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Külpolitikai magas iskola
analfabéták számára.
Hála Istennek, megint kaptunk egy kis külpolitikai kioktatást. Ezúttal a tanító munkának
Esztergom volt a színhelye, ahova a helyettes
miniszterelnök tizennyolcadmsgával rándult le
Mátéffy Viktor képviselőnek a beszámolójára.
Különböző korifeusok részéről az esztergomi
választók számára estek bizonyos magyarázatok,
hogy a külföldön végbemenő politikai változásokat miként is kell a jól nevelt magyar választónak értelmezni. Ezek a magyarázatok, ugy
látszik, nagyon fontosak, mert ha meg nem esnének, talán a magyar közönség idehaza levonná a konzekvenciákat, ami enyhén feltételezve, nagyon kellemetlen volna a kurzuspolitikának kormánypárti és kormányon kivül álló
matadoraira.
Ezek a magyarázkodások akkor jöttek különösen divatba, mikor Angliában a választásokon a munkáspárt és a liberálisok többségbe
kerültek az imperialista és nacionalista konzervatív pártfal szemben. Mi, akik nem vagyunk
abban a szerencsés helyzetben, hogy naponta
angol politikusokkal egy tálból együnk cseresznyét, kénytelenek voltunk megtanulni, hogy az
angol munkáspárt tagjai tulajdonképen igen jól
nevelt fiuk, akiknek diadalán a magyar fajvédők
is csak örvendezhetnek. Tökéletesen mások, mint
a mi szociáldemokratáink. Annyira mások, hogy
nem esznek eleven minisztert, sőt közülük eddigelé még egyetlenegyet se internáltak. Legutóbb
pláne az angol miniszterelnök és a munkáspárt
vezére együtt mentek a királyhoz kihallgatásra.
Nem akarunk maliciozusak lenni és éppen
azért nem idézzük, hogy a kurzusorganumok
mit irtak a munkáspártról a választások előtt és
nem kérdezzük, hogy mit irtak volna, ha véletlenül a konzervatív párt marad többségben.
Vájjon nem az lett volna-e akkor az oktatás tenorja, bogy a józan angol választók az államfenntartó konzervatív erőket akarják megtartani
8 mi is kötelesek vagyunk az ő példájukat követni?

Szeged, 1924 január 15, KEDD.
5 pártnak nem tudjuk, mert hétről-hétre változni

12-ik szám.
lás alkalmával sürgősen lisztázni kell. Nem
hihetjük ugyanis, hogy az uj centrumpárt követni akarná a német testvérpárt példáját és
szövetségre akarna lépni a szocáldemokratákka\ akikről az esztergomi kirándulás résztvevői
egytől-egyig igen kedvezőtlenül nyilatkoztak.
Egyúttal azonban a német centrumot meg kell
védeni az olyan gyanúsítások ellen, hogy olyan
elemekkel áll szövetségben, mint a mi szociáldemokratáink. Várjuk a sürgős magyaráratot,
hogy Vass József helyetles miniszterelnök ur
németországi testvérpártja a szociáldemokratákkal tart ugyan fenn fegyverbarátságot, de hát
— méltóztatik tudni — a német szociáldemokrácia, az angol liberalizmus, a norvég radikálizmus, az uj geuneai októbrizmus, a kinai fajvédelem és a hottentotta kurzus egészen más,
mint a miénk, stb. stb. stb.

szokott — magát röviden és velősen centrumpártnak nevezte. Centrumpárt ? A név valahogyan ismerős a német politikából. Nem vagyunk azonban egészen tisztában vele, hogy a
német cenirumpárti tanulságokat miként kell a
mi átkozottul zavaros magyar viszonyainkra
applikálni. Mi ugy tudjuk ugyanis, hogy a német cenfrumpárt kereszlény alapon áll ugyan,
de a legteljesebb mértékben demokrata, az általános és titkos választójogot az alkotmányosság alapvető elvének tekinti, egyébként pedig
— bocsánatot kérünk érte, bár nem tehetünk
róla — ezidCszerint szövetségben áll a német
szociáldemokrata párttal. Vezérét, Erzbergert
annak idején azért gyilkolták meg, mert útjában állóit a junkereknek, horogkereszteseknek
és az internacionalista nacionalistáknak.
Vészes zavar van a fogalmak körül, melyet
a legközelebbi kioktató jellegű vidéki kirándu-

Ez a külpolitikai magas
stb. stb. stb. számára.
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Párisból jelentik: A kisántánt „ nagylelkűen"
pl. azokat, amelyeket a román megszállás okozta
hozzájárult ahhoz, hogy az ántánt megengedi károkért támaszt. A kisántánt javaslatot terjesat
Magyarországnak a külföldi kölcsön felvételét, elő, hogy Magyarország a kölcsönnek egy részét
ha Magyarország
na
i»icgjrcuujoioS
elejti
cicju a személyes
t«iuci)cs
igenycnei,
igényeket, • jóvátételi
jvvaieieu jizetésekre
jizetese/cre veszt
veszi fel.
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Az olasz-jugoszláv s z e r z ő d é s .
Belgrádból jelentik: A külügyi konferencia
befejezése után a belgrádi sajtó csak félénken
és tapogatózva szólott Jiozzá az olasz-jugoszláv
megegyezéshez. Ma reggel azonban már különállóan irnak. A be'grádi lapok ugy irnak, hogy
a délszláv királyság és Olaszország között katonai szövetség jött létre. A szövetségi szerződés még nincs aláírva, Nincsics szerb külügyminiszter nemsokára Rómába, vagy más olasz
városba fog utazni, ahol találkozni fognak a
szövetségesek egymással, ahol a szerződést
ünnepélyes formák közölt fogják megpecsételni.
Az olasz-jugoszláv szerződés a kövekező pontokat állapította meg: 1. Olaszország kötelezi
magát, hogy a rapallói szerződés következő I

és az SHS királyság kereskedelmi szerződést köt.
A kisántánt konferenciája egyébként szombaton érdemben,véget ért. Benes
cseh külügyminiszter még aznap este Londonba utazott.
Szombaton este és vasárnap délelőtt hosszabb
tanácskozás volt a szerb kormány és Duca
román külügyminiszter között, amelynek tárgya
a határkiigazitások voltak Románia és Jugoszlávia között.
A Daily
News diplomáciai körökben jól értesült munkatársa megerősíti azt a néhány nap
elölt szárnyra kelt hirt, amely szerint
Benes
cseh külügyminiszter legközelebb Ramsay
Macdonalddal meg fogja vitatni a francia-cseh-

Közben elhangzott egy felköszönlö. A felkö- ppnl ait teljesíti; Az S H S királyság teljes szahad S l ^ t o r t T ^ ^ ^ , •
A l
ola
«'Í»goszláv
szöntői Bethlen István miniszterelnök mondotta íágot enged Olaszországnak f l i u m e á u a t I s z e S s m á f a n n l ^ L
ylra
é , I m
ratifikál!. ™ „
áll. csSpán a
Branting svéd szocialista vezérre és megkö- J megszervezésében. 2. Jugoszlávia 50 í ™ K
"
<*
szönte neki a magyar ügy támogatását. Azese- * ad a f i u m e i k i k o l a használatára, ^ofaszország |
ten nagyon csodálkoztunk, mert addig Brantingot közönséges zsidóbérencnek ismertük, akiről
közludomásu volt még az is, hogy az ántántországok szabadkőművesei vásárolták meg. Megvesztegetéséhez valószínűleg az izsáki és orgoványi zsidók is tenger aranyat adtak össze,
X
S
S
" l
azért kelleti rajtuk a hazafias felháborodás méltó n n t e « g e k nteg nent engedet, ü e T e i Ö T k ^ á n ^ M
haragját kitölteni. Sajnos, hogy csak elkésve, a
nii n >
m m mi
miniszterelnök felköszöntője után tudtuk meg,
hogy mindezek a föltevések teljesen alaptalanok.
,ván
ie
Branting igen derék, müveit ur, aki szociáldeá
mokrata ugyan, de hát — méltóztatik (udni —
bombamerénylet között csupán személyi kapa svéd szociáldemokrácia egészen más, mint a déielőlt Rakovszky
Iván b e l ü g y i i n í z S . T csolatról van szó, konkrét adat nem merült Jel
miénk stb. slb. stb.
tekezlet volt, amelyen részfvett Nádossv
orszá
arra, hogy a brigád, mint ilyen és a merénylők
Fel kell tételeznünk az idézett és más hasonló gos főkapitány, Hetényi
Imre főkapiiánvhelvet- között összeesküvés
lett volna. 2. Azok a fankioktatások után, hogy ha a mi liberálisaink, les, Diószeghy
tasztikus tervezetek, amelyek a kormány megJános miniszteri osztá'ytanácsos
radikálisaink és szociáldemokratáink nem Ma- Az értekezleten megtárgyalták a csongrádi me- buktatásáról szóltak, csupán
az alsóbb és tagyarországon volnának, hanem például Töröknéposztály
tervezkedésének terénylet, az Alföldi Brigád d g y é t és az e £ e l pasztalatlanabb
országban, ahol Kemal pssa a legradikálisabb kapcsolatos ügyeket. Különösen szó esett Hü int
kinthetők.
3. Az Alföldi Brigád még annakidemódon igyekszik évszázadok konzervatív hagyo- Iván legutóbbi kihallgatásáról, amelynek foiía- jén, 1920 ik évben az illetékes funkcionáriusok
mányait megdönteni, akkor más véleménye
tudomásával szervezkedett meg és az „EME"
mán Hetényi kijelentelfe, hogy Héjjas
Iván levolna róluk is a kurzussajtónak. Ez esetben
nemzetvédelmi osztályának egyik alakulatát kétartóztatásáról
szó sem lehet és bejelentette
pezte
a rendőrség és csendőrség szervezetlenmég az is megeshetnék, hogy Vass helyettes
hogy a veszélyes elemek ellen, akik a rendbonsége folytán, hogy a polgárságot az esetleges
miniszterelnök ur, aki ujabban szakértő lett az
tásban résztvettek, közigazgatási
uton az inter
októberi forradalom kérdéseiben, egyenesen könálásl eljárást meg fogják indítani.
A követ- veszedelmek ellen megóvja. Az EME nemzetvédelmi osztályát és az Alföldi Brigádot a belvetendő példának állítaná őket oda. nem pedig
kező hivatalos jelentést adták k i :
ügyminitzter 1923 év október havában feloszkeresztes-hadjáratot hirdetne ellenük az uj ma, A fővárosi és vidéki lapokban megjeleni tudó
latta, de a feloszlató belügyminiszteri rende etgyar cenfrumpárt nevében.
sitésok, amelyek a csongrádi bcmbámerénvletfel
<el szemben Csongrádon és Szentesen az EME
kapcsolatosan és a hivatalos jelenléssel ellen
Az esztergomi gyűlésnek ugyanis az a politikét nemzetvédelmi osztálya mint „Jobarátok
ke;ő megállapítást adtak a közönséc elé ki"
kai pikantériája, hogy az a kormányt támogató
Köre" fejtet' ki működést. A m kir. kormány
eft i» I\l/lt ltj'tl* ni
EltJJII, IU
5/ • 1. —
o " *János
— általteljesi-el
— »vij«.n VII
i l lll Ali. nul IIJUI1J
Jelenti,
hegy:
Diószeghy
párt, melyhez a helyettes miniszterelnök is tarizs£álat
idafai
szerint
az
Aifö'di
Brigád
és
a
I
nem
tett
intérkedést
abban
az iránjban, hogy
tozik, — sajnos, a jelenlegi hivatalos nevét a
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SZEGED
az ÉME nemzetvédelmi osztálya vagy egyéb
alakulata burkolt formában se állhasson fenn,
de a kormány az efféle alakulatok ellen is
őrizni fogja az ország rendjét és amennyiben .

