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jgwrkeutötég éi kiadóHvaíalí Deák Ferenc-utca 2. (FöT«áli»koiával szemben.) TeleIon ía-B.A.Szeged* megjelelik kétfö kivitelivel minden
í»p.Egyes szám ára 400 korma. Előfizetési árak: Egy
Mfiapra Szegeden 8000,Budamién és vidéken 8500 kot.

Hirdetési Arak: Félbasaboa I
mm. 75, egy hasábon 190, mástél hasábon 225 K. Szö vegkflX
2S százalékkal drágább. Apróhirdetés 150,kövér bettlvel 300
K. Szövegközti közlemények
soronként 120a Nyilttér, családi értesítés 2400 K. Többszörifeladásnál árengedmény

V. évfolyam.
Nem politikum.
Mikor e sorokat irjuk, még semmi hirt se
kaptunk a mai parlamenti ülésről, amelyet a
prognózis napok óta isknnyilésnak ígért. Még
nem tudjuk, csakugyan Jelentkeztek-e az istennyilák és megütöttek-e azok valakit, vagy csak
ugy közmulatságra puffogtak el, mint a tűzijátékok rakétái, — mivel nálunk a bekonferált
istennyilák igen gyakran bizonyulnak kormányozhaíó istennyiláknak. (Kivétel Héjjas Iván,
mert az valóban kormányozhatallan istennyila,
mint a kormányelnök ur is bizonyíthatja.) Nem
tudjuk, a kormánynak volt-e valami komoly
mondanivalója a csongrádi fajmenlés ügyében,
mert azt, amit a kormány eddig nyilatkozott,
nem tarthaljuk túlságosan komo'ynair. Mert a
kormány eddig csak annyit mondott, hogy nagyon örül a lettesek gyois kézrekeritésének. Ezt
az örömet mi nagyon méltányoljuk, de azért
mást is szeretnénk hallani, mert elemi kötelessége minden kormánynak, hogy gaz és aljas
gyilkosok kézrekeritésénefc örüljön. Nem tudjuk,
hogy a kormány tovább ment-e ma az elemi
kötelességek terén s kijelentette-e, hogy a terrorista szervezeteket vaskézzel öklözi vissza a
pokolba, amely kiköpte őket magából? Nem
tudjuk, milyen garanciákat! követel erre nézve
az ellenzék s nem tudjuk, világosság derült-e
olyBn fajvédelmi kérdésekre, amelyek komplikáltabbak, kényesebbek é: bizonyos tekintetben
talán fontosabbak, mint a csongrádi gaztett. Mi
annak a magyarázata, hogy a bombavető fiatal
urak, noha a rendőrségi kommünikék rend szerint foglslkozásnélküli egyéneknek, vagy nagyon
alacsony fizetési osztályba sorozott kishivatainokoknak mondják őket, urimódon élnek, fényesen ruházkodnak és ha szabadlábra helyezik
őket, fü'yülve teszik le a súlyos óvadék-milliókat? Ki pénzeli ezeket a naplopókat, a zsidók,
vagy a szabadkőművesek, vegy a Sión Bölcsei?
Hát Héjjas Ivánnak ki adta a jogot a Héj asbrigád szervezésére? Végre egy jogállamban
ilyesmire nem vehet magától jogot az ember,
méfe ha jogforrás is, bár tudtunkkal nem is
Héjjas volt a jogforrás, hanem Friedrich. Es ha
a jog vadon termett is az áldott orgoványi buckákon, mint a subagallér, hol termett a brigád
szervezésére a pénz? Nem kevésbé érdekes
kérdés az is, melyik az a hatóság, amelyik ezt
a brigád-ügyet számonkérte Héjjas Ivántól i
Mert erről nem olvastunk semmit, holott nem
tehető fel. hogy a destruktív sajtó csupa maliciából elhallgatta a dolgot. Valószínűleg ezt épp
ugy megírta volna, ha megtörténik, mint azt,
hogy a pesti ébredő-merényletek Adorjánját
valami magasrangu ismeretlen szabadonbocsáttatta a toloncházból.
.
Nem tudjuk, hogy mindezek a kérdések tárgyaltattak-e a mai nemzetgyűlésben, vagy Bethlen István leszerelte az ellenzéket azzal a megismételt nyilatkozatával, hogy a bombamerényletek dolgát a bíróságra kell bízni,
politikumét

azonban

nem szabod
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beléjük

keverni,

mert e

gaztettekhez senmifé'e politikának köze nincs.
A miniszterelnöknek ez volt az álláspontja tegnap s alighanem ez volt ma is s ebben a miniszterelnök véletlenül- egyetért Cömbös üyulával és Eckhardt Tiborral, hajdani elvbarátaival
és mai legelkeseredettebb ellenfeleivel. Szabad
legyen egy szerény kérdést fölvetnünk. Tegyük
fel, hogy egyszer egy szociáldemokrata munkást érnek bombavetésen. Ezt ugyan nehéz föltenni mert eddig véletlenül az összes bombamerényleteket annak a politikai iránynak a hívei
köve ték el, amely lényegében azonos elvi alapon áll a kormánnyal: kurzus-alapon. Mosl már
kiderült amit különben az eiött is mindenki
tudóit 'hogy a Sörház-utcai ébredő klubot is
az ébíedők akarták felrobbantani bogy a detstruktivokat gyanúba keverjék. Tehát mindig ébredők, illetve az ébredők elnökének megáll?p>tása szerint nem tényleges, csak volt ébredők

adtak robbanó kifejezést hazaszeretetüknek. Tegyük fel, hogy egyszer egy volt szocialistát
kaplak volna rajta, bogy fel akarja robbantani
Gömbös Gyuláékat. Mondjuk, hogy egy .liberális" bombát dobtak volna egy főváron bálba.
Tegyük teljessé a képtelent égek sorozatát például egy Rassay-brigád leleplezésével, vájjon Be*h!en István
akkor is felháborodva
tiltakozik az ellen, hogy politikumot keverjenek a dologba s akkor is beéri azzal,
hogy itt körönséges bűncselekményekről van t-zó,
amelyek kizárólag a bíróságra tartoznék? Négy
év óta csek egy „merényletei" követtek el
ebben az országban, aminek olyan szint lehetett
adni, hogy az nem a jobboldali politika terhére

írandó. Egy részeg ébredő jogásznak a karját
„mérgezett tűvel" szúrták meg a villamoson.
Azóta kiderült, hogy ezt is az ébredők csinálták,—
de az „áldozat" „betegágyához" elment az
ország miniszterelnöke és onnan fenyegette meg
a destrukciót.
-Nem tudjuk, mi történt a nemzetgyűlésen, de
ha az történt, ami eddig minden merénylet
után: akkor a liberális ellenzéknek egy kötele*sége vön: feladni a szélmalomharcot, konstatálni, hogy itt 1919 ősze óta semmi se változott, hogy itt Orgovány hősei ma is hozzáférhetetlenül állnak a ..testhalmok ormán — és kivonulni a parlamentből és magára hagyni a
kormányt párfjával és lelkiismeretévei.

Viharos vita a nemzetgyűlésen a merényletről.
(A Szeged budapesti tudósítójától)
A nemzetgyűlés csütörtöki ülését báromnegyed tizenkét
órakor nyitotta rr.eg Scitovszky
Béla elnök. Az
ülésterem padsorai szokatlanul megteltek. Rövid
elnöki jelentétek után Scitovszky Béla elnök
jelenti, hogy napirend szerint az
indemnitási
vita folytatása
következik. Az első szónok:
Rupert Rezső: Mielőtt az indemnitási törvényjavaslathoz hozzászólnék, a Nemzeti
De-

mokrata

Párt,

a Kossuth-párt

és a

szociálde-

mokrata
párt nevében
a pillanat kötelességét
kell teljesítenem a következő
deklaráció
felolva-

sásával.
A deklaráció.

Rupert ezután felolvassa az egyesült liberális
ellemtk deklarációját.
A felolvasást mindkét részről meglehetős nyugtalansággal kisérték. A jobbközépről, valamint
a baloldaltól is számos közbeszólás hangzott
el. Igy amikor a deklaráció ezeket mondja: A
csongrádi nyomozás során kiderült, hogy az
ÉME egyik elnöke, aki az amnesztia áldásaiban
részesült, Alföldi Brigádot szervezett . . .
Esztergályos
János és a szocialisták közül
többen ilyeneket kiáltottak: Gaz
csirkefogó,

tömeggyilkos
a helye.

l Már régen az akasztófán

volna

következeit.
Nem hivatott férfiak állottak az
ország élén, ezért kerültünk a végzet útjára.
Felhasználták a kereszténység és a haza szent
eszméjét, de azokra csak szégyent hozlak. A
kommunizmus után a különítmények kerültek
hatalomra és ezek mivelünk kezdtek törődni,
akik itthon szenvedtünk a kommunizmus alatt,
mig ők a bankgassei milliókból pezsgőztek. A
magyar népnek egyetlen atrocitáshoz sínesen

köze. A magyar nép nem vett részt
azokban
az Ítélkezésekben, amelyeket a
különítmények
az ő nevében hajtottak
végre.
Ezeknél az embereknél a hatalom megtartása öncél. Nem a
hazáról van szól A kalandorok
nagy
befolyást

nyertek az államügyek
vitelére.
kormányok tűrték ezeket, mert

A
különböző
szövetségeseik

voltak. A forradalmi sajtó ugy megrontja •
közhangulatot, hogy a kormányok kénytelenek
voltak szégyenszemre meghozni a numerus
claugusról szóló törvényjavaslatot és életbeléptették a botbüntetést. Az adóegzisztenciák
tönkretétele folyik itt az országban. Az államfőt
tsnácsadói attól sem óvták meg, hogy elmenjen
az izgató sajtó nyomdájába látogatást tenni.
Cégéres gonosztevők, gyilkosok amnesztiában
részesülnek I

Viharos felkiáltások

a

szociáldemokratáknál:

