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Treuga Dei.
Treuga Dei késiül a parlamentben, ami magyarul annyit tesz, hogy a pártok nem szedik
ki se egymás veséjét, se a kormányét addig,
mig a kölcsön-tárgyalások tar anak. Akár Meskó
Zoltán ugrott be békeangya nak, akár Heinricti
Ferenc, az eszme nagyon szép s nagyon kívánatos, hogy megkössek a békét, még akkor is,
ka annak a rfivén esetleg — Ulain Ferenc kimászik a szurokból. Mert olyasmit is lehet
sejti ni, hogy a tervezett béke gyökerei egészen
emez úriemberig nyúlnak le. Szó sincs róla,
Mogy valaki össze akarná puffasztani az ügyét,
mint ahogy összepuffad a kiszúrt marhahólyag, — nem, a szegény Feri meg fog lakolni,
de csak a törvény előtt, mert v i á g o s ugy-e,
kogy politikum nincs az ü g y b e n ? Egy országgyűlési képviselő, neves és befolyásos politikus
azzal van vádolva, hogy lázadast teivezett, a
mai rend puccsszerű felforgatását idegen ál am
katonai segítségével, más pártállásu politikusok
rabul ejtését, ártatlan emberek legyilkolását, —
hát ki meri azt mondani hogy ebben politikum
v a n ? Ez közönséges bűntett, vagy talán nem
is az, csak vétség, vagy talán még az se, —
a minősítést rá kell bizni a törvényre, mint
ahogy az egész ügyet a törvényre kell bizni.
A nemzetgyűlés, elte intve attól, hogy különben sem tartozik rá a dolog, már csak a törvény irán i tiszteletből se avatkozik bele. Ugy
tesz, irintha nem tudna az Ulain-ügyről s ez
kétségtelenül jó a nemze'nek és ugy egész mellékesen jó a szegény Ulainnak is.
Mi nem keressük, bogy milyen rugói vannak
i s t e n - békéje tervének, de S2 ivböl kívánjuk,
hogy a bajuszos békeam yalok vállalkozása
Sikerüljön. Az isten-békéjének nevezett nemzet
békéje stkkal fontosabb volna annál, mint az,
hegy Ulain ur hány hónapig, vagy hány esztendeig elmélkedik négy fal közé szorítva a
világ folyásáról. Ulain ur csak addig veszedelmes ember, de addig rabsorban is veszedelmes, mig az ország olyan zavaros, amelyikben halászni lehet. Kun Béla is akkor lett
veszedelmes ember, mikor gyüjtőfogházbeli
cellájából mint politikai kabinetből csináta a
kommunizmust. El.enben mihelyest az országban belső békesség van, Ulain ur annyira nem
veszedelmes ember, hogy akár a Rókus-kórház
tetejéről hirdet programot és uj alkotmányt.
Igenis belső békesség kell, amely a parlament békességével kezdődik és ez nemcsak a
kölcsöntárgyalás miatt kellene, hanem azért is,
mert enélkül akkor is elvisz bennünket az ördög, ha a világ minden nagy bankháza egyebet se csinál is, minthogy lapáttal hajigálja felénk a kölcsönt Kétségtelen, hogy a külföldi
követségek kapujában található, egyébként ártatlan és ártalmatlan bombák csak ugy nem
használnak a kölcsön ügyének, mint az Ulainféle tökéletlen viccek és azok az in'imitasok,
amiket a néhai szoros barátság emlékei gyanánt kormány és fajvédők egymás fejéhez vághatnak a parlamenti viták s o r á n ; de kölcsön
nélkül is nagyot lehdiihetne rajtunk, ha négy
esztendei marakodás után igazán konstruktív
munkára vetné már össze a vállát minden politikai párt és minden társadalmi réteg. Nem
jelenti ez azt, hogy minden párt adja föl a
maga programját és olvadjon fel a Bethlen
István kormányáért való közös szerelemben.
Ellenkezőleg. A parlamentek természetét éppen
az adja meg, hogy mint a bűvész csészéjében,
itt is a legkülönbözőbb szinü és erejű vegyületei keverednek ö s z e a meggyőződéseknek.
Ez rendben van, csak ezek a harcok semmiféle vonatkozásban ne érintsék és ne akadályozzák a nemzeti regenerálódás pártközi programját és csak a kormány ne használja föl a
Treuga Dei által adott menedéklevelet olyan
cselekedetekre, amelyekre enélkül kísérletet se
mert volna tenni.
az

Nem tudjuk, meg lesz-e a Treuga Dei és
fog e az nagyon ádáz küzdelmekben végződni,
mert ilyesmi is történt már és pedt'g nemcsak
házastársak közt, akik addig bizonyították, hogy
nem ők kezdik a veszekedést, hanem a másikuk, hogy halálos fojtogaiás lett a nagy békeszándékoól. De m nder esetre nagyon sajátsá-
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gosnak tartjuk, hogy az Ulain Ferenc ügye
miatt képesek egymással szemben türelmet fogadni a pártok, ellenben mihelyst az Ulain-ügy
elalszik, megint egymás ellen fogják emelni a
lábhoz tett fegyvert. Hja, ez a politika 1 —
mondja Csontos Imre és lehet, hogy csakugyan
ez, de ezt a politikát ne nevezzék hazafiságnak.

Két é v r e adják a m a g y a r kölcsönt {?)
Londonból jelentik: A Népszövetség pénzügyi bizottsága ma meghallgatta Saller és
Avenol jelenléseit a legutóbbi magyarországi
látogatásukkal kapcsolatban.
Hir szerint a
magyar megbízottak nagyobb összegeket akarnak, mint amennyit a pénzügyi albizottság
szükségesnek vél. Az albizottság, mely már öt
évről hí rom és fél évre szállította le a kölcsön
visszafize'éeét, most fonlolóra vette, hogy az
időszak két év legyen,
hasonlóan sz osztrák
tervhez. A mfgyar kölcsönt nem idegen kormányok szavatosságával, henem pusztán, bi-

zonyos magyar javakkal biztosítanák.
A Times félhivatalos kommentárral kisírí a
népszövetségi tanácskozásokat a magyar kölcsönről. Utal arra, hogy az angolok mim
támogatták egy
nemzelközi kölcsön tervét
Magyarország érdekében. Franciaország és a
kisantant azonban elutasító álláspontot foglaltak
el. Most azonban már elvileg helyeslik a kölcsön megadását. A kölcsön létrejöttének egyedüli akadálya az, hogy a magyar nacionalisták
örökösen összetűzéseket szőnek és igy a bizalom
nem tud megszilárdulni.

A német birodami gyűlés
ma este leszavazta Stresemannt.
A birodalmi gyűlés pártvezéreinek tanácsa elhatározta, hogy a Streremsnn-kormány bukása
ssetére a birodalmi gyűlés ülésezése mindaddig szüneteljen, amíg ujabb kormány nem
alakul.
A bizalmi it ditványok s a biza'nu t ansági indítványok fe etti szavajás csak este hét órakor kezdődött.
A kormánypártok biz&lmi indítványáról szóló névszerinti szavazásban 392 szavazatot adtak
le. Ezek közül igennel szavaztak 155 en, nemmel pedig 230-on, 7 szavazólap üresen marsdt. A
bizalmi szavazatot ennélfogva elvetették. A rémet birodalmi gyűlés tehát nem szavazott
bizalmat
Stresemannuk.
A birodalmi gyűlésen lefolyt szavazás után a birodalmi kormány rövid miniszteri megbeszélést tartott. Stresemann kancellár ezután a birodalmi elnökhöz ment, hogy benyújtsa
az
egész kormány
lemondását.
Az éjszakai órákban jelenti tudósítónk: A birodalmi elnök elfogadta a birodalmi
kormány
lemondását és megbízta az ügyek ideiglenes
vezetésével.
A bizalmi indítvány feletti szava7ás alkalmával a bajor parasztszövetség tagjai üres lappal
szavaztak. A bajor néppárt a bizalmi indítvány
ellen szavazott. A bizalmi indítvány feletti szavazás következtében a bizalmatlansági indítványokra nem került sor.
A birodalmi kancellár és a kormány tagjai a
szavazás után eltávoztak
az ülésteremből. A
szocialistáknak és a kommunistáknak a katonai
kivéte es állapot megszüntetésére vonatkozó indítványait el (vetették. Elvetették a
kommunistáknak
azt az indítványát
is, hogy hazaárulás
miatt
emeljenek vádat a müncheni puccs részesei, főleg Kahr, Lossow, Ludendorff,
Seisser és Hitler ellen. A demokraták ennél az indítványnál
kijelentették, hogy a hazaátulók ellen a legnagyobb szigorral lépjenek fel. Csupán azt akarták elkerülni, hogy politikai parlament beleavatkozzék az igazságszolgáltatásba. A kommunista pártot betiltó rendelet felfüggesztéséről
szóló indítványt elvetették. Az elnök az ülést
egynegyed 9 órakor *zzal a kijelentéssel zárta
be, hogy a legközelebbi ülést akkor hívja össze,
ha a mai szavazásból
eredő
következtetéseket
már levonták.
A n é m e t néppárt kiválik a koalícióból.
A Vossische Zeitung értesü'ése szerint a német néppárt a birodalmi kormány bukása következtében bejelenti Braun porosz miniszterelnöknek, hogy kiválik a poroszországi kormány
koalícióból.
, Küzdeni fogunk a német köztársaségért."
A birodalmi gyűlés mai ülésén dr. Gessler
birodalmi hadügyminiszter a következőket fejtette k i :
— Ismerjük ugy a jobboldali, mint a baloldali harci terveket és eltökéltük magunkat
arra, hogy felvesszük a küzdelmet a legélesebb
eszközökkel a német demokratikus
köztársatágért.
Amikor Kahr urat bajor főkormány-

