezése
teljesen
meghiusul. A memorandum már régebben elkészült, azt egész terjedelmében ismeri a város
polgármestere, sőt az első tárgyalások annak
alapján indultak meg a kamara és a város
hatósága között.
Egyébként idevonatkozóan
helyesen informálta Kiss Qéza ur a
Szeged
tudósítóját, amikor azt mondotta, hogy abban
nem kívánnak mást a husiparosok, mint az
ügynek az uj ipartörvény alapján való elintézését.
Az ipartestület nem ugy értelmezi az uj ipartörvényt, mintha az egyszerűen elrendelné a
hatósági üzemek megszűntetését. Ellenkezőleg,
én a polgármester ur elölt megjelent küldöttség
kérelmének előterjesztése után azt mondottam,
hogy elismerem, hogy a hatósági húsüzemre
árszabályozás szempontjából szükség volt és —
talán — még ma is szükség van, azonban ezt
a feladatát a hatósági husszék akkor is teljesítheti, ha üzemét a törvény szellemének megfelelően az .eredeti" keretekben folytatja. De
semmi szin alatt nem lehet elismerni sem ipari,
sem közérdekű vonatkozásban annak helyességét, hogy a hatósági husszék a város egész
husfogyasztdsi
szükségleteinek kielégítését egynegyedrészben magának kösse le kétszáz husiparossal szemben. A husiparosok érdekét sem
az ipartestület, sem a kamara nem szándékozik
a fogyasztóközönség érdeke fölé helyezni, azonban ugy véli, hogy kellő tárgyilagossággal a
kettőt össze lehet egyeztetni.
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Keller

s z a k üzlet
Telefon 3-63.

Széchenyi-tér 8.

— H í r s z o l g á l a t drótnélküli telefon Htján.
A modern technika u j csodája, a drótnélküli

mm

pafe.Belvárosi Mozink
Noreraber 13. és 14-én, kedden és szerdán

i napc
folytat a Városház-utcai központjában felállított
rádió állomásával, hogy vidéki fiókjaival álland ó a n közvetlenül érintkezzen. A MTI helyiségében ta itt kísérletek eredményeseknek bizonyultak és most, mint értesülünk, a
hírszolgálatot teljesen rábízzák
a drótnélküli
telefonra.
Az első rádióbeszélgetés november 6 - á n , kedden
reggel
kezdCdött és
Budapest—Debrecen—
MÍSKOIC és P é c s közölt folyt le. Ilyenformán, ha
valami 10 órakor történik Párisban, Budapesten
keresztül a vidéki lapok egy órán belül m e g kaphatják a hirt. A vidéki állomások a z o n b a n
közvetlenül felfoghatják a beszélgetéseket, a m e lyek Morse-j elekkel történnek. Ez azt jelenti,
hogy pl. Szeged közvetlenül is megkaphatja
Páris, Róma, Belgrád, Bukarest és a többi nagy
városok állomásainak jeladásait. Mint értesülünk,
a rendszer alkalmazása egy héten belül megtörténik, egyelőre csak
a hírszolgálat
veheti
igénybe az intézményt,
csak azután
terjeszkedhetik ki a magánbeszélgetésekre,
amely m a j d a
posta és távírda ügykörébe fog tartozni.
— Ausztriában elfogták a b u d a ö r s i gyilk o s s á g e g y i k t e t t e s é t . Ismeretes az a gyilkosság, amely november 4 - é n Budaörsön történt. Ebner Antal gazdálkodó lakásába este 10
órakor László nevü kocsisa társával belopózott.
Ébnert és feleségét kicsalták az istállóba, ahol
Ébnert többszöri fejbecsapással meggyilkolták,
feleségét pedig életveszélyesen megsebesítették.
A tetteseknek sikerült elmenekülni. Az egyik
tettest, Paól Nándor 20 év körüli
fiatalembert
az osztrák csendőrség osztrák területen
elfogta
és Szent Gotthardndl átadta a magyar
csendőrségnek. A főkapitányság még az éjjel detektiveket küldött a tettesért. A másik tettesnek s i k e rült tovább menekülni. Poólt bekísérték a f ő kapitányságra. Ébner Antalné, mint értesülünk,
életveszélyes sérüléseibe szombaton este belehalt.
B o k a v é d ő k , selyem sálak, soknik és keztyük
legolcsóbban Komlósinál.
a**
— A szegedi szegények felruházására
t o r m é n y t á m o g a t á s i kér a t a n á c s . A tanács
elhatározta, hogy feliratot intéz a népjóléti miniszterhez és kétszázmillió koronát kér a szegedi szegények téli ruhaszükségletének fedezésére. A tanácsnak ez a határozata összefüggés •
ben van a városok kongresszusának legutóbb
tartott választmányi ü'ésével.
F e l k é r j fik előfizetőinket, szíveskedjenek a
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről
a
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám
13-33)
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt haladéktalanul intézkedhessünk.
ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. *
— Tfli egy badapottl telefonközpontban. Ma
délelőtt egynegyed 12 órakor a budapesti Kiss Teréz központban az egyik munkahelyen tüz támadt. A tüz
okit nem tudják megállapítani, de valószínű, hogy
igen erős áram behatása miatt keletkezett. A tüzeset
következtében azon a helyen, ahol a tüz támadt, 240
előfizető vezetéke rongálódott meg, ugy hogy ezek beszélni nem tutinak, őket azonban részben fel lehet
hivni. A vezetékek helyreállítása után a központ a
szolgálatot azonnal megkezdte. A tüzet a tűzoltóság
igen gyorsan eloltotta, ugy hogy a városi tűzoltóságnak dolga már nem akaat.
KeztyQJc, r e f o r m n a d r á g o k , gamascjipjfc
legolcsóbban Komlósinál.
a*,
Sár- é s hócipőit javíttassa * Ognjmi- és
Bőriparban, Széchenyi-tér 9.
213