megállapítaná a szabálytalanságot, a szükséges
intézkedést megteszi. Ami pedig az Alföldi
Brigádot illeti, azt ujabb vizsgálat
utján
fogja

likvidálni."

Hogyan lehetne megakadályozni a bankok bukását?
{A Szeged tudósítójától.)
A Kroó-bank és a
Forgalmi Bank lezárásának a hirére, mint
ilyenkor történni szokott, természetszerűleg olyan
hirek is terjedtek ei, hogy más kisebb intézeteknél is fizetési zavarok állanak elő. Ebben az
ügyben többfelé érdeklődtünk és különösen azt
a kérdést vetettük fel, hogy szükséges és
lehetséges-e, hogy valamilyen formában intézkedések történjenek a szegedi piac megnyugtatására.
Dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár kérdésünkre a következő választ adta:
— Az ilyen eseteknek mindig az a sajnálatos
következésük, hogy a közönséget elriasztják a
komoly pénzintézetektől is és különösen a gaz*
dákat arra késztetik, hogy a ládafiában és a
szalmazsákban rejtsék el a pénzüket. Pedig
Szegeden vannak intézetek, amelyeknek bonitása
és helyes üzletvitele minden kétségen felül
áll. Ezt a Pénzintézeti Központ által megejtett
vizsgálat is teljes mértékben igazolta. Magam
részéről leghelyesebbnek tartanám, ha a többi
intézetek, különösen az egy-két éven belül

alakultak, önként kérnék a Pénzintézeti
Központ
vizsgálatát
és ezt a kérelmüket, valamint a
vizsgálat eredményét a nyilvánosság tudomására
hoznák. Véleményem szerint a megnyugtatást
ez az eljárás szolgálná legjobban és egyúttal
erkölcsi és anyagi hasznukra volna maguknak
az egyes intézeteknek is.
Fischof Qyula, a Magyar-Olasz
Bank szegedi
intézetének igazgatója ezeket mondotta:
— Szeged városában a legutóbbi hónapokban
bekövetkezett bankalapítási láznak aggasztó
következményei a szakemberek előtt nem állották
be meglepetésszerűen. Az okokat kutatni, vagy
magyarázni moat felesleíes, mert a város széles
rétegében a kisbankoknál érdekelt ügyfelek
szempontjából nagyobb fontossággal bír az,
hogy milyen gyors megoldással lehame az
esetleges további bukásokat megakadályozni.
Erre a következő megoldást találnám keresztül*
vi tetőnek:

közönségének tájékozódni
afelől, hogy
melyek
azok a bankok és bankári üzletek, amelyek a
polgármester
ur Jelhivása dacára a revíziót nem
kívánják
és minthogy a Pénzintézeti Központ
vezetősége a polgármester ur felhívására ez
esetben nyomban leküldené revizorait, egy héten
belül a polgármester ur kezében volna a Pénzintézeti Központ jelentése arra vonatkozólag,
hogy vájjon a szóbanforgó bankok vagyoni
állapota és ügyvezetése nem esik-e kifogás alá.
Ezt az egyetlen radikális módot találnám alkalmasnak a szegedi piac számos érdekeltjeinek
gyors megnyugtatására.
— Egyébként szakkörökben már régen nagyon
aggályosnak tartották azt a lehetetlen helyzetet,
hogy mig bármily kii összegű betétek elfogadására is csak a Pénzintézeti Központ tagjai
sorába tartozó intézetek voltak feljogosítva, addig
cimén
milliókra, sokszázH kosztpénzbetét"
millióra menő összegek kerülhettek szakszerű
ellenőrzés, sőt sokszor szakszerű vezetés nélkül
működő egyének keiébe.

— A kirobbanó hossznak
semmi
köze az
egyes bankok bonitásához, amint egy bessz sem
okozhatott bajt olyan
bankoknál,
ahol
lelkiismeretesen továbbítják és eszközölik a kosztpinzek
kihelyezését.
Telbisz Oyörgy, a Szegedi Kézmüvesbank

igazgatója kérdésünkre a következőket mondotta:
— Véleményem szerint a kormánynak kellene
intézkedni, hogy ne mindenki kapjon engedélyt
bankalapításra. A bankalapítási jogot is éppen
ugy szakértelemhez és szakképzettséghez kellene kötni, mint minden más iparágat. Amint
egy cipész sem kapiat szakismeret nélkül iparjogot, ugy bankalapításhoz is szakismeret szükséges. Csupán a kormány tudja megakadályozni,
hogy egyesek, akiknek alig van, vagy egyáltalán nincs szakképíeMségak, a bank leple alatt
foglalkozzék mindenféle banküzlettel. Különben
Pécsett ugyanilyen szimptomák mellett történtek egyes bankbukások, mint most legutóbb
Szegeden.
— Nem tartom valószínűnek, hogy a legutolsó
— A polgármester
ur a város
közönségének, fizetésképtelenségek magukkai rántsanak ujabb
illetve egyes tájékozatlan
és érdekelt
rétegeinek bankokat, mivel a szakértelemmel vezetett banképviseletében felhívást intézhetne az 1918. év kok föl vannak vértezve a közönség megrohaóta alakult bankokhoz és bankári üzletek tulaj- nására. Ahoi szolidan dolgoznak, ott katasztrófa
donosaihoz, hogy 24 órán belül kérjék — az ő nem következhetik be.
— Nem tartom lehetetlennek, hogy egy naközbenjöttével
— a Pénzintézeti Központ
azongyobb
arányú hossz — kétszáz, háromszáz
nali revízióját.
Kétségtelen, hogy azoknak a
százalékos
— ne tudna segíteni egyes kisebb
bankoknak veze ői és azok a bankárok, akiknek
nincs mit tarianiok az ilyen revíziótól, ennek a nehézségekkel küzdő bankokon. A hossznál a
felhívásnak szivesen fognak eleget tenni. Két- i bank saját papírjának árfolyamai emelkednének
három napon belül módjában
állana
a város \ és igy a kosztpénzeket ki tudná fizetni a bank.
I ^ M W M M M M W M M M M M M M M M I

M e g k e z d t é k a z Ulain-pör t á r g y a l á s á t .
(A Szeged

budapesti tudósítójától.)
A budapesti törvényszéken Langer Jenő kúriai biró vezetésével hé főn kezdiék meg dr. Ulaln Ferenc
ügyvéd, Bobula Titusz és dr. Szemere
Béla
kórházi főorvos bűrpörének tárgyalását, akiket
az ügyészség lázadásra
Irányuló szövetség bűntettével vádolt. Uliin és két társa a vád szerint
Hitler
bajor föikeiővezérrel és
Ludendorjfal
akart szövetkezni.
Ulaln védője a kihallgatás előtt közérdekből,
államérdekből védence vallomásának egy részére
zárt tárgyalást kér. Ezt a biróság el is rendeli,
amikor arra kerül a sor, hogy Umin bajoror-

szági utazásinak.
Hitlerrel és Ludendorffal
való
érintkezésbe lépésének részleteit mondja el.
A nyilvános tárgyaláson Ulain kijelentette,
hogy nem érzi magát bűnösnek. Bobula kérte
őt, keresse fel lakásán, ahol bemutatta neki
DMímel Frigyest, egy bajor embert, mint a
német nemzeti szövetség kiküldőiét, aki politikai
östzekölletések megszerzése céljából tartózkodik