Pfuj, pfuj, gyalázat 1
Amikor Rupert
Rezső a deklaráció olvasáRupert Rezső: Mikor a legnagyobb gonoszsánál odaért, hogy a miniszterelnök az ÉME I
tetteket Iá juk, aikor várluk a rendőrt, az
feloszlatása helyett eltűrte, hogy az ÉME elnökügvészt, de nem jelentkeztek. Igy érthető, hogy
ségében az Alföldi Brigád nagyvezérével együtt
a Csocsó bácsi korcsmájában leleplezett államhelyet foglalhassanak magas á lásu állami tiszt- ellenes összeesküvésben, meg a Három kapásviselők, közbekiáltották :
ban leleplezett összeesküvésben még mindig
— Nádosy
Imre!
nincs semmi.
Ugy van l Ma is tagjai az ÉME-nek a korZajos felkiáltások
a
szociáldemokratáknál:
mányt támogató párt tagj?i, itt ülnek közöttünk.
Mi van a Somogyi gyilkosaival?
A deklarációnak az Uiain-üggyel foglalkozó
Rupert Rezső: De sok minden mást is nem
részénél, amikor azt mondja, hogy a budapesti
látunk. Hiába keressük Héjjas Iván felelősségrekirályi ügyészség, miután vídőiratot szerkeszvonását.
tett Ulain és társai mellett, óvadék mellett,
Felkiáltások a szociáldemokratáknál:
Ki az a
szabadlábrabelyeíésükhöz járult hozzá, a balHéjjas Iván?
oldalon közbekiáltották:
Rupert Rezső: Most is azt látjuk, hogy ami— Közben talán uj törvényt csinálnak I Ékkor letartóztatnak mindenkit, az összes eszköszereket fogadtak el óvadéknak.
Amikor a deklaráció az országos főkapitány zöket, akkor a főmozgató eüen nem történik
személyét érintette, az egész baloídal zajosan semmi.
Farkas István: Hol kapják az ekrazitot?
helyeselt.
A deklaráció felolvasásának befejezése után
Rupert Rezső: Egyenlőtlenségeket és igazaz egész baloldal hosszasan tapsolt.
ságtalanságokat látunk. Hiába keressük az
ügyészt, a rendőrt, a birót, mikor látjuk a fajRupert beszéde. védő sajtónak azt a féktelen izgatását, aminőRupert Rezső ezután igy folytatta beciédét: höz hasonló a legféktelenebb forradalmi sajtóTisztelt Nemzetgyűlés 1 E v t d j e m e g , bogy-zek ban is pé'dátlan.
Kdllay Tamás: 1918-ban láttuk I
után hozzászóljak as indemnitáshoz. Ez a
deklaráció csak kivonatos története a kormány
Felkiáltások
a szociáldemokratáknál:
Ilyet
fddigi működé ének. Magysmrs ágot ez eeyik nem 1
szerencsétlenség után egy másik nzereucséiier- i
Ptopper
Sándor: Igaza van a szónoknak.
ség érte. A négy év előtti ne.n a l gna^yobb
Ai elnök Propperl
rendreutasítja.
szerencsétlenség volt. Naayobh szer jncsét.enVancdk János: Én i« megismétlem. Állandó
sé»e az volt, hogy egy óvatlan pillanatban olv
z | az eiiétz Hátb-n. Ebben a pillanatban az
emberek ragadták
magukhoz a hatalmat,
akik esjész szocivdemok'ata párt felugrik és kórustehetségtelenek
voltuk és csak
kapzsiságból ban ciá i ti elnök felé:
Megismételjükl
akartuk az ügyek élén átint Minden baj ebtől
Nagy Emil i^azaágügyminiszter valamit *
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szociáldemokraták felé kiált, de nem lehet utódállamok a magyar állapotokra hivatkozva
utasítják vissza a magyar kisebbség minden
hallani.
Prepper magából kikelve kiáltja az igazság- jogos kívánságát.
A csongrádi bombamerénylők baráiai ma is
ügyminiszter felé: Gyilkosok pártfogója 1
Az elnök erősen rácsönget Propperre és má- itt ülnek a nemzetgyűlésen.
Lendvai István itt valamit közbeszól.
sodszor is
rendreutasítja.
Fábián (Lendvai felé): A gyilkosokat
maga
Reisinger Ferenc: Igaza van Proppernek!
bujtatta fel és most gyáván
megbújik.
Az elnök Reisingert is rendreutasítja.
Klárik
Ferenc (a belügyminiszter felé): A
Rupert:
Gonosznak tartom a kormány tagjai
belügyminiszter volt a főbizalmijuk. (Állandó közül Rakovszky belügyminiszter urat.
izgalom és zaj az egész Házban.)
Farkas István: Ő a feje ennek a gyilkos
Rupert Rezső: Ez a rendszer szülie az ébredő rendszernek.,
rendőröket, ügyészeket. (Óriási zaj a kormányRakovszky
belügyminiszter: Hazudnak.
párton. A vihar teljes erővel tör ki az egész
Az elnök Rupertet
rendreutasítja.
Házban. Az elnök szüntelenül csenget.)
Rupert: Három évre kellene biztosítani a
Rupert Rezső: Az ÉME izgató plakátragasz- kormányzó jogkörét s ebbe az ellenzék is beletóit mindössze kétezer korona pénzbüntetésre menne. Az indemnitást nem fogadja el.
Ítélték, mig a szociáldemokrata cikkírókat súGömbös
Gyula kijelenti beszédében, hogy
lyosan elitélték.
Rupert agitációra használja fel a csongrádi
Vázsonyi Vilmos (Nagy Emil felé): Besiéljen esetet.
az ékszer jogász l
Peyer Károly (Gömbös felé): Felbujtói
Nagy Emil: Beszéljen a kóser jogász t
Gömbös:
Higgadtan kell megtárgyalni az
Rupert Rezső: Ulainnak és társainak bör- ilyen kérdést, önök pedig egyoldalúan kezelik.
tönbüntetés jár. Tisztelettel viseltetem a biróRassay Rároly: Melyik gyilkosság ellen szóság tagjainak jórésze iránt, de sajnos, az egész lalt ön fel, csak egy esetet is mondjon 1
birói szervezet alá van aknázva. Spionok
tartGömbös Gyu!": Tremmel Mátyást a sakterják megfigyelés
alatt
a tisztességes
magyar kés ölte meg. (Óriási zaj. Felkiáltások: Pfuj,
bitókat.
pfuj!)
— A kormány ott kénytelen szert tenni jöDrózdy Győző: Politikai kéjgyilkosokI
vedelemre, abol talál. Kitüntetésekkel tesz szert
Gömbös
Gyula: A Rombach-utcai esetet
Jövedelemre. Olyan bürokratizmus van, hogy agyonhallgatták. Megkövetelem, hogy sem az
az a dárius kincsét is felemésztené. Mindenki én, sem barátaim nevét ne hozzák összefügfél ennek a kormánynak a politikájától, kivéve gésbe ezekkel a gyilkosságokkal,
az étvágypolitikusokat. Elsősorban nekünk van j
(Néhány
közbeszólást a óriási zaj támad, elszükségünk arra, hogy ne tegyenek megkülön- j nök a rendet nem tudja helyreállítani,
mire az
böztetést felekezetek és fajok között, mert az I ülést
felfüggeszti).

A miniszterelnök beszéde.
Az ülés újbóli megnyitása után Gömbös hamarosan befejezi beszédéi, majd Bethlen István
miniszterelnök emelkedik szólásra:
— A napokban lesz még alkalmam nyilatkozni a kölcsön-ügyről. Most csupán a bombamerénylettel kapcsolatos ellenzéxi deklaráció
tárgyában szólalok fel. Egyek vagyunk abban,
hogy a jövőben ilyen merényletek többé elö
nem fordulhatnak. (Nagy zaj. Felkiáltások:
Akasztófát a gyilkosoknak!)
Hegedűs György: Legyenek nyugadtak, nem
fogják elkerülni.
Bethlen István: Sajnos, sorozatos jelenségekkel állunk szemben. Meg kell állapitant, hogy
ez az utolsó láncszeme lesz a sorozatos jelenségeknek. Ki kell kutatni, van-e összefüggés a
sorozatos láncszemek között. A Reviczky-utcai
merénylők egyike azt vallotta, hogy a kormányt akarta diszkreditálni a külföld előtt. A
kormánynak
áll tehát
elsősorban
érdekében,
hogy felderítse
a gaztetteket.
Megelégedéssel
állapítom meg, hogy a csongrádi merénylet
ügyében a lehető legrövidebb idő alatt kézrekerűitek a tettesek. Azért a közvetlen tettesek
felderítése után tovább folytatják a nyomozást,
hogy kik voltak a felbujtók
és azok, akik a
merénylet szálait összefogták.
Meg kell állapítani, honnan szerezték a merényletekhez a robbanó szereket. Elismerem, hogy kézenfekvő az
a feltevés, amely az ellenzéki deklaráció szerint
az ÉME-hez vezet, de a kormány csak tényekből indulhat ki.
Felkiáltások
: Héjjas I
Bethlen István: Nem állítom, hogy az ÉME,
de nem állítom az ellenkezőt sem. Biztosítom
a nemzetgyűlést, hogy bárki volt a felbujtó . . .
Létay Ernő: Akármilyen magasan van?
Bethlen István: Undorral
utasítom
vissza a
képviselő urnák azt a gyanúját,
amelyet kijelentése magában
rejt. (Gömbösék zajos tapssal ünneplik a miniszterelnököt.)
Bethlen István: Nincs olyan hatalom,
amely
megakadályozza,
hogy a gyilkosok
elvegyék
büntetésüket.
Az EME feloszlatására
Ígéretet
nem
tettem.
Vázsonyi, Farkas, Rassay együttesen kiállják:
Igenis megígérte.
Bethlen István gróf: Azt mondottam, bogy a
belügyminiszter ur uj alapszabályokat dolgozott
ki és amennyiben az ÉME nem fog alkalmazkodni, feloszlatjuk. Egyébként
külön
elrendeltem
Héjjas kihallgatását.
Legyen nyugodt az ellenzék, az alföldi brigáddal szemben is ugy tógánk eljárni,
mint más ügyekben.
Internálni
fogjuk
mindazokat,
akiknek
szerepe
valamely
bűntettben
nincs
tisztázva.

