i i y e s s z á m é r a 400 korona
Hirdetési Srak: Félhasábon t
mm. 75, egy hasábon 190, mástél hasábon 225 K. Szövegközi
25 százalékkal drágább. Aprfr
hirdetés 150,kövér betűvel 300
K. Szövegközti közlemények
toronként 1200. Nyilttér, csa*-t«iités 2400 K. Több2!:.. »nil
~<"1mény

ÍWfke.itöség és tadöhiva(•liiDeáK Ferenc-utca 2. (F6rMUiskolával szemben.) Telelőn 13-33.A,Szeged* megjelelik héttő kivételivel m i r ^
M». Egyes A-f. a , a 400 kőin*. Előfizetési árak: Egy
rt ««pra Szegeden 80003udaStsien és vidéken 8500 kor.

V. évfolyam.
A kilencedik pont.

10-ik szám.

Szeged, 1924 január 12, SZÓMBA^
aggodalmának, hogy itt kétségtelen törekvések
nyilatkoznak meg arra, hogy Magyarországot
gyarmati állapotba sűlyesszék.
A „természetes előfeltétel* nagyon relativ
fogalom. Tisz án gazdasági szempontból véve,
például a pamutiparnak a természetes előfeltételei Magyarországon nincsenek meg, mert
az országban pamut nem terem. A megcsonkítás óta azonban éppen igy hiányoznak a vasiparnak, a kendet ip rnak, sőt még a faiparnak
a természetes előfeltéelei is. Lemondani ezek
ről ez iparokról más, még ezután létesítendő
iparok kedvéért bármennyire természetesek legyenek is azok, gazdasági öngyilkossággal volna
egyértelmű Amellett az eddig tapasztalt jóindulat alapján fel kell tételeznünk még annak
a lehetőségét is, hogy például a világ sorsának
az intézői meg fogjak állapítani, hogy a csehországi pamutipar természetes jellegű, mig a
mienk mesteikélt; következésképen tehát védelemben nem részesíthető.

politikájára és nyilvánvalóvá iet-i. hogv a magyar kormány nem a maga jószántából, hanem
a Népszövetség pénzügyi tanácsának a mván
ságára ke?dte meg a kétféle koronakurzus közötti különbségnek a megszüntetését és szintén
ezen az alapon fogja magát a Devizaközpontot
is meg-züntetni. Megállapítja ugyanis, szintén
ez a kilencedik sz=kasz, hogy a Devizaközpontnak az az eljárása, ahogy az idegen fizetőeszközöket beváltja, tulajdonképen a kivitelnek
a megterhelését jelenti és ennélfogva nem is
tanács, hanem kivánalom formában jelenti ki,
hogy „soient immédiatement supprimés", —
nyomban megszüntetendők.

Előttünk fekszik a Népszövetség pénzügyi bizottságának a plénumhoz intézett december
22-iki keletű és C. 772. M. 317. 1923. II.
(F. 123) számot viselő közleménye. A számot
azért idéztük pontosan, mert ez az egyszetüen
közleménynek nevezett okmány valószinülég
hosszú időkön keresztül a'apvető jelentőségű
lesz Magyarországnak gazdasági és politikai
jövendőjét illetőleg. A szám alatt külön jelzés
gyanánt ugyanis a Reconstruction
de la
Hongrie
cim szerepel.
Az okmány, mint emiitettük, december 22-ről
Mindé ek után pedig szinte a fájdalmas kovan keltezve és éppen azért különös, hogy
mikumnak az erejével hat, hogy a NépszövetBethlen miniszterelnök a kölcsöntárgyalások
ség egy francia
nyelvű okmányban a
magyar
ismertetése alkalmával nem volt abban a helyDevizaközpontot német
kifejezéssel Devisenzetben, hogy éppen ennek a nagyon fontos
zentrale névvel illeti. Négy esztendeje telt már
okmánynak a tartalmát teljes részletességgel
el az ország megcsonkításának és fájdalmas
hozza a nemzetgyűlés tudomására. Ez az ez
önállóságunknak. De e négy esztendő alatt még
okmány ugyanis, amelyre másnap Apponyi
Albert felszólalásában azt a megjegyzést tette,
Hogy miként fog ez a szakasz a gyakorlat- j annyit sem tudtunk elérni, hogy a magyar inhogy hallomás szerint a kilencedik pontjában
ban alakulni és mennyit tud majd a kormány ' iézményeket, legyenek akár kellemes, akár pedig
igen súlyos kötelezettségeket állapit meg Mabelőle a valóságban lefaragni, azt természete- kellemetlen jellegűek, magyar nevükön nevezzék, vagy legalább a magyar nevet franciára
gyarországra nézve és az agrárius Magyarorsen előre megállapítani és megjósolni nem
szágot valósággal az ipari jellegű Csehországlehet. Van azonban a szakasznak még egy lefordítsák. Bennünket meg mindig más orszának a gyarmatává degradálja.
nagyon érdekes záróintézkedése, amely rend- gom függvényének tekintenek és ennek a függMeg kell állapitanunk, hugy ebben az omi- kívül érdekesen világit rá a kormány pénzügyi vény jellegnek a kifejezése a Devisenzentrale.
nozus ki encedik pontban egy szó sincsen
Cs horszdgról. Megszokhattuk azonban már,
hogy az ilyen népszövetségi okmányoknak a
feltálalása gyakran igen ügyes. A valódi tartalmukat szinte ki kell hámozni belőlük. Ez esetben is az Apponyi által em itett fenyegető ve(A Szeged budapesti tudósitójától.)
Bethlen ahol egy napot időzünk s kedden megyünk
szedelmek szép szavaknak a köntösében j lentIstván gróf miniszterelnök és Kállay
Tibor Londonba. Az angol
kormányválság,
vélekeznek A szakasz mindenekelőtt azt magyarázza
| pénzügyminiszter péntek este utazlak el az ményem
szerint,
egyáltalán
nem
érinti
a
ugyanis, hogy Magyarországnak békében kell
Az
angol
jőmeg
bízott
korOrient-fxpresszel Budapestről, hogy részt ve- tárgyalásokat.
élni a szomszédaival, mindkét részről meg kell
mány változás esetén
is
ugyanaz
marad.
gyenek a Népszövetség magyar albizottságának
szüntetni azokat a nehézségeket, amelyek a kelondoni tanácskozásain. A miniszterek kíséreté- A kormány különben még nem kapott értesíreskedelmi forgalomnak az útjában állanak és
ben utazik Khutn
Héderváry
Károly gróf és tést, hogy a Népszövetség kit jelölt ki Magyara Népszövetség- azon reményét fejezi ki, hogy
ország főbiztosául. Ennek személyében megálÁngyán
Béla gejófönök. A pályaudvaron a
ebben a tekintetben súlyával és befolyásával
lapodás még nincs.
kotmányelnök és a pénzügyminiszter búcsúzaz érdekelt feleknek jó szolgálatokat tehet.
A Vonat ezután az ujságirók szerencsekivátatására megjelent Walkó
Lajos kereskedelemTeljesen okos és észszerű még a szakasznak
ügyi miniszter, aki távollétében a pénzügy- natai közt indult el.
a további érvelése is. Nem egyéb ugyanis, mint
minisztert helyettesíti és számosan a minisztera közgazdaság alapvető elveinek a meglevő
elnökség tisztviselői közű).
Javaslatok s kormánypártban.
viszonyokra való applikálása. Minden országBethlen
István gróf hálófülkéjében fogadia a
Illetékes helyről munkatársunk a következőknak az az érdeke, hogy azokat a termelési
vonat indulása előtt a Szeged budepesti munka- ről értesül: A jövő csütörtökön este a kormányágakat fejlessze ki leget ősebben, amelyeknek
társát, aki megkérdezte a miniszterelnököt, mit párt tanácskozásra ül össze, amelyen minden
természetes előfeltételei a viszonyok által adva
üzen a nyilvánosság számára külföldi utja előtt: Budapesten tartózkodó kormánypárti képviselő
vannak. Ennek következtében Magyarországnak
— Arra kérem a közvéleményt, hogy
őrizze
megjelen. Ezen tanácskozásnak programja minfőként a mezőgazdaságát és mezőgazdasági
meg
higgadtságát
és
józanságát.
Legtöbbször
denekelőtt
a földreformnovella esetleges móiparait kell fejleszteni. Ha olyan iparok fejleszIdehaza dosítása lenne. A tanácskozásnak
azonban
tésére fekteti a súlyt a magyar kormány, ame- abból származik a baj, hogy időközben
rémhírek
terjednek el, ami idegessé teszi az már nem lesznek módosításai a novellára vonatlyeknek nyersanyagjait idegen országokból kell
embereket, a tőzsde megijed és igy támad
a kozólag, csupán részletkérdések, amelyek az
behozni, akkor elvonja a tőkét a természetszebessz.
Mindenki
legyen
nyugodt,
idegességre
Országos Földbirtokrendező Biróság reformrűleg adott gazdasági lehetőségek kiaknázásától.
módositásait tárgyalják.
A Népszövetség pénzügyi bizottsága tehát en- semmi ok.
Ugyancsak a kormánypárt ezen értekezletén
Arra a kérdésre, hogy mennyi ideig fog tarnek megfelelő ga dasági politikát ajánl és kiEmil igazságügyminiszternek
küldött megbízottjával ezt ellenőriztetni is fogja.
tani külföldi u*azása, a következőket mondotta: tárgyalnák Nagy
— Ugy tervezzük, hogy két hét múlva jö- a robbanószerektől szóló törvényjavaslatát és
Iván belügyminiszternek a városi és
Ha az, ami ebben a pontban le van fektetve, vünk haza. Az utazás sok időt elvesz és Svájc- Rakovszky
puszta jó tanács volna, vagy ha idehaza monban most a hólavinák több helyütt forgalmi za- vidéki törvényhatóságokról szóló törvényjavasdaná el valaki, vagy pedig ha ezt a tanácsot
varokat okoznak. Vasárnap érkezünk Párisba, I latát.
az ország megcsonkítása előtt adták volna
1
*
—
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nekünk, akkor semmi okunk sem volna, hegy
a helyességében kételkedjünk. De ma, ma
egészen más a helyze-. Addig, amig Magyar(A Szeged budapesti tudósitójától.)
A nemzet- jélek, hogy csak az adó lesz több, de egy árva
országo' meg nem csonkították, volt egy egész
haszna sem lesz a földművelő
társagyűlés
pénteki
ülését
Scitovszky
B
;
l
a
elr.ök 11 fitying
tereg iparunk, amely nyersanyagjait az ország
dalomnak.
határain be tudta szerezni. A nyersanyagtermelő órakor nyitotta meg. Napirenden az indemnitási
szerepel.
helyek elvesztek, a vállalatok ellenben itt ma- vita folytatása
— A konszolidációval
nincs megelégedve, de
Forgács Miklós ( k o r m á n y p á r í i ) : Tiltakozik az látji a kormány törekvéseit ezirányban és mintradtak a megcsonkult országban. Már most,
ha ezt a kenetteljes jótanácsot megfogadjuk, ellen a beállítás ellen, m i n t h a a kormány a
hogy b i z a l o m m a l v a n a kormány iránt, megez bizonyos iparoknak egyszerűen a halálát
helyzettel, általában Magyarország m a i helyze- s z a v a z z a a z i n d e m n i t á s t . (A szónokot s z á m o jelenti, mert hiszen a Népszövetség pénzügyi
tével meg volna elégedve.
san üdvözlik. A szocialisták padjaiból g ú n y o s
bizottságának az okoskodása szerint hiányzanak
— őszintén megvallom — úgymond —
f e l k i á t á s o k h a n g o z n a k e l : Oratulálunk az i l y e n
fennállásuknak a természetes előfeltételei. Kühoey én egyáltalán nem vagyok megelégedve a beszédhez a pártnak I)
lönösen akkor áll fenn ez a veszedelem, ha helyzettel,
de a kormány
sincs
megelégedve.
Farkas István a n*gy zajban az elnök csenmég olyan ke-eskedelmi szerződésexet is kell Nem is tartom jó hazafinak azt, akt meg v m
g e t é s e közben kezdi m e g b e s z é d é t .
kötni a szomszédos államokkal, hogy az ottani elégedve, legfeljebb néhány siber lehet meg- Kihasználom azt a kormánypárti képviselők
iparok gyártmányainak behozatalát megkönnyít- elégedve.
által
hangsúlyozott léteit, h o g y a kormány nem
sük. H Í mindezeket logikai kapcsolatba állítjuk
— A k ö r ö n t illetőleg nem tudjuk, mi volna felelős az eseményekért, hanem a közigazgatás
egymással, ugy igazat kell adnunk Apponyi • tobb,
megkapni,
vagy nemkapni
meg. Attól I f e l e l ő s . Miért viseli a k o r m á n y a k k o r a felelős-