Az idény legnagyobb attrakciója!

Haldokló sasok
A francia filmgyártás remeke!

(Sasfiók)

Történet a nagy császár idejéből, két rész, 12 felr.

Mindkét rész egyszerre egy előadásban.
A főszerepben:

Severin Mars,
a „J'acusse* főszereplője. — Ezt megelőzi:

Faffy csalni szeretne
Amerika' burleszk 2 felvonásban.

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

Koné Mozi

Telefon:
Pénzt4r 4*5.
Kedden és szerdán, november 13. is 1 Mn
•• c s u k i * É v e n r c L O u t K n i K i

Telefon:
Igazg. 11-85.

Attrakció

Szegeden elöször kerül bemutatásra!

A

Attrakció!

A színház heti m ű s o r a :
Kedd: Koldusdiák, vig opera. Operabérlet 3. sz.
Szerda: Koldusdiák, vig opera. A-bérlet.
Csütörtök először: Szép asszony kocsisa, operetL
P-bérlet 14. sz.
Péntek: Szép asszony kocsisa, opfiett. A-bérlet 11 az.
Szombat d. u.: Ifjúsági előadás. — Este: Szép aszszony kocsisa, operett. Bérletezünet- — Éjszakai előadás először: lyukketrec, bohózat.
Vasárnap d. u.: Marinka, a táncosnő, operett. —
Este: Szép asszony kocsisa, operett.
* Növendékhangverseny. V a s á r n a p délután
szépszámú közönség előtt mutatták be Corbetár
Camilla zongorám(Jvéstnő tanítványai az előrehaladásukat és képessegüket. Előadásuk a t a nárnő pedagógiai módszerének helyességét i g a zolta, emellett a zongorához való érzéküket is.
Szépen, ízléssel és tech likai-készültséggel
játszottak a növendékek, akik sok tapsot kaptak
és ezekből a tapsokból jó rész jutott az e t e d m é n y e k d felmutatni tudó tanárnőnek, Corbelár
V níliának is.
* M* este 8 órakor a Tlaxában Frledmana
bangverteny. (Endrényi.)
139
* Kotáoyl nővérek 3 zongorás művészi produkciója zenei szenzáció, szombaton, 17-én a Tiszában.
Jegyek a Belvárosi Mozinál (Harmónia).