Magyarországon. Mindjárt
szóbakerült
bizonyos
integritási akció támogatása.
Jelenvolt dr. Szemere Béla kórházi főorvos is. akit Ulain, mint
mondja, azelőtt nem ismert. Döhmel írásokkal
igazolta magát, amelyeken Ludendorff emberei
voltak aláírva. Döhmel azlán elbeszélte, bogy a
németek a csehek és franci 4k betörésétől larfanak és ezért szeretnék Magyarország
segít-

ségét, amelyet azzal nyújtana,
ha Csehországot
déli határán
megtámadná.
Romániáról és Jugoszláviáról, Ulain valomása szerint, nem volt
szó. Ellenben szó esett gazdasági kérdésekről.
Döhmel aztán megígérte, hogy kurír uljáti kieszközii Ulainnak Hitlerrel és Ludendorffal való
találkozását. Amikor november 5-én isméi találkozott Döhmellel — mondotta Ulain —, akkor
Döhmel már levelet mutatott, amely szerint Ulaint
7-én este Hitler és Ludendorff már hajlandók
Münchenbe fogadni. Döhmel kél példánybm
szerződést muiaiott ekkor, hogy azt U ain, Bobula, Szemere írják alá. (Ebben a szerződésszó volt arról, hogy a bajorok tizenégyezer
főnyi tüzérséget, fegyvereket adnak segítségül
a csehek ellen, később a segítséget huszonnyolcezer főre emelnék.) A szerződés egyik pél-

dányát

hosszabb

vita után

Ulain

is, Bobula

is,

Szemere is alairták.
Mikor azonban a második
példányt terjesztették elé, — mondotta vallomásáüan Uiain Ferenc — akkor gondolkozni

kezdett, hogy a
alá ilyen fontos

magyar
állam nevében írjon
szerződést
és aláírja vele eg*

amerikai polgár (Bobula) meg egy orvos. 0
csak komp omittálni fogja magát, ha ezekkel
az aláírókkal együtt szerepel. Ezért a misik
példányt nem irta alá, sőt mind a két pé danyt
magához vetle, az aláirottat
megsemmisítette
s

az aláiratlant

akarta magával

kivinni

Münchenbe,

hogy megtudja,

mit akar

valiaképen
Döhmel.
kormánybuktatáskatonai
alakulatok-

További vallomásában Ulain

ról, fölhasználandó
magyar
ról nem akar
tudni.
Bobula Titusz kihallgatása következett ezután.

Nem éréi magát bűnösnek, Szemerét régen
ismeri. Nála talá kozott Döhmelle', aki elmondotta, hogy Hitler küldte Magyarországra a
bajor-magyar együttműködés megteremtésének
előkészítésére. A cél az integri ás és a határm?gállapitási kérdjek rendezése. A törökökkel,
a bolgárokkal, a horvátokkal, az olaszokkal és
a l lengyelekkel kerestek összeköttetést, hogy
alkalomadtán megkezdtiessék a munkát.
Az elnöknek arra a kérdésére, hogy fegyveresen akarták-e elérni céljukat, Bobula kijelenti,
hogy csak zári tárgyaláson hajlandó vallani.
Hosszabb tanácskozás után az elnök elrendelte ugy a vádlottak, mint Döhmel Frigyes
kihallgatására a zárt tárgyalást.

Balassa Ármin dr. mint védö.
Egy pálmaág sírjára.
Azt mondják, hogy az ember belső értékének az
az igazi mértéke, hogy amikor meghal, mennyi
szeretetet hagy maga után. Balassa Ármind dr.
ezzel a mértékkel mérve is méltán sorozható a
legkiválóbbak közé, hisz szive, amely megölője
lett, szeretettel volt telve s bőven árasztotta azt
másokra is. Szerette családját, szerette embertársait, szerette hazáját és vallását, szerette hivatását és az irodalmat, szeretett minden szépet és
nemest s szerette mindenekfelett az igazságot önmagáért az igazságért.
S ha mint jogász és mint védő messze kimagaslott Kor- és kartársai közül, azt nemcsak kiváló képességei és képzettsége okozták, hanem
ezeken felül még az is, hogy e téren is a legmagasabb célokat tűzte ki maga elé.
Talán nem is annyira a földi, úgynevezett törvényes igazságért küzdött, mint inkább azért az
eszményi igazságért, amelynek klasszikus felfogás szerint nem justicia, hanem Astraea istenasszony volt a megszemélyesítője, aki Ovidius
szerint a vaskorszak kezdetén, amikor az emberi
gonoszságok elhatalmasodtak, örökre eltávozott a
földi világból.
Az igazságnak ez a transcendentális felfogása a
. magyarázata annak, hogy mint védő a Icgkétségbeesettebbnek látszó bünperekben is kifogyhatatlan
volt a védence mellett szóló érvekben s csüggedetlenül ostromolta a vád sokszor megvihatatlannak tetsző erősségeit, jól tudván, hogy ezek is
csak a véges emberi ész csinálmányai, amelyek felett elérhetetlen magasságban lebeg az isteni örök
igaaság.
Védői szárnyalása néha oly magas röptű volt,
mintha Prométheuszként csakugyan az égből akart
volna lehozni egy szikrát, hogy megvilágítsa vele
ügye igazságát.
Ezért volt lelkileg felemelő s a figyelmet lebilincselő az ő ékesszólása, bár amellett a gyakorlat
szempontjából is mestermü volt mindég védelme.
Ha egyszer egy ügyet elvállalt, tudása gazdag
tárházából teljes fegyerzettel szállott síkra védence
érdekében s védői feladatába ugy elmélyedt, hogy
az ügynek s az iratoknak legkisebb részlete sem
kerülte el figyelmét. Bámulatos törvényismerete,
csodás emlékezőtehetsége és mesteri logikája segítségével érvet érv mellé sorakoztatva, lépésrőllépésre védte a maga álláspontját s támadta az
ellenfél pozícióit. Ilyen taktika mellett nem csoda,
hogy oly gyakran koronázta siker a forumon megvívott harcaiban.
A szó szoros értelmében klasszikus büntető jogász volt; aki a magyar büntetőtörvénykönyv megalkotójának, Csemeginek a szellemében kereste az
igazságot, mindig szem előtt tartván, hogy a büntetőjog nemcsak a köz- és államérdek megóvására, hanem egyszermind az állampolgári szabadságjogok védelmére is szolgál, tehát mindig a
közérdek és a jogos magánérdek határmesgyéjén
mozog.
Állampolgári szabadsag a jogrend oltalma alatt:
ez volt az ő vezérelve. S ha ezt értjük szabadelvüség alatt, akkor ő szabadelvű volt a szónak
klasszikus értelmében.
Mint védő az elvek és az önérzet bátorságával
küzdött, de a fórum méltóságát mindig tiszteletben
tartotta, a személyeskedést kerülte s előljárt a biróság és a tekintélyek iránti tiszteletben.
Kora halála nagy veszteség Szeged város közéletében s a kultura és irodalom terén, de még
inkább az igazságszolgáltatás csarnokaiban, amelyeknek disze és kiválósága volt, mint gyámola,
szószólója és patrónusa az elesetteknek s mint
harcos védője a jognak és igazságnak.
„Vir optimus" volt minden téren, kit méltán sirat minden tisztelője s az igazságnak minden barátja.
Adjon az Isten Szeged városának és a magyar
hazának sok olyan férfiút, mint aminő Balassa
Veridicus.
Ármin dr. volt!
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Dr. Balassa H
(A Szeged tudósitójától.)
Vasárnap helyezték
örök nyugalomra dr. Balassa
Ármint. A nagy
részvét, amely halála fölölt a város batárain
messze tul is megnyilvánult, igazolja a szegediek biztos hitét az elhunyt egyéniségének kiválóságáról. Sokoldalú, fölényes, kiművelt szellem volt az övé, ha érvényesülésében nem jutott is arra a polcra, amely megillette volna. Azt
az imponáló nagy értelmet, amelynek magának
is csak az ész imponált, azt a robusztus tehetséget, amely a talentumot mindenek fölött becsülte, mi szegediek valóban nem értékeljük tul, ha most elhunyta után fájdalmas
szívből magasztaljuk. Sokan voltak rajongó
magasztalói, mig élt, de viszont voltak ellenségei is. Ez bizonyítja éppen, hogy a maga
határozott egyéniségében mennyire egész ember
volt. Hogy megvált tőlünk egy nagy munkában,
küzdelmekben, eredményekben gazdag élet után,
tisztelettel, nagy veszteség fölött érzett fájdalommal hajol meg minden szegedi ember az emléke
elölt. A vasárnapi temetésen sokan gyűltek
össze a zsidó templom udvarán, hogy Balassa
Árminnak, a legjelesebb magyar ügyvédek
egyikének, a kitűnő publicistának, írónak a
végső tisztességet megadják. Oyászbeszédek
méltatták érdemeit, forró részvétkönnyek igaz
emberségét.
Három óra. A levegő ködös, szomorú, mintha
november osonl volna a földre. A zsidó templom
körül fekete fogatok, fekelerutiáa, szomorú arcú
emberek, vörösre sírt szemű asszonyok: rokonok,
barátok, ismerősök százai. És a templom elölt,
a fekete lepellel leborított koporsó. Dr. Balassa
Ármin koporsója . . .
A járókelők, az utca vasárnapi ráérős közönsége, némává döbben a nagy koporsó előtt.
— Balassa Ármint (emelik.
A koporsó mellől, a szomorú csendességbe,
asszonyok zokogása csuklik fel.
A gyászolók, a siratók fekete gyűrűje összesűrűsödik a koporsó körül. Oit volt dr. Szalay
József kerületi főkapitány, d r . Somogyi
Szilveszter polgármester, dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsos, dr. Tóth
Imre, a Katolikus Kör
elnöke, dr. Széli Gyula vezetéséve! az ügyvédi
kamara, dr. Preiogg József, a városi főgimnázium
l ^ g a t ó j a , Sz. Szigethy Vilmos a szegedi újságírók élén és méff nagyon sokan a város társadalmának minden rétegéből.
A ködös levegő szomorúan rezdül meg a
fölzengő gyászdaloktól.
Azlán dr. Lőw Immánuel beszélt. Szavai
szeliden, simogatóan szálltak el a halott fölött
éi vigasztalást próbáltak belopni a könnyezők
vigasztalhatatlan szivébe. Ezeket mondotta:
A főrabbi beszéde.
Hét áldásban részeltették a pátriárkák utódaikat. Hét áldás kisérte a te pályádat is, elköltözött testvérünk.
I. Az áldások elseje: a szülői szeretet, amely a
sok közül egyetlennek megmaradt elsőszülöttet
magához ölelte és pályád emelkedtével szülői
büszkeséggé vált. És véle a családi boldogság,
amely otthonodat megtölté s melengetett akkor
is, ha a közélet harcosát nem kimélte a bántó
támadás.
II. Az áldások másodika: Kivételes tehetséged, szorgalmad, munkabírásod, olvasottakra,
végzettekre, tények keltjeire visszaemlékező készséged, sokoldalú ismereteid, széleskörű olvasottságod meglepő kincse. Ami a világ mestermüveiböl meghonosult nyelvünkön, dszité a
honi írásokkal együtt gazdag könyvespolcodat
és dus kincsü lelkedet.
III. Az áldások harmadika: alakitó, iró tehetséged, bőerü képzelő erőd, finomult irodalmi
érzéked, müveid ragyogó emberábrázolása, népies elevensége, eleven szineződése, a népnyelv
friss vadhajtásai, el nem nyűtt, őser^jü szólásai.
Több négy éviizedénél, hogy első müved szinre
került s tavaly hallottad szülőhelyeden újra,
jubiláló ünnepségen, a Parasztszivek cselekvő
párbeszédeit.
IV. Az áldások negyedike: a közélet megértése. Volt idő, mikor számottevő tényező voltál közéletünkben, útmutatónk a közéleti tisztességben. Hírlapíró tollad is a közélet szolgálatába szegődölt, másfél évtizedes izgalmas
szerkesztői vesződésben áldozva szellemi munkásságot, anyagi erőt.
.
V. Az ötödik áldás: hivatottságod hivatásodra. !