„Idegességre semmi ok," —
mondotta Bethlen elutazása előtt.

Viharos

i vita.
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séget, amikor tudja, hogy a kormány nem ura
a helyzetnek éi a közigazgatás azt csinálja,
ami neki jól esik.
Szij Bálint: Mert az a nézetűnk, hogy sokkal rosszabb kormány jöhet.
Farkas
István: Ennél rosszabb kormány már
nem jöhet. Az egységes pirt saját
bevallása
szerint olyan pártot támogat,
amely nem ur
közigazgatásnak.
Kijelenti,
hogy Ci
szocialisták
addig semmiféle kölcsönöz
nem járulnak
hozzá,
amig a ATÁojog
törvénybe
iktatva
nincs.
Hatarozai javaslatot nyújt be, amely szerint a
nemzetgyűlés utasítsa a kormányt, hogy terjesszen be törvényjavaslatot az 1920 évi I. és
X. törvénycikk módosítására, amelyben
a kormányzó jogkörét
szabályozza
és a
kormányzói
jogkör
gyakorlásának
idötaxtamát
is megál
lapltja.
Ezután a fővárosi törvényjavaslattal
foglalkozik. Majd az igazságügyminisztert bírálja és kijelenti, hogy a büntetőjogi novella a
pártpolitikát szolgálja. Az egész országban a
gyűlölet és bosszú politikáját hirdetik. Csodálkozik azon, hogy a Somogyi-gyilkosságot még
most sem torolták meg. Hivatkozik Beniczky
Ödönre, aki kijelentette, hogy a polgári hatóságok kinyomozták a gyilkosokat és azokat átadták a katonai hatóságnak. A kormánnyal
szemben bizalmatlansággal viseltetik és a javaslatot nem fogadja
el.
A következő szónok Friedrich
István.
— A mai nemzetgyűlés — mondotta — n e m
áll hivatásának magaslatán. Mi a szándésa a
kormánynak a nemzegyűléssel? Tessék feloszlatni a mai nemzetgyűlést és becsületes választói jog alapján egy ujat összehívni. Ha differenciák vannak köz'űnk és a kormány között, akkor tessék igyekezni, hogy ezeknek a
differenciáknak közös nevelőjük legyen. Mi szivesen és készséggel eleget tennénk azon ótajuknsk, hogy távozunk; ké elkedem azonban,
bogy önök nélkülünk komoly és eredményes
munkát tudnának végezni. Majd a i atrocitásokról emiékezik meg és megállapítja, hogy
ezeknek a tárgyalását nem ledet egyszerűen kikapcsolni a közvéleményből. Hogy a merényieleket mind'g tárgyalják, ennek az az oki,
hogy az atrocitások nem kerültek
még a bíróság elé. Véleményem szerint a bűnösöket előbb
vgvék a biróság elé, azután
csukják
be őket
és ha már letöltötték
büntetésüknek
egy részét,
csak akkor kophassanak
amnesztiát.
Mielőtt
a
bíróság
elé kerülnek
a bűnösök,
azelőtt ne lehessen amnesztiát
adni.
A nemzetgyűlés béíé- j
jét ezek az atrocitások állandóan veszélyeztetik. {
Megnyugtatta a miniszterelnöknek az a kijelentése, ame'y szerint nemcsak a bűnösöket, hanem a felbujtókat
is meg fogják
büntetni.
Majd a kölcsönről beszél Friedrich és köveleli, hogy Magyarország ne engedje magát akár
a Népszövetségtől, akár a kisantánttól kizsaroltatni. A kisámánt velünk csa'árd játékot űz.
Véleménye szerint ez a szerződés kétoldalú és
addig azokat nincs jogunk aláirni, amig a kisebbségi jogunkat nem garantálják. Szerencsétlenségnek lartjf, hogy a miniszterelnök külföldön mindenféle jegyzőkönyvet irt alá.
Eckhardt
Tibor: Ezek a jegyzőkönyvek Magyarország
eladását
jelentik.
Rupert
R Í Z S Ő :
D J
Károlyi Mihály önérzetesebb voltl (N -gy zaj, állandó közbeszólások).
Friedrich
István: Aki figyelemmel kiséri az
utolsó évek gazdasági viszonyait, láthatta, hogy
minden infláció drágulási jelent. Nálunk az
egész ipari és kereskedelmi világ hosszra van
berendezve.
Elnök
az ülést két órakor félbeszakítja és
annak folytatását délután négy órára tűzi ki.
A délutáni ülés.
A nemzetgyűlés délutáni ülésén
Friedrich
István folytatta beszédét. Szóvátette, hogy évek
óta hiába sürgette az ellenzik a költségvetést,
a kormány nem terjesztette azt elő s
most
ántántparancsra
kell majd költségvetésekkel
jönni.
Olyan feltételei vannak a 250 milliói kölcsönnek, hogy ilyen feltételeket még a hot en»otláknak sem adhattak volna. Az ántánt
semmi
mást
nem akar, mint a trianoni
béke újbóli
ratifikálását. Nem tudjuk, mennyi a jóvátétel, de a
türelmei magyaroknak fizetni kell azt.
Élesen kritizálja Károlyi politikáiát és sürgeti
az igénylési hite ek nyújtását. Hangsúlyozza,
hogy szükségesnek tartja a kölcsön*, de csak
addig, 8mig bel- ét külpoliikai szempontból
annak feltételei akceptálhatók. Az indemnitást
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e'fogadja, mert a fix pénzügyi program ut&i
egyáltalán nem tartja a javaslaot fontosn?^.
Sokorőpátkal
Szabó István azt f ^ g e t i , hogy
a kormányban megvan a Ijrfejkpfíf, hogy rendet
teremtsen.
Szeder B^ r enc: Mikor fogják el a brigád fejét l
Slfcorópdtkal
Szabó István arról beszél, hogy
a szociáldemokraták kü'földi segi séggel akar ak
uralomra jutni.
Óriási zaj a baloldalon.
Szeder a padot
verve
magából
kikelve kiáltja:
Nem igaz,
hazudik,
kik akarták
a bajorokat
behozni?
Nagy
zaj.
Elnök Szedert rendreutasítja.
Klárik
Ferenc: Ref ekiál Sokoropitkai szavaira. Azt már láttuk, ho>y külföldi segítséggel verték le a bolsevizmus1, külfödi segítséggel akarták a horo^kereszieseket behozni Migyarországbi, a miniszterelnök
azonban
nem
egyszer
felkérte
a szociáldemokratákat,
hogy
használják
fel nemzetközi
összeköttetéseiket,
hogy végre az ország
kikerüljön
a mai szo

mOVi helyzetéből.
A szokiáldemokrata párt Magyarorsftg konszolidálására mindent megtesz s
megtesz arra nézvé-»>. hogy azok a területek,
meyek má idegen uralom ülst? vannak, visszacsatoltassanak anélkül, hogy kaídr^noliiikát
f jlytatnánk. K fogásolja a pos'acenzurát.
Friedrich:
Még most is van cenzúra ?
Gömbös:
Én is feloontva kapom leveleimet.
Klárik:
I yen cenzúra jogállamban lehetetlen.
Az internáló ábor feloszlatását sürgeti. Határozati javaslatot terjeszt elő a forgalmi
és kereseti adó eltörlésére,
a tőzsdeadó
felemelésére
és
a létminimum
megállapítására.
Wolff
Károly: Ismertette ezu'án a 4-ik
«zámu bírálóbizottság ítéletét, mely Jinossy
Zoltán mandátumát megsemmisítette.
Níhány felszólalás átán elnök kijelenti, hogy
a bizottság ítélete megfeiebbezhetetlen.
Az elnök ezután napirendi indítványt tesz.
Néhányan szemé ye* kérdésben szólaln k fel,
majd az ülés egynegyed 9 órakor véget ért.
HMMMMMMWIMMWMMMMIMfMM

A kisántánt a béke politikájáért.