biztossá nevezték ki, a veszedelem növekvőben
volt. Elhatároztuk, hogy a
középnémetországi
harctéren sem hátrálunk
meg a küzdelem elöl.
Azonban nem hagyhatjuk, hogy a kommunistaszázadok hátba támadhassanak. Nem tűrhetjük,
hogy ebben az időben tartomány-kormány élén
kommunisták álljanak, a weimári alkotmány
felborulását erőszakos eszközzel akarták elérni.
Seeck tábornoknak, a végrehajtóhatalom birtokosává való kinevezés annyit jelent, hogy
küzdeni fogunk
a német köztársaságért. Elhatároztuk, hogy a németországi viszonyok eiőszakos felbontására irányuló törekvéssel, bármely oldalról jöjjön is, minden eszközzel
szembeszállunk.
Ismét fosztogattak Berlinben.
Berlin különböző pontjain pénteken tsmét
fosztogattak, főleg több mészárszékben és péküzletben. Az egyik mészárszék előtt a rendőrség szétoszlatott egy nagyobb csoporfot, még
mielőtt fosztogathatott volna. Egy üzletről-üzletre
járó csoportot, amely tiz férfiből és öt asszonyból állolt, elfogtak.
Betiltották a kommunista intézményeket.
Seeckt tábornok kél rendeletet adott ki, amellyel
az egész birodalom területén eltiltja a németországi kommunista pártnak, a kommunista
ifjúságnak és a kommunista harmadik internacionálé szervezetnek valamennyi intézményét.
Ludwigshafenben meglepetésszerűen kommunisták vonultak be. Tiz órakor az egész rendőrséget a főőrségre hívták be, ahol a franciák
lefegyverezték.
A szeparatisták megszállták a
ludwigshafeni városházát. A franciák az összes
hidak kapuit bezárták és igy a forgalom megakadt.
A valutarendezés.
A kereskedelmi konferencia főbizottsága csütörtökön Berlinben a valutakérdé?sel foglal-
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kozott. Dr. Fritsch titkos tanácsos beszédében
az aranyvaluta megteremtése mellett foglalt
állást, de hangsúlyozta, hogy az sranyvalutához
külföldi kölcsönre van szűkség. Dr. Schack, a
birodalmi
valutakormánybiztos valutareformmódozatokat sürget. A német kormánybiztos
azt hiszi, hogy Németország önmaga erejéből
alakiihat arany bankot, melynek támogatásában
a külföld is résztvenne.
Francia vélemény a német szocialisták
állásfoglalásáról.
A Temps berlini tudósilója azt irja a kancellár beszédére vonatkozólag, hogy a német
szocialisták a nacionalisták kezére járnának, ha
megengednék, hogy a Stresemann-kormány
megbukjék. A szocialistáknak a birodalmi kancellári áliásra nincsen jelöltjük.
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mint Müller, az üzemi tanács tagja büntetéshalasztást kaptak a Kölnische Zeitung esseni
jelentése szerint, a többi Krupp-gyárigazgató,
akiket a
Krupp per alkalmával távollétükben nagyob büntetésre itéliek, mint a többieket,
szintén visszatértek anélkül, hogy a
franciák
háborgatták volna őket. A franciáknak meg
kellett tenniök ezt az engedményt, hogy a
Krupp cég a szövetségesközi bizottsággal kötött
egyezményt végrehajthassa.
Kommunisták é s szeparatisták v e r e k e d é s e .
Düsseldorfban a szeparatista rendőrség és a
kommunisták között verekedés történt, melynek
folyamán számos ember megsebesült.

Washington kárhoztatja Poincarét.
A hivatalos washingtoni körök é ésen állást
foglalnak Poincaré ellen azért, mert a francia
Kruppék é s a franciák.
j miniszterelnök erős ellenállást tanúsít a német
Miután Krupp von Bohlen és a szabadon bo- 1 fizetőképesség megvizsgálására kiküldött szakcsátott Haríwig Österlein és Brun igazgató, vala- i értői bizottság ellen.

Nem s é r t e t t é k m e g Ulain mentelmi Jogát.
A MTI. jelenti: A nemzetgyűlés mentelmi
bizottsága a parlament 1. sz. termében ülést
tartott. A bizottság Ulain mentelmi jogának
megsértése kérdésében tárgyalt. A bizottság a
vonaton történt letartóztatás körülményeire vonatkozólag kihallgatta Gdborfy rendőrfogalmazót és Haller detektívet. Ennek megtöréntével
rövid vita után meghozták a határozatot, mely
szerint a mentelmi jog megsértését
fennforogni
nem látják. Ez alkalommal megjegyezni kívánja
a bizottság, hogy csak ugy tudja megnyugvással tudomásul venni a tettenkapás miatti
letartóztatást, ha a Ház részéről biztos lesz, hogy
minden illetékes közeg hasonló esetben a nem-

zetgyülés

összehívása

érdekében intézkedni

fog.

A menteimi j o g kodifikálása.
Jogászkörökben tudvalévő, hogy Ulain ügyével kapcsolatosan Nagy Emil igazságügyminiszterben megérlelődött a gondolat, ho»y a mentelmi fog kodifikálására okvetlenül szükség van.
Ugyanis a mentelmi jog kérdését még nem
szabályozza kodif'kációnális jog és a felmsrült
esetekben az 1897. évi novella 18. pontjának
határozata, vagy az 1864, évi 12. t.-c. 47.
szakasza szabáyozzák a mentelmi jog körét az
országgyűlés tagjaira alkalmazva.

é s a T r e u g a Dei.
(A Szeged budapesti tudósitójától.) A parlamenti folyosókat és az esti órákban a különböző pártköröket szinte egyöntetűen a kölcsön
kérdése és a Treuga Dai foglalkoztatta. Az
ellenzéki körökben az a vélemény, hogy a
kormány a Treuga Deit az ex-lex kikerülésére
kivánja összekalapálni, azonban semmiféle segédkezet nem nyújt az ellenzéknek, bogy ebben
a munkájában támogassa. A kormány még
mindig nem adott egyetlen olyan konkrétumot
£:m, amellyel a közszabadságoknak csak az
előfeltételeit némiképen is biztostani tudná.
Kétségte en, hogy a kormány sürgősen le
akarja tárgyalni a közel jövőben a külföldi

A szépség halála.
Hosszú századok óta észrevétlenül egy nagy tragédia játszódik le az emberiség körében: kihalófélben van a természetnek egyik legszebb, legpoétikusabb ajándéka, az igazi, tiszta női szépség. Ha
igaz az, amit kétségkívül komoly tudósok állítanak,
ugy néhány száz esztendő múlva eltűnik a világból a szép, kifejező női arc, amely előtt valaha
lovagok meghajtották térdüket és amelyről valaha
költők énekeltek.
Haldoklik a női szépség. Egyre ritkábbak lesznek azok a tipusok, amelyeket görög szobrászok
remekeiről ismerünk. A modern asszony már inkább csinos, mint igazán szép.
Ez a szépség tragédiája. És ennek a tragédiának a magyarázatát sokkal mélyebben kell keresnünk, semmint hinnők. Mi tette olyan széppé a
görög nőket, mi tette olyan széppé Róma, Albánia
és Kaukázus leányait. Talán ellentmondásnak látszik, de sok igazság van benne, hogy a környezet
ennek a szépségnek leghatalmasabb faktora, A
szépség nem abszolút, hanem relatív dolog és a
maga nemében minden fajnak megvan a maga
speciális szépsége. Azok a nők, akik saját népüknek szépségeit egyesitik magukban, azok közelitik
meg legjobban az abszolút, esztétikai szépséget.
Szépség tekintetében tehát a legmagasabb fogalom egy fajnak, például a görögnek, latinnak, germánnak , szlávnak vagy magyarnak a szépsége. A
fajok szépsége pedig a környezet befolyása folytan jön létre A természet mileuje, a ceolngiai alaf3.8'
nap erősen hatnak a különít,0 S * 6 "
. é n e k r e . Mindent a saját
hatásuknak megfelelőleg alakítanak át, ugy, hogy
a fóld, az ég a növényzet, az élők világa tökéletes harmóniába kerülnek egymással
Ez a mimetismus törvénye, — igy nevezik a
milieu hatását a benne levő dolgokra, - nemcsak
az állatokon, hanem az embereken is érezteti ha-

kölcsönt és az is kétségtelen, hogy a kölcsönnel négy-öt évre megkötik teljesen Magyarország kezét minden gazdasági kérdésben,
mivel előrelátható, hogy a szövetségesek ilyen
feltételeket fognak kötni a kölcsönhöz.
A szociáldemokrata párt
n e m egyezkedik.
Köztudomásu, hogy a csütörtöki pártközi
konferencián a szociáldemokrata párt technikai
okokból nem vehetett részt és azért pénteken
délelőtt a parlamentben értekezletet tartott,
amelyen a következőket határozták:
— A tegnapi konferencián technikai okokból
tását; ez adja meg a testrészek arányosságát, az
arcvonásokat, a bőr és haj szinét. A természet, a
legnagyobb művész, már az ókorban számtalan
egymástól eltérő, de remek képet alkotott, amelyeken úgymint a klasszikus mesterek képein, a harmonikus, szigorúan következetes alapszinezet vonul
Amig az autochton törzsek ősi milieujükben maradtak meg, addig saját fajuk szépségtipusa kiválás utján folyton finomodott, tökéletesedett. Mikor
azonban ezeket a törzseket valami közbejött körülmény vándorlásra kényszeritette, az uj milieu, az
eredeti alapszépségre már káros befolyást gyakorolt. A faj szépsége m e g m a r a d t ugyan, de esetleg
bántó, disszonáns motívumok keveredtek bele.
A valódi, tiszta női szépségnek megölő betűje
azonban a fajok keveredése. 'ga zi szépséget például mulattok, vagy meszticek között találni nem
lehet és a hires kreol szépség is inkább csak a
bőr színében, de nem a v o n á s o k nemes formájában nyilatkozik meg. Valami végzetszerüség van
benne, hogy a keverék fajok, amelyekben két tiszta
tipus egyesül, nenímutatnak fel harmonikus összeolvadást, hanem egy-egy személyben valóságos
esztétikai összeférhetetlenséget produkálnak.
A fajok összeolvadása pedig, amely a szépségre,
de különösen a női szépségre olyan végzetes, ma
sokkal erősebben folyik, mint valaha. Az emberiség
ma átlagszépség felé halad, ha ugyan ezt az átlagot még szépnek lehet nevezni. Csak a revirzió
törvénye tesz ez alól n é h a - n é h a kivételt. Időrőlidőre felmerül a hajdani görög, római vagy ó-szláv
szépségnek egy tiszta tipusa. Ritkaságát legjobban
illusztrálja, hogy mennyire elüt a mai franciák, németek vagy oroszok átlagától.
Altalánosságban ez az esztétikai nivellálódás feltartózhatatlanul halad előre. Legerősebben szenvednek alatta Közép-Európa és Amerika, mig az
északi és déli fajok eredeti szépségüket aránylag
tisztábban megtartották. Már Stendhal megjegyezte:
„Vegyünk száz francia asszonyt, nyolcvan csinos