in t e m e t é s e .
Nem foglalkozásod, kenyéradód volt néked,
hanem előkelő, nemes, uri hivatásod az ügyvédség. Az igazság ájtatos tiszteletére építetted
az igazság oltárát. Az igazság keresésének hatékony tényezője voltál önnön megbízóiddal s
a vádoló hatalommal szemben.
És volt egy hatalmas védőmüved, amely
előtt a hatalom tárgyalás nélkül meghátrált s
amelyet mély megindulással méltányolt, akiért
tagoló elemzéssel és vádölő éllel síkra szállottál. Méltán nevezeit ma kamarád a kar díszének és büszkeségének!
VI. Az áldások hatodika: szónoki őstalentumod. Széles elméleii alapon, tárgyilagos ismeretkörön köszörülted itélőképessegedet és az
elfogulatlan mérlegelés biztonságával igazi kerek,
tagolt szónoklatba abroncsoztad be tárgyaidat.
Előadásodnak varázsa, vitatkozásod éle országos szintereken is feltűnést keltett, kiemelt a
legelőbbkelő versenytársak sorából is.
VII. És az áldások utolsója: lágy, fogékony
kedélyed, dalban megnyilaikozó lelked, a művészet feledtető, gyönyörű játékának élvezete,
elmés élceken szórakozó szellemed, önértékedet
érző, önbizalmas, boldogító luda'.od. N e « mosolyogtál a hírnéven: jólesett a közelismerés,
amelyen felismerted, hogy egyéniséged mély
barázdát szántott városodnak, hitfeleidnek talaján.
Idehoztunk, hitfeleid, hogy hitünk hü fiát a
szentély előtt bucsuztassuk, hegy halandó voltodból hazatérő lelkedet itt kisérjük buzgó
imádsággal. Amen.
*
Dr. Széli Gyula búcsúztatója.
Dr. Széli Gyula búcsúztatta ezután el a szegedi ügyvédi kamara nevében dr. Balassa Ármint.
Az ügyvédről beszélt, az emberek igazságának,
jogának hü védelmezőjéről, aki hivatásszerű
kötelességet látott mesterségében és ügyvédtársai
előtt sokáig emlékezetes marad az az állandóan
hangoztatott álláspontja, amely szerint a védőügyvéd működésére csak bénitólag hathat a
védelem megfizetése. A jogok védelme legyen
hivatás, kötelesség, nem pedig anyagi hasznot
hajtó mesterség. Dr. Balassa Ármin kiváló
ügyvéd, kiváló jogáBZ és kiváló kriminálista volt.

Halála súlyos és nehezen pótolható veszteséget
jelent a szegedi jogásztársadalomban.
Juhász Gyula beszéde.
A Dugonics-Társaság
nevében Juhász
Gyula
font emlékkoszorut a halott tagtárs koporsója köré.
— Pósa Lajos és Dankó Pista társa, a Parasztszivek
költője, a Dugonics-Társaság
nevében,
amelynek családi és baráti meghittségébe vonultál a mai közélet tövisei elől, fogadd meghatott szivünk .búcsúját, vezérünk, atyai barátunk, Balassa Ármin I És fogadd utolsó üdvöz-

le ét ai Otthon-mk

és a Magyarországi

Ujságirók

Egyesületének,
amelynek disze voltál. Fáradt
testedet átadjuk az áldott szögedi rögnek, amelynek rajongó szerelmesévé szegődtél életedben,
de bucsurjj fájdalmát enyhíti az a felemelő
tudat, hogy nem egészen távozol, mert szellemed tiszta heve és fénye, amely a Dugonics
Andrások és Tömörkények szellemével rokon,
itt marad melegíteni a magyar télben és világítani a magyar éjszakában 1
— Te a legmagyarabb és legnemzetibb irodalmi
műfaj, a népszínmű érdemes és sikeres munkálója voltál, aki az ország első szinpadán is
diadallal hirdetted a népies igét és mi, bajtársaid és kartársaid a tollban és betűben, megígérjük itt, a búcsúzónál, hogy a te rajongó
és tiszta magyar lelked eszményeit tovább fogjuk ajnározni. A te kedves költöd szavaival
engedünk végső utadra, a magyar föld ölébe:
A lélek él, találkozunk I
A Szegedi Újságírók Egyesülete nevében
Wenner Sándor, a Szegedi Friss Újság szerkesztője mondott búcsúztató beszédet Balassa
Ármin koporsója fölött. A szegedi ujságirók
nesztorukat éa egyesületük díszelnökét vesztették
el benne.
Ezután feltették a fekete koporsót a halálhajóra, amely lassan, szomorúan indult el az
utolsó stáció — a temető felé. A halálhajó után
lehajtott fejjel, könnyes szemmel mentek az élők.
Kinn a temetőben, a frissen ásott simái
Klenovics
György, a szegedi szinház művésze
tartott meghatott hangú beszédet. A magyar
szinészek emlékező szeretetét tolmácsolta a
magyar színészet elhunyt, odaadó barátjának.
Azután megcsendültek a kapák, a fagyos
göröngyök huhogva hullottak a mélybe.
Dr. Balassa Ármin nincsen többé.

„A Habsburgok büntetőjogi védelme megszűnt."
(A Szeged tudósitójától.)
A szegedi törvényszék Wild-tanácsa hétfőn délelőtt igen érdekes
és jogászi körökbsn méltán feltűnést kellett
bünügy főtárgyalását tartoíta iiieg.
Kardos
István — Kardos Noé nemzetcyülési képviselő
fia — volt a vádlott, aki 1922 április 2-án
éjjel a battonyai kaszinóban egy nagyobb társasággal kártvázott. Ez alkalommal egy újság
rendkívüli kiadását hozták be a kaszinóba,
amt:!y jelentette, hogy IV. Károly Madeirán
áprili3 elsején meghalt. Kardos
István ekkor
fölugrott a asztaltól és hangosan kiáltotta:

— Éljen!

Éljen!

Megdöglött

a

király!

Ezért az-kijelentésért az ügyészség a királyi
ház tagja ellen elkövetett sértés vétsége miatt
vádat emelt és ebben az ügyben tartotta
meg a főtárgyalás! a szegedi törvényszék Wild-

Sándor. U^y látta, hogy ittas volt a vádlott,
de azért kártyázott. Makaót
is játszottak. Majd
kijelenti, hogy a vádlott már a román megszállás alatt sem viselkedett ugy, ahogy egy
magyar emberhez illik.

Lackó Lajos, a kaszinó föpincérje is jelen
volt az esetnél. Azt vallja, hogy Kardos nem
tudta, hogy mit csinál.
A biróság ezután kihallgatja Kertész
Béla,
Maurer
Ferenc, Juracsek
Istvánné tanukat, akik
lényegtelen vallomásokat tesznek.
Dr. Kalmár
Szilveszter ügyész ezután különböző aktákat terjeszt a biróság elé, amelyek a
vádlott előéletére vonatkoznak. Kéri az iratok
felolvasásit.