I

Belgrádból jelentik: A kisán'ánt-konferenciáról a mai ülés után a következő hivatalos jelentést adták k i :
A kisántánt külügyminisztereinek mai tanácskozása, mely a második összejövetel volt, délelőtt 10 Órakor kezdődőit és délután fél 1 óráig
tartolt. A miniszterek ismertették saját országuk politikai helyzetét. Az eszmecsere f ilysmán
a legteljesebb
egyetértés
jutott
kifejezésre.
Mindhárom
arszág el van tökélve
a békepali
tika folytatására
és a békeszerződések
tiszteletben tartásának
és a konszolidációnak
érvényre

juttatására,
mint ahogy ez kezdettől fogva
céija volt a kisántántnak. Ápolni kívánják a
bará'ságoa viszonyt mindm állammal s e tekintetben megállapították, hogy a fennálló nehézének Ramáiia, iliető'eg az , S H S " királyság és az olisz királyság között egvre engednek, kiküszöbölődnek. A közeledés
szembeszökő és a barátságos
viszony
megszilárdult.
A Bulgária és Görögországgal fennálló visz on/
méita'ása után az ülés véget ért. Legközelebbi
ülés szonbiton délután négy órakor lesz,
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Még egy bank.
— Fizetésképtelen a Forgalmi Bank. —
(A Szeged tudósítójától)
Néhány nappal ezelőtt szi'ite egészen váratlanul rendörök jelenlek
meg a Kroó L<pót bankházának Feketesas-utcai
helyiségeiben ÉS nemsokára azutan rendőri
pecsét került a cég ajtajára. Egy nap mult el
és a fizetésképtelenség miatt Budapestről detektívek hozták Szegedre a bank főnökét,
Kroó
Lipótot, majd aznap délelőtt százötvenre emelkedett a feljelentők száma. A bank fizetésképtelenségének hire rohamosan szerte futott a
városban és már egyes más uj bántok üzletfelei i? bizalmatlankadni
kezdtek,
A kommittensek jelentkeztek a bmkc-'geknéi és felmondták
kosztpénzeikel. A nagysiámu és rohamos felmondás uián az erős töKéjü bankok teljesítet ék
a kifizetést, nemcsak hogy eifo^ad ás a felmond »8t, hanen az Összeget azonnal folyósítottak ts Az egyik banknak azonban csaknem
valamennyi ügyfele megjelent csütörtökön délu á n az üzlethelyiségben és a pánikszerű megrohanásnak az lett a következménye
hogy a
Kroó bank
bukása
magával
rántotta
ezt a
bankot,
a Forgalmi
Bankot
is.
A bankokhoz közelálló körökben már csütörtökön beszéltek erről az ügyről, ugy hogy a
rendős*g is tudomást szerzett a zavarokról.
Figyelni kezdték a Forgalmi Bmkot és amikor
pentesen reggel már egvetlei konmittenst sem
tudtak kielég teni, a valóban
beálló teljes fizetésképtelenség előtt a rendőrség vette kezébe az ügyet.
A déli őrá«ban rendőrök jelentek meg a
Forgalmi
Bank-nak
Feke'esasutca és Kígyóutca sarkán lévő he yis égiben, lezárták a bank
ajtajait, senkit sem engedtek be a helyiségbe
és megkezdték a könyvek lefoglalását. Délután
házkutatást is tartottak a helyiségben és lefoglaltak nemcsak a páncélszekrény tartalmát, hanen a helyiségben található minden értéket,
hogy a felek esetleges kielégítésére megfelelő
értékek legyenek. Rendőri pecsét került a bank
ajtajára és információnk szerint szombaton a
vizsgálóbíró elrendeli a banktulajdonosok vagyonának zár alá vételét.
Dr. Wéber Árpád rendőrkapitány, aki most
a csongrádi bombamerénylet után ezt az ügyet
fogja lisztázni, már a kora délutáni órákban
számos följelentést kapott kézhez azoktól, akik
pénzüket nem kapták vissza a Forgalmi Banktól.
Szombaton reggel kezd hozzá a rendőrkapitány a tulajdonk peni vizsgálathoz. Mint értesülünk, a bank p sszivája jelenleg
400 millióra
tehető. Biztos helyről szerzett információnk
szerint a rendőrség
a további
Intézkedések
foga-

natosításáig
őrizetbevett
egy, a bankhoz
közelálló vezetőembert.
Ezt az embert csak szombaton fogjás kihallgatni.
U<y értesülünk egyébként, hogy a bank
igazgatóis nem tartózkodik