FARKAS

TŐZSDE

(A hegyek alján.) D" Albert Jeni rémdrámája filmen, 6 felv.-ban.
Főszerepben: b i t i O A Q O V C R . — Egyidejűleg:

Fix-Fox olajban.
t^ros vígjáték 2 felvonásban.

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

0.2770-oSf'DinS
°*573(£^
61700, Lev;; I63J0-174Ö0, Lei 10200-11500, Lengyel
marka 0.010J -0.013P, Lúf 890-940, Pr. frank 1140J205, 8elga Ír. 970-1025, Sv frank 3440-3665, Angol
f int 8800H - 9240Q, DofŰl 19700-20800, Holland lorirt
7500 -794(1. Oán korona 3350 -3570 Svéd korona
5181-5510 Norvég korona 2480 -306J, Napoleon
63800 pénz.

Pá'i« 112í—1291, BrUnsel 970-1Q25, Zürich
366.) LoiJON H7500—9! 90Ü, Meiryaric 19700-208D0,
Á.Káteitijm 750íi—794ü, Kopenháea 3350—3570 ütockboln:
1. 5M0 Krigztiáala 2840-3060.

sssa

mer*
r7~- p S ű

10383, Szófia

B i f á M .
— '
P*™3l.9ü»/* London 2492. Newyint 569 50, M.taró 24.82%, Hóllandia 216.00, Berlin

5 szobás, fürdőszobái
modern magánház

azonnal átvehető, mind l a k ó nélkül, tehermentesen 60
m|B>ó koronáért megvehető D Á V I D N Á L , Kossuth
220
Ufps-sugárut 9.
Telefon 10—42.
—-—
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V I L M O S

Budapest 0.
Bakarest
2 805 E^ÍJr^ §.65.
A Szegedi Kcmfivesbaok mindennemű tőzsdei
megbízást 4 legpontosabban végez el.
*
Taraénylbcad* 1 A mai terménytőzsdén az irányzat
kissé megszilárdult, 4 fofgalom azonban csekély volt.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
83000—90000 e»vét; 88000-89000. 79 kg.-os tiszavidéki
91000—92000, egyéb 90000-91000, roza
57500-5850 , takarmányárpa 63000 -65000, s ö r á r p a
7 2 5 J 0 - 7 7 m rar 06^2=67500, tengeri 64300-6500Q,
repce 1650JF-17QIV,
35500 $500.
A Szegedi Forgalmi Bank értékpapír é s d e v i z a megbizásokat gyorsan é s jutányosán t e l j e s í t A
Magyar Lovaregylet 8 százalékos dottárkötvényeinek jegyzési helye.
71

BÁQK ÉS FAZEKAS

r « u v t e

8EEGED, T8r5k-»tca ff., Valéria-tér e a r a k .
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MIM l I J

BANKÜZLET
K á r á s z - u t c a 3.

T e l e f o n : 5-73.

Tőzsdei megbízások legelőnyösebb lebonyolítása
Heti pénzek kihelyezése magas kamatozással.
is

EGYSZÁZ MILLIÓ KORONÁT

1

Szegedi Lombardbank

nyerhet a m. kir. osztálysorsjáték tervezete szerint. Húzás már n o v e m és 1Ö-40. Sorsjegyek eredeti áron kaphatók K e l e n H u g ó
bank- és váltóüzletében, Szeged, Ar^di-utca 7.

Dftr

73

W
W
£
214

"MII!