A biróság hosszas tanácskozás után mellőzi
az iratok felolvasását, mivel a váddal ezek
tanácsa.
nem hozhatók kapcsolatba. Dr. Kalmár
SzilA személyi adatok fölvételekor kitűnik, hogy veszter ügyész tartolta meg ezután nagy koncepKardos István 25 éves, gazdasági gyakornok, ciójú vádbeszédét.
ppvszer volt büntetve — ablakbetörésért. Az
— Az utolsó éveknek — mondotta — egyetelnök ezu'án ismerteti a vádat, majd
Kardos len olyan szánalomra méltó embere sincs, mint
kiielenti h ó g j nem érzi magát bűnösnek, a amilyen IV. Károly apostoli király volt, aki
S í é . 'elkövetésekor olyan
ittas állapotban egész életében az igazságért és a békéért szálvolí, hogy nem tudta, mit cselekszik. Fölmen- lott sikra. Igaz ember volt egész uralkodása
alatt, mégis száműzték öt Madeira-szigetére és
té8
F7«íá'n
Kacsok
Dénes hadnagyot hallgatják amikor számüzötten és elhagyottan meghalt
Uleien volt az emlékezetes éjszakán a magányosan, aktcor egy kaszinóban ennek a
. '
AH N Részletesen elmondja a történteket, halálnak örül valaki és nemcsak örül, hanem
ífSin^ hogy
a vldlott ittas volt, de azért olyan kifejezéseket használ, amelyeket én erről
í í í , í t » -_ és nyert. Amikor a rendkívüli ki- J a helyről meg nem ismételhetek.
H i J mnoérkezett és K a r d o s megtette a sértő 1
Ezután fölemlíti, hogy a vádlott nem volt
a d á s megérfcezeri »
k e letkezett k ö z ö t t ü k ,
olyan
ittas, hogy ne tudta volna, mit cselekszik.
k.feiezésthangoa^va
^
,
Majd igy folytatja beszédét:
— Amikor a vádiolt a sértő kifejezést megS ! t g y Ö - S n ó P tagjai meg is verték az
tette, IV. Károly már meghalt, de a kitétel
Í,t8
D ' KMá°rton
József védő megkérdezi ezután, meggyalázó a halottra is. Ezért emeltem ellene
vádat. Kérem, hogy a biróság ítéleténél vegye
hogy
?
ond a a tanu
figyelembe a sértés durvaságát.
— Az 1921. évi 47. t.-c. megfosztja ujyan
T z i ^ v i József őrmester tesz ezulán terhelő a Habsburgokat a tróntól, de IV. Károly megvallomást! maid a következő tanú
Oyaraki

SL23$Sí - " Í

«
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SZEOED
koronázott királyunk volt, tényleges király volt
egészen a haláláig. Azért IV. Károlyt megilleti
a királyokat megillető védelem. ítéletet kérek.
Dr. Márton
József tartotta meg ezután védőbeszédét.
— Tisztelettel viseltetem a király őfelsége
személyével szemben, nyugalmat kérek neki az
égtől és kérem Károly király szellemét, hogy
bocsásson meg, amiért a durva sértéssel vádolt
vádlottat védelmezem. Védettem megtette az
inkriminált kifejezést, védem mégis őt és nem
a bűnért, de a törvénytelen
vád ellen.
Ezután azt fejtegeti, hogy a vádlott áríailan,
mivel az 1921. évi 47. t.cikk 2-ik szakasza
a pragmatika szankciót hatályon kivül helyezte.
A (örvényhozás detronizálta IV, Károlyt.
— Királyság vagyunk, de nincs királyunk, nincs
királyi házunk. Addig nincs király, mig — a
törvény szerint — nem választunk. Ha ez a
törvény áll, akkor nem lehet Kardos ellen azon
a cimen vádat emelni.
— Ha a törvényszék mégis ugy határozna,
hogy van királyi házunk, akkor is fölmentést
kér, mert Károly, akkor már meghalt, amikora
sértés megtörtént. Ekkor már nem volt tagja a
királyi háznak. Egy család tagjai csak előtt lehelnek. A meghaltat tehát sérteni nem lehet.
Zita királyné emelhetett volna egyedül vádat,
de mivel ez nem történt meg, teljes fölmentést
kér.
A biróság ezután Ítélethozatalra vonul vissza,
majd pár perc múlva Wild Károly elnök a következő Ítéletet hirdeti k i :
— A biróság fölmentette
a vádlottat
a királyi ház tagja ellen elkövetett sértés büntette
alól.
Az indokolás kimondja, hogy az 1921 november 6 án érvénybe lépett 1921. évi 47. tc.
kimondotta a detronizálást. Az összes szaka*
ok bizonyítják ezt. A pragmatika szankció hatályát vesztette. A Habsburgok
bünletöjogi
védelme igy
megszűnt.
A biróság azonban megállapította a
meghalt
ember meggyalázásának
vétségét.
Ez azonban
magáninditványos vádra üldözendő, ilyen indítvány nem volt, igy fel kellett a vádlottat menteni.
Az ügyész
felebbezéssel él az itélet ellen,
valamint az itélet indokolása miatt is felebbezést jelentett be, amiért a biróság kimondotta a
Habsburgok védelmének megszűnését, valamint
hogy megállapította a meghalt
ember me?gyalázását. Az ítéletnek írásban
való kikézbesítését
kéri, mivel Írásban kivánja megindokolni felebbezését.

HA-HA

Szeged, 1924 január 15.
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Balassa Ármin.
— Frissen hantolt sírjára helyezem. —

Testvéred Dankó, Eötvös és Tömörkény
(Mélyült magyarság csillogó jogán);
Jogért s a jóért szívós harcra tőrvén,

Barátod volt sok gyönge sorspogány.

Embervadonban bolygtál néha árván,
Mert szittyák földjén vádlott árva itt,
Ki napsütésnek látja — árnyait.
Sírodra hajlik békülő szivárvány,
A cégér pompás: hálásak, hívek
Szivedből sarjadt hü
Parasztszivek.

Márky

•

Imre.

*"—

— Hxlálozásnk. A régi kereskedők közül
, egyhunyt Winternitz Dávid, aki évtizedekig tartó
CIPŐÁRUHÁZ
j munkásság után hétfőn, 85 esztendős korában
távozott el az élők sorából. Az elhunytat a
Winternitz családon kivül P. Áldor Juliska, a
szegedi szinház volt népszinmüénekesnője, gyá(Kérjük áras kirakatainszolja. Temetése kedden délután 3 órakor lesz
kat megtekinteni.)
az At.iia-u'ca 3. szám alatt levő gyászházból.
— Schwartz Dávig nyugalmazott pénzügyigazgatósági tiszlviselő 73 éves korában hirtelen
G y e r m e k r á m á s vare hunyt. Temetése 14-én ment végbe a zsidó
rott (Flexiebel) cipő K
temető cinnterméböl.
N01 m a g a s
fűzős
— Zilahi Klas J « n ő fegyelmije. Budapestelpö
K
ről jelentik: Zilahi
Kiss Jenő alpolgármester
NŐI c h e w . fűzős magas
ese'ében
a
fegyelmi
vizsgálatot
a fővároí közp.
cipő lack díszítéssel K
fegyelmi
bizottsága
intézi.
Azt
hiszik, hogy a
N ő i b a r n a b a g a l a fűfegyelmi
bizottság
igazolja
az
alpolgármester
zős cipő . . . . K
magatartását.
N ő i m e l e g bélelt cipő
— A Piónay-pör. Budapestről jelentik: A
bőrboritással . . . K
e
Prónay-pör
hétfői tárgyalásán elsőnek Baky
Ffa e,
László főhadnagyot hallgatta ki a haditörvényrezéről
szék. Elmondotta, hogy a vádlottak
Nagybani vételnél viszonteláruhallott,
Prónayra sértő kijelentést sohasem
aitóknak olcsább nagybani árakat
nevelte alászámitunk.
269
Prónay anlidinasztikus szellemben
Ezen kedvezményeket csak addig
rendeltjeit. Károly király első látogatása alkalnyújthatjuk, mig a raktárkészlet
mával a következő kijelentést tette: „Ha nekünk
tort. Vidékre csakis a pénz előzeüzentek volna, azt a csirkefogót már régen feltes beküldése mellett szállítunk.
Meg nem felelés esetén vidéki
akasztottuk volna,« Intézkedett, hogy a királyt,
verőknek a pénzt visszaadjuk.
ha jön, tartóztassák
le. Vitéz dr. Endre László
gödöllői főszolgabírót, Nagy Alberl volt britanniás lisztet és Veres Péter csendőrtiszthelyeitest
hallgatta még ki a ketonai törvényszék. A tárkötődéjében a legolcsóbb és legjobb a f e j e l é s . gyalást kedden folytatják.
Tessék m e g g y ő z ő d n i I Saját kötésű
harisnyák
S s i n t ő Tivadar x o n g o r a m f i v é H 28-án. jegyek
olcsó árban raktáron.
Feketesas-u. 17, emelet. 977 már kaphatók Endrényinél.'

SZEGED, Kelmtca 12.
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Csődöt kért a Forgalmi Bank.
A Forgalmi Bank ügyében a rendőrség megszüntette az eljárást, mivel a cég csődöt jelentett be és igy csődtömeggondnokul dr. Tóth
Imrét nevezték ki, aki már meg is kezdte működését. A rendőrség esetleg ennek a vizsgálatnak befejezése után ismét belekapcsolódik a
munkába. Hétfőn ismét negyven följelentő tette
meg följelentését a bank ellen.
Szabadlábra hslyezték egyébként az őrizetbe
vett Bárdos
Edét, akinek — ugy látszik —
csakugyan kevés szerep jutott a bank irányításában. Bárdos
Ignác igazgatóról még semmi
hir nem érkezett a rendörségre.