Seegeden és a fő-

városi útját a szanálási
tervekkel
lehet
kapcsolatba hozni. A b*nk vezeiő*ége egyébként minden vilós inil é< szerint mem fogja kísérelni a
felek teljes kielégítését és ebben az irányban
már több fontos lépést tettek meg.
A Kroó-ügy.
A Kroó-bankbm pénteken egész n^p foytatiák a rovancsolisi munkálatokat. Dr.
Papp
Menyhért rendőrkapitány megállapította, hogy
az üzleti könyveket soha se.n vezették rendesen és ezért a b*nk vezetője nem látta tisztán
az ügyet és kellő időben nem tehette meg
intézkedéseit a fizetésképtelenség elhárítására.
A bank passzívája
307 milliót tesz ki.
Az egyik elökeiö főváron magánbankház
képviselői pinteken tovább folytatták a szanálási kísérletet, >zonban még megfelelő eredmény nélkü*. A könyvek átvizsgálása után lehet
c»ak eredmény és erre legalább 6—7 nap idő
kell. A rendőrségen különben kétszázra
emelkedett a feljelentők
száma,
mivel még péntekéi
sürün j^ilek kl-leghetien üzle telek.
Dr. Eisner Manó, aki a szanálási tárgyalásokban a Kroó Lipót-cég részéről résztvesz és
Kroó Lipótot az ellene folyó ügyben védi, a
nyilvánosság számára a következőket mondotta
műnk-társunknak:
— Eddőszerint csak annyit mondhatok, hogy a
bank szanálására
nézve
komoly
tárgyalások
vannak folyamatban,
amelyek
azonban
még
nem értek véget. Hogy a tárgyalások eredményre
fognak-e vezetni, azt még nem tudom, de azok
sikerességeért az érdekeltekre való tekintettel
mindent megtesznek.
— Veres harcok Montenegróban a fölkelők és a szerb csendőrré; között. Rómából jelentik: Az Epoca
barrit tudó>itó|a a legutóbbi montenegrói hircokról a következőket
jelenti: A felkelők és a szerb csapatok között
folyt harcokban, amelyek a fölkelők niksicsi
főhadiszállásának megoslromlásakor folytak, elesett Raspopovics, s fölkelők veiére, miután s
fölkelők több mint kétszáz szerb csendőrt
agyomöt ek. Rispopovics haldokolva átkot mondott Európárs, amiért eltűrte, hogy Montenegrót
elárulja.
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látták az Időt, azonban valami mégis
megakadályozta
„fölkelésüket
A szervezkedést egyébként még 1922. év véveit. Azonnal felA Szeged budapesti
tudösitója
jelenti az éj- között egy nyeles kézigránát
Iván
szakai
órákban:
Az Ébredők egyesületének lármázta a házbelieket, de mire az emeletről a gén kezdték meg, természetesen Héjjas
értek az ÉME éppen ülésező
tagjai, parancsára. Kiss Jenő már ekkor is igen gyakigazgatósága ma este 6 órakor Eckhardt
Tibor földszintre
ran járt a fővárosba és Kecskemétre utasításokért
nyoma
veszett.
elnöklésével ülést tartott s ugyanezen időben a fiatalembernek
Azonnal jelentést tettek a rendőrségnek, és parancsokért. A parancsok olyan bizalmas teregy ismeretlen
fiatalember
egy német nyeles
kézigránátot
helyezett el az Ébredők
központi ahonnan még az este bizottság szállott ki és a mészetűek voltak, hogy ezeket Héjjas csak szóaki, mint
székházának
kapualjában.
A fiatalember 6 óra kézigránátot magával vitte. Az ÉME vezetősége belileg adta át Kiss Jenő Gábornak,
előtt néhány perccel lépett be a kapun és köz- részéről azt a felvilágosítást adták a rendőr- ismeretes, egyébként Kopinics szökését is elővetlenül a kapu mellett álló hordó mögé egy ségnek, hogy egy körülbelül 165 cm. magas, segítette.
Elszámolási differenciák.
csomagot akart elhelyezni. Ezt meglátta az elő- zsidős kinézésű, 23 évesnek látszó fiatalember
csarnokban tartózkodó Gilbertus
Vendelné, az lopta be a bombát az ébredők székházába.
A parancsok vétele után Kiss irányította SzenEME tejesasszonya és megkérdezte, mit csinál.
A rendőrség minden irányban kiterjesztette a testől az egész szervezés munkálatait. Eleinte
— Az igazgató
urat keresem, volt a válás?. nyomozást. Egyes rendőri körökben az a fel- szoros nekszus volt a szenlesi és a csongrádi
Az asszony erre felvilágosította, hogy az tevés, hogy a fiatalember a statárium miatt szeivezetek között, azonban ez a kapocs
bizoemeleti szobájában tartózkodik, mire a fiatal- szabadulni akart a bombától, egy másik ille- nyos költségek
elszámolásánál
fölmerült
diffeember a csomagot a ruhatári asztalra helyezte, tékes helyen pedig azt mondják a bombával renciák
miatt szijjelszakaát
és a két szervezet
majd megindult a lépcső felé, de a félemelet- kapcsolatban, hogy ez nem más, mint a más
egymástól különvált.
ről visszafordult és kisietett a kapun. Gíllber- fél év előtt egyszer
már megkísérelt
hasonló
Szentesen mindössze hatvan
embert tudtak
tusné megnézte a csomagot s abban papirosok önbomba-küldés.
beszervezni, de itt is megkövetelték az esküt és
a feltétel nélküli engedelmességet. A szentesi
szervezet is hetenkint tartotta titkos megbeszéléseit. A megbeszéléseken
teljesen kész térképeket készitettek, amelyeken pontosan
ki volt raj(A Szeged
tudósítójától.)
Vasárnap délben tanácsosnál, a város mérnöki hivatalának vezezolva a kerületi beosztás, sőt az egyes kerülemajdnem pánik tört ki a félig lebontott bel- tőjénél, aki a vasárnapi vakolathullásról még
teknek már meg is voltak a parancsnokaik.
Erre
városi templom mise-hallgató közönsége előtt. nem kapott értesítést. Elmondotta egyébként,
vonatkozólag is a budapesti központból kaptak
Az történt, hogy mise közben a templom hogy a vakolathullást valószínűleg a mennyezet
Kissék ujabb és ujabb utasításokat.
mennyezetéről egy jókora vakolatdarab hatalmas átázása okozta. Véleménye szerint a templom
Az egyes kinevezésekre vonatkozólag igen
robajjal lehullt a földre. A vakolatomlás helyén nem életveszélyes és igy sürgős intézkedésre
fontos iratok voltak Kiss Jenő lakásán, valamint
nem tartózkodott senki és igy szerencsétlenség nincs szükség.
írások voltak az egész szervezkedésről,
Kiss
nem történt, de a templom közönségének áhíA polgármesternél is szóvátettük az ügyet,
felsőbb utasításra
elégette
tatát a robaj még is megzavarta. Többen, a Utasitotta is a mérnökséget, hogy tartson a Jenő ezeket azonban
novemberben.
Ezekről az iratokról Kiss Jenő
félénkebbek azonnal eltávoztak a templomból, belvárosi templomban sürgősen műszaki vizs
mert attól féltek, hogy a templom megrepede- gálatot és amennyiben a templom közönségét nem volt hajlandó semmit sem elárulni, mint
zett mennyezetétől folytatódik a vakolathullás komoly veszedelem fenyegeti, annak elhárítá- mondotta, erre esküje kötelezi. Hogy kinek
esküdött fel, azt sem lehetett megállapítani.
Ennek a föltevésnek egészen komoly volt az sára tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A nemzetvédelmi osztagok feloszlatása után
alapja, mert a tél folyamán nem a vasárnapi
— Nagyobb költségpazarlás nem lenne in
Szentesen
sem oszlottak el a „brigád" emberei,
kellemetlenség volt az első eset. Többek között dokolt — mondotta a polgármester —, hiszen
karácsony éjszakáján, az éjféli mise alkalmával az öreg templomot még ebben az évben le- hanem rendszeres megbeszélésekre gyűltek össze
is lehullott a mennyezetről egy kisebb vako- bontatjuk, ha annyira halad majd a fogadalmi bizonyos időnkint.
Állandóan fegyvereket sürgettek Héjjis Ivánlatdarab, közvetlenül a baloldali bejárat mellett. templom építése, hogy ott is lehet istentiszteKárt akkor sem tett senkiben, csak BZ oit- letet tartani. Megvizsgáltatom a templom tól, mert mint mondották, anélkül semmit sem
lehet kezdeni. Héjjas, mint vallják, igért is nekik,
állókat szórta tele malterporral.
mennyezetét és ha a meglévő vakolat is leA belvárosi templom omladozása ügyében válófélben van, azt — még mielőtt magától le- mig aztán a sürgető levelekre november végén
futárt küldött Csongrádra, hogy december első
érdeklődlünk Berzenczey Domokos műszaki fő- hullana — leveretjük.
napjaiban nagy rakomány fegyvert és muníciót
fog küldeni, várják a szállítmányt a város határában. A jelzett éjszakán az egész társaság ki
is vonult Csongrád határába, egész hajnalig
várták Héjjas szállítmányát, azonban Bemmi
sem érkezett. Ezután is állandóan sürgették
(A Szeged tudósítójától.)
A másodszor is brigádnak először Dózsa Mihály volt a pa- Kissék a fegyvereket és Héjjas többször is igért.
nagy apparátussal megindított és jelentői ered- rancsnoka, majd később az áilampénztári tisztHéjjas utasítására ezután Kissék toborozni
Gyula járták ba az egész környéket, sőt .később
ményeket elért rendőri nyomozás a csongrádi viselő lemondott tisztségéről és Blázsik
bombamerénylet, illetve az Alföldi Brigád ügyé- állami tanító vette át a parancsnokságot.
toborzó titkos
összejöveteleket
tartottak egész
A társaság hetenkint jött össze különböző Csongrád megyében.
ben a péníeki nap folyamán már teljesen befejeződött. Délelőtt teljesen elkészültek a most helyeken, amely alkalmakkor a parancsokat
Egy notesz és hat fegyver.
már végleges jegyzőkönyvek, amelyek felölelik osztották ki, amelyeket Kiss Jenő Gábor küldött
a másodszor megindított nyomozás minden át Szentesről egy külön futárral. Az összejöveKiss Jenő Gábornál nem csak házkutatást
anyagát. Ezeket a minden részlelet tisztázó és teleken természetesen minden szervezési munkát tartottak a detektívek, hanem természetesen alakimerítő jelentéseket és jegyzőkönyveket dr. megbeszélték és kiosztották a szerepeket. A posan meg is motozták. Ez alkalommal egy kis
bt igád" köielékebe csak olyan embereket noteszt találtak nála, amelyben rendkívüli érDiószeghy
János miniszteri tanácsos szombaton
reggel magával viszi, hogy most már a telefon- vettek fel, akik letették az esküt, hogy minden dekességü adstok és följegyzések voltak. Ezekre
jelentések után írásban is beszámoljon a nyo- „belső és külső" ellenséggel szemben felveszik vonatkozóan keresztkérdések alá vették Kisst,
mozás szenzációkat tartalmazó eredményeiről a a harcot. Külön esküt vettek ki a brigád- azonban semmiféle felvilágosítással nen akart
belügyminiszternek. A Szeged munkatársa egyébé- tagoktól, hogy visszaszerzik Magyarország integ- szolgálni.
ként a nyomozásról a következő igen érdekes ritását.
A mozgalom tulajdonképeni szervezője és
ujabb részleteket állapította meg:
szentesi irányítója Kiss Jenő, rendszeres
fegy„Jó barátok köre."
veres
katonai
gyakorlatokat
tervezett,
hogy
emDr. Wéber Árpád rendőrkapitány — akinek
Amikor azután a nemzetvédelmi osztagokat berei teljesen készen álljanak.
Egy alkalommal
nevéhez fűződik a nyomozás minden eredménye:
hat dirab fegyvert szeraz Alföldi Brigád ügyének teljes tisztázása, föloszlatták, egy vendéglőben gyűltek össze he- a szentesi csendőröktől
tenkint
a
„brigád"
tagjai
és
itt
beszélték
meg
zett
Kiss
Jenő
és
ezekkel
három napig gyakorilletőleg a Héjjas-féle katonai diktatúra leleple1
zése — Posztós Mihály detektivfelügyelővel és tevékenységüke . A rendőrségnek azt jelentették latoztatta embereit, majd néhány nap múlva a
a belügyminisztérium részéről kiküldött dr. be, hogy a vendéglőben a Jó barátok köre cí- fegyvereket visszaadta a csendőröknek. Hogy
Ruttkay Ödön miniszteri titkár és Glaser Elemér men alakult társadalmi egyesület tartja üléseit, ez miképen lörténheett, arról a csendőrök sem
rendőrfogalmazóval együtt hétfőn reggel utaztak ki azonban a rendőrök megállapították, hogy a Jó tudtak felvilágosítást adni. Valószínű, hogy a
kihallgatásokat és házkutatásokat barátok köre folytatása lett volna az Alföldi „brigád" emberei közül valaki jó összeköttetésöri
zetbe vett Sági Jánoson kivül Brigádnak. Csongrádon különben katonai szer- ben állott a szentesi csendőrökkel.
veiteket alakítottak és teljesen kiépítették a
kihallgatták Left/éi- Alfréd gyógyszerészt, Kasza
niczky
Ödön városi Írnokot, Dózsa Mihály szervezést, hogy az adott jelre megkezdjék az
A K K. V.
állampénztári tisztviselőt, Blázsik Gyula állami előnyomulást és megdöntsék a kormány hatalJflss Jenő Gábor vallatása alkalmával kijelentanítót, Egri Elemért, Szőke Pált, Burger József mát. Kiss Jenő Gáborék egyébként november tette, hogy ő nem hallotta sohasem az Alföldi
csendőrtiszthelyet est és Mátéfi Lajost. Ezeknek vége felé elmentek Kecskemétre Héjjas Ivánhoa, Brigád elnevezést, erről csak aa ilaookból
a u J U I »éne.fl».
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alcinpír kezébe
t/PTíhp vissza
v saza akarták
hkar ák adni
arin mPohi7»iá_
''
..
P «
lakásán természetesen házkutatásokat is esz- akinek
megbizatá I
természetesen
ez
nem
bizonyult
valónak,
azonközöltek, amely alkalommal igen fontos nyomra sukat, Héjjas azonban ezt nem fogadta el, h *
ban ennek kapcsán a rendörök ujabb érdekes
vezető iratokat és okmányokat találtak, Piroska nem további kitartásra buiditotta őket.
adatokat állapítottak meg. Kiss ugyanis említést
János lakásán pedig, mint ismeretes, egy tojásA nyomozó rendőrök egyébként számos valtett ekkor egy bizonyos K. K. V. nevű szergránátot is találtak.
lomás és sok tárgyi bizonyítékok alapján meg- vezetről és elmondotta, hogy ennek a szerveállapították, hogy az egész szervezkedés
a kor- zetnek kapcsán intézték a katonai szervezkedést.
8zéz e m b e r . .
mány erőszakos eltávolítására
irányult és a faj
A K. K. V. központja a fővárosból küldötte az
Kiderítették a rendőrtisztviselők, hogy C«ong
védők hatalomra
juttatása
érdekében
nem kí- utasításokat és parancsokat. Kiss ezzel a szerrádon az ébredők nemzetvédelmi osztagaiba, méltek volna semmiféle
fegyveres
erőszakot
A vezettel kapcsolatban neveket egyáltalán ne«
majd később az Alföldi Brigádba mindössze Héjjas-féle
katonai diktatúrát
egyébként a nvári akart említeni.
„ „ v
Máz—százhúsz embert tudtak beszervezni.
vasutas sztrájk idejére
tervezték?eZezetZi,
A detektivek megállapították, hogy a
K.K.y.