nem jelenhettünk meg, ami a mi álláspontunkon nem változtat. A mi álláspontunk ma is
az, hogy Bethlen gróf kormányával
szemben
teljesen bizalmatlanok
vagyunk
és az eddigi
magatartásunk
mellett most is kitartunk. Az
internálási rendszer megszüntetése és az emigráció megszüntetése
mellett.
A r e f o r m p á r t értekezlete.
A reformpárt Rupert Rezső e l n ö k i é v e l pénteken délelőtt ülést tartott és itt kialakult az a
nézet, hogy a pártonkivüiiek csütörtöki értekezletén történtek a reformpártot semmikép sem
érintik és semmire sem kötelezik. Horváth Zoltán, aki a pártot az értekezleten képviselte, még
a határozathozatal előtt eltávozott a gyűlésről
és a mentelmi bizottság ülésére ment.
A pírt szívesen hozzájárul a pénzügyi ex-lex
megelőzéséhez, azonban mig a kormány netn
szünteti meg a másik ex lexet, addig természetesen semmit sem tehát érdekében. A kormányelnök egyoldalúan akarja kihasználni az
ellenzéket, mert hiszen maga semmit sem tesz
a konszolidáció megalapozásáért.
Gömbös n e k i m e g y a k o r m á n y
szuronyamak.
A keresztény ellenzéki képviselők tegnap esti
rendes heti vacsoráján elsőnek Gömbös Gyula
szólalt fel. Azt mondja többek között, ho^y
o'yan híreket terjesztenek róla, mintha közle
és a miniszter között titkos paktum állna fenn.
Az ország érdekében minden áldozatra kész,
de nem hajlandó közreműködni a miniszterelnök pozíciójának megmentése érdekében. Ezt
a beállítást tehát visszautasítja. A parlamentben
a megalkuvás szelleme kapott lábra. Ludendorff nekiment a géppuskáknak és mi is neki
kell, hogy menjünk a géppuskáknak
és szuronyoknak,
amelyeket a kormány
állit velünk
szemben (?) Ilyen elszánt harcosokra van s z ü k |
sége az országnak (?)
A nemzetgyűlés három szünetnapja.
A nemzetgyűlés felől olyan híreket terjesztenek, hogy a Ház sem holnap, sem hétfőn
nem tart ülést. Scitovszky erre vonatkozólag
igy nyilatkozott: A nemzetgyűlés már korábban
megállapodott, hogy szombaton és hétfőn nem
tart ülést. A jövő héttől kezdve rendszeresek
lesznek az ülések és fognak ülést tartani
szombaton és hétfőn is.
MMMWMMMAMMWSMMM9MWWMMIMWII
Klebelsberg K o m á r o m díszpolgára. Komárom város közegei Klebelsberg Kunó gróf
közoktatásügyi minisztert a csonka v á r o j rekonstrukciója körül szerzett érdemei elismeréseül
Komárom város diszpo'gáráví választotta.
közöttük, de igazán szép alig van egy is. Száz
angol nő között harminc egyenesen groteszk., negyven rut, husz tűrhető és csak tiz valóban szép.
Száz olasz nő között harminc karikatúra, ötven
érzéki szépség és legfeljebb húszon lehet igazi,
antik szépséget tapasztalni."
A fajok keveredésén kivül még más is pusztítja
a szépséget. Az ókor eszményi kultuszt űzött a
szépségből, aminek reakciója lett a középkor kizárólagos spirituális irányzata. Ünnepelték ugyan
a szépet, de annak igazi ismerete nélkül; az akkori
idők legnagyobb hatalma, az egyház pedig egyenesen ostorozta és világi hiúságnak tartotta. A
szép. 2 félreismerése eredményezte azt is, hogy
még nrgy mesterek képein is nem a görög grácia
a szépség ideálja, hanem Rubens megtermett, kövér hollandus asszonya. Igaz, hogy ez teljesen bele
is illik a holland-germán milieube.
A modem világnak nem utolsó bűne az is, hogy
óriást mértékben szaporodnak az érdekházasságok.
A férfi, akit a lázas munka elcsigáz, olyan asszonyt
keres, aki legalább az ő jövedelméhez hasonló
rente-t képes biztosítani, a leány pedig jó parthiera
vár, amely biztos jövendőt nyújt neki. Az egyén
gazdasági érdekei összeütközésbe kerülnek a faj
esztétikai érdekeivel. Az ember cselekedeteinek két
legfontosabb rugója, a szerelem és éhség küzd
egymással és rendesen az utóbbi marad győztes.
Az éhség, a megélhetés szüksége hajtja a nőket
a kenyérkereső pályákra is. A létért való küzdelem
megöli, tönkreteszi a női szépséget. A női szépség
bizonyos szempotból luxus, amelyet a megfeszített
munka nem tür el. De erre a luxusra szükség van.
Mert akármennyit vétkeztek is ellene a szociológia
nevében, a női szépség mindig az a rugó, amely
hatását ellenállhatatlanul érezteti. Kizárólag a küzdelem nem célja az életnek és nincs jogunkban,
hogy a szépségnek egy p a r á n y á t is hiába elvesztegessük.
És még egy oka van a női szépség halálának.
Akárhányszor látjuk, hogy éppen a legszebb nők
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A polgármester
a város költségvetéséről.
( 4 Szeged tudósítójától.)
A pénzügyi bizottsáR rövid két napi tárgyalás után, csütörtökön
befejezte a számvevőség jövő évi költségvetéstervezetét és azt, néhány kisebb módosítástól
eltekintve, változatlanul
elfogadta. A bizottság
néhány óráig tartó tárgyalásának számszerű
eredménye mindössze annyi, hogy a tizenegymilliárdos költségvetés tizenkétmilliárdossá változott át. A háboruutáni évek gazdasági összevisszasága minden előre való költségvetés reálitását kilencven százalékkal csökkentette és
ennek a meggondolásából indult ki a törvényhatósági bizottság az elmúlt évben, amikor a
városi költségvetést ugy az általános, mint a
részletes tárgyalás mellőzésével elfogadta, mint
kötelező, de reálitás nélküli formaságot. A
gyakorlat a közgyűlés álláspontját igazolta is,
amennyiben a látatlanban elfogadott költségvetés nagyarányú gazdasági eltolódások következtében már az év elején összeroppant és a
szükségből megszavazott póihitelek azóta sokszorosan túlszárnyalták a mult évben kikalkulált kiadási és bevételi tételeket, Látszat szerint
tehát a költségvetés manapság nem más, mint
kötelező, de cél és értelem nélkül való formalitás; a valóságban azonban nem igy áll a
dolog, mert a költségvetésre, amely mégiscsak
megszabja a városháztartás jövő évi működésének kereteit, ha hozzávetőlegesen is szabja
meg, elengedhetetlen szükség van. Irányt szab
és programot ad, ha ez az irány és ez a
program nem is tartható be pontosan.
A munkaügyi bizottság által letárgyalt u j
költségvetésről beszélgettünk hosszabb ideig a
polgármesterrel.
— A régi költségvetések rendszerét — mondotta a polgármester - megváltoztatták a változott idők. A háború előtti években elsősorban a szükségleteket állapították meg és azután
kerestek a szükségletek számára megfelelő fedezetet. Most először a bevételeket kell számbavenni és a rendelkezésünkre álló fedezetet csak
azután oszthatjuk szét a szükségletek között.
— Hogy reális-e az uj költségvetés? Szelintem az, amennyiben ma egyáltalában lehet
realitásról beszélni. A bevételeket ugyanis ugy
áliitottuk be, hogy azok be is folyjanak és csalódás ezen a téren ne érje a várost. A kiadási
rovat összeállítása már nem okozott olyan nagy
gondot, mert ami pénzünk lesz, azt ugy is kiadjuk. Nagyon örülök, hogy a pénzügyi bizottság ötszázmilliót irt elő a kövezési alapra.
Ebben az összegben az idén vásárolt kőanyag
ára nem szerepel, tehát sokkal tágabb keretek
között mozoghatunk, mint ha a számvevőség
nem mennek férjhez. Nehéz ennek a kérdésnek
okait kutatni. De elég gyakran maguk a nagyon
szép nők féktelen büszkeségben inkább egész életüket rideg magányosságban töltik el, semhogy
szépségükből egy cseppet is az emberiségnek átengednének. Ezek a rideg, gőgös szépségek, a
modern világ formailag csodás, de az érzést hidegen hagyó krizantém virágai. Ezek az asszonyok
önkénytelenül is rablást követnek el az emberiséggel szemben, eltulajdonítják a szépséget, idealizmust és poézist és nem adják többé vissza.
Gyilkolja a női szépséget a hiányos esztétikai
érzék is. Amit a középkorban a kizárólagos spirituális irány tett, azt most az anyagiság idézi elő.
Elvész a szépség iránti érzék. A gyár, a füstös
iroda, a nagyváros aszfaltja nem a szépség iskolája.
Olcsó vásári feltűnés és nem igazi szépség az, ami
ma kevés kivételtől eltekintve a modern asszonyt
jellemzi. Csak egy körülmény emeli ma ismét az
öszhangzatos, harmonikus szépséget, a sportok fellendülése, amely némileg jogaiba helyezi vissza az
emberi testet a sok visszaélés után, amelyet ellene
elkövettek.
Mint mindenben, itt is különösen Amerika tűnik
ki praktikus érzékével. Amerikában már mozgalom
indult meg a szépség megmentésére. Chicago városa határozatban kimondta, hogy leányiskoláiban
csak szép nőket alkalmaz tanítónőknek, hogy a
leánynövendékekben a szépérzéket fejlessze. Mert
kétségtelen, az akarat is fontos tényező a szépségnél. Tagadhatatlan ugyan, hogy Chicago határozatának kissé reakcionárius ize van az érdem rovására, de mindenesetre van benne igazság és
logika.
Mert a női szépséget érdemes megmenteni, nem
ugyan a férfivilág önös szempontjából, hanem mert
azt követeli az esztétika, a költészet, művészet és
mindaz, aini magasabb szárnyalásra tudja hevíteni
az ember lelkét.
•
Ri-
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nyolcvankétmillió koronás előirányzata maradt
volna meg. A kövezési
programba igy beleilleszthetjük
a külvárosi
utcák rendezését
is.
Egyszerre ugyan nem végezhetünk el minden
munkát, de remélem, hogy három-négy év alatt
sor kerül minden nagyobb külvárosi baj megszüntetésére.
— A költségvetés másik jelentős eredménye,
hogy jövőre a parkok rend behozására és különböző közegészségügyi, valamint kulturális
célokra is tekintélyesebb összeg jut a város
jövedelmeiből.
Ezután az ulcavilágitás ügyére vonatkozólag
intéztünk kérdést a polgármesterhez. A pénz-