Fábián Béla: Ki eresztette szabadon Adorjánt ?
Bethlen gróf: Adorjánt az internálóláborba
szállították. Az igazíágügyminiszter rövidesen
törvényjavaslatot terjeszt elő, melyben robbanószerek rejtegetése és a lázítás eseteiről intézkedik és ezen esetekre a statárium
megállapítását kéri. Ezekben óhajtottam a nemzetgyűlésnek beszámolni.
Reisinget:
Kormány
tervez,
Héjjas
végez!
Gróf Bethlen István: Kérem & nemzetgyűlést,
ne hagyja magát a hangulatoktól kormányozni.
A kormány teljesíteni fogja kötelességét.
A délutáni ülés.
A délutáni ülésen Rapert
Rezső személyes
kérdésben válaszol Gömbösnek, majd
Létay
Ernő ugyancsak személyes kérdésben szólal fel
és kijelenti, hogy a miniszterelnök inszinuációja
teljesen alaptalan, ö nem gondolt arra a magas
helyre, amelynek megvédelmezésére a miniszterelnök vállalkozott. (Nagy zaj.)
Pikler Emil személyes kérdésben azt hangsúlyozza, hogy Gömbös határozott rosszhiszeműséggel vont párhuzamot a Dob-utcai incidens
és a csongrádi merénylet között.
Ezután Peyer Károly válaszolt Gömbösnek,
aki azt állította, bogy a szociáldemokraták egyoldalúan birálják el a gyilkosságokat. Megállapítja, hogy ők mindenféle gyilkosságot elitélnek. Gömbös tudhitja, bogy a saklerkés nem
emberölésre va'ó. Gömbösék hatalma
ekraziton
épül fel. A merényletek
minden szála az ÉMEhez vezet. A közös bűnök azok, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a komány ezekkel az emberekkel leszámoljon.
Lendvai István személyes kérdésben azt fejtegeti, hogy soha semmiféle gyilkossághoz nem
volt köze. Beszédét azzal fejezi be, hogy a
zsidóság 6000 év óta folyton atrocitásokat követ el.
A honvédelmi miniszter felszólalása.
Ezután gróf Csdky
Károly honvédelmi miniszter a csongrádi merénylettel kapcsolatban a
következőket mondotta:
— Az ügyben egy Piroska János nevü egyén
is szerepel, akit ugy állítanak be, mint főhadnagyot. Tisztázni akarja a kérdést és kijelenti,
hogy Piroska rajztanár volt. A háború alatt
mint tartalékos tiszt vonult be s a kommün
után aktiváltatta magit. A trianoni b'ke»ter7Ődés alapján, amikor feloszlatták a pécii katonai
iskolát, Piroska nyugdíjba ment. Ellene becsületügyi eljárás is volt folyamatban. A vizsgálat azzal végződött, hogy kimondták róla,
hogy a tiszti tekintélyt
veszélyeztette.
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A miniszter a Piroska elleni becsületbeli eljárás okát a következőkben ismertette: Piroska
egy gazdag csongrádi zsidólánynak volt a vőlegénye, időközben felbontotta az eljegyzést. A
leány ulána egy másik férfival Jegyezte el magát. Piroska ekkor levelet irt neki, melyben
vőlegényét becsmérelte. A férfi rágalmazás miatt
feljelentést tett ellene és az ügyben még most
is folyik az eljárás. Piroska
arra
számított,
hogy a bálban menyasszonya
is ott van. (Nagy
zaj.)
Rassay Károly: Bölöny is vőlegény volt?
Gróf Csáky bonvédelmi miniszter ezután a
kanizsai esettel foglalkozik és cáfolja az ellenzéknek azt az állítását, hogy ott napiparancs
alakjában olvasták fel A Nép cikkét, amely a
Dob utcai esettel kapcsolatban a „sakterkésről"
szólott.
Ezután felolvassa azokat a jegyzökönyveket,
melyeket a zsidóvaliásu katonákkal veitek fel
és ezek megállapítják, hogy nem bántalmazták
őket. (Jegyzökönyvek olvasása alatt az ellenzéken előre kiáltják a feleletet: Nem, nem!)
Kijelenti, hogy amig a helyén van, a katonaságnál nem fogják másként elbírálni az egyeseket, minthogy tisztességes egyén-e, vagy sem.
Somogyiék meggyilkolása ügyében kijelenti,
hogy tudomása szerint a rendőrség tényleg
gyanúsított katonai egyéneket, azonban a hadbíróság ezeket kellő bizonyíték hiányában kénytelen volt szabadon bocsátani.
Ez a rövid tényállás s amennyiben a nemzetgyűlés bármely tagja bele akar tekinteni az
aktákba, lehetővé teszem.
Szabó Imre: Élni fogunk a joggal.
Huszár Károly a bűnötök büntetését
követeli.

Huszár Károly: A honvédelmi miniszter szavai kötelességemmé Úszik, hogy néhány szót
szóljak. Én voltam abban a szerencsétlen helyzetben, hogy a Souogyi-gyilkosság idején magyar miniszterelnök voltam. Mindenkor súlyt
fogok helyezni arra, hogy mindent elkövessek e
gyilkosság kiderítésére. Rövid minisztereinökséem ideje nem volt elegendő, hogy eredményt
rjek el.
Propper S5ndor: Beniczky
megmondja,
kik
a
gyilkosok.
Huszár Károly: Nekem nem. Azért emeltem
fel szavamat, mert bizom abban, hogy végre
elérkezett az ideje, hogy ezeknek az atrocitásoknak s mindenféle bűntényeknek ugy
jobb-, mint baloldalon egyszersmindenkorra
vége legyen. Meg vagyok győződve arról,
hogy amikor az első bűnös elveszi
büntetését,
a többiek visszabújnak
óduikba.
Követeljük tehát, hogy ebben az országban
a jogrend
szellemének megfelelően
a bűnösök
elvegyék büntetésüket. Az indemnitást elfogadji.
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Több személyes kérdésben történt felszólalás
után az ülés háromnegyed 8 órakor véget ért.
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Uj tervezet a német Jóvátételben.
A Figaro közli Rechberg tervét, amely Londonban a legnagyobb szenzációt keltette és
amelyet német jogászok bevonásával készítettek
el, hogy Poincarénak előterjesszék. Ez a terv
kilenc paragrafusból áll.
Az elsiben a francia kormány jogot kapna
arra, hogy a német iparok között azokat jelölje
meg, amelyekből részesedni akar. A
második
paragrafus szerint azok az iparok, amelyekben
a francia kormány részesedni akar, harminc
százalékkal felemelik alaptökéjüket és a német
állam kötelezné az összes vállalatokat, hogy
díjtalanul átváltozzanak részvénytársaságokká,
mert csak igy válnék lehetővé Franciaország részesedése. A harmadik
paragrafus szerint a német
kormány afrancia nyilatkozat után azonnal tárgyalásba bocsátkozik a vállalatokkal kártalanításuk
ügyében. A negyedik paragrafus szerint a franci i kormány a részvényeket a francia iparnak
fogja átadni.
A többi paragrafus a német kormányt arra
kötelezi, mondja ki (örvényhozás utján, hogy
minién uj ipari vállalat 30 éven belül köteles
értékeinek 30 százalékát a német, illetőleg a
francia kormánynak részesedés céljából felajánlani.
C l i í r e n d Q fehérítem Bek, kalapok, nyakkendők legIcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-a. i2.
a*
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Az ellenzék deklarációja.
(A Szeged budapesti tudósitójától.)
A nemzetgyűlés csütörtöki ülésén Rupert
Rezső az ellenzéknek, a nemzeti demokrata párt, a Kossuth-párt,
a szociáldemokrata párt tagjai, továbbá Rassay
Károly, Rakovszky István, Létay Ernő, HegymegiKiss Pál, Sándor
Pál, Drózdy Győző, Strausz
István és Dénes István által aláirt következő deklarációt terjesztette elő:
Csongrádon gyáva orgyilkosságnak estek áldozatul ártatlan emberek. Ez a merénylet csak
láncszeme megelőző
hasonló
bűncselekményeknek és megdöbbentő módon figyelmeztet arr?,
hogy még mindig nem tépték ki gyökereit a
gyűlölködés politikájának, amely jogot, törvényt
el nem ismer és felforgató céljainak elérésére
semmiféle eszköztől sem riad vissza.
A felbujtók
azok a szervezetek, amelyek napról-napra terjesztik a gyűlölködést és a terror
erejével akarnak maguknak jelentőséget biztosítani és igy akarják az államhatalmat bitorolni.
Eddig mindes merénylet és a társadalmat
nyugtalanító minden bűnös cselekedet szálai az ÉME
vezetőségéhez
vezettek. Az ÉME különböző
helyi
csoportjai tervezték az eddig kiderített
bombamerényleteket,
miként az ÉME csongrádi
csoportja hajtotta végre a most elkövetett
bűncselekményt is és miközben a kormány azzal dicsekszik, hogy feloszlatta a titkos szervezeteket,
a csongrádi nyomozás során kiderült, hogy
az ÉME egyik elnöke, aki az amnesztia
áldásiban részesült, alföldi brigádot
szervezett és
mint valami hadvezér, kinevezési okmányt
állitott ki.
Kiderül, hogy az Ébredő Magyarok Egyesületével kapcsolatban megalakult csongrádi brigád
tagjai éppúgy
hozzá tudtak jutni
jelentékeny
mennyiségi
ekrazithoz,
miként kilószámra
kaptak ekrazitot a Kovács-testvérek
is. A miniszterelnök ur maga is tisztában volt az ÉME felbujtó
szerepével, mert a mozdonyvezetők
sztrájkja idején megtartott értekezleten
határozott Ígéretet tett a demokratikus
és szabadelvű
ellenzék vezetőinek,
hogy a parlamenti
szünet
alatt az ÉME-t fel fogja oszlatni,
végrehajtja
a titkos szervezetek feloszlatását és egyúttal véget vet a gyűlölködő sajtó izgató féktelen8égeinek.
Megállapítjuk, hogy a miniszterelnök ur ezt
az igéretét nem váltotta be, a feloszlatás helyett
eltűrte, hegy az ÉME elnökségében az alföldi
brigád nagyvezérével együtt helyet
foglaljanak
magasrangu
állami tisztviselők
és a
kormányt
támogató
párt tagjai.
A gyilkos merénylet
másik felbujtója a napról-napra gyűlölködésre
izgató szélsőjobboldali sajtó. Éz ellen a sajtó
ellen nem élt a kormány a rendelkezésére
álló
hatalommal.
Ez a gyűlölködő és bujtogató
sajtó élvezi az ügyészség és a közigazgatás
kíméletét. Megállapítjuk tehát, hogy a miniszterelnök ur a gyűlölet sajtójának megfékezésére
vonatkozólag telt igéretét nem váltotta be, sőt
a leggyűlölködőbb
sajtóorgánum
vezerei még
ma is tagjai a kormányt
támogató
pártnak.
De meg kell állapitanunk a kormány felelősségét azért is, mert a kormány eltűrte, hogy
vezető pozíciókat
olyan férfiak
foglaljanak
el,
akik a felforgató
törekvésekkei
nyilvánvalóan
rokonszenveznek,
akiket a közhangulat
ugy jelöl
meg, mint a konszolidáció
nyilvánvaló
akadályozóit. A kormány nem tudta, vagy nem akarta
megtisztítani sem a közigazgatást, sem az igazságszolgáltatást azoktól az oda ügyesen beférkőzött elemektől, akik tulajdonképen a gyűlölködő tábor bizalmi emberei. S csak igy történhetett meg, hogy a rendőri nyomozások gyakran
eredményre nem vezettek. C«ak igy, bogy
bizonyos
ügyek
főtárgyaldsra
nem
kerültek.
Csak iiry, hogy egyes terheltek meglepő
módon
szabadlábra
kerültek. Csak ez magyarázza meg,
hogy gonosztevők azzal a hazug űrüggyel,
hogy
irredenta
célokat
követnek,
nagymennyiségű
ekrazitot szerezhettek
be éí azok a közegek,
akik számukra a robbantó anyagot kiadták,
büntetésben nem részesüllek, sőt részben előltP