:-:
—rw-

I imiiMMii

Fekplfsas-u. 22. Telefon 1 3 - 7 3 .
Budapesti és wieni
barikcég alapítása.
M
^ a s h " J| i k a m f t o ^ á ? ( k o s z t p é n f l .
JflérteaM tézsdtt Összeköttetés.
i.uuumi —ni• 1— 1—
11 —m—m .
T i

8 ^gszebb L i c h t m a n n - é s KoPon«|h.cip6k és dus
választékban kaphatók
Abonyi Mihálynál, Kölcsey-atca 1, Royal-kávéház épület
i

Szeged, 1923 november 13.

I SZEGED

IL DL
L
IL m.
L
16.5
15
50
58 5$
Királysör
17
Ganz-Danub.
210 Klein
210
13.5 16 15.5
Ganz-VüL
11.50 15 14 Klotild
105 — 105
8
Bankok:
a
ni. Kistarcsai
L
500 530 525 Polg. sör
300 350 350
Győrffy-Wott
Angol-Magyar
121 134 131 Hoffher
160 175 165 Krausz szesz
63 70 64
Rézbánya
Bosnyák-agrár
45 56 56 Kaszab
Bányák és téglagyárak:
21 23 22
77 85 83 Ligetszanat,
Szlavónia
Földhitelbank
270 330 330 Kissting
Bauxit
220Ü 2400 2325 Cukoripar
3185 3400 3325
380 450 430Nasici
Hazai
170 202 200 Kühne
Beocsini
220 245 245
12 14 12.50 Lámpa
1100 1300 1335 Viktória bútor
Hermes
65 90 85
280 330 335
Borsódi szén
130 151 150 Auer
260 290 280 Zabolai
—
—
—
Agrárbank
90 105 105
Szent Srinci
185 200 195 M. Kender
135 150 15J Zentai
Szlavón jelz.
34
40 40 Lip
232 256 248
Cement
60 68 65 Őstermelő
205 230 225 Thék gyár
Mág
Lloyd Bank
15.5 16.5 16 Mérleggyár
Pamut
240 260 255
Szászvári
350 380 370
Magyar-Hitel
602 650 645 Magy. Acél
Gumi
144 154 152.5
Kohó
Különféle vállalatok:
715 770 770
Ingatlanbank
320 360 355 Belga fém
Készv. Szalámi
32.5 36 34.5
63 65 63 Ált. gázizzó
István t&gla
32
28 32
Cseh bank
22 26 23 Motorgyár
145 170 150 Alt. Osztr. Légsz. 645
Kőb. gőztégla
620 Vasúti forgalmi 182 184 182
Forgalmi Bank
45 47 45 Ólomáru
300 375 360 Bárdi
ürasche
17 Marosv. Petr.
18
17.5
Jelzáloghitel bank 46 55.5 54 Chaudoir
560 635 625
Georgia
2650 2900 2850 Baróti
Magnezit
18.5
20
18
24 27 28 Vegyipar
Keresk. Hitel
310 368 366
Mezöh. cuk.
28 30 25 Bóni
Magyar Aszfalt
105
110
93
37.5
Leszámítoló bank 85 96 94 Vagongyár
43 43
Interrexim
2400 2650 2650 Brassói
Által. Kőszén
615
540 620
35.5
Magy.-ném. bank 30 33 33 Rex bajó
38 37
Óceán
132.5 140 130Chinoin
Kerámia
58 63.5 62
Olasz bank
39 44 42 Rimamurányi
67 78 77
208 225 220 Danica
Nagybátonyi
110 Olajipar
115
95
14 17 16.5
Központi |elzilog 16 18 16 Koessemann
524 565 560
Salgó
14 13 Pannónia sör
11
14 16 15.5 Rothmüller
46 50 50
Városi Bank
260
- 260 Diana
Phöbus
Újlaki
30
32
26
Dorogi gummi
22 28 27 Schlick
Merkúr
20 23 21
Unió
415 485 475 Püspöki
Déli cukor
40 43 42 Schuller
Nemzeti
140
150 140