*

A szived ölt meg . . . fájhatott elégszer
Amig tüzét szikrázta szerteszét.
Fénylőn bűvölt, mint egy királyi ékszer;
Zengett tirádát, nótát meg mesét.

u

lfáczy

majd tárgyalni,
ha ezen a héten
megbeszélésre
gyűlnek
majd
össze a bank összes
kliensei.
Ezen a megbeszélésen fognak azután dönteni
e kivlégités formájáról és mennyiségéről is. A:-;
ügyben megkezdett szanálási tárgyalások nem
vezettek eredményre, ugy hogy most ujabb
szanálási lehetőségen dolgoznak.
Hétfőn délelőtt kihallgatták a rendőrségen a
bank összes tisztviselőit, majd Kroó Lipót vallomásában azt is megemlítette, hogy a bukást
valószínűleg
a tisztviselők hűtlen kezelése
okozta.
Ez a kihallgatások
alkalmából
nem
igazolódott
be. Inkább
az bizonyosodott
be, hogy
Kroóék
feltűnően
sokat
költöttek.
A rendőnég
elfogató
parancsot
adott ki
Kroó György ' ellen is, aki jelenleg
külföldön
tartózkodik.

(A Szeged tudósítójától.)
A szegedi rendőrségen már teljesen e l k é z ü l t e k a Kroó-bsnk
ügyével annak ellenére, hogy még mindig jönnek ujabb panaszosok, akik eddig bizonyos
személyi okok miatt nem tették meg fáljelentésüket. A hétfői nap folyamán a társad alom
előkelőbb osztályából kerüllek kii a följelentők,
akik mind nagyobb összeget helyeitek el a
bankban heti kamatra. A rendőrtisztviselők természetesen a följelentéseket jegyzőkönyvbe foglalják és miután már az összes iratok az ügyészségen vannak, ezeket pótlólag fogják átküldeni
az ügyészségre. Egyébként — mint már jelentettűk — Kroó Lipótot vasárnap adták át az
ügyészségnek, ahol hűtlen kezelés és
sikkasztás
cimen indítanak ellene bűnvádi eljárást. Á kerüitek az ügyészségre még vasárnap az öaszes
kihallgatási jegyzökönyvek is, valamint egy nagy
kosárban átvitték a bank összes lefoglalt és
átvizsgált könyveit.
A rovancsolási munkálatok is befejeződtek a
bank helyiségében és ez alkalommal megállapították a könyvszakértők, hogy a bank passzívájáról szóló hirek túlzottak voltak. A Kroóbank összes passzívája
kétszázharminchét
milliót tesz ki és erre nem talállak semmiféle fedezetet, mivel a bsnk papírjai mind
zálogban
vannak egy előkelő fővárosi magánbanknál,
ugy hogy ezeknek értékét nem lehet a kielégítésekre fordítani.
Értesülésünk szerint a megoldási,
illetőleg
a
kibontakozási
lehetőségről
csak
akkor
lehet

bankszerű
<y

Elfogad

— Wagner Gusztáváé h i l á l s . Súlyos csapás érte Wagner
Gusitávot, a szegedi kereskedővilág példaadó munkásságu kiválóságát.
Hosszas betegeskedés után szombaton elhunyt
a felesége, született Felger
Vilma, aki a legideálisabb módon élt a családi tűzhelyének. A
nyilvánosságot szerényen kerüő úrinő minden
idejét a családjának szentelte, nem szerepelt
sehol fs betegeskedése miati évek óta mái
iátni se lehetett. Elmúlása is csendes Volt; mint
az élete. Hétfőn délután temették el a közönség impozáns részvéte mellett. Elmúlását férjén
és gyermekein kivül veje dr. Shvoy Kálmán
vezérkari ezredes és a tiszte ők sokasága gyászolja.
— Koszoramegváltás. A .Nimród" vadásztársaság
Wagner Gusztávné halála alkalmával koszorumegváltás
cimén kétszázezer koronát küldött a pjlgármesten'
gyorssegélyalap javára.

3*gyczren Szegedi Gazdasági B;nk-ré>z*
vényt (Kárász-utca 15), a legjobb tőkebefektetés.
Arany, ezüst, brilliáns beváltásTóth, Kölcsey-u. 7,
H o l n a p , szerdán

fél 9-kor D'Albert

zongoraestje.

Ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.

a

E l s ő r e n d ű SehérnemBek, kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12.
ws
V U v e i e t é k é l Feketénél készíttesse.Telefon to-72. 49

H a g á J ö z ó j e , lámpája, kormoz, javíttassa
Havasnál, Fcdor-u. 2. Telefon 17—79.
m
Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33)
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt haladéktalanul intézkedhessünk.
Péntektől

Szerelem éltet,
szerelem öl
napkeleti szerelmi kaland 8 felvonásban a

Belvárosiban.

C I P
Gummitalpu

A(oi

„
box

.

160.000

bagaria
.
.
f é l c i p ő . . . .
„lakkcaplival

175.000
70.000
75.000

fekete.

.

Robicseknél, Feketesas-utca 16.
üzletekkel.
heti

betéteket

Tőzsdei
legmagasabb

megbízásokat

leeehr

kamatozás

melleü,
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— Vizsgálati fogságba helyezik Sági
Telefon:
J á n o s t is. Mint már jelentettük, Sdgi János, a
Péiwtár 582.
csongrádi bombamerénylet kilencedik gyanúsítottja felfolyamodást jelentett be az előzetes leJanuár hó 15-én, kedden
tartóztatás ellen. A szegedi törvényszék vádtanácsa hétfőn délelőtt fél 12 órakor döntött
Sági Jánosnak előzetes letartóztatása ellen beadott felfolyamodása ügyében. A vádtanács a
kifogások elvetésével elrendelte Sági vizsgálati
fogságát. Zombory János vizsgálóbíró hétfőn
délután négy órakor hirdette ki a vádtanács
végzését, majd a királyi ügyészség fogházából
urakkal a főszerepben :
átkísértette a szegedi Gsillagbörtönbe, ahol a
bombamerénylet többi gyanúsítottját is elhelyezték.

Telefon:
Belvárosi Mozi Igazg.
258.

Nagy kacagó est!!!

ZOROé 8 H U R U
Kagyváros poroníyjal
MOÓRE-va,
a főszerepben:

Tommy ne légy féltékeny!!
Vig komédia 5 felvonásban.

Előadások kezdete: fél 5, fél 7, fél 9 órakor.

B. B. é. k.
üzletfeleinek is jöbarátainak
KROÓ LIPÓT
bankháza.

* szinház heti műsora:
A cédula elhelyezője alighanem üzletfele és jóbarátja
Kedd: Üldöz a pénz, operett.
volt Kroó Lipót bankházának a közelmúltban. Persze
Szerda először: Lila akác, szerelmes história. (Precsak a közelmúltban. Ma akasztófahumorral fizet meg / mierbérlet
A 8. sz.)
az üzlet barátságért.
Csütörtök: Lila akác, szerelmes história. (Premierbérlet B 7. sz.)
Holnap, 16 án D'Albert zongoraestje fél 9 órakor.
Legizlésesebb mübatorokal Spitzer mflasztalos s
Péntek: Szókimondó asszonyság,
szinmü. (Premierkéiziti legolcsóbban Margit-utca 12. Telefon 7 01. í bérlet A 9. sz.)
Szombat: A bőregér, operett. (Operabérlet 7. sz.)
Vasárnap délután: Koldusgróf, operett.
Vasárnap este: A bőregér, operett. (Premierbérlet B
I 8. sz.)

;

A városi szinház mai szinlapja.
Üldöz a pénz.
Operett 3 felvonásban. Irta: österreicher és Horst.
Zenéjét szerzette: Ascher Leó. Karnagy: Takács A.
Rendező: Gulyás Menyhért.
SZEMÉLYEK:
Nelly
Adoíár
Guszti
Ervin
Muki
Hugó
Stubenhofer
! Lamprucht
Sophie
! Hans
Flórián
I Veronika

Gábor Mara
Borbély Sándor
Véghelyi Iia
Sugár Gyula
• • • B e l l á k Miklós
Delly Ferenc
Polgár Gyula
Keleti Lajos
Baán Klári
Molnár Rezső
Gulyás Menyhért
Gulyás
M.-né

Mila
Néger táncos

Horváth Böske
Pajor István

Az előadás fél 8 órakor

1

—

—

% Igazgató. jn

ság : 4—55

—

—

Korzó Mozi
' • r ^ r

nivnr^vtviiiiiiiinwiim »

^

n

>

kezdődik.