A*szomoru
eseményekért felelős tehát a kormány, amely a gyülölködö izgatás forrásait
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja.
Ennek a kormánynak egyes tagjai nyilvánvalóan ellensúlyozzák
a Z t ^ f í ^ n
°
nyilvánosság
előtt tett nyüatkozatait
A belügyminiszter, de különösen az
Ig^fymifzter
ténykedései
ilyen jellegűek.
Az országos
fő-
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kapitányt pedig az egész szabadelvű
közvélemény a konszolidáció
egyik legnagyobb
akadályának tekinti, aki gyűlölködő politikai nézeteit
még titkolni sem tartja érdemesnek és mintha
valami titkos erőre támaszkodnék, mint önálló
tényező óhajt szerepelni.
Ilyen körülmények között ez a kormány vagy
nem akarta a jogrendet
helyreállítani,
vagy
pedig
képtelen
annak
helyreállítására.
Egyik
esetben sem méltó a bizalomra és a támogatásra. Meri, ha a kormány a törvényes
feladat elvégzésében akadályokra talált, kötelessége lett volna az ország előtt feltárni a
valódi helyzetet, hogy milyen tényezők, milyen
titkos, vagy nem titkos erők akadályozzák a I

jogrend helyreállítását. Minthogy a kormány
még ezt a kötelességét is elmulasztotta, nekünk
kellett helyette cselekednünk. Fájdalmas számunkra a valódi helyzet feltárása, de bármilyen
fájdalmas, ki kell mondanunk, bogy követeléseink teljesítése nélkül a jogrend emlegetése
csak játék, csak a be nem avatottak'
félrevezetését célzó kápráztatás.
Mi nem Európa
kedvéért, hanem magunknak,
akik idehaza
élűnk
és dolgozunk,
követeljük
a jog
uralmának
helyreállítását,
mert az emberek életkedvének
és munkakedvének elpusztításában, az alföldi
brigádokkal fenyegető terroristák megtorlatlan
szereplésében, a gazdasági összeomlás és katasztrófa egyik tényezőjét látjuk.

A k ö l c s ö n t á r g y a l á s m á s o d i k jegyzőkönyve.
(A Szeged budapesti tudósítójától.)
A kormány
csütörtökön adta ki a Népszövetség legutóbbi
ülésén elfogadott 2-ik számú jegyzőkönyvet,
amely a magyar kölcsönnel kapcsolatosan kereskedelmi
egyezményekről,
a kormány
felhatalmazásáról,
az ellenőrzésről,
a zálogjogokról
és
a jegybankról
intézkedik.
Ma délután egyébként gróf Bethlen István
miniszterelnök ugy nyilatkozott, hogy a magyar
kölcsön ügyének végleges rendezését
március
közepére reméli.
A kölcsön érdekében a kormány eltiltja
majd az uj részvénykibocsátásokat.
Jelentette már a Szeged, hogy a pénzügyminiszternél pénzügyi konferenciát tartottak, amelyen
résztvettek nemcsak a bankvezérek, hanem az öszszes szakemberek is. A konferenciáról kiszivárgott
hirek szerint elsősorban a belföldi kölcsön flgye
került szóba. Megállapították azt, hogy a belföldi kölesén effektuálásához feltétlenül szükséges a bankjegyforgalom
nagyobbarányu
meg~

szapöritása.
Ezután az uj jegybank felállításának
kérdése is szóbakerült, majd egységesen vetődött
fel az a vélemény, hogy a korona
stabilizálásának alacsonyabb
kurzuson
kell
megtörténnie,
amely ténylegesen
megfelel a korona
vásárlóerejének.
Ennek az egyensúlynak tisztázása
minden valószínűség szerint még januárban
megtörténik, amikor is a külföldi kölcsön véglegesnek tekinthető már. Az infláció kezdetekor
elsősorban az állam kifizeti belföldi tartozásait.
A bankok és vállalatok pedig a Jegyintézetet
fokozottabb mértékben vehetik majd igénybe.
Ezután a tőzsdei kérdések kerültek szóba,
amely alkalommal bebizonyosodott az, hogy
a kormány
gátat
vet a részvény
inflációknak,
bizonyos időre megtiltja
az alaptőke
felemeléseket is meg fogja akadályozni
az uj részvénykibocsátásokat.
A tőzsde megjavításáról is beszéltek és az a meggyőződés került felszínre,
hogy a tőzsdét nem a bankok, hanem
pszihologlai
okok tudják csak megfavitanl.
A kormány elsősorban
fel fogja szabadítani
a külföldiek
készpénzét.
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Szabadlábrahelyezések várhatók
a csongrádi bombamerénylet ügyében.

(A Szeged tudósitójától.)
A karácsonymásodnapi megdöbbentő csongrádi bombamerénylet
ügye jóformán már egészen tisztán áll a nyilvánosság előtt és most már mindenki az igazságszolgáltatást várja. A rendőri nyomozás nemcsak magára a merényletre terjedt ki kiderítve annak minden részletét; a szegedi rendőrök a csongrádi ébredők egyéb dolgait is
napfényre hozták. Igy került a nyilvánosság tudomására az a Csák Máté idejére emlékeztető
katonai jellegel biró csoportnak a dolga, amely
az Alföldi
Brigád
néven lett ismeretes és
amelynek parancsnokát maga Héjjas
Iván nevezte ki. A merénylettel gyanúsítottak felelösségrevonása nem folyik oiyan gyorsan, mint a
rendőri nyomozás, de hiszen ezt nem is lehet
csodálni, mivel a magyar igazságszolgáltatás
tényezői csak megfelelő eljárások, megfontolások után hozhatnak minden bűnügyben határozatot. Az bizonyos, hogy a szegedi törvényszéken soron kivül fogják ezt az ügyet letárgyalni.
A merénylettel gyanúsítottak egyébként szerda
dél óta a törvényszék épületének harmadik emeletén le/ő ügyészségi fogda magánzárkáinak
lakói. Külön-külön, egymáshoz távol vannak
elhelyezve Sinkó László, Bölöny Miklós, Fülöp
Andor, Piroska G/örgy, Faragó Ferenc, Zubek
Mihály, Sági Rókus és Kasztell Sindor. Az elmúlt éjszakát a nyolc ember teljesen nyugodtan töltötte el. Az ügyészség senkinek, még a
legközelebbi hozzátartozóknak sem ad beszélgetésre engedélyt, mig az ügyészség egyrészt
nem teszi meg előterjesztését a merénylők további fogvíitartására, vagy a szabadlábrahelyezések ügyében s mig másrészt a vizsgálóbíró
nem foganatosítja a gyanúsítottak kihallgatását.
Zombory János vizsgálóbíró — értesülésünk
szerint — valószínűleg csak néhány nap múlva
kezdheti meg a kihallgatásokat, amikor is
majd az ügyészség átküldi bowái a merényletre vonatkozó iratokat. A vizsgálóbíró egyébként megvárja az ügyészség döntését a fouvatartás, vagy szabadiábrahelyezés üqyében. Ériesülésünk szerint az ügyészség indítványtétele
már a pénteki nap folyamán, vagy legkésőbb
szombaton reggel megtörténik. Zombory Jenő
vizsgálóbíró ezután azonnal hozzáfog a hatal-