ügyi bizottság ugyanis százötvenmillió koronát
szavazott meg erre a célra, ez azonban alig
elég arra, hogy a jelenlegi egységárak és a jelenlegi gyalázatos világítás mellett fedezhesse
belőle a város a költségeket. A polgármester
nyomatékosan
kijelentette,
hogy a
világítási
ataptól függetlenül, fokozatosan szaporítani fogják a felgyújtandó
utcai lámpákat.
A világítás többletköltségére
pedig a másfélmilliárdos rendkívüli alapból veszik majd a
fedezetet.
— Azért tettünk ilyen nagy összeget a rendkívüli alapba, hogy a várható, de előre ki nem
számitható kiadásokra bő fedezetünk legyen.

Rejtélyes r e n d ő r s é g i t ö r t é n e t .
(A Szeged tudósítójától.) A szegedi rendőrség
három nap óta rejtelmes, szinte a film fehér vásznára kínálkozó lopási esettel foglalkozik. Egy em- j
bert loptak el hajnali fél 3 és 3 óra között a j
Boldogasszony-sugárut
platánjai alól, aki maga
sem tudja, hogy ki lopta el és hogy hova vitték.
E filmszerű esetről a Szeged munkatársa a következőket jelentheti:
Keddről szerdára virradó éjszakán három dalos
kedvit pajkos egyetemi hallgató egy pohár pálinkára tért be a Bruckner-féle korcsmába. A pálinka
izlett, a zene is szólt: a poharak nem állottak meg
és * a pálinkás üveg tartalma nagyon is fogyott. Sok pálinkát ittak — és még mindig
izlett. Újra töltöttek. Az éjszaka azonban gyorsan
repül. Két óra volt, záróra. Becsukták a kocsmát,
a három vig cimbora az utcára került. Az egyik,
a legfiatalabb (talán gólya volt még az egyetemen)
nagyon istentelen kedvű volt, nagyon nótázott és
nagyon nem tudott magáról. Táncolva járt. Bukdácsolt is egy kicsit. A két vig cimbora kocsiért
ment, mert igy bizony reggelre sem viszik haza a
harmadikat.
Kocsi nem volt sehol. A becsípett „gólyát" nekitámasztották egy gázlámpának, átöleltették vele a
lámpa vasát, ők ketten pedig elindultak a sugáruton kocsit keresni.
Tiz perc múlva jöttek vissza egy döcögő konflissal. Megálltak a gázlámpa mellett. Kiszálltak.
Szétnéztek. A harmadik, a jókedvű, italos gólya —
nem volt sehol. Hiába keresték mindenütt. Eltűnt.
Ellopták, elvitték, mert magától menni nem tudott.
Reggel felé a gólya - hazakerült.
Télikabát
nélkül. Ruhája sem volt. Se kabátja, se mellénye,
se nadrágja. Reszketett, fázott. Lassan magához
tért. Dadogott. Teát itattak vele. Nagyon megfá-

zott. Aztán álmélkodni kezdett. Hol a ruhája, a
télikabátja ? Hol volt ? Kivel volt ? Ki vitte el ? Ki
lopta el ? Ki hozta haza ? Semmiről sem tudott.
Arra haloványan emlékezett, hogy a sugáruton
megölelte a gázlámpát. Aztán elvitte valaki. Hogy
hová — nem tudja. Ellopták, az bizonyos, nemcsak a kabátját, meg a ruháját, hanem — öt magát is.
Szegény három napig feküdt az ágyban. Nagyon
megfázott. Teát ivott állandóan. Istenem, nagyoi
hideg ez a november.
Aztán délelőtt csöngettek a kapun. Az egyik
diák-internátus kapuján, ahol a harmadik egyetemi
bursch lakott. A Winkler-féle fatelep portása hozta
vissza a fiu kabátját, mellényét és nadrágját. A
telep előtt találta hajnalban. Igazolványt talált a
zsebekben, igy tudta meg a tulajdonosát és igy
hozta vissza. Másról nem tud. Semmit sem tud.
0 csupán becsületes megtaláló, semmi más. A télikabátot nem látta.
Nagyon megörült a vacogó, náthás gólya. Még
mindig nem tudta, hogyan került az útra a ruhája.
A télikabátját kezdte reklamálni. És még mindig
nem tudta, hogy ki lopta el, ki vetkőztette le a
Winkler-fatelep előtt és ki lopta el a télikabátját.
És még az epilógus. A rendőrség nyomoz erélyesen. A télikabát után, a vetkőztető után, aki
nagyon kíméletlen volt e zord novemberben. És
nyomoz az ismeretlen tettes után, aki a pálinkás,
vig gólyát ellopta keddről-szerdára virradó éjszakán
fél három és három óra között a Boldogasszonysugárutról.
Az árva gázláníjmt kellene kihallgatni, tekintetes
detektivtestítlet, amelyiket a vig, bohó fiu forrón
átölelt azon a hajnalon.
(v.gy.)

A Ház kedden tárgyalja Ulain mentelmi iigvét
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A nemzet'
gyűlés pénteki ülését 11 órakor nyitotta meg
Scitovszky Béla elnök. Jelenti, hogy egyrészt a
budapesti királyi ügyészeéglől, másrészt a vidéki
királyi ügyészségektől több képviselő mentelmi
jogának tárgyában megkeresés érkezett az elnökeéghez. Igy Lendvai István, Bogy a János,
Mayer János, Vanczák János, Reisinger József,
Rupert Rezső, Peyer Károly, Kiss Menyhért és
Fábián Béla nemzetgyűlési képviselők ellen.
Nagy Emil igazságügyminiszter bejelenti a
társas háztulajdonosokról, valamint a nőkkel és
gyermekekkel űzött kereskedés elnyomása végett
Qenfben kötött nemzetközi megegyezés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot.
Pakots József a mentelmi jog megsértését
jelenti be. A tegnapi ülésen Rakovszky István
képviselő interpellációt intézett a kultuszminiszterhez és kifogásolta, hogy a kultuszminiszter
sógorát nevezte ki magas állami méltóságba.
Az interpelláció következtében a kultuszminiszter, a lapok jelentése szerint, lovagias elégtételt
kéri Rakovszkyiól. (Zajos közbekiáltások a ba!oldalról. Klárik: Ezt nem lehet párbajjal elintézni.)
Pakots József - Minthogy Rakovszky képviselő
kötelességét teljesítette akkor, mikor a miniszter
eljárását kritika tárgyává tette, ugy érzi, hogy
Rakovszky
mentelmi jogát megsértették,
mikor
tőle a kultuszminiszter
lovagias elégtételt
kért.
A napirend szerint következik a szőlőbirtokok
megműveléséről és forgalomba hozásáról
szóló
törvényjavaslat tárgyalása.
Egr/Afagyjánosismertetteatörvényjavaslatokat:
Forster Elek, dabasi Halász Móric, Gaál
Gaszton és Meskó Zoltán szólaltak fel.
Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter válaszolt a vita során elhangzott felszólalásokra. A törvényjavaslatban arról van szó,
hogy akkor, amikor Magyarországon a borokat
nem tudják elhelyezni, amikor a külföldi piac
nem veszi fel borainkat, akkor nagyon helytelen

lenne nagy szőlőtelepeket, még pedig iparszerilen
kezelt szőlőtelepek létesítését
elősegíteni
Nikovényi Jenő, a mentelmi bizottság előadója beterjeszti a mentelmi bizottság Jelentését
Ulain Ferenc mentelmi
ügyében.
A Ház a bizottság jelentéséhez a sürgősség
kimondását határozza el.
Ezután az elnök napirendi javaslatot tesz.
Javasolja, hogy a legközelebbi ülés november
27-én, kedden délelőtt 10 órakor legyen és
annak napirendjén a pénteken tárgyalt javaslatok
harmadszori olvasása, továbbá Ulain mentelmi
ügyének a tárgyalása
és a földbirtoknovella
törvényjavaslat szerepeljenek.
Rakovszky István kéri, hogy a mentelmi
bizottság jelentését sürgősen osszák ki a nemzetgyűlés tagjai között.
Szakáts Andor javasolja, hogy a nemzetgyűlés
szombaton is tartson ülést, melynek egyedüli
célja Petőfi emlékének törvénybe iktatása lenne.
Pakots József hozzájárul a javaslathoz. Elfogadja az elnök napirendi indítványát, de kéri,
hogy abba vétessék fel Petőfi emlékének törvénybe iktatásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása Í8.
Kisebb vihar támad ennek a kérdésnek felvetésénél. Viharos szóváltások hangzanak minden oldalról. Külön vitatkozó csoportok alakulnak. Az elnök csönget: A zaj egyre nagyobb.
Nagy Ernő Pékár felé kiáltja: Szabó Dezső
kisujja többet ér, mint az egész
Petőfi-Társaság!
Pékár Oyula erre magából kikelve kiáltja:
A Petőfi-Társaság nagy honmentő munkát végez! A Társaság munkája többet ér, mint az
ön szájaskodása.
A közbeszólásokra ujabb nagy zaj támad az
egész teremben, a szocialisták gúnyos kiáltásokat röpítenek Pékár felé.
— Nem kell nekik semmi, mondják, csak Pékár I
Végre a zaj lecsillapodásával a H i t az elnök
napirendi indítványát fogadja el.