Bombát küldtek önmaguknak az ébredők.

Omladozik a belvárosi templom.

Az Alföldi B r i g á d
a Kettős Kereszt Vérszövetsége.
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szervezet a Kettős
Kereszt
Vérszövetséggel
azonos, amely már nem egy alkalommal szerepelt különböző merényletek és puccstetvek kapcsán. A Kettős Kereszt
Vérszövetség
határozott
utasítást adott szentesi megbízottjának, hogy a
szervezkedést határozott formában igen energikusan folytassák, mivel adott felre majd kikiáltják
a Héjjas féle katonai
diktatúrát
és eltávolítják helyéről a Bethlen-kormányt erőszakos,
fegyveres eszközökkel.
*

Ma t hát teljesen befejeződön az Alföldi
Biigád ügyében megindított sikeres nyomozás,
Sági Jánost átvitték a bombamerénylettel gyanúsítottak mellé, a törvényszék fogdájába. A
nyomozást irányító Diószeghy miniszteri tanácsos
szombaton reggel az összes jegyzökönyvekkel
és tárgyi bizonyítékokkal elutazik Szegedről,
ahol most már a biróság Ítélkezése következik.

(v. gy.)
Hétfőn és kedden

Nagy k a c a g ó e s t é k !
ZOPO é S H U P U t e r e p b e n :

Nagyváros pororityjai.
Kacagtató vígjáték 6 felvonásban.

Gránát robbant fel egy utkaparóházban és megölt két gyermeket.
(A Szeged tudósitójától.)
Súlyos szerencsétlenség játszódott le pénteken reggel a Baktó
melletti utkaparó-házban. Magára hagyott gyerekek egy gránát kupakjával játszottak, mig a
kupak felrobbant és borzalmas pusztítást végzett
az egész házban. A halálos szerencsétlenségről
a Szeged a következőket jelentheti:
Csütörtökön délelőtt a Bakló körül katonai
gyakorlatokat folytatlak a szegedi vegyesdandárparancsnokság egyes kiképzésre váró csapatai.
Elvonulásuk után bizonyos elhasznált gránátok
hüvelyei és kupakjai maradtak a gyakorlat helyén,
ugy hogy a déli órákban, amikor a körzethez
tartozó
ulkapaió
hivatalos
útját
végezte,
egy kupakot talált az ut mentén. Az utfeaparó
elhasznált és robbanásra már alkalmatlannak
nézte a kupakot, zsebébe tette, majd hazavitte,
hogy apró gyermekének uj játékszere legyen
A gyerekek azután egész délután a kupakkai
játszottak, sőt pénteken á kora reggeli órákban
is ezt a „játékot" kérték el apjuktól.
Amikor az utkaparóház teljesen egyedül maradt, az öthónapos Mészáros
Istvánhoz bejött
a szomszédból Szabári
István 14 éves béresgyerek. A béresgyerek
meglátta
a
kupakot,
vizsgálni
és csavargatni
kezdte,
ugy hogy az
néhány
perc
múlva
hatalmas
robajjal
felrobbant.
A detonáció olyan erős volt, hogy az egész
ház megrongálódott.
A vakolat az összes
falakról lehullott,
a mennyezetet
a szilánkok beszakították
és a szoba berendezését
darabokra
zúzták.
A két szerencsetlen fiu életveszedelmes
sebeket szenvedett, azonnal elvesztenék eszméletüket. A detonáció zajára a közelből a helyszínre érkezett Szabári
István béresgyerek
gazdája, aki be sem várva a szülök megérkezését, kocsin beszállította a haldokló gyerekeket
a szegedi közkórházba.
A közkórházban azonnal operációt hajtottak
végre elöizör az öthónapo3 kisgyermeken, aki
még a műtét alatt meghalt.
Mielőtt hozzá tudtak volna kezdeni a második szerencsétlen fiu
megoperálásához, Szabári István a nagy vérveszteség következtében anélkül, hogy vissza
nyerte volna eszméletét, meghalt.

Javult-e a t e j e l l á t á s ?
(A Szeged tudósitójától.)
Annak idején megírta
a Szeged, hogy a földmivelésíigyi miniszter a vegyvízsgálati dijakat a régiek négyszeresére emelte
fel. Igy a tejvizsgálat ára nyolcezer koronáról harminckétezer koronára emelkedett és ehhez még
kétezer korona kezelési illeték járul. Azoknak a
tejárusoknak, akiknek a portékája hamisnak bizonyult a vegyelemzés során, minden kanna, illetve
minden mintavétel után meg kell fizetniök a teljes
vizsgálati dijat és ezenkívül megfelelő birsággal is
„megsújtja" őket a kihágási biróság. A tejhamisitást tehát a vegyvizsgálati dijak felemelése kissé
kockázatossá tette és joggal remélhettük, hogy a
díjemelésnek a túlságosan elharapódzott tejhamisitások terén jótékony hatása lett.

— A szegedi vasúti műhely ügye a nemzetgyűlés előtt. Esztergályos
János szociáldemokrata
képviselő az indemnitás vitája során nagy beszédet mondott, amelynek több szegedi vonatkozású
kitétele is volt. Foglalkozott a szegedi vasúti műhely főnökének, [Shcmidt Ferenc főfelügyelőnek személyével és működésével is. Esztergályos János
többek között a következőket mondotta:
„Az előtte fekvő hitelesített jegyzőkönyv szerint

a Máv,, tehát az állam
anyagából
mi mindent
készíttettek
maguknak
egyes államvasuti
tisztviselők. Egy fürdőkád készült a szegedi államvasút
műhelyében. Az összes tisztviselők tejeskannákkal
vannak ellátva az intézet anyagából. Juhász József
műszaki hivatalnok ós Hartzer Antal műszaki vezető két-két mázsa vasbádogot kaptak és eladták
az ócskavaskereskedőknek. A vasúti mühelymunká-

sokat is kirendelik privátmunkák clvegzésére%
Schmidt Ferenc szegedi mühelyfőnök a várost
övező körtöltésen termett fiivet a várostól bérbe
vette és az állam terhére lekaszáltatta három emIberrel. Hónapokon keresztül egy asztalos a gazdaságban dolgozik, szintén az állam
terhére.
Készí-

tettek dohányzóasztalt
vörös rézből,
Jézus-képeket,
gyermekkocsikat,
íróasztalt,
virágos
állványokat,
különböző
bútordarabokat
és mindezt
az állam
anyagából
és az állam terhére
csináltákUgyancsak a szegedi műhelyben történt „létszámredukció"-ra vonatkoztatva a következőket mondotta
Esztergályos János: „A létszámcsökkentés cime
alatt szociáldemokrata munkásokat bocsátottak el.
Ha az államvasuti vezetőköröknek nem ez a cél
lebegett volna a szemük előtt, akkor az állam
megterheltetése n é M I módjukban lett volna az
államvasutaknál a létszámcsökkentést keresztülvinni. Sokszáz olyan államvasuti alkalmazottat tartottak meg, akik nem töltötték be a nyugdíjaztatáshoz szükséges időt. Olyan kedvenceket, akik
három éven alul vannak alkalmazva, a létszámcsökkentés után is visszatartanak, viszont érdemes
öreg munkásokat elbocsátanak politikai meggyőződésük miatt."
— A városi v é g r e h a j t ó k é s a státusarendezés.
A városi végrehajtók küldöttsége kereste fel péntekén
délelőtt a polgármestert. Elmondották, hogy egy régebben megjelent miniszteri rendelet értelmében a XI.
fizetési osztályba kell sorozni őket. Arra kérték a polgármestert, hogy a legközelebbi közgyűlés elé terjesztesse be ügyüket. Eildi« ugyanis a város által alkat- 1
mázott tizenkilenc adóvégrehajtó és- két közigazgatási
végrehajtó nem volt benn a városi szervezetben és igy
helyzetük teljesen bizonytalan volt. A polgármester
megígérte, hogy leijesiti a küldöttség kérelmét.

Előadások
P fél 5, tél 7, fél ÍJ órakor.
EioaaaaoK kezdete
Ke/uete.• VHétköznap
a 9 é r n < p 3 , 5, 7 *» 9 érakor.

Leflizléaesebb müb.torokat Spltzer mflaaztalos

Korzó Mozi

Telefon:
Pénztár 1185.
Január 12., 13 án, szombaton, vasárnap

Az eleven ördög.
Regényes történet 5 felvonásban,
főszerepben: Constance Dinny és Mark

Smith.

Azonkívül:

A szerelem iskolája.
Vígjáték 4 felvonásban.
Főszerepben: LIA LEE és WALACE

yanus kannákból mintát vesznek és a -.",2
isérleti állomáson tüzetesen megvizsgáljak. A hamisnak talált tej tulajdonosát azonnal feljelentik a
kihágási bíróságnál.

Miire.

RE IP.