Royal-szálló
1400 1600 1580 Sertéshizlaló
65
Urikányi
55 65
123 140 138 Teudloff
Osztrák Hitel
40 50 40
14 13 Schwartzer
11.5
Cinner
Szalámi
1080 1200 1190 Vulkán gép
54 56 55
Kereskedelmi
Nyomdák:
28 35 33 Star film
Égisz
73 76 75 Wörner
12 14 13
Bankverein
500 560 550 Lukácsfürdő
350 400 395 Izzó
Athenaeum
Szikra
130 150 145
20
23
21
Franklin
Textil
Takarékpénztárak:
1250 1500 1400
950 1000 950 Stummer
Közlekedési vállalatok:
42 48 48 Horv. cukor
Glóbus
Belrárosi
4o 44 44 Adria
8 8.6 8.4 Szegedi Kender 590 605 600
29 Just izzó
25 29
440 475 470 Kunossy
Telefon
150 163 161
K
Lipótvárosi
16 18 16 Atlantica
8 59 üyapjumosó
46
62 82 82 Temesi sör
55 63 62 Pallas
120 — 120
50
Kőbányai Tak. 25.5 26.5 27 Közúti Vasút
150
51
42
27 30 29 tfévay
Papir-ipar
40
45 —
Tokaji
bor
226
Egy. Bpest Fő*. 168 200 195Városi
80
238
68 80
217
36 42 38 Rigler
Részvénysör
44
39
45
Török
73
Magyar Alt Tak. 150 J85 185Bur
—
—
—
30 33 33 Szövő és kötő
Su phaneum
68 80
Turul
Moktár
160 165 160DéliVasut
170 210 192 Unió szinház
93 101 102
Spódium
20 23 22
3650 4050 4050 MFTR
Pesti Hazai
Faipari vállalatok:
350 410 395
Temesi szesz
14
13.5 15.5
Szolnoki
650 750 750 Merkurfa
750 875 750 Vasm. Vili.
Levante
Biztosítók:
14 16 15 Felten
45 52 50
—
—
—
Fiumei rizs
Első M. Eizt.
5750 6500 6250 Miskolci villamos 36 38 37 Cserző
Vili. Pezsgő
52 56 52
163 180 178 Wander
129 143 142 Dunaharaszti
21.50 25 24 '•'lóra
Fonciéte
220 250 240 Nova
40 38 38
29.5
30
380
28
350
390
Állam 7asut
28 34 33 Fővárosi sör
Egyesült fa
Magy.Franc,
Zagyvapálfai
48 55 55
93 101.5 100
113 135 130 Fornir (ex)
20 26 25 Goldberger
160 165 160Tröszt
Jég
295
Elővételi iogol
245 300
575 635 625 üschwindt
{juttmann
Pannónia
1100
1100
29 34 33 Vagon
Malmok:
4
3
173 190 185 Hal keresk.
Hazai fa
Back-malom
Vasmüvek és gépgyárak:
39 44.5
12.50 15 14 50 Hungária MQtr. 208 250 250 Magyar Hitel
74 94 92 Honi fa
200 Gumi
200
47
55
10 11 16.50 Juta
95 110 108 Körösbányai
Coburg
40
- 40 Borsod-misk.
2400 Karton
2400
90
24
21.50
Kábel
73
Concordia
20
85
Kronberger
75
82
59
Csáky
47 60
84 106 100 Aszfalt
25
30
98 120 117 Karton
Lignum
125 165 158 B.-csabai
Gazd. Gépgyár
19 26 25 Viktória bútor
8
10
42 46 45 Gróf Keglevics
183 203 200 Amerikai
19 26 25 I. bpesti gm.
Fábián
40 42 40
14 — 13.5 Keleti
24 29 28 Erdő
1325 1575 1550 Törökszentm.
Fegyver
Kasszanap november 29.
10.5 12.5 12.25
143 155 155 Királyautó
51 55 54 Magyar Lloyd
70 75 75 Gizella
Franki