S ZHOHD

Szeged,

november 24,

Szeged,

A makói kocsis román barátsága.
(A Szeged tudósítójától.) A szegedi törvényszék
Wild-tanácsa péntek délelőtt érdekes hütlenségi
— Békésen Intézték el a k u l t u s z m i n i s z t e r
— A h a t ó s á g i liszt á r a . A kormány rendebUnpör tárgyalását kezdte meg. Egy makói kocsis, és R a k o v s z k y I s t v á n a f f é r j á t Klebelsberg letet adott ki, amely a kormány által a közamikor a románok három év előtt megszállva tartották Makót és környékét, beállt a román had- Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter Al- fogyasztás céljaira szánt hatósági lisztért köseregbe, ahol nemcsak katonai szolgálatot teljesí- mássy László és Karaffiáth Jenő utján provo- vetelhető legmagasabb árakat a következőkép
tésztallszt
tett, hanem két magyar embert is, akik román fog- kálta Rakovszky Istvánt interpellációiában telt állapítja m e g : Búzadara és finom
ságból kiszabadultak, a románok kezei közé jutta- kifejezései miatt. Rakovszky István Pallavicini q-kint 120.000 korona, főzöliszt 75 000 korona,
egységes rozsliszt, valamint
tott. Az ügyészség ezért hűtlenség, valamint két- Gyula őrgrófot és Beniczky Ödönt nevezte meg buzakenyérliszt,
rendbeli személyes szabadság megsértése és egy- segédeinek. A felek segédei pénteken délelőtt ezen lisztek bármilyen keveréke 50 000 korona.
rendbeli lopás büntette miatt emelt vádat a makói flltek össze tárgyalni a parlamentben és az A rendelet december 1-én lép életbe. Ez időkocsis ellen.
ügyet békés uton intézték el. Rakovszky meg- ponttól kezdve hatósági liszt a malom állal
Szuronyos börtönőr kisérte be a terembe a vizs- bízottai kijelentették, hogy felük, mint nemzet- kizárólag csak a fenti árakon szolgáltatandó ki,
gálati fogságban levő kocsist. Saját ruhájában van,
műkö- tekintet nélkül a kiutalás időpontjára, vagy
nangosan, sőt kiabálva beszél. Szúrós tekintetű a gyűlési képviselő, a miniszter hivatalos
arra a körülményre, hogy a lisztkiutalásban
dését
tette
bírálat
tárgyává.
Ami
természetes,
szeme és nagyon zavaros. Wild Károly elnök először a személyi adatokat jegyzi föl. Kitűnik, hogy hogy nem vonatkozott és nem vonatkozhatott a részesült fél a liszt árát, vagy annak egy részét
Azután a felek a jelzett időpontot megelőzőleg kifizette-e, vagy
Darucz Simonnak hívják, sokszor szerepelt azon- miniszter egyéni integritására.
ban küJönböző' álneveken, mint
Darucz-Pop együitesen megállapították, hogy a miniszter sem.
Simon és mint Pop Juon. Harminc éves, legutóbb személyes ügye a lovagias eljárás szabályai sze— KÜLFÖLD. A spanyol király Rómában tegnap
kocsis volt Makón. A vád szerint 1919 őszén, ami- rint befejeztetett.
a város nevezetességeit tekintette meg. Felesége Mafalda
és Giovanna hercegnőknek, kik betegségükből már
kor a románok megszállva tartották Makót, elő— A b u d a p e s t i f r a n c i a követ t á v o z á s a . csaknem felépültek, eredeti Katalán mantillákat ajánször tolmácsnak jelentkezett a román parancsnokságnál. Rövid ideig működött ebben a minőség- Budapestről jelentik: De Robién gróf követ le- dékozott. Hír szerint a spanyol király loo.ooo pezetát
ben, néhány nap múlva ismét jelentkezett a román velet kapott Páriából, amely szerint De Robién juttatott a római szegényeknek. A spanyol királyi pár
egy napi tartózkodásra Firenzébe utazik.
megszálló csapatok parancsnokságánál és kérte, gróf elhagyja budapesti állását, mert a francia szombaton
Fogadására nagy előkészületeket tettek. Az udvar
hogy vegyék föl a román hadsereg kötelékébe. A kormány kinevezte a szentszék mellé Rómába, villásreggelit adott, amelyen az olasz és spanyol udvar,
parancsnokság azonnal teljesítette kérését és mint vatikáni nagykövetnek.
a trónörökös és trónörökösné, valamint a diplomáciai
Pop Juont lovászi minőségben alkalmazta a román
kar és a külföldi missziók vezetői résztvettek. —
— Shillingeket b o c s á t a n a k bi A u s z t r i á b a n . Bécsből jelentik, hogy a szövetséges vasutak díjszabáhadseregben.
Pop-Darucz azonnal elfoglalta állását, maid , k i - Pénteken jelent meg az osztrák kormánynak az sát január 1-én ismét felemelik. Az emelés ezúttal
váló' szolgálatokat tett a románoknak. Ugyanis ezüst érmek veréséről és kibocsátásáról szóló igen jelentős lesz. Azt hiszik, hogy ez alkalommal
helyreállítják a vasutak pénzügyi egyensúlyát. — Velenkét magyar napszámos, Szloboda István és Medve javaslata. A javaslat szerint háromféle
érmet cében november 25-én délután a Bencdetto Marcello
Pál - akik a vörös hadseregnek voltak tagjai — vernek. Az egyiknek névértéke 5000 korona és líceum termében Petőfi születésének évfordulója alkalmegszöktek a román fogságból. Pop-Darucz ezt elnevezése fél shilling,
a másodiknak 10.000 mából nagy ünnepélyt tartanak. — A Neue Freie Presse
egy ismerősétől megtudta, azonnal jelentkezett a korona a n. é. és 1 shilling az elnevezése, a szerint az osztrák külügyminiszter a jövő év elején
románoknál és bejelentette Szloboda és Medve
valós linüleg látogatást tesz Bukarestben a román kormakói lakását, ugy hogy a románok a következő harmadik 20.000 koronáról szól és megjelölése mánynál és ezzel befejezné a szomszédos államokban
tett hivatalos látogatások sorozatát. - - Bukarestben elnapon ismét elfogták a két volt vörös katonát. A 2 shilling.
románok ezután súlyosan bántalmazták a két embert.
— J u g o s z l á v i á b a értékleveleket l e h e t kül- fogtak négy rablót, akik Gigante olasz kapitányt megtámadták. A román kormány sajnálkozását fejezte ki
A vádirat szerint Daruczot a hűtlenség és a két- deni. A posta vezérigazgatósága közli: Folyó az
eset felett és 10.000 lei jutalmat tűzött ki a bűnörendbeli személyes szabadság megsértésén kivül évi december hó 1-től kezdődőleg a Jugo- sök kézrekeritésére.
lopás büntette is terheli. Darucz ugyanis juniusban szláviával való forgalomban értéklevelek is váltRoaé quartett, a legtökéletesebb kamarazeneegyüttes
alkalmazásban volt Adorján Edénél, akitől több hatók. A Jugoszláviába szóló értéklevelek vitel30-án, pénteken adja hangversenyét.
értékes gazdasági tárgyat ellopott.
dija fejében egy ugyanolyan sulyu és rendelA vád ismertetése után az ügyész kijelenti, hogy
— Norvégia fővárosának névváltoztatása.
miután a főtárgyalásra megidézett tanuk nem jelen- tetésű ajánlott levéldija jár.
Az egyik francia lap jelentése szerint Krisztiánja,
tek meg, a hütlenségi ügy tárgyalását el kell na— A zsidó vallású h ő s ö k emlékének m e g - Norvégia fővárosa 1925. év elején ismét felpolni
örökítése. A világháborúban hősi halált halt veszi régi nevét és attól fogva a főváros neve
Adorján Ede kijelentette a biróság előtt, hogy szegedi zsidó vallású hősök emlékét megöröki- I ismét Olso lesz.
visszavonja feljelentését Darucz ellen és a lopás tendő, felkérjük a hozzátartozókat, hogy a hősi !
Villamos anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. I. u
miatt nem kivánja megbüntetéséi.
halált haltak neveit közöljék a Szegedi Zsidó "
Dr. Burger Béla védő tette meg ezután előterVarrógép specialista Lukács, Valéria-tér 7.
Szentegylet Margit-utca 20. sz. a. irodájában
jesztését. Minthogy a magánvádat Adorján visszavonta, a hűtlenség bűntettének letárgyalására uj folyó évi december hó 10-ig, hogy a hősök
emléktáblájára a név fölvehető legyen.
Igazg. 455.
Pénztár 1185.
főtárgyalás kitűzését kéri.
A törvényszék ezután elhatározta, hogy a lopás
Szombat,
vasárnap,
november
24.
és 25-én
— A bécsi e g y e t e m m é g m i n d i g z á r v a
büntette miatt az eljárást megszünteti, a hűtlenség
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és a kétrendbeli személyes szabadság megsértésé- v a n . A bécsi egyetem körül elcsendesedett minden, de a kapuk még nem nyíltak meg. Illenek bűntettében a fötárgyalást elnapolja.
tékes helyen az egyetem bezárásáról a követTársadalmi szinmQ 7 felvonásban.
kező felvilágosítást a d t á k : Mindaddig zárva
Természetes
színben fotografált film.
tartjuk az egyetemet, amig ugyanazok az eleFőszeveplő: PFHE M A R C I .
— Azonkívül:
mek, amelyeknek aavargásai miatt az egyetemet
bezártuk, maguk nem fognak folyamodni, hogy
kezdjük meg az előadásokat.
Legsikerültebb 2 felvonásos burleszk.
Jadlowker 7-én, Kiurlna 2-án énekel Szegeden.
Előadások kezdete: { f f g ^ g g
Jegyek Harmóniánál.
C i m t á b l á k Jónásnál, Polgár-u. 8. Tel. 17-02.
(Kérjük áras kirakatainT e on
kat megtekinteni.)