Telefon:

f

— A tejellátás különben országosan javulást
mutat — mondotta továbbá Csonka Ferenc. — A
Tejgazdasági
Szemle
legutóbbi száma érdekes
statisztikai adatokat közöl a főváros tejellátásáról.
Kimutatja, hogy a főváros területén 1921-ben
191,000 liter hamisított tejet koboztak el a hatóságok, 1922-ben 120,000 litert, 1923-ban pedig
már csak 75.000 litert, ami föltétlenül a javulást
bizonyítja, mivel az illetékes hatóságok nem enyhítettek az ellenőrzés szigorúságán. A főváros napi
teiforgalma 150—180,000 liter, alig ötven százaCsonka Ferenc gazdasági főtanácsos, amikor a léka a háboruelőtti forgalomnak. A tej árának álvegykisérleti állomáson érdeklődtünk nála az edlandó emelkedése — állapítja meg a „Tejgazdadigi eredmények iránt, elmondotta, hogy mindezsági Szemle" — még jobban csábítja az árusokat
ideig pozitív
eredmény
nem mutatkozik
a tej- a tej hamisítására, ezért szükség van az ellenőrpiacon. A kihágási biróság ugyan még nem tár- zés kiterjesztésére és fokozására.
gyalta le azokat a tejhamisitásokat, amelyek a díjemelés óta történtek, a tejhamisitók tehát közvetArra a kérdésünkre, hogy Szegeden milyen vállenül nem szerezhettek még tudomást róla. Eltozások történtek a háború óta a tejellátásban,
mondotta még Csonka Ferenc, hogy a vegykisérCsonka Ferenc kijelentette, hogy az erre vonatkozó
leti állomás ellenőrző munkáját nagyon megnehestatisztikai kimutatás most van feldolgozás alatt,
zíti a hideg időjárás. Éppen ezért nem is tarthat
körülbelül áprilisra készül el. Az az impressziója
az állomás nagyobbszabásu tejrazziákat, de azért . egyébkén*, hogy Szegeden is hasonlóak ezen a
a tejpiacot sticli-próbákkal állandóan ellenőrzik. A I téren a viszonyok, mint a fővárosban.

— Venereát, dekadens z s l d ó f e i e k . . . Emlékezetes még az a rágalmazási pör, amelynek
vádlottja, Lukács
Károly, a Szegedi
Uj Nemzedék ben Poór Tibor hírlapíró egyik verséről
„ Venereás, dekadens
zsidófejekről
van szó' kezdetű cikket irta A törvényszék októberben fölmentette Lukácsot és igy a Táblához került
az ügy. Hamza
táblai elnök ma tárgyalta az
ügyet. Dr. Burger
Béla, a térteit képviselője
indítványt lett a főtárgyalás elnapolására, mivel
a vádlott nem jelent meg és kérte a legközelebbi tárgyalásra elővezetni. A Tábla
elrendelte,
bogy Lukácsot
Kecskemétről
a legközelebbi
tárgyalásra
vezessék elő.

Igazg. 455.

jaiwiu

késait. legolcsóbban Margit utca 12. Telefon 7-01.

— Csillapodott a vihar az Atlanti oceánon.
Párisi távirat közli, hogy most, miután a rettenetes tengeri orkán megenyhült, képet lehet
nyerni az óriáei pusztulásokról. A
Bretagne
egész partját
elöntötte a szökőár,
Anglia, Franciaország és Spanyolország Atlanti óceáni partjain virágzó helységekel tett tönkre, olyan volt
ez a vihar, amilyet a mult század hetvenes évtí
óta nem éltek meg. S i n Scbastianból jelentik,
hogy egy nagy gőzhajó, amely Le Sarges kikötőjéből a vihar előtt indult el, személyzetével
együtt elmerült. Sok hajót horgonyáról szakított
eí az orkán és kisodorta a nyilt tengerre.
— D'Albert zongoraeatjc 16-án (Harmónia.)
— Két K a s i a n l t c k j . Kaptuk a következő levelet:
Tisztelt Szerkesztőség! A csongrádi bombamerénylettel
kapcsolatosan a szegedi lapok azt közölték, hogy en-"
gem is letartóztattak. Csongrádon Kaszanitzky vendéglős csak én vagyok, 2o éve van közismert vendéglőmMindig a Kossuth párt exponense voltam, — ma is
nemzeti demokratikus elvű vagyok és leszek továbbra
is. Hogy ntvem hogy került a lapokba, még nem
tudom. Tisztelettel: Kaszanitzky
István, vendéglős. —
(Kaszanitzky Ödön városi Írnokot hallgatták
ki a z
Alföldi Brigád ügyében. A
Szerk.)

— A Szegedi Atlétikai Klab értesiti elnökségi és választmányi tagjai', hogy f. hó 12-én,
szombaton a Tisza-szálló kistermében délután
6 órakor elnökségi és fél 7 órakor választmányi
ülést tart, amelyre tagjait ezúttal meghívja.
N e m kell t u d o m á n y a szappanfőzéshez,
csak jó z s l r s z ó d a s azt a Mikszáth
Kálmán-utcai
szappanüzletben
kaphatja a legolcsóbban. 014
HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz s
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
és a DELMAOYARORSZAO NYOMDA (Petőfi
Sándor-sugárut 1).

nSftk Belvárosi Mozi
Január

12, 13-án, szombaton és vasárnap

Várkonyi Mihály

EszterházyÁgnes
főszereplésével:

Ifj.Medardus

Szerelmi dráma 8 felvonásban. Egyidejűleg :

„ Ő " és a maharadzsánk
Vígjáték 2 felvonásban.
H6íközna
Előadások
!|A
V ö íórakor.
V ^
tioaaasok kezdete
kezdete.-V u á r n a p P3>
5, 7 éa

Jön

Jön I

Ivan

Mosjoukine

a „LEOYEN lQAZSAQ«-ban.

SZEOED

Szeged, 1924 január 12.
— Csak hivatalosan megmintázott bort
lehr* I s z t r i á b a kivinni. A földmüvelésügyi
miniszter rendeletet adott ki, amelynek értelmében minden olyan Ausztriába irányuló borszállitmányt, amely az 50 százalékkal mérsékelt
osztrák vái .tételkedvezményre igényt tart, utbainditás előtt hivatalosan meg kell mintázni.
Minden borszállitmányból annyiféle mintát kell
venni, mint ahányféle borból áll a szállítmány,
de egyféle bor szá litásánál is kocsirakományonként legalább egy mintát. Minden egyes
minta öt pdackban elosztva, összesen legalább
nyolc és félli'er és legfeljebb öt liter legyen.
Az eljáró hatóság (hivatal) hivatalos pecsé jével
lezárt mintap3l?ckokat megfelelő gondos csomagolásban a magyar királyi szőlő- és borgazdasági központi kísérleti állomásnak (Budap'St,
I I , Debröi-ut 15) kell vegyvizsgálat céijáoól a
küldemény részletes adatait tartalmazó kísérőirattal beküldeni. Azok a minták, melyek szesztartalma a 13 térfogatszázalék szesztartalmat
meg nem haladja, további eljárásra nem bocsátandók.
— Piroska J á n o s n a k nincaen nővére Ssegeden
férjnél. Az egész Tárosban a csongrádi bombamerénylettel kapcsolatban elterjedt az a hir hogy Piroska
Jánosnak nővére Szegeden van térjnéí. Ezzel-szemben
a valóság az, hogy Piroskának nincsen Szegeden
nővére férjnél.
EIaőrcndQ fehérnemfiek, kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemea-u. 12.

— Be ö ő, aki áiuait. Temesvárról
jelentik:
Párját ritkító vakmerőséggel végrehajtott betöréses lopás ügyíb n nyomoz most a temesvári
rendőrség. A belváros legforgalmasabb pontján, a Szent György téren van
Hollergschwand
ner Gusztáv trafikja. Tegnap délben egy óra
körű a trafik tulajdonosa bezára üzletének ajtaját és rövid időre egy -zemk^zt fekvő üzletbe
ment. A vakmerő üzietfoszlogató ezt az időt
használ a fel arra, h >gy álkulccsal felnyissa a
trafik ajtaját s kezdte zsebrerakni a legjobb
fajta cigarettákat. Közben vevők jöttek az üzletbe, s a fosztogató a legnagyobb arcátlansággal szolgálta ki őket. Am kor aztán zsebe t telerakta cigarettával — volt közte 1500 darab
Jockey Club-cigaretta — s a pénztárfiókból
tizenötezer leit m^gáhozvett, az ajtót újból bezarta és — továbblépett. A károsult a rendőrségen jelentést tett, amely most széleskörű nyomozást indított a vakmerő te tes után, akiről
csak annyit t U d, hogy magas, elegáns ember

Széchenyi Mozi
Telefon : 16—33.

Szombaton, vasárnap, január 12., 13-án

Selma Lagerlöf

Üldöz a pénz.

SZEMÉLYEK:

A szezon tüneményes szépségű attrakciója
6 felvonásban. — A főszerepben:

O l a f
a

N i e l s e n ,

svéd P E T R O V 1 C H

SZVETISZLAV.

Azonkívül:

É LÓ

BABÁK

.. , Hétköznap 7,5, 7,7 és 7,9 órakor.
Előadások: vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Hétfőtől
rr

Az i

alkalmas

•
m
mely nagy gazdálkodónak is kiválóan
n a V
megfelel, 650 négyszögöl telken, ipar11
vágány mellett. Viz, gáz, villany, nagy
lakással teljesen átvehető. Ára 85 millió korona. Eladja
PÁVID Kossuth Lajos-sugárut 9. Telefon 10—42. m

Kis g r o j i sajt
Központi Tejcsarnok Részvénytársaság
926

A karácsonyi és újévi ünnepek elmultával nagy választékban kaphatók

o
r

Tlsaa L Jo -körút 48.

z

I

ó

Alkalmi

936

vétel!

O l T O P i r t N O K B U H minden méretben. JavitáSOK a legolcsóbban készülnek

B n c o o n

SrtNDOH

Kossuth Lajos-sugárut 6.

791

kárpitosmesternél
Tetefon 12—03.

Mérlegképes

b

könyvelő >agykönyvelönő
azonnal felvétetik
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Á R T

a G u m m i és B ő r i p a r b a .

Kapható: W e i s z f e i l e r M ó r n á l ,
Tisza Lajos-körut, Püspök-bazár!