mas anyag áttanulmányozásához és amint ezzel készen lesz, megkezdi a kihallgatásokat.
Elsősorban természetesen Sinkó és társai kerülnek elébe, majd megidézi a rendőrségen
már kihallgatott 35 tanút, valamint azokat, akiknek kihallgatására a vizsgálat folyamán alapos
okok merülnek föl.
Csütörtök délben a Szeged
munkatársa fölkereste dr. Zombory
Jenő ügyészségi elnököl,
aki kijelentette, hogy a lapok tudósítóinak nem
ad felvilágosítást semmiféle kérdésben. A legilletékesebb helyről nyert értesülésünk szerint
az ügyészségen dr. Balázs
Sándor ügyész már
szerda óta tanulmányozza a merénylet aktáit és
minden valószínűség szerint az ügyészség már
pénteken megteszi indítványát a nyolc merénylő
további fogvalartására vonatkozólag. Az ügyészség indítványa a nyilvánosságnak mindenesetre
meglepetéssel fog szolgálni, mivel — hir szerint — több
szabadldbrahelyeiést
fog
tartalmazni. Bizonyos kötökben 2—3 előzetes letartóztatott ember szabadlábra helyezéséről beszélnek, de hogy tulajdonképen Sinkónak
melyik társáról van szó, azt sehol sem tudják,
mivel az ügyüszségen szigorú elzárkózottsággal
kezelik a merénylet ügyét. Természetesen, most
minden várakozás és figyelem az ügyészség
indítványa felé fordul, ez fogja véglegesen tisztázni, hogy az eddig előzetes letartóztatásba
helyezett emberek közű! kinek van aktív része
a merényletben. Azt beszélik, hogy a nyolc
gyanúsított között egy-két olyan emoer is van,
akik ugyan résztvettek a csongrádi ébredők
mozgalmában, de a Magyar
Király
szálloda
bálterme ellen elkövetett merénylettől bizonyos
mértékben távol tartották magukat.
A nyolc gyanúsított egyébként csak akkor
kerül át a kerületi Csillagbörtönbs, amikor már
a vizsgálóbíró befejezte teljesen a vizsgálatot.
Amig ez megtörténik, ami előreláthatólag hosszú
he rkít fog igénybe venni, akárhogyan is helyet
biztosítanak számukra a törvényszék harmadik
emeletén lévő ügyészségi fogdában.
Piroska János.
A csongrádi bombamerénylők között kétségtelenül legérdekesebb Piroska János főhadnagy
személye, aki az egyik nap aktív főhadnagy,
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másik nap nyugalmazott főhadnagy, aztán megint
rajztanár, végül nem is rajztanár, csak a katonai
rajziskolábaa kapta az illetményeit. Munkatársunk érdeklődött Piroska János mull ja felől és
igen érdekes adatokat sikerűit1 megtudnia.
Piroska Jánost meglehetősen ismerik Szegeden. Itt járt a reáliskolába és a háború alatt
akliváltatta magái. Nővére az egyik szegedi
kereskedőnek a felesége, aki noha férje a zsidó
egyháznak buzgó hite, feleségül ment hozzá és
megrémülve értesült Piroska főhadnagy szerepléséről. Piroska Jáno3 nyugállományba való
helyezéséről pedig munkatársunk a következőket
jelenti:
Csongrádon
Piroska egy éven keresztül
udvarolt az egyik odavaló zsidó urileánynak. A
leány szülei nem jó szemmel nézték Piroska
udvarlását, akiről tudták, hogy izgága természetű és hogy egyik aktiv tagja a csongrádi
Ébredő Magyarok Egyesületének. Egy alkalommal tudtára adták Piroskának, hogy kerülje
házuk tájékát és ne kompromittálja a leányukat.
Piroska ekkor fenyegeíőíeg lépett fel és kijelentene, hogy agyonlövi a leányt, ha nem
adják hozzá feleségül. Ezt a kijelentését többször megismételte, ugy hogy a család kénytelen
volt a leányt vidéken lakó rokonainál elhelyezni,
mert ismerve Piroska természetét, a fenyegetést
komolyan vették.
Piroska főhadnagy* tovább is zaklatta a
családot, a leány tartózkodási helye után érdeklődött, mig végül is a leány bátyja provokáltatta. Piroska főhadnagy az elégtételadást azzal
tagadta meg, hogy ,zsidóval nem
párbajozom
Erre a fiatalember segédei egyoldalú jegyzőkönyvvel intézték el az ügyet és a jegyzökönyvet
elküldték Piroska illetékes katonai. parancsnokságának, ahol azután Piroska főhadnagyot nyűg*
állományba helyezték.
Piroska Szegeden állandóan főhadnagyi uniformisban járt és ismét udvarolni kezdett egy
vendéglős leányának, de ezt a leányt szintén
nem adták hozzá, mert szülei — mint munkatársunknak kijelentették — nem .szívelték" a
főhadnagyot.
Ezután Piroska János főhadnagy, akinek
zsidó rokonai vannak, a legádázabb antiszemita
lett Csongrádon, mig december 30-án, mint az
előre megszervezett gyilkos bombamerénylet
értelmi szerzőjét a szegedi rendőrség letartóztatta.
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Belvárosi Mozi ,g™ef0^.
Pénteken, január hó 4-én
A klasszikus filmek legkiválóbbjai

Henny Portén,
Harry Liedtke,
Werner Krauss

A velencei kalmár.
Shakespeare örökbecsű müve 2 rész, 8 felvonásban.
Mindkét rész egyszerre, egy előadásban.
Ezt megelőzi:

E g y kitűnő
Nordisk v í g j á t é k .
Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

Keresek 2 szobát bútor nélkül
lehetőleg a Tisza L.-köruton,
vagy a belváros forgalmas utcáján. Ajánlatokat
„Jól fizető" jeligére a kiadóhivatalba.
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Ernst Sándor cégnél
Párisi-körut 24.
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Telefon 14-54.

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

ttőrraejavitást és átalakítást

ut

Városi aggodalmak a közadók kezeléséről szóló törvény miatt.
a pénzügytgazgatóság az állampénztárba befi*e"
tett összegből megfelelő előleget utalhat ki a
városnak, de nem igen van garancia arra, hogy
ezt az előleget idejekorán meg is kaphatja a
város. Az adók elszámolásáig pedig sok idó
eltelhet és igy a várost jelentékeny kamatveszteség is érheti.
A tanács hosszasabban foglalkozott a kérA csütörtöki tanácsülésen a polgármester rész déssel. Vita közben felmerült az a terv is, hogy
letesen ismertette a törvény és a végrehajtási
a vizdij kezelését kiveszik a városi adóhivatal
utasítás aggodalmas részeit. A törvény határohatásköréből és ismét a javadalmi hivatal hazottan kimondja, hogy a jövőben a város által
táskörébe teszik át. A törvény kérdéses rendelkezelt közadók és egyéb közadószerü jövedelkezése ugyanis csak az adóhivatal által kezelt
meket a városi adóhivatalnak havonkint legalább
városi jövedelmekre vonatkozik, a javadalmi
egyszer egy összegben be kell szolgáltatnia az
hivatal által beszedett jövedelmekre azonban
állampénztárnak. Az állampénztár állapítja majd
nem terjed ki a hatása. A tervnek azonban erős
meg, hogy a befizetett összegek milyen arányellenzése támadt a tanácsban, mert annak megban oszlanak meg az egyes gdócimek között és
valósítása az adófizetés decentralizálását jelenhogy mennyi belőle a városé, mennyi az államé.
tené, ami pedig az adózó polgárok szempontjáA közadók és a közadók módjára behajtandó
ból nem igen kívánatos. A jelenlegi rendszer
jövedelmek között szerepel a ház-, a föld-, a
mellett egy helyen és egy időben teljesítheti
kereseti- (társulati-) és a jövedelmi adó, ezenmindenki adófizetői kötelességét, ha azonban a
kívül a községi pótadó, sőt a vizdij is és a
vízdíjakat a javadalmi hivatal kezelné, az sok
hitközségi adó is.
időt rabolna el az adófizetőktől.
A tanács végül is abban állapodott meg,
A polgármester ugy magyarázta a törvény
rendelkezését, hogy az súlyos anyagi károkat hogy egyelőre várakozó álláspontra helyezkedik.
okozhat a városnak, meri a városi adóhivatal Ha a gyakorlat igazolná a polgármester aggoáltal kezelt és a főpénztárba befolyó jövedelme- dalmait, akkor megteszi majd a szükséges inket csak késve kaphatja meg. Igaz ugyan, hogy tézkedéseket.

(A Szeged tudósítójától.)
A közadók kezeléséről szóló 1923. évi VII. törvénycikk végrehajtási utasítását vaskos füzet alakjábsn most
adta ki a pénzügyminiszter. A végrehajtási ulasitás a városhoz is megérkezett, ahol meglehetősen súlyos aggodalmak felmerülésének lett az
okozój;*.
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A görög kormány lemondott.
Athéni jelentés
szerint a görög kormány nevében Gonatas bejelentette lemondását.
A belgrádi konferencia. Prágai jelenlés szerint
a bJgrádi januári konferencia programja elkészült. Többek közt Görögország esetleges belépése a kisántánlba is bennefoglaltatik.
A német választás. Berlini jelentés szerint az
uj német választások márciusban, vagy juniusban lesznek.
Baldwin lemond a konzervatív
párt vezérségéről. Mint Londonból jelentik, Baldwin bejelentette a konzervatív párt elnökségének, hogy
lemond* a pártvezérségről.

— Kicserélik a füvészkertet. A tanács —
mint ismeretes, már régebben elrendelte annak
a kivizsgálását, hogy a i egyetemi füvészkert
céljaira átengedett föld tulajdonképen mennyivel több a kijelölt husz holdnál. Történtek
ugyanis olyan értelmű jelentések, hogy a husz
hold a gyakorlatban legalább huszonöt hold.
A közrendészeti ügyosztály most kivizsgálta a
kérdést és megállapította, hogy a füvészkert
mindössze négyszázegynéhány
négyszögöllel
több az engedélyezett husz holdnál. Ezzel kapcsolatban fölmerüli a t&uá^baa <u a íc. v, h ^ y
a füvészkert számára átengedett ujszegedi területet ki kellene cserélni hasonló nagyságú, a
Gedó melletti területtel, mert az ujszegedi föld
a város közönségének kell nyáron, üdülés céljaira. A tanács elhatározta, hogy ebben az
irányban megteszi a szükséges kezdeményező
lépéseket.