• D'Albert holnapi hangversenyének műsorán Bach,
Beethoven, Liszt, Chopin, Ravel, Debussy müvek szerepelnek. (Harmónia.)
* S z á n t ó Tivadar zongoramOvéaz 28-án. Jegyek
már
kaphatók
Endrényinél.
—R
—

•
^

Csak

Pazar kiállítás I

1

2456, Newvork 578.00, Milánó 25.75, Hollandia 216.50, Berlin
0.0003C0000135, Bécs 0.0081, Szófia 412'/„ Prága
16.77'/,, Varsó —. , Budapest
0.0205, Bnkareat

2.9 J, Belgrád 6.50.
Szegedi Bank Részvénytársaság (Kelemenutca és Somogyi-utca sarok. Telefon 17—27
és 6—28 szám). A legelőnyösebb feltételek mellett teljesít tőzsdei ériékpapirvételeket és eladásokat. Budapesten naponta többszöri telefonbeszélgetéssel rendelkezünk. Tőzsdén jegyzett
törtrészvényeket előnyös feltételek mellett vásárolunk. Kosztpénzek átvétele és legelőnyösebb
kihelyezése. Felvilágosítással készséggel szolgálunk
S7(

f•rasAaytSsad* • Az árjegyző bizottság ülését
egyelőre felfüggesztette, mert a tiszavidéki buza jegyzését Frei tanácsos helytelenítette, amennyiben állomási
kötés fordult elő 1275 koronával, a budapesti jegyzés
azonban csak 127o koronával. Tekintettel arra, hogy
Budapesten tiszavidéki búzában kötés nem jött létre,
az árjegyző bizottság azt a propoziciót tette, hogy a
tiszavidéki buza jegyzését töröljék, erre vonatkozólag
az árjegyző bizottság megkérdi a tanácsol Egyelői e a
következő árak vannak meg:
Hivatalos árfolyamok: 7b kg-os fehérmegyei és
pestvidéki buza 124300-125000, 79 kg.-o* fehérmegyei
és pestvidéki buza 126000-127003, rou 98330-1Ü100J,
takarmányárpa 98300-101000, sörárpa 102030-105000,
köles 87530-930.10, tat 105003-105000 tengeri 98330,
repce 220000-230000, korp* 64303 - 63000.
A Belvárosi Bank és Kereskedelmi rt.
közli érdekelt üzleife eivel, hogy hstipénz befizetések t nemcsak kasszanap előtt fogad el
teljes heti térítés mellett, hanem a kasszanapon,
söt a kasszanap után egy nappal befizetett
összegek után is teljes he i jutalékot térit, ha
az illető üzletfél a befizetésre vonatkozó szándékát az intézet pénztáránál a kasszanap előtt
egy nappal megfelelően bejelenti.
719
A Szegedi KézmQvesbank mindennemű
megbízást a legpontosabban végez el.

Széchenyi

Telefon : 16-35.

Mozi

Igazgató: Dr. V a d n y i Elemér.

Csak felnőtteknek I !

Az ismeretlen mii.

16 éven felülieknek!

GÖSTA ECKMAN.
Azonkívül:

f

Mesteri játék I

Sóhajok hidja
Történet a velencei köztársaság idejéből 4 részben, 20 felvonásban.
I., II. rész hétfőn, kedden.
III., IV. rész szerdán, csütörtökön.

Házassági akadályok

tőzsdei
a?

Kedden és szerdán, január 15. és 16-án

A főszerepben:

1-S 5

Főszerepben : LUCIANO ALBERTINI, ANTONIETTE CALDERARl

Azonkívül:

Páris 26.62'/,, London

A svéd Svenska-gyár mesterdrámája 6 felvonásban.

Pénztár:

Luclano Albert InineK még soha nem lótott bavurjal I
Velence szépségei I

Nyitási

Bukarest 2.90, Belgrád 6.50.
Zürichi nárlai i Páris 26.35, London

w w o w i » > > u >t i i t i i i i i " i * > i i i > N ^ u u m . t

Janyár 15., 16. és 17-én, kedden, szerdán, csütörtökön

I6uii

2459, Newyork 577.25, Milánó 25.37'/,, Hollandia
216.40, Berlin —.
, Bécs O0C81, S»ófia
4.12'/,, Prága 16.80, Varsó - . - , Budapest
0AB07%

Egyidejűleg:

TOM

Dtw.dk t Bécs 0.4133-0.4535, Belgrád 33200-36400,
Pr*ga 86000-94530, Szófia 21000-23000. Buksrest
15000-16500, Varsó
, Milánó 1290-1420,
Páris 1355-1493, Brüsset 1235-1363, Zürich 5100—
5600, London 125400-137750, Newyork 29403-3235(\
Amsterdam 11040—12140,
Kopenhága
5135-5645,
Stockholm 7740- 8500, Kriaztiánia 4220-4640.
Zlrichl

Kacagtató vígjáték 6 felvonásban.

— A boldogtalan kosit-ügyfelek b o l d o j újéve.
Hiába dulta'végig a világot az ötesztendós világháború,
hiába pusztítottak el minden megmaradt értéket a
forradalmak, hiába keserítette bánatba az emberiséget
ez a nagy nyomorúság, valami megmaradt a pusztulásban: a humor. Néha virág nyílik a porladozó romok
kövei közt, néha napsugár szökik a siralomházba, néha
humor csillan föl a legkönnyesebb keserűségből is, ha
más nem, hát akasztófahumor... A fizetésképtelenné
•ált Kroó-bank lehúzott ablakredőnyére egy kis fehércédulát ragasztottak. Újságból vágták ki s egy kis hirdetés volt rajta az újság njévi számából. A járókelők
nevetve olvasták:

TŐZSDE

* D a v i u k i s p o n t ártolya««». Vatták i Osxtr. kor.
0.4130-0.4535. Dinár 33200-35433, Stokol 86003—
94500, Léva 21030-23000, Lel 15300-16500, Lennel
márka
, Lir» 1300-1430, Fr. frank 1370—
1505. Belga fr. 1235-1363, Sv. frank 5100-5S0Ö, Angol
font 125700—138350, Dollii 29500—32450, Holland torint
11040-12140, Uán korona 5135 -5645, Svéd korona
774J-8500, Norvég
korona 4220—4540, Napo'eon
102000 pénz.

A kitaszítottak.
Orosz modern erkölcsrajz 6 felvonásban.
Előadások:

Fél 5, fél 7 és fél 9 Or.knr

A vérző aréna.
Csütörtöktől vasárnapig

2

rész, 10 felvonásban egyszerre I

A főszerepben

: R. VALENTIN O,

az Apokalypgís 4 lovasának főszereplője.

a legsikerültebb amerikai burleszk 2 felv.

Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. I
'***>A^nririnjuui"ir

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

azőrmejavitást és átalakítást.

U l

SZBOBD
Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb (11.)
és záróárfolyamok (III.)

Bankok:
1.
Angol-Magyar
93
Bosnyák-agrár
52
Földhitelbank
290
Hazai
243
Hermes
90
Sziavon jelz.
35
Lloyd Bank
18.5
618
Magyar-Hitel
Ingatlanbank
340
Csehbank
22.5
Forgalmi Bank
50
Jelzalogbitelbank 126
28
Keresk. Hitel
Leszámítoló b.
119
Magy.-ném. bank 27
32
Olasz bank
20.5
Központi Jelz.
13.5
Városi Bank
27.5
Merkúr
53
Nemzett
161
Osztrák Hitel
1375
Kereskedelmi
Bankverein
100

111.
95
58
285
230
90
35
18.5
618
365
22
50
126
28
119
27
32.5
20
14.5
27.5
54
161
1375
100

li.
101
60
300
260
100
37.5
20.5
655
370
27
54
129
32
132
23
34
22
14.9
28.5
55.5
170
1485
—

Takarékpénztárak:
Belvárosi
47
Lipótvárosi
16
Kőbányai Tak.
25
Egy. Bpest FŐT. 246
Magyar Alt Tak. 195
Moktár
203
4500
Pesti Hazai

ónia B.
Vasmüvek és
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Gazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Franki
Ganz-Danub.

69C0

20
28
260
210
215
480C

80C0
400

240

260

1350

15C0

gépgyárak:
66
—

2425

130

145

130

110

—

1C0

187

205

187

2280

55

57

57

22

26

22

71

75

72

160

180

160

21

24

21

59

65

59

40

42

40

258

270

258

175

185

175

53

53

55

28

35

34

170

185

165

37

40

37

92.5

98

92

12.5

1 4 5

12

132

144

130

57

70

59

24

25.5

25

112
45

120114.5
55

45

100

—

185

197

188

20

22.5

22.5

25

28

26

Közlekedési
vállalatok:
16
Adria
560
570
25
Atlantica
48.5
52
238
Közúti Vasút
41
46
195
58
68
200 Városi
Bur
37
42
45Ü0
DéliVasut
103
108
MFTR
400
440
Levante
220
190
7000
45
Miskolci villamos 4 3
350
149
140
Nova
240
420
406
Államvasút
1350
118
128
Tröszt

53

350

HL

2280

95

48

Biztosítók:
Első M. Bizt.
Fonciére

l
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Győrffy-WoB
Hoffher
Kaszab
Ki8sling
Ktihne
Láng
Lipták
Mág
Mérleggyór
Magy. Acél
Belga fém
Motorgyár *
ölomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
TeudloH
Vulkán gép
Wörner
Fémkeresk.

n.

560
48
41.5
63
37
104
405
190
43
140
408
118

Malmok:

73

66

-

55

10.5

15

10.5

28

31

29

140

150

140

13

15.5

13

1425

1525

1435

128

138

135

4450

4900

4400

Back-malom
Borsod-misk.
Concordia
Hungária
B.-csabai
1. bpesti gm.
Tőrökszentm,
Gizella

88

97

90

127

142

130

87

SO

89

105

110

105

47

50

48

105

116

105

29

31

30

55

6)

58

L
Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

Szeged, 1924 január 15.
u.
70

65

207

225

205

80

90

85

Bányák és
téglagyárak:
Bauxit
480
500
Beocsini
1050
Borsódi szén
165
145
Szentőrinci
125
135
Cement
115
135
Szászvári
425
460
Kohó
900
950
István tígla
64
60
Kőb. gőztégla
205
Urasche
360
400
Magnezit
3300 3400
Magyar Aszfalt
60
63
Által. Kőszén
2550 2700
_
Kerámia
135
Nagybátonyi
250
270
Salgó
623
655
Újlaki
250
Unió
27
31
Urikányi
825
860
Sajókóndói
23
20
Móri szén
42
38
Nyomdák:
Athenaeum
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay *
Rigler
Stephaneum
Fővárosi

Dl.