igen erős szilárdság jutott kifejezésre és igy a nyitási kurzusoknak is. A hangulat a késő órákban is bizaIriny«»i A mai tőzsdén a hangulat nyitáskor rendkodó és tendenciája szilárdságra hajló. Bécsi és budakívül barátságos volt, ami a forgatom kialakulásában árfolyamokhoz képest majdnem az összes ertékek árpesti etös kezek nagyban vásárolnak. A következő
is kifejezésre jutott és igen élénk üzleti tevékenység nyereséggel zárultak. Zárlatkor az irányzat továbbra
árfolyamok alakultak ki: O s z t r á k H i t e t 1 2 8 - 3 0 , Kőszén
szilárd, a hangulat barátságos,
a forgalom
élénk.
mellett magas kurzusokon kerültek felszínre. A szilárd- is
251), Salgó 145—5(5, Georgia 595—600, izzó 540—550,
prompt l'/i—!*/» százalék.
ságot különösen az idézte elő, hogy az utolsó két Koszipénz
Cukor 350-360. MFTR 370-75, Schlick 115-120,
Esti magánforgalom. Az este 8 óráig hozzáérkenapban a bankpiacon és a biaományosokhoz a vételi
Kereskedelmi Bank 1150—70, Hermes 85-90, Levante
zett
jelentések
alapján
a
Magyar-Olasz
Bank
szegedi
megbízások olyan tömege érkezett be, hogy azoknak
lebonyolítása majdnem az összes értékekben 15 szá- fiókja a következőket jelenti: Este 7 ón; kor a bankok 753, Ganz-Danubius 5253, Államvasút 36 ezer korona.
zalékos árnyereséget eredményezett. A nyifókurzusok- és tőzsdeirodák közötti forgalom igen élénk volt. FőFelelős szerkesztő: LOV1K KAROLY.
nál ezenkivül a kontremin fedezési akciója is nagyban ként az arbitrázsértékeket es nehéz papírokat keresték
F; adó tulajdonos: Uélmagyarorsz*'; Hirlap- és Nyomdahozzájárult a szilárdabb irányzat kialakulásához. Az é3 bár az árfolyamok az utótőzsde gyengébb árfolyama
váltala! R.-T.
üzletidő második felében ugyan kissé elgyengültek az után igazodtak, a hangulat bizakodo volt A spekuláció
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdaárfolyamok, főleg azért, mert nyereségbiztositó eladá- nagy éreeklődéssel várja a holnapi bécsi árfolyamokat,
vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.
ezek szolgálnak majd bázisul a pesti
sokat eszközöltek. Közvetlen zárlatkor azonban ujabb mert kétségtelenül
_
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5000
1775
117
90
180
96
25
57
155
31
5)
37
210
135
95
28.5
135
49
72
13.5
100
55
22
95
65
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210
24
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BALOG cSÁNDOR
R É G I 1 Ó N E V Ü
K Á R P I T O S
üzletét ezúton is ajánljuk. Külön elsőrendű javítóműhely.
Telefon 1 2 - o 3
Kossuth Lajos-sugárut 6.
93