— Budapest kormánybiztosa elfoglalta
hivatalát. Budapestről jelentik:
Terstyánszky
Kálmán Budapest újonnan kinevezett kormányD'Albert zongoraestje január 16-án.
biztosa ma délelőtt 11 órakor jelent meg az uj
— A kereskedelmi m i n t a t é r engedélyezte a
városházán, hogy elfoglalja uj hivatalát. A kormánybiztost dr. Farkas ÁKOS titkár fogadta, aki villamosvasút tarifaemelését. A kereskedelmi miniszter értesítette a város tanácsát, hogy a villamoseddig dr. Sipőcz Jenő helyettes főpolgármester vasút legutóbbi tarifaemelését jóváhagyólag tudomásul
mellett dolgozott. A kormánybiztos kijelentette, veszi.
hogy minden politikától mentes ;n fogja a főTelefon:
l / A r « A
M A . |
Telefon:
város ügyeit vezetni.
Iflazg. 11-85. n o u t f
IflOt!
Pénztár 455.
— Az elszakított Nyugatmagyarország
Január 4., 5., 6-án, pénteken, szombaton és vasárnap
tartománygyQléae. Bécsből jelentik: Az újonnan
választott burgenlandi tartománygyülés pénte- |
ken, január 4-én tartja első ülését. Az ülésen
több baleszthatatlan kérdést kell tisztázni. Igy
Artista történet 6 felvonásban.
meg kell állapítani a tartomány fővárosát. Mint
Főszereplők:
ismeretes, Kismarton
és Pinkafő
jön leginkább
kombinációba.

Halálszakadék.

— Üzletek lesznek a bécsi Burgban.
Amióta a bécsi Burgnak nincsen koronás lakója,
egyre foszladozik az a legendás mitosz, amely
a hatalmas épületkolosszushoz fűződött és helyébe lép a szürke próza, a modern élet és a
szanálási program által diktált rideg valóság:
a Burgot jövede mezővé kell tenni. Ebből a
célból elhatározták, hogy üzlethelyiségekké alakítják át az átjáró rész földszintjét, ugy hogy
ennek az épületrésznek valóságos bazár jellege
lesz. Alig került ez a terv nyilvánosságra, máris
akadtak bérlői a boltoknak, még pedig a legelőkelőbb cégek köréből, akik a horribilis bérösszegeken felül arra is kötelezték magukat,
hogy egész esti fél 10 óráig kivilágítják boltjaikat.
O r s x á f h , Baranya!, S z a b ó trió is közreműködik
a Hoór Tempis Erzsébet január 10-iki hangversenyén.
Jegyek Belvárosi Mozi pénztárinál. (Harmónia.)

Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a
késedelmes, vagy rendetlen Iapkézbesitésről a
kiadóhivatal! telefonon (Telefonszám 13-33)
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt haladéktalanul intézkedhessünk.

Luciano Albertini és Putty Lya.

Henny

Egyidejűleg:

Portennel

A milliomos milimári.
Filmtréfa 3 felvonásban.
Előadások kezdete - Hétköznap W . 7 és «|.9 órakor
' Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
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Hétfőtől

Vtlágfilm:

Henny Portén,
Asta Nielsen é8
Werner Krauss •sal

|

Az emberiség filmje a Belvárosi Moziban.
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.Házikezelésbe veszik
az istenneves halottakat".
A dolog ugy kezdődött, hogy a esütörtöki tanáéiilésen az illetékes referens, Gaál Endre kulturszeaátor
bejelentette a következőket: A város szerződéses temetkezési vállalkozója felemelte a szegényhalottak temetésének egységárait, még pedig elég tekintélyes arányban,
közel száz százalékkal és közölte a város tanácsával,
hogy ha nem veszi tudomásul az emelést, nem vállalkozik tovább a szegényhalottak eltakarítására. Közigazgatási nyelvea „istenneves" halottaknak nevezik őket,
vert a város Isten nevében gondoskodik eltemettetésükről, nem lévén olyan hozzátartozójuk, aki viselné a
végtisztesség költségeit. A temetkezési vállalkozó például a vízből kifogott halottak temetéséért hetvenezer
koronát kér. Gaál Endre bejelentése majdnem fölháborodást keltett a könnyen hevülő tanácsban. Mindenki
méltatlankodott, csupán a polgármester őrizte meg
nyugalmát.
.
— Várjatok csak egy kicsit, ne siessük el a dolgot —
csitította a kedélyeket. — Van nekünk egy nagyszerű
köztisztasági üzemünk, ahol mindent meg tudnak csinálni.
Ugy tadom, már koporsót is csináltak. Van az izem.
nek lova is, átalakítható kocsija is. Vegyük
házikezelésbe az istenneves
halottakat.
Az indítvány általános helyesléssel találkozott. Balogh
Károly is helyeselte, sőt majdnem összekülönbözött
Gaál Eadrével is a nagy helyeslésben, mert Gaál
Endre azt erősítgette, hogy a házikezelés gondolatát ő
Tetette fel legelőször.
— Jól van, «o — szólt ismét a polgármester —, de
előbb még is csak Papp Terkó üzemvezetőt kell megkérdezni. Szólítsd csak föl fiam telefonon, hogy jöjjön
azonnal ide. Ez a parancs dr. Wicsay Emil tanácsjegyzőnek szólt, aki tüstént teljesítette.
Aztán másról beszéltek a tanácsurak, de egynegyed
óra múlva, amikor megérkezett Papp Ferenc, a köztisztasági üzem vezetője, ismét szőnyegre került a
téma. A tanács tagjai kifaggatták a polgármesteri terv
valóra váltásának mikéntjeiről. Megbeszélték a részleteket is. Befestetnek majd egy öreg szemeteskocsit
feketére, a köztisztasági üzem asztalosmfthelye pedig
raktárra készít majd testhezálló koporsókat.
— Hallottan ugyan, hogy csináltatok már koporsót
— mondotta Papp Ferencnek a polgármester —, de
aem tudom, sikerttlt-e.
— Sikerült — válaszolta Papp Ferenc —, olyan szép
volt, hogy meg lehettek vele elégedve.
— Nem az a fontos fiam, hogy szép legyen, szólt
ismét a polgármester, hanem az a fontos, hogy az
egészségügyi követelményeket kielégítse.
A polgármester szavait természetesen félreértette a
humorra hajló magisztrátus. Biztosan Gaál Endre volt
az, aki a következőképen egészítette ki a polgármester
mondatát:
— Fontos, hogy ne fázzon meg beane az isten•eves halott.
Ezzel azatán elintézett tgynek nyilváníttatott az isteaaeves halottak házikezelésbe vétele.
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Szombaton és vasárnap

Mády Cristians -sal a

címszerepben:

az idény legsikerültebb szatirikus vígjátéka:

M

Ilyenek az asszonyok
Nehezen

megy

a

világítás

Biterjesz-

tése. A tanács még november derekán elrendelte kétszáz uj utcalámpa felgyujtását és kötelezte a gázgyárat, hogy a kétszáz lámpát
harminc napon belül hozassa rendbe. A harmincnapos terminus már régen lejárt, de a
kétszáz lámpa közül még a fele sem világit
be a város sötétségébe. A késedelem oka a
gázgyár jelentése szerint a kedvezőtlen időjárás.
Először a nagy sár miatt nem áshatták fel a
vezetékeket, most meg a csonttáfagyott föld töri
össze az ásót.
— Bandákat loptak a várostól. A város tanácsa
feljelentést tett a rendőrségen, hogy a hidvámházból
három bundát ismeretlen tettesek elloptak. A bundák
ugyan öregek és rongyosak voltak, a régi városi rendőrség hagyatékából valók, de bundák voltak és akármilyen öreg, mégis bunda a bunda.

T ö r t a r a n y beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7.
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Világfilm:
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— A városi aranykorona árfolyama. A
tiszti főügyész előterjesztésére elhatározta a
tanács, hogy a városi közterek használati dijában megállapított tiz- és huszkoronás aranyakat az aranypénz mindenkori tőzsdei árfolyama
alapján számolja át papirkoronákra.

Istentisztelet a zsinagógában péntek délután egynegyed 5 órakor.

Az Apokalypsis 4 lovasában
előforduló

TflNGO ESPHNO-1
a Párisién Grill brilliáns

Kharton duója

mulatja be a színpadon minden előadásban a

Széchenyi Moziban I

Gummi és Bőripar
Széchenyi-tér 9.
Telefon: 16-94.
Leltári árban ajánl:

Férfi sárcipőt
45.000 K ért.

Henny Portén,
Asta Nielsen és
Werner Krauss sai

Az emberiség filmje a Belvárosi Moziban.

— Tápén két tízenhatéves gyerek agyonszúrt egy fiatalembert. Keddről szerdára virradó
éjszakán a tápéi Népház nagytermében műsoros
táncestélyt rendezett a fiatalság. Résztvettek ezen
a bálon Fodor Sándor 18 éves, valamint Kálmán
Pál 16 éves és Bukdán Imre ugyancsak 16 éves
gazdagyerek. Éjfél felé mind a hároman elhagyták
a Népház nagytermét és a közeli Révész Ferenc
korcsmájába mentek át borozni, mivel a Népházban tilos a szesz-kimérés. Közösen rendeltek
először egy liter homoki bort, majd félóra múlva
megismételték azt. Nem sok hiányzott az éjfélutáni két órából, amikor a fiatalemberek hevesen
vitatkozva eltávoztak kissé italos állapotban a
korcsmából. A korcsma előtt percekig hevesen
vitáztak, többen hallották a járókelők közül, hogy
Kálmán és Bukdán heves szemrehányásokat tesznek Fodor Sándornak, amiért túlságosan is lefoglalt a bálon egy leányt és nem engedte őt
velük táncolni. Fodor erélyesen visszautasította a
támadást és azt felelte, hogy ő azzal táncol, akii vei akar. Néhány másodperc mult el azután, mikor
I Bukdán és Kálmán rátámadtak Fodorra,
ütlegelni

j kezdték, majd elővették bicskájukat és többször
fejbeszurták a védekezni nem tudó fiatalembert.