Korzó Mozi

Lángoló szenvedélyek

„HAHA

Billy a kedélyes fogházban

CIPŐÁRUHÁZ
SZEGED, Ktlemen-ntca 12.

Oluí ijePiitcipi m ibíe a tészlet tart:
Gyermek rámás var- IO
rott (Flexiebel) cipő K l O a l l l l ü
" V " " ^ 60.000
Női ckaw. fűzőt magas T » f | f U l f l

Ház- és földvevőki
figyelmébe!

Nagykörút mellett uj magánház, cseréptetővel, azonnal
beköltözhető 3 szobás lakással, 40 millióért
Matyón 5 hold bérlet ölesén átadó.
i Telek a Kálvária-téren, 1700 négyszögöles, ipari
célokra különösen alkalmas, olcsón bérbeadó,
Cipő lack díszítéssel K «
i
Paprika-utca 29. számú fél ház azonnal elfoglalható
b,g
w
lakással, igen olcsó árban.
2 hold feketeföld, közvetlen a város mellett, holdankint 4 és fél millióért.
23 hold jó feketeföld, közvetlen a város ala't, 95
millióért.
P é
j Királyhalmán 23 hold szőlőbirtok, remek uri, cseléd
f f i z 5 ° c l p ö K 7 5 . 0 0 0 fi
és összes gazdasági épületekkel, kedvező áron.
Nagybani vételnél viszonteláruBank részére alkalmas helyiség a város szivében.
•ttóknak olcsóbb nagybani árakat
Szilléren 569 négyszögöl gyümölcsös, nagyon olcsón.
számítunk.
JSO
11 Szőregen nagy házhely, 2 millióért.
Szent István-térnél modern magánház viz, villannyal,
J ^ 1 k e m é nm,y e ka e t ctak addig
fürdőszobás lakással, 40 millióért
SJ ®*
B raktárkészlet
és még számtalan magán, csáládi és bérházak, főid,
csakis a pénz előze. szőlő, tanyásbirtokok, vendéglők, üzletek minden szakt » beküldése
mellett
szállítunk.
ne
mából, ipar- és gyártelepek síb. eladásával van meg» telelés esetén vidéki
bizvv:
vevőknek « pénzt visszaadjuk.
; ^
• r központi nagy ingatlanforgalmi irodája
„ r
Intézet időprognózisa: 9 X 3 0 0 Szeged, Széchenyi-tér 6 szám. Telefon
Változatlan, hidegebb idő, kevesebb csapadékkal. 10-54. Tekintse meg kirakatomban állandó hirdetéseimet.

"" k 8 0 . 0 0 0

Pénz£5á2. Belvárosi Mozi,

November 24. és 25-én, szombat, vasárnap

Hoffmann meséi.

7 felvonásban, e r e d e t i

zenekisérettel.

Főszerepben:

Max Neufeld és Dagny Servaes.
rr

Azonkívül:

„0" mint tenniszbajnok.
Legújabb amerikai burleszk két felvonásban.

A legújabb Sport-Revue.
Egyidejűleg:

I T T "
Hétköznap 5, 7 és 9 órakor.
Előadások: vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

f p Á r i á n á c i r n H a i n o m ^ n l / valamint különleges átütő papírok, boríték, tollak, r l s ö szegsdi Irt- | # | | ű f . szaküzletében szerezzük be
i r U y e | J T O I I U U d i p d p i l u K , tinták, ceruzák, irodai szerek g y á r i á r b a n
gép Vállalatnál I V e i l o I Széchenyi-tér 8. Tel. 3-63-
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SZEOBD

— A f r a n c i a követség elleni b o m b a m e r é n y l e t . A Reviczky-utcai francia köveség
ellen megkísérelt bombamerénylet ügyében nem
történt fordulat. Ebben az ügyben a három
fövdcs-testvért
és egy Vass Titusz nevü fiatalembert vettek őrizetbe, akik még mindig a főkapitányságon vannak. A 10l-es bizottság
tagjai, akik az eddigi bombamerényletek alkalmával nem mulasztották el a fenyegető-levelet
elküldeni, a rendőrség előtt névszerint ismeretesek.
— Unitária* Istentisztelet Szegeden. Vasárnap

— C u b á b a a k a r t a k kivándorolni. A MOT
jelenti: Tegnapslött a budapesti nyugati pályaudvaron szolgálatot teljesítő központi nyomozóknak az útlevelek átvizsgálásakor feltűnt,
hogy három magyar ember ukrán utlevél'el
akart elutazni, amelyek Cubába vannak kiállítva. A három magyart, Tóth Bertalan, Vékony
Balázs és Fazekas Károly szatnármegyei földmíveseket előállították és kihallgatták őket, hogy
honnan szerezték az útlevelet. Előidlák, hogy
szep'ember 3-án Vásárosnemén/ben megismerkedtek Olückmann Sámuel budapesti szabómesterrel, aki rábeszélte őket, hogy hagyják itt
Migyarorszásjot és vándoroljanak
ki
Cubába,
ahol a munkásoknak nagyszerű
munkaalkalom
kínálkozik.
Tóth, Vékony és Fazekas átadták
nekik okmányaikat és az útlevelek megszerzéséhez hárman együtt ölszázezer koronát éa tejenként száztíz dollárt. Olückmann először
mindháromuk részére magyar útlevelet akart
szerezni, de mivel nem sikerült, igy ukrán útlevelet szerzett. A nyomozás során kiderült,
hogy a közelmúltban Glückmann és társai mintegy 18 magyar embert juttattak ki Cubába. A
főkapitányságon a három ügynököt és a három
magyar földmivest kivándorlásra való csábítás,
illetve a tiliott kivándorlás büntette miatt letartóztatták.

délelőtt fél 12 órakor a Tisza Lajos-köruti református
templomban unitárius istenlisztelet lesz, amelyen dr.
Csiky Gábor budapesti unitárius lelkész fog prédikálni.
Frederick Hankinson angol unitárius lelkész, amennyiben akkorra megérkezik szintén beszédet fog tartani.
Az istentisztelet alkalmával az ur-szentvacsora is kiszolgáltatik. Az érdeklődő közönséget szívesen látja a
Szegedi Unitárius Leányegylet gondnoksága.
B o k o r Judith a filharmonikus zenekarral 29-én, csütörtökön adja nagy érdeklődéssel várt hangversenyét.

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
é s a DELMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi
S á n d o r - s u g á r u t 1).

Széchenyi Mozi

Telefon: 1 6 - 3 3 .

Igazgató: Dr. Varsányi Elemér.

Szombaton és va9árnap, november 24. és 25-én
PRISCILI.A DEANN*nal

— 40 000 f r a n k j n t s l o m — a r á d i u m f e l fedezőjenek. A francia közoktatásügyi miniszter
tegnap törvényjavaslatot terjesztett a kamara elé
arról, hogy Curie tanár feleségének a rádium
felfedezése 25. évfordulója alkalmából Franciaország adjon 40.000 frank jutalomdijat.

Nagyszabású keleti szerelmi regény az idegenlégió életéből
8 felvonásban.
Azonkívül:

Uj Z i g o t ó nagykövet.
Burleszk két felvonásban.

,

| , . vasárnap
Hétköznap 3,5, 5,7 7ésés 99 órakor.
órakor.
Előadások ikezdete:
N TEREM K C B T C N C S E N

r ö r v r

VADI

M a g á n h á z átvehető
négyszobás lakással,

magas, száraz, bolthajtásos pincével, bőséges raktárhelyiségekkel, viz, gáz, villany bevezetve, széles, száraz
kapubejárattal, tehermentesen 56 millió koronáért megvehető
28S

D á v i d n i l , Kossuth Lajos-sugárut 9.Telefon 10-42.

l a d ó : Diófa hálószoba, remek konyhakredenc,
E
szekrények, ágyak, ebédlőasztal, divány, börés Thonett-székek, ebédlőfal, ottomán, festett
szekrények, asztal, székek Margit-utca 7.

2n

Friss

állandóan kapható C z l n n e r - s z a l á m l g y á r b a n
Tisza Lajos-körut 83. szám alatt.
186

Irodistanő
(ker. érettségizett), biztosítási ügyekben, könyvelés, levelezés, pénztárkezelésben jártas, állást
keres. Cím a kiadóhivatalban.
275

Varga Mihály gyárosnál
Teléfon 469.

S z e g e d

Hradi-utca 4.

66

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló guáM trón kapható.

Műszaki Részvénytársaság

Szeged,

Kölcseij-utca 12.

Raktárról

Fióktelepe

Telefon 7-54.

A rozsfelesleg é r t é k e s í t é s e . Arról értesülünk, hogy a rozsfelesleg értékesítése a kormányt is foglalkoztatja, amelynek kivitelével
Bud János közélelmezési minisztert bizta meg.
Bud Olaszországba utazott, hogy tárgyalásokba
kezdjen a magyar rozs kiviteléről az olasz fogyasztás számára.
A fényűzési cikkek értékhatárának felemelése.
A fényűzési tárgyak értékhatárának felemelése tárgyában kiadott rendeletet a mai hivatalos lap közli. A rendeletet a in. kir. pénzügyminiszter adta ki.
Boron, s ö r ö n v e s z e k e d n e k a s z e r b e k a
csehekkel. A mult évben a belgrádi és a zágrábi kereskedelmi körökben akciót indítottak
Csehország ellen a jugoszláv borbehozatal miatt.
Ebben sz ügyben konferenciát is tartottak, a
csehek ugyanennyi sör behozatalára adtak engedélyt a jugoszlávoknak. A tárgyalásokat általános örömmel fogadták annak idején, ugy hogy
azt a jugoszláv kormány elfogadta, azonban
később, mikor a csehek a bor behozatalát megtiltották, a jugoszláv kormány a szerződést nem
ratifikálta. A lapok most ennek a szerződésnek
revízióját követelik, sőt némelyik lap élesen bírálja Csehszlovákia külpolitikáját.
A mult év szénlmportja. Hivatalos statisztikai
adatok szerint 66.000 vagon kőszenet importáltunk a
mult évben. Mig az ország fogyasztása 633.ooo vagon
volt. Ezzel szemben a belföldi gyengébb szén felhasználása esetén a számitások szerint 38 000 vagon szén
behozatalát takaríthattuk volna meg. Ez a behozatal
1922-ben a külkereskedelmi mérlegünk passzívájának
közel hét és fél százalékát jelentette. Mig ebben az
évben 22o milliárdra tehető az az összeg, ami belföldi
szénnel helyettesíthető porszénért az ország közgazdaságát terheli.