67

495
1050
145
125
110
420
900
62
200
360
3300
62
2550
130
260
6?3
250
30
825
20
41

240

250

244

215

225

228

53

55

53

—

—

31

55

53
72

52.50
70

75

95

100

96

9

11

9.75

29

—

29

Faipari
vállalatok:
13
Merkurfa
—
Cserző
Dunaharaszti
12
—
Egyesült fa
Fornir
22
Guttmann
665
Hazai fa
169
Honi fa
13.75
Körösbányai
8
Kronberger
16
Lignum
125
Amerikai
27
Erdő
9.50
Magyar Lloyd
140

14.5

13

—

—

13

12

—

24

22

670

660

170

155

13.5

13

8.3

8

18

15

130

124

_

10.25
145

26
9.25
140

I

I r f l n j i a t . A hétfői tőzsdén az utolsó napok magas
árfolyamának hatása alatt sok áru került a piacra,
ennek következtében a tőzsde eleinte tartott volt. ké
mulatságokra, estélyekre előzetes napi rendelésre
sőbb az irányzat gyengébben alakult. Nyitáskor a pénteki nivó körül mozog és a közbeeső napok magénajánlunk t M B T E J S Z I N T a
forgalmi kurzusait a papirok az egész délelőtt folyamán
K Ö Z P O N T I TCJCSHRNOK R.-T.
nem érték el. A piacra került áruk általánosságban
fióktejcsarnokai.
körülbelül 5—lo százalék árveszteséget értek el. Hozzájárult a lanyha irányzathoz az is, hogy Béctből biztatás
nélkül maradt a piac, mert onnan is gyengébb irányzatot jelentettek. Az árlemorzsolódás visszatartására a
bankok nem interveniáltak, ugy hogy a zavaró momentumok szabadon érvényesültek és majdnem az összes
piacokon kissé gyengébben zártak az értékek. A záró
Kész áruk raktáron.
árfolyamok a legtöbb esetben a mai közép kurzuson
állapíttattak meg. Ma jegyezték először hivatalosan a
7iiMpl/lná
Festő-utca 4, felsővárosi templomkosztpénzt Budapesten a következő napra 1.75—1.87
l l f t l l l C , B á ] Bizományi raktár: Bölcaháay
százalékban állapították meg. Prompt kosztpénz három- i
Pál, Klauzál-tér.
Szolid munka.
Gyári árak.
negyed százalék. Zárlatkor a hangulat tartózkodó, a i
irányzat gyenge, a forgalom csekély.

Valódi gyapjukabát, swetter,
sapka, sál és gyermekruha
kötődé.

Szerkesztői üzenet.
Névtelen levélíró. Aki jóhiszemű, intelligens ember
azt a cikket elolvasta, az a cikk adataiból, főképen
pedig megírásának módjából, színvonalából mind megállapította, hogy „Malikus" — csak komikus sajtóhiba,
a Malthus nevével nem ismerős szedő hibája. A jóhiszemű ember egyet mosolygott s ezzel befejezte az
ügyet. Uraságod, vagy asszonyságod ellenben maliciozus
levelet irt; tehát nem jóhiszemű, de sok ráérő ideje van.
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hirlap- és Nyomdaváltetet R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

Tekintse meg Szántó Lajos
zománcedény és gépiizletét,
76
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házban.
Javított varrógépek raktáron t
Friss

II.

iu.
15
230
8.4
610
160
97

i.
u.
Királysör
62
68
240
230
Klein
12.75 13.5
9.1
8.4
_
Klotild
125
630
605
Fructus
165
145
Győri fest.
32
35
104
97
Polg. sör
350 360
2050 2225
2050
Krausz szesz
80
89
13
15
13
Ligetszanat,
21
23
138 Cukoripar
138
150
3150 3450
175 Lámpa
175
230 250
55
Auer
55
335 340
39
39
M. Kender
43
100 105
Őstermelő
255 280
Különféle
vállalatok:
Pamut
240 260
Alt. gázizzó
19
21 Gumi
21
230 250
Alt. Osztr. Légsz. —
Részv. Szalámi
765
16
18
Bárdi
14.75
15.515.25
Vasúti forgalmi 285 305
Baróti
14
16
15
Marosv. Petr.
115
Bóni
110 1 0 3 Georgia
103
593 635
380
370
Brassói
375
Mezöh. cuk.
388 420
3Ö
34
Chinoin
35
Interrexim
37
38
18
17.25
18 Óceán
Corvin-film
44.5
49
120 1 3 5 120 Olajipar
Danica
78
82
9.5
10.5
9.5
Diana
17
Pannónia sör
18
30
33
29
Dorogi gummi
51
Phöbus
53
4
7
0
4
9
5
4
7
0
Déli cukor
Püspöki
23 5
25
Sertéshizlaló
Royal-szálló
135 150
7.8
8.5
—
7.9
_
Cinner Szalámi
Schwartzer
58.75
63
_
59
Égisz
Star film
40
780
725
735
Izzó
13
Lukácsfürdö
11.75
22
21 Szikra
19
Unió textil
80
85
700
700
Horv. cukor
1600 — —
Stummer
11
12.5
11.5
Just izzó
380 410
Szegedi Kender
78
86
85
üyapjumosó
Telefon
165 180
50
Papír-ipar
47
40
Temesi sör
125 150
1
7
5
Részvénysör
168 Tokaji bor
165
50
55
62 60 Török
Szövő és kőtő
58
22
20
200 1 9 0 Turul
Spódium
_
_
190
120 1 1 5 Unió szinház
Temesi szesz
115
39
34
990
Felten
970
950
Szolnoki
12.5 13.5
54
Wernstadti textil 2 0 2 2 . 5
22 Vasm. Vili.
55
195
210
VU1. Pezsgő
Flóra
195
62
67
26
30
Fővárosi sör
28 Wander
20.5
22
92
98
Goldberger
Zagyvapálfai
95
57
65
280
Gschwindt
290
285
Hangya
32
35
31
Halkeresk.
32
31
Hungária MUtr. 2 2 3 2 4 0 2 2 5
190
180
Juta
115
115
Jacquard
96
104
97
Kanon
Elővételi
logok:
23
24
Gróf Keglevics 2 2 . 5
37
Transdanubia
48
Keleti
48
10
Kasszanap
január
31.
11
Királyautó
10
Malom so ky
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

15

16

Gyártelepnek

Budapestre,
Szegeden

Ma és mindennap élő tiszai
fehér halak (keszeg) méltányos áron
kaphatók a Rudolf-téri halcsarnokban. Tel. 14-64. g

Elsőrendű SZÁRAZ TŰZIFA
i s mindenféle asztalos

éa építési Aru

Ernst Sándor cégnél
Párisi-körut 24.

797

Telefon 14-54.

40
12
82
1550
375
165
125
53
20.5

_

30
13
55
62
20.5
57
30

—

alkalmas

ház,

Varga Mihály J & u Szeged
Telefon 469.

„

Hradl-ufca 4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,

szőlőkötözö fonalak és háló guárt áron kapható.

príma
gyapjufondl
is beszerezheti a

729

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

Különbejáratu bútorozott
szoba a belvárosban kiadó.
Cim a kiadóhivatalban. 979

Nyomtatványait k 2 ;

a Délmagijarország
Hirlap- ős nyomdavillalat R.-T.-nál
Petőfi S.-sugárut 1. sz.
Telefon 16—34.

Ö z v . W i n t e r n l t z D á v l d n é szül. S c h w a r t z K a r o l i n a a maga és gyermekei

Mfirton, P. Áldor Juliska, Izidor, Jenő, Manő, Lipót, Tarján Illés és nővére
G r o s i n g e r n é W i n t e r n l t z R ó z a fájdalomtól meg'örten tudatja rokonaival és ismerőseivel drága, felejthetetlen férjének, a leggyöngédebb apának, édes jó nagyapának,
dédnagyapának, a ragaszkodó rokonnak, liszla szivü embernek

Winternitz Dávidnak
a mai napon hosszas szenvedések után elhunytát.

állandóan kapható C z l n n e r - s z a l á m l g y á r b a n
Tisza Lajos-körut 83. szám alatt.
93a

32
350
84
22
3150
232
335
95
253
258
236
17
295
110
580
388
36
45
78
16
51
24
130

mely nagy gazdálkodónak is kiválóan
megfelel, 650 négyszögöl telken, iparvágány mellett. Viz, gáz, villany, nagy
lakással teljesen átvehető. Ára 85 millió korona. Eladja
pAVID Kossuth Lajos-sugárut 9 . Talefon 1 0 — 4 2 . 9 4 8

Szőnyegszövők figyelmébe!
Ne utazzon
szükségletét

m.
65
13
123

Éleiének 85 esztendejét a munka és annak rajongó szeretete töltötte meg.
Drága halottunkat folyó hó 15-én délután 3 órakor a halottas házból (Attitautca 1.) kisérjük örök nyugalomra.
Szeged, 1924 január 14.

Gyászolják menyei: Winternitz
Mártonné
szül. Berger Fancsi, Winternitz
Izidorné
szül. Spiller Linka, Winternitz Jenőné szül. Reiner Erzsébet, Winternitz Manóné szül
Kochjózsa,
Winternitz Lipótné szül. Markovits Rizsenke és Tarján Illésné szül. Fehér Ibolyka, ugy veje:
Potor Dezső, valamint unokái: Nuszbaumné szül. Winternitz Mariska, Piszkémé szül. Winternitz Erzsébet, Winternitz Kató, Sonnenwirthné
szül. Winternitz Sári, Szücsné szül. Winternitz
Ibolyka, Winternitz Ilona, Sándor, Károly, Pista, Laci, Sárika, Feri, Tarján Endre és dédunokái : Sonnenwirth Palika, Nuszbaum Vili, Józsika, Rózsika, Piszker Éviké és Szűcs Zsuzsika.