' Fodor azonnal összeesett és elvesztette eszméletét.
Bukdánék sietve elmenekültek a helyszínről, Fodort
' pedig jóformán vérbefagyva csak hajnal felé találS ták meg hozzátartozói. A szerencsétlen fiatalember
j másnap reggelre meghalt. Csütörtökön reggel azután értesítették Tápéról a szegedi vizsgálóbirót,
i aki dr. Demeter
orvosprofesszorral még a kora
I délelőtti órákban kiszállott a helyszínre. A boncoj lásnál kiderült, hogy Fodor halálát az a késszurás
okozta, amely keresztülzuzta koponyáját is. A
rendőrök azonnal elfogták a verekedés két szereplő
fiatalemberét és igy a két 16 éves parasztfu, akik
egy leányért embert öltek, még ma a szegedi
ügyészség fogházába kerültek.
Ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. 3s
HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
SZEOED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
és a DÉLMAGYARORSZAG NYOMDA (Petőfi
Sándor-sugárut 1).

Mélyen leszállított áron
árusítom rakláron lévő áruimat, úgymint: vásznat,
zefirt, grenadint, szövetet és selyemkendőket.
412

Peikendök 4800 korból.
Grósz Henrik divatáruháza
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A szinház heti mUaora:

8 felvonásban a Belvárosi Moziban.

—
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PILLÉHEZ", Klauzál-tér I. »zám.

Péntek: Koldusgróf, operett. (B-bérlet 4. sz.)
Szombat: Koldusgróf, operett. (A-bérlet 5. sz.)
Vasárnap délután: Hamburgi menyasszony, operett.
Vasárnap este: Koldusgróf, operett.

A városi szinház mai szinlapja.
Koldusgróf.
Operett 3 felvonásban. Irta: Stein Leó.
Zenéjét szerzette: Ascher Leó.
SZEMÉLYEK:
Steplenzokn, rendőrfőnök . . . .
Galyás Menyhért
Neje
Gulyás M.-aé
Malona, leányuk
Ha Máry
Blákvilf Jimmy
Gallai Márton
Klippel
Polgár Gyula
Trunky
Hanyadi János
Penayman
Pajor István
Jessie
Véghelyi Iza
Crab
Horváth Böske
Karinsky Bogumil gróf
Sugár Gyula
Kis Bogumil gróf
Reéz Ella

Az tUadds fél 8 órakor keaMdik.
* Bánk b á n . Harmadik előadásban került
ma színre az Erkel-opera.
Az előadás iránt alig
mutatkozott valami kis érdeklődés. Mint mondani szokták, negyedház se volt és akik jelenvoltak, azok is beburkolózva, fázósan üldögéltek
a nem éppen barátságos tempersturáju nézőtéren. Nem kellemes látvány az üres nézőtér
és nem kellemes érzés a fázás. Mindkét kellemetlenségen az illetékeseknek változtatni kellene.
Az előadás alatt érezhető volt azonban a művészet melegsége, ami a Budanovics
Máris életteljességgel megmintázott Qertrudjából, Szász
Edit ideális Melindájából és Bihart
Sándor
keservet tolmácsoló Tiborcából áradt a nézőtérre.
Több melegség már nem tudott kibontakozni. A
címszereplő ezúttal Deminy Artúr volt, akinek
indiszpoziciója, ugy látszik, állandó jellegű.
A hangja fáradt és fátyollal borított. Meg-megtörik, néha félre is csúszik és a közép fekvésében tremolázva hangzik. Nagy akarással
énekelte a fárasztó és magasfekvésft szerepet,
de szépségeket az akarás mellett nem mutatott,
csak sajnálatos foltokat, a mullban érintetlen
fényű hangnak erötelenségét és szinevesztését.
A közönség elnéző volt, sőt néha tapsolt is és
intenzivitással akkor, ha Budanovics, Szász
Edit, vagy Bihari befejezte egy-egy — művészettel előadott — énekszámát. Vezénylő Andor
Zsigmond volt, akinek ma ugyancsak résen
kellett lennie.
* H o ó r Templa Erzsébet énekművésznő, kiről a
fővárosi lapok egyöntetűen a legnagyobb elismeréssel
nyilatkoztak, szegedi bemutatkozó hangversenyét január
10-éa tartja. A hangversenyen Országh, Baranyai
Szabó
trió is közreműködik. Jegyek Harmóniánál.
* D'Albert zongoraestje 16-áa. (Harmónia.)

Széchenyi

Telefon : 16—33.

Mozi

Igazgató: Dr. Varsányi Elemér.

Pénteken, szombaton, vasárnap, Január 4., 5. és 6-án
Az idényben legkimagaslóbb filmünk: V. B Ibanez,
a világhírű spanyol irónak legnagyobb müve:

fiz Apokalypsis

4 lovasa
(A vili j »4S« )

lenyűgöző

szépségű filmregény
12 felvonásban.

2

részben

Mindkét rész egyszerre ü l
Előadások kezdete • M « W z n a p fél 5, fél 7, fél 9 órakor,
bioadasok kezdete. V a ,árnap 3, 5, 7 éi 9 órakor.

Ezen filmünket a cenzúra tartalma miatt
3-szor t i l t o t t a b e , Szegeden csak ötnapig
mutatható be s többé elő nem adható I
Örök élmény mindenkinek e film megtekintése!
Hétfőtől :

Vénusz, a leplezetlen női
szépség filmje.
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TŐZSDE

A DevfmakSipont árfolyamai. Valuták: Ositr. kor.
0.3000—0.3220. Dinár 23900-25330, Szokol
6230066400, Le?« 15000-16100, Lei 11500—12800, Lengyel
márka 0.020-0.030, Lirj 920-975, Fr. frank 1070—
1136, Belga fr. 940—995, Sv. frank 37Ü0—392ö, Angol
font 9170Ö—96100, Dolláf 21500—22600, Holland forint
8050-8490, Dán korona 3740- 3960, Svéd korona
5610-5940, Norvég
korona 3055—3275, Napoleon
74000 pénz.
Dtuzák t Bécs 0.3000—0.3220, Belgrád 23900-25300,
Pr*ga
62000—66400, Szófia 15000-16100, Bukarest
11500-12800, Varsó 0.020—0.030, Milánó 910-965,
Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb (11.)
i s záróárfolyamok (HL)

Bankok:

i.

Angol-Magyar
61
Bosnyák-agrár
38
Földhitelbank
205
Hazai
175
Hermes
55
Sziavon jelz.
26.5
Lloyd Bank
15
Magyar-Hitel
450
Ingatlanbank
260
Cseh bank
16.25
Forgalmi 5ank
32
Jelzáloghitel bank
93
Keresk. Hitel
18
Leszámítoló b.
75
Magy.-ném. bank 24
Olaszbank
24
Központi Jelz.
15.5
Városi Bank
9
Merkúr
17
Nemzeti
38
Osztrák Hitel
142
Kereskedelmi
975
Bankverein
102

Takarékpénztárak:
28
Belvárosi
12.5
Lipótvárosi
22
Kőbányai Tak.
Egy. Bpest Főv 150
Magyar Ait. Tak. 130
145
Moktár
Pesti Hazai
29Q0

u.

ur.

65
63
—
37
225 220
184 185
62
54
285
28
16 15.5
482 4í2
270 265
18.5
18
35
36
112 107
20
20
78
75
—
24
26
25
17.5 17.25
10.5 8.5
17.5
17
40
38
15) 143
1070 995
1C4 102

28
30
13.5 12.5
22
25
163 160
135 135
150 145
3075 3050

Biztosítók:
4800 5250 5000
2C6 212 208

Első M. Bizt.
Fonctére
annónia B.

—

—

Vasművek is gépgyárak:
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Gazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Franki
Ganz-Danub.

46
40

g

48
45

47
42

1*1

20
21 20.5
98 102 102
12 12.5
12
1025 1110 1110
95 100 100
3450 3600 3575

n.
L
I1L
L
u.
1700 1825 1800 Királymalom
33
36
82
88 Pesti Vikt
90
140 146
120 130 125 Transdanubia
90 100
160 170 165
Bányák és téglagyárak:
40
39
38
17 16.5 Bauxit
14
420 475
47 45.5 Beocsini
42
850 900
112 125 120 Borsódi szén
100 115
—
—
14.5 15.75 15.25 Szentőrinti
34 40.5
Mág
40 Cement
66
70
Mérleggyár
28
29 Szászvári
29
280 300
Magy. Acél
170 185 18J Kohó
690 725
—
—
Belga fém
120 István tégla
43
43
Motorgyár
—
—
30
34
33 Kőb. gőztégla
ólom áru
22
25
23 Drasche
280 285
Chaudoir
—
—
—
115
110 Magnezit
Vegyipar
32
34
32 Magyar Aszfalt
41.5
43
Vagongyár
80
74 Által. Kőszén
63
1950 2050
Rex hajó
—
—r
—
Kerámia
100 105
Rimamurányi
99 104 100 Nagybátonyi
185 220
Roessemann
40 Salgó
40 41.5
509 528
Rothmüller
—
—
18
17
17 Újlaki
Schlick
—
—
75
76 Unió
80
Schuller
—
30 Urikányi
30
655 690
Teudloff
80 Sajókóndói
95
80
12
15
Vulkán gép
160 165 163 Móri szén
30
32
Wörner
15.5 16.5 165
Fémkeresk.
Nyomdák:
28
25.25
25
Athenaeum
160 170
Közlekedési vállalatok:
Franklin
1&0 —
39.5
40
Glóbus
Adria
—
21
26
38 Kunossy
36.5
39
Atlantica
36
41
27 31.50
30 Pallas
Közúti Vasút
—
70
37
34 Révay
33
Városi
65
68
—
18 Rigler
Bur
21
6
7
78 84.50
84 SUphaneum
DéliVasut
30
—
280 295 285 Fővárosi
MFTR
115 133 127
Levante
Faipari vállalatok:
31
30
Miskolci villamos 30
9
10
95 Merkurfa
90 100
Nova
10
—
370 388 380 Cserző
Állam 7asut
9.5
—
84 Dunaharaszti
86
80
Tröszt
24
Egyesült fa
25
Fornir
15
16
Malmok:
Guttmann
600 —
62
70 68 Hazai fa
Back-malom
137 140
84
Borsod-misk.
81
82 Honi fa
6
7
55
62
60 Kórösbányai
Concordia
13
14
77
70 Kronberger
70
Hungária
—
101 112
43
43 Lignum
B.-csabai
17
18
70
67 Amerikai
63
I. bpesti gra.
—
—
—
6.25 6.50
erdő
Törökszentm.
39 Magyar Lloyd
Gizella
35
40