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

H

Brllllln* ékszer, arany,

ezüstbeváltás. Bizományi
áTuk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
83

Veszek állandóan bulorl,

férfi és női ruhákat. Margitutca 7.
219

in.
5500 5500
1950 1900
138 137
125 115
205 200
140 140
26 25
75 73
185 180
35.5 34
65 65
41 38
275 275
175 170
110 105
35 35
145 140
50 48
88 85
18 18
112 110
75 65
25 23.50
120 116
80 75
105 100
220 215
28 28

Hungária
Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

Stefániánál hatalmas uj bérpalota, alkalmi áron. Tisza
Lajos-körut mellett szép magánház istállóval, nagy
telekkel, 5o millióért. Nemestakács-utcában uj ház, beköltözhető 2 szobás lakással, nagyon olcsón. Csongrádisugáruton 6oo Q-öl telek, 13 millióért. 34 és fél hold
jó fekete föld Szeged mellett, elköltözés miatt, potom
áron. A köztisztasági telepnél 9oo Q-öl príma föld.
igen olcsón. A Kálváriánál 662 Q ö l kitűnő fekete föld,
potom áron. A szentmihályteleki uton 61 o O-öl elsőrendű föld, nagyon olcsón. Mártélyon, közvetlen az
állomás mellett, 2 szép fekvésű házhely, potom áron
és még számtalan magán-, családi és bérházak, továbbá
kisebb-nagyobb földbirtokok, gyártelepek, üzletek, vendéglők, cséplőgépek stb. eladásával van megbízva:
Q v o h n
központi nagy ingatlanforgalmi

"ódája, Széchenyi-tér 6. szám.
A lörvényszék átellenében. Telefon 10 54. Lakás

telefon 15-09. — Tekintse meg
kirakatomban
állandó hirdetéseimet. Az összes Szegeden eladó
házak irodámban nyilvántartva.
m

Malom Boky
Nemzeti fa

iC

* '

KOSZTPENZERT

Száaz Edith, a városi szinház opera-müvézsnője keres

bútorozott szobát

legmagasabb kamatot fizet

Károlyi-utcai KRQÓ-BANK.

Közgyűlési m e g h í v ó

^Temetése kedden délután fél három órakor
Báró Jósika-utca 24, szám alatti lakásáról.

1923. é v i r e n d e t

221

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű
szőrméjavitást és átalakítást
m

Legjobb és legolcsóbb
zománcedenyek, konyhafelszerelések, varrógépek, alkatL a

j

0

S n a l ,

E

n

^

Elfogad

KÁ RX-S

és lebonyolít

z

' U T C A

közgyÖlésire.*

Napirend:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az
1921-22. üzletévről.
2. A mérleg megállapítása, a nvereség felosztása és
az igazgatóságnak, valamint a felügyelő-bizottságnak a
felmentvény megadása.
3 Alaptőke felemelése és ennek megfelelően az alapszabályok 5. §-nak módosítása.
4. Esetleges indítványok.
Az évi mérleg a felügyelő-bizottság jelentésével együtt
a társasá? üzleti helyiségeiben a t. részvényeseknek betekintés végett rendelkezésre áll.
Az igazgatóság.
Az alapizahplyok szerint a közgyűlésen csak azon részvényesek
bírnak szavazati joggal, akik részvényeiket legkésőbb 3 nappal a
közgyűlés előtt a részvénytársaság pénztáránál letettek.

Szeged-Vidéki Bank és
S Z E G E D ,

66

az , ALFÖLD" Szegedi Szalámigyár Részvénytársaságnak
1923 november hó 25-én délelőtt 11 órakor a társaság
irodahelyiségében (Szegeden, Erzsébet-rakpart 19. 8z. a.)
tartandó

életének 15 ik évében hosszas szenvedés után

részek szolid g ^ f l
árakban

Szeged
Aradi-utca 4.

Varga Mihály

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szölőkötöző fonalak és háló guárl áron kaphatő.

Mancika

(Minden külön értesítés helyett.)

a Belvárosban. Szives megkereséseket a szinház nappali
pénzárához kéri leadni.
2ig

Telefon 469.

Gellérl Mihályné ugy a maga, mint gyérmekei nevében mélységes fájdalommal jelenti,
hogy szeretett kislánya, illetve testvérkéjük

ázdk

földek, telkek!

m.
a
1
101 128 127
60 69 66
330 390 385
125 150 150

Kereskedelmi

14. S Z Á M .

• TE Í T F O

Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
mindennemű tőzsdei üzleteket. Betéteket magas heti kamatozasra

HVŰLBŐRT

KÉTEZER

KORONÁIG

vásárolok

N:

6-64.
1

(kosztpénz).

darabonként

Rosner Ödön és Társa

Szeged, Petőfi Sándor-sugárut 12.

,w

Telefon 14—47.