Irodista kisasszonyt és kifutót felvesz.

Keresse tel bizalommal üzletemet t
Óriási raktárt tartok mindeu óra- és
ékszerujdonságból, 6 és 12 személyes készletek állandóan raktáron.
Rendelésre ékszereket k é s z i t e k .

SAJ4T ÓRA ÉS ÉKSZER MŰHELY 1
Aranyat,ezüstöt

Telefon 15-38.
és brilliáns ékszereket magas áron veszek

Fischer József H Ü l f f l r i r .
=====

Belvárosi Bank mellett.

-

* OevliekOapool ftrfolyaaal. Valalák. Ositr. kot.
3 4050—0.44'J0 Dinár 32200 34530. Szokol
8J00391030, Léva 208J0 -22830 Lei 148W-16630, Len$y«l
márka
, Lir 126J-1348 Fr. trank 140)—
1500 Belga fr. 1230—1318 sv frank 5000-5350. Angol
fant 123600 13 J6Ü0, üolia 28950 -30700, Holland forint
10850 11550, üan korom 5j50 5400, >réd lorooa
760 1 8130 Norvég
korona 4150-4530, Napoleon
100003 pénz.
J tuiak 1 Bécs 0.4050—0 4400, Belgrád 32200—34500,
Pr*ga 80000-91000, Szófia 208)0 -228Jü Busarest
148)0—16600, Varsó
, Milánó 1250 1338,
Páns 1385-1490, Brüs*«> 1230-1318, Zürich 50K)535a Losdon 123300 13 3JU, Newyork 28350-3J6X),
Amsterdam 10850 11550.
Xopentiága
5u53—MoQ,
Stockholm 7600 8130 Krisztiánia 4150-450J.
Zlrtckl
ttiasde. Nyitási
Páris 27.87»/„ London
2467, Newyork
576.03, Milánó 24.92'/,. Hollandia
Zl6.'/„ Berlin 0.00UOU0003135, Bécs 0 ^80'/,, Szófia
4.15, Prága 16.75, Varsó - . — , Budapest
0.0X5,
Bukarest 2.90 Belgrád 6.42'/,.
ZÜTKhi tárlat I Páris 27.65, London 2463, Newyork 576 25, Milánó 24 92",, Hollandia 216 % , Berlin
O.Of 0010000135, B é o 0.0080'/,, Szófia 4 15, Prága
16.77'/, Varán —.
, Budapest
0.0205, Bukarest
2.9J, tfelgrád 6.42'/,.
A Szegedi Kézmfivesbmnk mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
n
T e m S n y t S a e d e 1 A pénteki terménytőzsde irányzata
szilárd volt. Buza 4ooo, tengeri 6000 koronával drágult. Ebben az arányban emelkedtek a többi cikkek
árai is.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
121000-122000, egyéb 119300-120000,79 ke.-os tiszavidéki 123000—124100, egyéb 121000-122030, ros«
92000—9400'i, takarmányárpa 93000-95IKKL sörárpa
95000—100000, köles 85300-87500, eab 1041O0-105QŰ0,

6300? 6 ? m ~

9

m

íePCe

220000

23

- O O Ű O , korpa

Magyar Általános Takarókpénztár r.-t.

Egy Pár jó meleg té,i g Y e^ndk".
harisnya — amig a készlet tart —
csak
305

2600 korona.

W Nem vészit, ha pénzét
aranyba és ezüstbe helyezi!

TŐZSDE

kilója 12,000 korona a
minden fióktejcsarnokóban.

kezdődik.

• D'Albert, a világ legnagyobb zongoravirtuóza, a
hírneves zeneszerző 16 án, csütörtökön tartja szegedi
hangversenyét, melynek műsorán Beethoven,
Schubert,
Chopin, Liszt, Ravel és Debussy müvek szerepelnek.
(Harmónia.)

Csak f e l n ő t t e k n e k 1

Gyártelepnek

Gábor Mara
Borbély Sándor
Véghelyi Iza
Sugár Gyula
Bellák Miklós
Delly Ferenc
Polgár Gyula
Keleti Lajos
Baán Klári
Molnár Rezső
Gulyás Menyhért
Gulyás M.-né
Horváth Böske
Pajor István

- . . .

Az előadás fél 8 órakor

hiitnett kézimunkák,
flléfc, g o b e l i n e k
özv. Seelenf r e u n d n é

I

Nelly
Adolár .
Guszti
Ervin
Muki
Hugó
Stubenhofer
Lamprucht
Sophie
Hans
Flórián
Veronika
Mila
Néger táncos

Kitűnő vígjáték 2 felvonásban.

K

h
hi
hid
hidj
hid a

A városi szinház mai szinlapja.
Operett 3 felvonásban. Irta: Österreicher és HorstJ
Zenéjét szerzette: Ascher Leó. Karnagy: Takács A.
Rendező: Gulyás Menyhért.

riiui e m ' h °gy a Pontos kézbesítés iránt halaOktalanul intézkedhessünk.

Sóh
Sóha
Sóhaj
Sóhajo
Sóhajok
Sóhajok
Sóhajok
Sóhajok
Sóhajok
Sóhajok

Szombat délután: Ifjúsági előadásul Csikót,népszínmű.
Szombat este: Üldöz a pénz. operett.
Vasárnap délután: Asszonyok bolondja, operett.
Vasárnap este: Üldöz a pénz, operett

világhírű regénye:

jL oláhul beszélt a vevőkkel.
* i á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. se
. . / ' f é r j ü k előfizetőinket, szíveskedjenek a
kfaHAu- es> vagy rendetlen lapkézbesitésről a
kiadóhivatalt tllefonon (Telefonszám 13 33)

Só

A szinház heti műsora:

A világirodalom gyöngye!

0r

s

Igazgató: Dr. Varsányi Elemér.

CIPÓI

7£9

Gummitalpu
Női
„

fekete.
. . 160.000
bagaria
. . 175.000
box f é l c i p ő . . . .
70 0 0 0
„
„lakkcaplival
75.000

Robicseknél, Feketesas-utca 16.

S i e f c d , Kölcsey utca 11 ( K ö s p o n t i Budapest;.

935

Kimutatott saját tőkék: 17 milliárd korona.
Elfogad heti kamatozás céljaira betéteket.
Foglalkozik a banküzlet minden ágazatával.

Frl»»
állandóan kapható C z l n n e r - s i a l á m t g y A r b a n
Tisza Lajos-körut 83. szám alatt.
9»

Szeged, 1924 január 12.

S Z 8 ORD •
Mm lC(*Uc:oiribb (I ), Iegmiguíbb (11.)
éa aáróírfolyamok (III)

Bankok:
li.
L
97
94
Angol-Magyar
50
53
Bosnyák-agrár
275 295
Földhitelbank
Hazai
245 260
89
Hermes
80
Sziavon jelz.
35
36
Lloyd Bank
18 19.5
fC8 625
Magyar-Hitel
Ingatlanbank
320 350
Cseh bank
24
30
47
52
Forgalmi Bank
jelzáloghitel bank 128 135
Keresk. Hitel
27.5
30
117 125
leszámítoló b.
27
Magy.-ném. bank 25
34
Olasz bank
30
20 21.75
Központi |elz.
14
15
Városi Bank
30
25.5
Merkúr
55
49
Nemzeti
16 J 164
Osztrák Hitel
138'J 1435
Kereskedelmi
—
Bankverein
110
Takarékpénztárak:

UJ.

94.5
52
29J
250
87
35
18
623
340
27
50
135

27
123
25
33.5
21.5
14.5
27.5

54
1Ö3

1430
110

I.
11.
2325 2500
120 132
94 ICO
195 210
55
49
32
20
68
62
155 175
21 22.5
55.5
61
37
35
260 285
170 185
52
55
30 3'.5
160 19 J
44
53
92
97
14
16
132.5 140.5
65
59
23.5
25
108 115
40
45
110 120
165 180
23
25
22
30

Ganz-Vili.
Kistarcsai
Qyőrffy-Wolf
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
Lipták
Mág
Mérleggyár
Magy. Acél
Belga fém
Motorgyár
ólomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudloff
Vulkán gép
Wörner
Fémkeresk.

lll.
2400
130
95
195
53
30
67
155
22
60
36
26.
170
55
32
180
44
96
16
131
59
24
1C8
40
110
175
24
24

Bel/árosi
38 42.5 42
Közlekedési
Lipótvárosi
17:75 21 17
Adria
Kóbányai Tak.
31 - 30
Egy. Bpest Föv. 235 250 242Atlantica
Magyar Alt Tak. 17Ü 19ü 190Közúti Vasút
Városi
Moktár
201 211 205
Bur
Pesti Hazai
4400 460C 455u Déli Vasút
Biztosítók:
Első M. Bizt.
Fonciáre

/>an;nónia B.

64C0 7000
295 325
180 210
12C0 1275

vállalatok:
525 600 525
50
53
51
37.50
39 38.50
75
73
55
24
32
31
100 106 1(6
MFTR
395 412 410
Levante
19o 215 200
6750 Miskolci villamos 39
42
41
300
141 150 145
Nova
205
390 410 410
Államvasút
1250
118 123 119
Tröszt

Vasmüvek is gépgyárak:
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Oazd Gépgyár
Fábián
Fegyver
Franki
Qanz-Danub.