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Dtorsagyaronwag Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Hycaatolt a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

GÉPÍRÓNŐ

magyar gyorsírásban teljesen
jártas, azonna'i belépéssel kerestetik.

lrAsbeh ajánlattal s z e m é l y e s j e l e n t k e z é s a
„THERAPIA" laboratórium és dobozgyár részvénytársaság irodájában Szegeden, Aradi-utca
3. szám alatt.
796

Olcsó vásár I
Óra, ékszer, gramofonlemez, öngyújtó,

zseblámpa stb. o l c s ó

TÓTH Órás y

á r o n I

Kölcsetj-utca 7.

Tőrt arany, ezüst, brilliáns,
régi pénz beváltása.

/I
y ^

( f f Nagy javitó műhely!
*

"

Páris 1055—1121, Brfssel 940-995, Zürich 37003920, London 91400-95800, Newyork 21400—22500,
Amsterdam 8050- 8490, Kopenhága 3740- 306a Stockholm 5610- 5940, Krisztiánia 3055-3275.
Zirfcbi
t ő s a d s . Nyitás i Páris 28.50, London
2460, Newyork
576.00, Milánó 24.57'/,, Hollandia
217.50, Berlin 0.000000000135, Bécs 0,0080'/., Szófia
4.05, Prága 18.65, Varsó —.—, Budapest
0.0301»/„
Bukarest 2.95, Belgrád 6.45.
Zürichi
tarlati
Páris 28.30, London 2455, Newyork 57625, Milánó 24.55, Hollandia 217.50, Berlin
O.ÖOT000000130, Bécs
0.0081, Szófia
4.05, Prága
16.671/, Varsó —.
, Budapest
0.0301»„
Bukarest
2.95, Belgrád 6.45.
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Y a n a A n y l S i M l e i A csütörtöki terménytőzsdén az
irányzat gabonafélékben lanyha, takarmánycikkekben
tartott, egyebekben szilárd volt.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
101000-102000, egyéb 100000—101000,79 kg.-os tiszavidéki 103000—104000, egyéb 102000—103000, roxa
78000—8C000, takarmányárpa 82000- 85000, sörárpa
86000-89000, köles 82500-85000, M b 96000-98000,
tengeri
77000-78000, repce 215000-225000, korpa
51000-52000.
A

Szegedi KéznflToebank mindennemű
sabban végez el.

tőzsdei
61

ia.
10

u.
ffl.
L
45
45
Királysör
40
9
Klein
8.5 10.25
4.8 6.15 6.05 Klotild
96
91
97
430 445 430 Fructus
8
8 8.2
—
—
—
105 115 105 Győri fesL
70
80 Polg. sör
275 2S0 275
82
49
1650 1750 1700 Krausz szesz
50
48.5
10 10.5
10 Ligetszanat,
23
21
25
95 105 104 Cukoripar
2400 26oO 2470
155 160 15o Lámpa
170 180 180
—
50
50 Auer
250 265 265
—
—
—
37
38
37 M. Kender
Őstermelő
170 180 172
latok
—
—
—
Pamut
14 16 14.5 Gumi
Ált. gázizzó
1C8 115 110
—
Ált. Osztr. Légsz. —
17
600 Részv. Szalámi
16.5 17.5
Bárdi
12 12.5 12.25 Vasúti forgalmi
190 207.5 204
Baróti
—
—
—
10
11 10.5 Marosv. Petr.
Bóni
67
72
68 Georgia
410 440 428
Brassói
610 650 628 Mezőh. cuk.
235 265 266
Chinoin
26
23.5 25.25 23.5 Interrexim
27
26
Corvin-film
27 —
27 Óceán
28
29
30
Danica
65
80
87
85 Olajipar
62
68
Diana
8 8.6
8 Pannónia sör
12.5
13 12.5
20 18.5 PhöbU3
38 36.5
18
36.5
Dorogi gummi
16
17
320 355 345 Püspöki
15
Déli cukor
95
97
Sertéshizlaló
Royal-szálló
95
—
—
25
Cinner Szalámi 5.75 6.5 5.9 Schwartzer
42
4349.25
48 Star film
Égisz
44
40
595 635 590 Lukácsfürdő
Izzó
10 8-5
8
Unió textil
Szikra
48.5 52 49
Horv. cukor
625 675 650 Stummer
11C0 1150 1125
—
just izzó
—
7 6.5 Szegedi Kender
6.3
üyapjumosó
Telefon
108 115 110
Papir-ipar
92
34 Temesi sör
40
94
33
90
Részvénysör
33
180 187 152 Tokaji bor
33
35
Szövő és kötő
15 12.5
12.5
Török
Spódium
—
—
—
145 152 150 Turul
Temesi szesz
18
86 92 89 Unió szinház
19
17
Felten
600 Szolnoki
—
—
85
9 8.9
Wernstadti textil
Vasm. Vili
38
38 38.5
135 143 140 Vili. Pezsgő
Móra
46.5
51 46
20 19.5 Wander
18
Fővárosi sör
135
t7 13.5
4\
36
41
Goldberger,
Zagyvapálfai
19
Gschwindt
18 21
200 205 2C0 Haiigya
Hal keresk.
23 22.5
21
Hungária MUtr. 158 165 160
Juta
Elővételi jogok:
Jacquard
Kanon
Lichtig
1.1 1.7
17 19.5 17.5 Móri szén
Gróf Keglevica
19
20
36 35
35
Keleti
Kasszanap január 17.
6.5 7.5 7.3
Királyautó

•L
36
143
100

Ganz-Vili.
Kistarcsai
Györffy.Wolf
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Un

lényeges változást, az irányzat kedvetlen volt, vásárlókedv nem mutatkozott
a piacon.
A kontremin továbbra
is erőlködött a kurzusok lenyomására és a prolongációra való tekintettel ez a feladata elég könnyű volt.
A pénzügyi kormány titkolózása a külföldi, főként a
belföldi kölcsön kérdésében továbbra is idegesiti a
részvénypiacot, amely megnyugtató, felvilágosító szót
vár illetékes helyről már hetek óta, de hiába.

é

S z e g e d , IOT4 január 4.
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Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Na siti
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

430
875
115
87
66
295
710
43
—

280
—

41.5
2020
100
210
50)
—

22
685
12
30
162
160
39.5
25
40
70

66

6.25
30
9
9.5
9.5
24
15
600
138
6.7
13
102
17
6
90

I

Tőzsdepapirok
Kelen-bank ******
T e l e f o n : 66

R ó d l i

vétel,
eladá-

újból érkezett és már

e z ekezdve
r kapható
k o ra o n á t ó l

e,,ogad

728

p A r i s i

87

u b o v
A r u h A z b / h i
Széchenyl-tér 14.

Belvárosban alkalmi házvétel Valódi gyapjukabát, swetter,
sapka, sál és gyermekruha
kötődé. Kész áruk raktáron.
4, felsővárosi templomZwicklné, Festő-utca
nál. Bizományi raktár: Bölcsházy

Emeletes, iókarban lévő ház, 2 szobás lakás és egy
n a l y Q z l a i h e l y l s é J azonnali átadásával, szép terrasszal, gazdasági udvarral, családi okok miatt potom
100 millió koronáért"eladó.
Az eladással f " ^ . a
A 1 orsz. ingatlaniroda, Kigyómegbizva:
v J Cl d l
utca 7. Telefon 18-04. 334

Pál, Klauzál-tér.

Varga Mihály J S * Szeged
Teléfon 4 6 9 .
Hradl-uíca 4 .
66
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló gwárt áron kapható.

APRÓHIRDETÉSEK
Faj Spitz kutyakölyök (3
hónapos) eladó. — Csongrádi-sugárut 13., emelel,
bal.
793

Szolid munka.

Különbejáraíu
bútorozott szobát
keresek a belvárosban. Ajánlatokat lehetőleg ármegjelöléssel a S Z E O E D szerkesztőségébe „Azonnal" jeligére.

N y o m f a f v i n y a l f készíttesse a
Délmagyarország

Hírlap- és Nyomdavállalat

rt.-nál, Petőfi S.-sugárut 1.

Szőnyegszövők figyelmébe!
Ne utazzon
szükségletét

Budapestre,
Szegeden

Gyári árak.

prima gyapjufondl
is beszerezheti

NYOMTATVÁNYAIT
készíttesse
a Délmagijarorizág
Hírlap- ő s Nyomdav á l l a l a t R.-T.-nál

729

a

„ R H S S " Keleti szőnyegszövő műhelyében
Szeged, Boldogasszony-sugárut 3. szám.

! Petőfi S.-sugárut 1. sz.
i

Telefon 16-34.