P*vl*ak6mpoiil árfolyama!. Valaidk: Osztr. kor.
0.2815-0.3035, Dinár 23000 -24400, Szokol 5810062500, Léva 16300-17400, Lei 10000—U300, Lengyel
márka 0.050-0.070, Liri 909-955, Pr. frank 11251191, Belga fr. 960-1015, Sv. frank 3440-3660, Angol
font 87900—92330, Dollár 20100—21200, Holland forint
7540-7980, Dán korona 3470-3690 Svéd korori
5233-5560, Norvég korona 2950—3170, Napoleon
63800 pénz.

Armatúrákat, szivattyúkat, csőveket, fittingeket, gatter- és körfürészlapokat, szalagfürészeket. Motoros cséplőkészleteket és
mindenfajta gazdasági gépet, golyós
csapágyakat. Benzint, petróleumot és
amerikai kenőolajokat.
32
a

Rosé quartett 30-án, Klurlna 2-án, Jidlowker 7-én
hangversenyez.
GácfőzSjét felelősséggel javitja Kneffel mérnök
vállalata. Pusztaszeri-utca 5. Telefon 14—51.
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szállít:
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i
— Klebelsberg n t s z l k N a g y Emil h e l y e t t
P r á g á b a . Budapestről jelentik: Hire járt, hogy
Nagy Emil igazságügyminiszter december hó
folyamán Prágába utazik a magyar-cseh tárgyalás befej ízésére Azonban értesülésünk szerint nem Nagy Emil, hanem Klebelsberg Kunó
gróf közoktatásügyi miniszter utazik december
etején Prágába, hogy az ügyet barátságosan
megoldják.
F e l k é r j ü k előfizetőinket, szíveskedjenek a
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33)
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt haladéktalanul intézkedhessünk.
— A Zrinyi-vivók bálja. Az idény első bálját a Zrinyi-vivók f. évi december hó 1-én
rendezik. Az előkészületek méretei után itólve,
ez a bál a békebei fényes bálák nívójára fog
emelkedni. A szegedi előkelőségek védnöksége
alatt tartandó bálnak rendezőbizo'tsága a szegedi ifjúság szine-javából áll, akiktfek személye
is elegendő garancia a siker teljességére. Az
idei évadnak ezen első bálja iránt városszerte
n a g / érdeklődés mutatkozik.
Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete. Városszerte hires I-a savanyitott káposztánk kiárusítását megkezdtük. A piaci árnál
olcsóbb, szebb, finomabb I Kapható: Feketesasutca 19., Szilléri-sugárut 46., Alföldi-utca 29.
szám alatt levő üzleteinkben.
294
& szinház heti m ű s o r a :
Szombat délután ifjúsági előadás: Fekete gyémántok,
színmű. — Este: Levendula, énekes játék. — Éjszakai
előadásul: Tyukketrec, bohózat.
Vasárnap délután: Szép asszony kocsisa, operett. —
Este: Levendula, énekes játék.

Dahák t Bécs 0.2815-0.3035, Belgrád 23000-24400.
Pr*ga 58100-62500, Szófia 16300-17400, Bukarest
10000-11300, Varsó 0.050- 0.070, Milánó 890-945,
Páris 1110-1176, Brüssel 960 -1015, Zürich 3440—
366a Loadoa 87400-91800, Wewyork 23100—21200;
Amsterdam 7540—7980. Kopenhága 3479—3690, Stockholm 5230 - 5560. Krisztiánja 2353—3170.
A Magyar Általános Takarékpénztár trtékpapii
is devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít. ia
ZBricbi tSzsde. Nyitás. Páris 31.07'/,, London
2507, Newyork 572.50, Milánó 2485 1 Hollandia
—.—, Berlin - .
, Bécs 3.0C80 /, Szófia
4.75, Prága 16.67>/„ Varsó —.
, Budapesiű.0302%,
Bukarest 2.85, Belgrád 6.57»/,.
Zürichi zárlati Páris 31.00, London 2507, Newyork 573.00, Milánó 24.65, Hollandia 217.93, Berlin
100 billió márka = 80 frank, Kécí 0.0083'/*, Szófia 4.30,
Prága 16.67'/,, Varsó — . - , Badapist 0.0302% Bukarest
2.57, Belgrád 6.57»/,.
A Szegedi Kizmfiveabank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
sí
TarmánytSaada i A mai terménytőzsdén az irányzat továbbra is szilárd. A malmok nem vásárolnak, a
forgalom közepes.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg-os tiszavidéki
100530-101500, egvéb 100000-101000, 79 kg.-os tiszavidéki 103300-104000, egyéb 102000-103300, rozs
73000—74003, takarmányárpa 65000-67000, sörárpa
73030-77500, zat- 73)03-75000, tengeri 72300 -74300,
repce 17500-18500, koros 39500- 40500.
A Szegedi Forgalmi Bank értékpapír és devizamegbizásokat gyorsan és jutányosán t e l j e s í t A
Magyar Lovaregylet 8 százalékos dollárkötvényeinek jegyzési helye.
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Szegedi Lotnbardbank

•

Feketesas.
Feketesas-u. 22. Telefon 13—73.
Budapesti és wieni
bankcég alapítása.
Magas heti kamatozás (kosztpénz).
Jólértesült tőzsdei összeköttetés.

™

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

szőrmeiavitást és átalakítást

Gizella-téri k ö t - s z ö v ő áruház.

szövöttáruk és fonalak.
Kötö

tt

jumperek,

kendők,

Rövidáru cikkek 01cgó árak

chwalak,

harisnyák

a

„,

Mindenféle és fajta kötött,
legfinomabb

kivitelben.

Mindenféle és fajta szőnyegszövéshez fonalak a legprímább minőségben nyersen és színesen.

SZEQBD
Mai legalacsonyabb (I.), leérnagasabb (11.]
és záióárfolyamok

Bankok:

i.

L

Angol-Magyar
125
Bosnyák-agrár
50 —
Földhitelbank
270 3;o
Hazai
245 260
Hermes
84 86
Agrárbank
60 80
Sziavon jelz.
34.5 36
Lloyd Bank
21 2325
Magyar-Hitel
618 635
Ingatlanbank
340 370
Cseh bank
26.5 28.5
Forgalmi öank
50
51
Jelzálog hitei bank 50 60
Keresk. Hitel
30 32.5
Leszámítoló bank 111 115
Magy.-ném. bank 26 28
Olasz bank
44 46.5
Központi jelzálog 16.5 19
Városi Bank
14.75 15.5
Merkúr
25 26.5
Nemzeti
48 52
Osztrák Hitel
13J 139
Kereskedelmi
1190 1260
Bankverein
82 —

L
H.
2230 2500
130 140
115 120
180 210
108 120
25
29
60
66
160 188
21.5
23
57
63
37.5
45
250 275
—
145
110 115
30 33.5
135 140
41
48
75
85
16.5 17.75
103 112
56 62
27
33
108 113
84 90
110 112
195 210
25 28
—
4ü

Ganz-Vili.
Kistarcsai
Győrffy-Wolf
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
Liptak
Mág
Mérleggyár
Magy. Acél
Belga fém
Motorgyár
Ólomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
íoessemann
Rothmüller
Schiick
Schuller
Teudloff
Vulkán gép
Wörner
Fémkeresk.

III.
129
50
300
255
84
60
35
22.5
63 J
345
28
50
55
30
114
28
45
17
15
26
48
135
1245
82

III.
2500
140
110
200
115
26
65
185
22
62
43
270
160
110
34
140
48
85
16.5
103
56
27
113
85
110
195
28
40

Szeged, 1923 november 24,

l
ii.
58 62
425 460
150 158

Királymalom
Pesti Vikt.
Transdanubia

Bányák és téglagyárak:

ni.
59
445
150

Malomsoky
Nemzeti fa
>fa
Rézbánya
Szlavónia
Nssici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
M. Ált. Faterm.

I.
IL
17
18
300 210
12.513.75
530 555
160
72
77
2050 2250
12 13.5
140 148

in.
17.5
205
13.3
543
160
75
2200
12.5
145

L
11.
HL
Királysör
67
70
69
Klein
12.5 14.25 13.5
Klotild
85 98
90
Fructus
11
12 10
_
Győri fest.
40
40
Polg. sör
350 410 400
Krausz szesz
80
86 82
Ligetszanat,
23
25 24
Cukoripar
3175 3250 3150
Lámpa
200 230 225
_
_
Auer
M. Kender
90 98
95
Őstermelő
251 258 254
Pamut
240 265 250
Gumi
168 177 174
Részv. Szalámi
28
31 30.5
Vasúti forgalmi 165 180 175
—
_
Marosv. Petr.
120
Georgia
625 680 665
Mezőh. cuk.
358 38) 360
37
Interrexim
44 43.5
Óceán
40 44.5 43.5
Olajipar
75 80
75
Pannónia sör
18 20
20
Phöbus
45
54
50
Püspöui
23
26 25.5
Royal-szálló
140
140
Schwartzer
40
45
38
Star film
43
45
44.
Lukácsfürdő
11.5
13
12
145 160 150
Szikra
iitummer
1350 1425 1400
—
570
Szegedi Kender
570
Telefon
159 180 168
Temesi sör
135 140 140
Tokaji bor
48
50
49
43 39
Tőrök
39
—
—
—
Turul
18
23 21
Unió színház
14
Szolnoki
13 14.5
41
50
43
Vasm. Vili.
60
65
60
Vili. Pezsgő
32
29
Wander
28
68
Zagyvapálfai
63.5
64
43
40
43
Hangya