Malmok:
57
70 67
48 Back-malom
54
11 10.5 Borsod-misk.
9
29.5
32 30 Concordia
125 160 150Hungária
18
20 18 B.-csabai
1500 1600 1580 1. bpest i gm.
105 110 109 Törökszentm,
4625 4800 4775 Gizella

90
132
86
103
—

103
90
150 137
92
91
111 110
—

—

L
60
206
120

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

U.
III.
65
70
230 215
130 125

Bányák és téglagyárak:
Bauxit
500 540
1225 1325
Beocsini
160 195
Borsódi szén
120 140
Szentőrinci
110 120
Cement
450 480
Szászvári
850 900
Kohó
62
63
István tígla
200 220
Köb. gőztégla
370 400
Drasche
—
3455
Magnezit
—
Magyar Xszfait
60
2570 2725
Állal. Kőszén
—
120
Kerámia
280 300
Vagybátonyi
618 640
Salgó
Újlaki
280 290
—
—
Unió
84.) 875
Urikányi
26
Sajókóndói
22
40
Móri szén
35
Nyomdák:
Athenaeum
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler
it. phaneum
Fővárosi

ÍOO
1225
160
14 i
110
460
910
e3
220
375
3400
60
2700
130
295
635
283
—

855
22
40

235 250 240
225 250 240
60
58
56
29
28
27
6Ű 52
50
93
90
75
94
90 1U0
9.5010.50
10
—
—
30

Faipari
vállalatok:
12 U 7 5 13 50
Merkurfa
—
16
Cserző
16
13 12.5
Dunaharaszti
10
—
Egyesült fa
31
30
24
Fornir
20
25
Uuttmann
670 690 670
178 185 178
Hazai fa
Honi fa
14 13.5
13.5
8 9.2 8.4
Körös bányai
19 18.5
Kronberger
16.25
Lignum
120 125 124
24
24 24.50
Amerikai
Erdó
10
11
10
Magyar Lloyd
135 170 170

Malom solry
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Ntsici
Viktória butoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

8

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Bjomatoit a Délmagvarorsiág Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.
p l a r t / ) • modern, teli, faragott diófa fényezett háló*
* í z obák, egyes szekrény, ágyak, asztal,
dívány, íróasztal, konyhaberendezés. MARGtT-U. 7. 9M

Zsúrok ^ ozsonnákra

Princz Károly sk.,
Dr. Sebők Ferenc sk.,
Kirchenmayer János sk.
E l a d ó : Fekete crepe de
chine ruha, fekete bársonyruha tflllel, fehér fekete
mintás selyemruha és sötétkék selyemtricóruha, uj
férfi és női fehérnemű,
gyermekruhák, cipók és
hócipő, férfi és női téti.
kabát. Megtekinthető szombaton egész nap és vasárnap délelőtt Kálvária-utca
17, emelet, ajó 5.
MI

fióktejcsarnokaiban.

938

Valódi gyapjukabát, swetter,
sapka, sál és gyermekruha
k Ö t Ő d e .
7ii/Ír1íln£

Z-WlCKine,
Pál, Klauzál-tér.

Kész áruk raktáron.

Festő-utca 4, felsővárosi lemplomraktár: Bölcsházjr
B i z o m á n y i
Szolid munka.
Gyári árak. ,

n4l

18.5
765
14
14.5
1U0
400
33
15.5
130
10
32
470
—

7.75
63
780
21
700
9.5
78
45
242
60
198
120
9 0
21
203
27
98
285
30
230
210
112
98
23
43
10

1.
II. IH.
56 58.5 53
11.5
14 1?
122 125 123
9 95
9
32
36 34

Királysör
Klein
Klotild
Fructus
Győri fest.
Polg. sör
Krausz szesz
Ligetszanat,
Cukoripar
Lámpa
Auer
M. Kender
Őstermelő
Pamut
Gumi
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi
Marosv. Petr.
Georgia
Mezóh. cuk.
Interrexim
Óceán
Olajipar
Pannónia sör
Phöbus
Püspöki
Royal-szálló
Schwartzer
Star film
Lukácsfürdő
Szikra
Stummer
Szegedi Kender
Telefon
Temesi sör
Tokaji bor
Török
Turul
Unió szinház
Szolnoki
Vasm. Vili
Vili. Pezsgő
Wander
Zagyvapálfai
Hangya

75
74 80
24
22 25
3200 3325 33C0»
240 255 235
345
- 345
95
95 105
243 2=>1 248
24 ) 260 258
240 248 245
l9 19.5
19
255 305 295
100 110 100
607 640 626
397 410 405 •
36 40
39
46
49
53
83
79
84
17
16
15
48
47
46
25
24
22
120 140 120
3Q
30
, 50 55
52
11 14.5
13
78 85
84
160Ü
1600
380 400 380
155 176 165
110
- 110
39
39 44
18
17.75 19
25 30.5 30 5
11.75 13.5 12
45
55 50
62.5 65.5 65
18
21
2053
55 53.5
28.5
30 29.5

Elővételi
logok.
Corvin film
Brassói
Győrffy
Lichtig
Kasszanap

10
313 410
35 40
5.2 5.6

január 24.

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

izfirmejavitást éa átalakítást

u»

Önkéntes árverés.
A Szeged!
Cipésziparotok
Termeld
S z ö v e t k e z e t e Csongrádi-sugárut 11. szám alatti
helyiségében levő, cipésziparhoz szükséges felszerelések, úgymint: gépek, cipők, szerszámok,
állványok stb. önkéntes árverése

1924. évi január hó 14-én
és 15-én,
mindkét napon délelőtt 9-től 12 óráig és délután fél 3-tól 6-ig a fenti helyiségben tartatik meg.
Az e'adás tételenkint, egyes csoportokban
történik azonnali készpénzfizetés mell itt a legtöbbet Ígérőnek.
Tisztelettel

A felszámoló bizottság.

Szőnyegszövők figyelmébe!
Ne utazzon
szükségletét

Budapestre,
Szegeden

príma
gyapjufondl
is beszerezheti a

720

„ R f l S S " Keleti szőnyegszövő műhelyében
Szeged, Boldogasszony-sugárut 3. szám.
román

előzetes napi rendelésre kapható habtejszin a

Központi Tejcsarnok r.-t.

HL
15.5
220
9.25
600
160
99
2250
14
149
—
175
60
65
43
41

N.
16
230
9.2
610
167
102
2250
15
155

Különféle vállalatok
17
19
Alt. gázizzó
—
Ált. Osztr. Légsz —
14 14.25
Bárdi
16
Baróti
14
Bóni
96 105
390 410
Brassói
32 34.5
Chinoin
16
Corvin-film
15
123 135
üanica
10 10.5
Diana
35
28
Dorogi gummi
470 495
Déli cukor
—
Sertéshizlaló
7.5
8
Cinner Szalámi
64
60.5
Égisz
752 795
Izzó!
18
23
Unió textil
—
700
Horv. cukor
ff 10.5
Just izzó
76
80
üyapjumosó
44
46
Papir-ipar
238 250
Készvénysör
58
62
Szövő és kötő
192 200
Spódium
110 120
Temesi szesz
9J0 950
Felten
Wernstadti textil 20 20.5
Plóra
195 205
28
Fővárosi sör
25
Qoldberger
96 100
jschwindt
270 290
31
Hal keresk.
30
Hungária Mtitr. 230 250
205 220
juta
—
Jacquard
115
Kanon
96 101
25
23
Gróf Keglevics
47
43
Keleti
Királyautó
9.75
11

104 115 114
26 30.5
27
51
59
58
IHtayaat. A spekuláció igen nagy méretű bevásárlásokat eszközölt a mai tőzsdén abból a számításból
Ma és mindenkiindulva, hogy a korona külföldi értéknivójának a belnap élő tiszai
földi árfolyammal való kiegyenlítése öaztönzőleg fog
hatni a tézsdei kurzusokra. A hangulat egyébként i i
fehér halak (keszeg) méltányos áron
igen szilárd volt már nyitáskor és az ekő árfolyamok
kaphatók
a Rudolf-téri halcsarnokban. Tel. 14-64. K
a legutóbbi tőzsdezárlati kurzusnál 15-2o százalékkal
magasabban keltek, ami nem csupán arra vezethető
vissza, hogy bécsi kezek vásároltak a mai tőzsdén,
A Szegedi Forgalmibank Részvényhanem főként arra, hogy az utolsó napokban kibontakozó hosszirányzat a nagyközönség széles rétegeit
társaság az 1923. évi december hó
angazamánok
vásárlására ösztönözte. A szilárdság
kisebb átmeneti hullámzás után egész e zárlatig eltar16-ikán megtartott közgyűlésen az igaztott éa minden piacon uralkodóvá vált és úgyszólván
gatóság tagjaivá választattunk.
egyetlen értéket sem hagyott érintetlenül. Az általános
nyereaég 2o-3o százalékot tesz ki. igen keresettek
voltak az ipari részvények, továbbá a bankpiac papírjai,
Ezen megválasztásunkat azonban el
a bányavállalatok részvényei és a nyomdaértékek. A
forgalom a malom- és m fapiacon kissé csendesebb
nem fogadtunk, amit az igazgatóságnak
volt, bár az irányzat itt is barátságosnak mutatkozott.
szóval és Írásban bejelentettük és a
A mai prolongációs nap nem hatot' bénitólag a hosszirányzat előretörésére, mert a piac az eladásra feladott
cégbírósághoz való bejelentéshez hozzá
tételeket igen könnyen vette fel. A prolongáció simán
ment és prolongációs díjért 3—6 százalékot fizettek.
nem járultunk és igy a bejegyzés meg
Zárlatkor a hangulat barátságos, forgalom élénk, irányzat szilárd.
nem történhetett.
Eati magánforgalom. Az este 8 óráig hozzáérkezett jelentések alapján a Magyar-Olasz Bank szegedi
fiókja a következőket jelenti: Az esti magánforgalomban eleinte alacsonyabb árfolyamok voltak, később
azonban javult kurzusokon a kereslet volt
túlsúlyban.
Árfolyamok: Kősaén 27oo, Salgó 643, Rima i45, Mar
ar Hitel 645, Osztrák Hitel 167, Ganz-villamos 25oo,
stermelő 275 ezer korona.

L
14.5
220
9
570
155
98
2100
12.5
143
175
55
40.5

import bükk

TŰZIFA

métermázsánkint 15.000 koronáért kapható.

034

B a c h J e n ő é s T e s t v é r e Szent István-tér 12. Telefon 126
D

C

l

/

H

D

n
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n C Í \ U n U - r \ v J

I KJUlL

D u g o n i c s t é p 12. s z . ,

iparcsarnok.

Napló-házi

7 Telefon: 94.

B ő r k ö t é s t (hozott anuagből) guorian, szépen, lói és olcsón k é s z í t ^