Bauxit
525 550 550
Beocsini
1100 1125 1100
Borsódi szén
325 335 330
135 145 135
Szentőrinci
227.5 245 230
Cement
375 400 395
Szászvári
75 85
78
795 840 820
Kohó
61.5
65
István tígla
60
Különféle vállalatok:
225
- 225
Kőb. gőztégla
330 375 370 Ált. gázizzó
Drasche
22
26
24
3300 —
3200
Magnezit
675
650
Magvar Aszfalt
55 69
55 Bárdi
14.5 15.5 14.5
Által. Kőszén
2500 2675 2600 Baróti
17
18 17.5
Kerámia
92
125
- 125 Bóni
98 100
Nagybátonyi
730 770 750
210 228 225 Brassói
70 75
590 610 609 Chinoin
Salgó
73
30 35 34
Újlaki
240 260 255 Corvin-fiira
110 120 118
Unió
50 —
50 Danica
1112.25
12
Urikányi
1550 1693 168G Diana
27
31
30
Sajókóndói
20
30 29.5 Dorogi gummi
420 445 440
Móri szén
60 68
68 Déli cukor
70 68
68
Sertéshizlaló
Nyomdák:
11
Cinner Szalámi 10.5 11.5
Athenaeum
34
35
30
462 490 485 Égisz
Takarékpénztárak:
Franklin
Közlekedési vállalatok;
Izzó
53) 570 560
Bel/árosi
4o
45
42 Adria
Glóbus
19 18.5
17.5
61 Textil
55
61
490
525
500
Lipótvárosi
18 19.5
18 Atlantica
Kunossy
875 950 875
j7 Horv. cukor
35
54
59
57
Kőbányai Tak.
32
—
32
11 10.6
10
ó8 Just izzó
56 í»J
26.5 27.5 27.5 Pallas
Egy, Bpest Főv. 22ü 238 235 Közúti Vasút
77
77
8)
180 200 190 Gyapjumosó
Városi
36
38 36.5 Révay
Magyar Alt Tak. 170 185 180
Rigler
58
55
59
107.5 112 110 Papir-ipar
Bur
25
24
4oktár
190 2oO 200
215 235 230
Stc phaneum
65 Részvénysör
63
65
Déli
Vasút
103
112
111
Festi Hazai
4230 4500 44u0
70
73
63
3J
33 30 Szövő és kötő
MFTR
350 395 385 Fővárosi
Spódium
185 200 198
Biztosítók:
Levante
635 725 710
Faipari vállalatok
Temesi szesz
115 120 110
Első M. Eizt.
55C0 6250 6250 Miskolci villamos
880
850
—
Merkurfa
13 14.5
13 Felten
Nova
140
150
148
Fontíére
230 250 240
Cserző
1314.25 13.5 Fiumei rizs
355
375
Államvasút
370
Magy.-Franc.
175 195 185
25
27
26 Flóra
112 128 124 Dunaharaszti
Jég
.
170 185 180 Tröszt
34 32.5
Egyesült fa
30
Fővárosi sör
Pannónia
900 1050 1000
Fornir (ex]
95 100 99
23 24.5 23.5 Goldberger
Malmok:
Guttmann
200 295 295
6Ü0 650 620 Gschwindt
Vasmüvek és gépgyárak-.
36
Back-malom
93 Hazai fa
34 36.75
91 105
170 200 190 Halkeresk.
Coburg
52
53 50 Borsod-misk.
Elővételi jogok
1(6 115 114 Honi fa
12
15
14 Hungária Mütr. 223 235 235
Csáky
30.75 33.5 33 Concordia
9.5 10.25
81 85
83 Kőrösbányai
170 195 195 Magyar-Amerikai fa
10 Juta
32
30
Gazd. Gépgyár
135 148 145 Hungária
20
22
103 112 106 Kronberger
20 Kábel
27
23.5
Csáky
Lignum
—
—
—
Fábián
19 22 21 B.-csabai
104 114 108 Karton
103 114 110 Lipták
7.5
8
Amerikai
Fegyver
—
20 22 21 Gróf Keglevics
200 212 205
23 Wander
1435 1535 1550 I. bpesti gm.
23
—
12
Erdő
Franki
27.5 32.5
30
10.5 12.511.75 Keleti
47
90 115 95 Törökszentm.
45
45
Ganz-Danub.
68
60
135
135 Királyautó
Kasszanap december 6.
05 Magyar Lloyd
5275 565G 5450 Gizella
12 13.25
13
630, Osztrák Hitel 135, Georgia 650, Kereskedelmi
Irányzat A mai tőzsde rendkívül vontatott hangulom kissé élénkülő. A zárlati kurzusok körülbelül a
Bank 124(\ CuUor 3500, Viktória 450, Rigler 1 15, Ófa
mai középárfolyamon állapodtak meg. Kosztpénz egélattal és tartottan indult. Az utolsó tőzsdenapon megszen 1 százalékig esett. A prolongációt körülbelül 3 560, Pallas 80, S t a r f i l m 40, Viktória bútor 135, Baróti
kezdődött áresések ma folytatódtak. Az irányzat ennek
19, Mobil-bank 11 ezer korona.
ellenére barátságosabb volt. Ugy a spekuláció, mint a százalékkal intézték el.
Esti magánforgalom. Az este 8 óráig hozzáérkeközönség ragyrésze tartózkodtak a vásárlástól, Bécsből
M
MAAAMMtMMWMAAAMWWVMAMWWWa
zett jelentések alapján a Magyar-Olasz bank szegedi
is üzletlelenségről érkeztek hírek. Igen sok áru került
fiókja
a
következőket
jelenti:
Az
esti
órákban
tovább
a piacra, amelynek következtében sokan realizáltak. A
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
piacra dobottakat elég könnyen vették fel. Nagyobb folytatódott az üzlettelenség, nem volt semmi sem, ami
Kiadótulujdonos : Délmagyarország Hirlap- és Nyomdaüzletkötésre bármilyen kicsi impulzust adott volna. A
árfolyamveszteségek csak elvétve fordultak elő, Egyes
vállalat R.-T.
legtöbb átfolyam a déli nívón maradt. Tájékoztató árpapírokban azorban jgy is vásárlásokba bocsátkoztak,
folyamok : Salgó 640, Leszámítoló 120, Kőszén 610,
de ez az árfolyamokat csak kis mértékben tudta megNyomitoít a Délmagyarország Hirlap- és NyomdaRima 125, Délivasut 130, Athenaeum 620, Magyar Hitel
vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.
javítani. Zárlatkor az irányzat barátságosabb, a forga-

Szegedi Bankegyesület Részvénytársaság.

Meghívó.
A Szegedi B a n k e g y o f i l e t R -T. folyó évi december
hó 3. napján délután 5 órakor saját intézeti helyiségében

Kalapiparitat álMyezíöt

Továbbra is elvállaljuk férfi és n5l velúr és filc
kalapok formázását. Jó munkáért számtalan elismerés.
Szíves pártfogást kérünk. 2 M e n c z Károly éa Pia.

1 pár női fekete
harisnya

rendkívüli közgyűlést
tart, amelyre a t. részvényeseket ezúton

meghívja.

Tárgysorozat:
1. jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kirendelése.
2. A társaság alaptőkéjének felemelése iránti határozathozatal.
3. Az alapszabályok 3. § ának módosítása.
Szeged, 1923 november 22.

Kétszobás cseréptetős
m m m m U m
jókarban lévő
I Y I « 3 C J 3 lll I l c l j g
kőrúton belül, nagy telekkel, vízvezetékkel, 22 millió
koronáért megvehető
289

Dávidnál, Kossuth Lajos-sugárut 9. Tel. 10-42.

pijiaj

legszebb, legalkalmasabb é£ legolcsóbb

ha

Sebők Mihály Fia
Valéria-tér

(Paprika- é s
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rt.-nál, Petőfi S.sugárut 1.
szám alatt.
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P a r k a a , kir. blr. Tégrehajtó.

h a j m u n k a , előhaj, paróka, copfok festése

295

A

m i n d e n s z i n r e g y o r s a n és s z é p e n k é s z ü l

É

nöifodrász üzlelében, K á l l a y A l b e r t - u t c a

(Hid-utca).

Kihullott és v á g o t t hajat veszrk !

Tatai löszénVértes cégnél Polgár-u. 3.
legjobb, legolcsóbb
>14

főzőedényeket é s e g y é b háztartási
cikkeket vásárol
vaskereskedCnél

Egy k i f u t ó f i u azonnal Felvétetik,
a

Délmagyarország

Hírlap- és Nyomdavállalat

Árverési hirdetmény.

Tisza Lajos-körut, Püspökbazár épület.

D

Nyomtatványait készít-

tesse a

A szegedi kir. jbiróság Pk. 16,610 -923/2. számú végzésével Schőnstein Márton javára, Keresztesi Lajos ellen
elrendelt előzetes árverési ügyben. Közhírré teszem, hogy
szavatossági hibában szenvedő 4 éves, herélt pej lovat
Boldogasszony-sugárut 14 szám alatt 1923. évi november hó 26-án délelőtt 8 órakor azonnali készpénzfizetés
mellett, minden szavatosság nélkül bírói árverésen eladom.
Vevő viseli a kincstári illetéket és köteles 3 százalékos forgalmi adót fizetni.
Szegeden, 1923. évi november hó 20-án.

3 6 0 0 korona,
kapható:
W e i s z f e i l e r Mórnál
1D a l * « N i «

Bőrkabátokat festek és
fényezek a legszebb kivitelben. Ugyanott egy elsőrendű bőrkabát eladó. —
avasz-utca l l | a .
297
740—£23. yégr. szám.

mig a készlet tart

Az I»azgató#ág.

F i g y e l m e z t e t é s ! A részvényesek csak az esetben
gyakorolhatják a közgyűlésen részvényesi jogaikat, ha
nevükre irt részvényeiket a nem esedékes szelvényekkel
együtt legalább 3 nappal a közgyűlés napja előtt Szegeden a íárseság pénztáránál, vagy a Szeged-Csongrádi
Takarékpénztárnál, vagy Budapesten az Angol-Magyar
Banknál (V., Vilmos császár-ut 32) elismervény ellenében leteszik.

APRÖHIR DETÉSEK
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húspiacnál.)

nyűLBőRT
méretben kaphatók

LjtflDESBERG cementáru gyárában
Mindenkinél m a g a i a b b

Árban

vásárolunk

Rosner Ödön és Társa

Szeged,

Petőfi S á n d o r - s u g á r u t 12.

Telefon

1M

14—47,

