ggyes

mmám

ásraa 400 k o r o n a .

j n r t e s i t t i é g é i kiadóhivatal) Deák Ferenc-utca 2. (Fönállskolával szemben.) TeleIon I3-33.A„SzeKed' megjele•Ik M M kivételével minden
fla». Egyes szám ára 400 kotta*. Előfizetési árak: Egy
<taapr> Szegeden 8000,BudaPMlen é« vidéken 8500 kor,

V. évfolyam.
Lojalitás.

Hirdetési árak: Félhasáboa l
mm.75, egy hasábon 150, másfél basíbon 225 K. SzOvegktal
25 százalékkal drágább. Aprfr
hirdetés 150, kövér betűvel 30G
K, Szövegközi! közlemény*
toronként 1200. Nyilttér,családi értesítés 2400 K. Többizöri feladásnál árengedmény

Szeged, 1924 január 18, PÉNTEK.
lap egyik legutóbbi számának vezércikkében,
ame!y megállapítja, hogy Magyarország
a föl-

Micsoda tuJajdonképen az a lojalitás, amiről séges ausztriai ház nélkül már rég elpusztult
protestáns
propaazt mondják, hogy az a legmagyarabb erény, volna és csak a nagyhangú
ganda
hitette
el
a
magyarokkal,
hogy
a
Habsnoha nincsen rá magyar szó? Szótári preciziburgoknak részük van Magyarország elpusztutással nem is lehet a kérdésre felelni, csak
lásában.
körülírással. Ha a napról csak leáldozása után
Végelen megnyugtat bennünket, hogy az
lehet megmondani, hogy foltjai voltak, az lojaamerikai magyarokntk vasárnap egyéb dolguk
litás. Ha egy kéz szorongatja a torkunkat, noha
sir.cs, mint megsiratni az ártatlan Hfibiburgokat
nem adíunk rá semmi okot és mi az utolsó
8
hogy itthcn a nyugalmazott főszolgabírók
szusszal, ami még bennünk maradt, megcsókollelkesen reménykednek azoknak a jó időknek a
juk a kezet és azt mondjuk, hogy nagy és
visszatértében, amikor megint háromezer szegeny
dicső tettel müveit, az is iojjlitás. Ha a háboembert csukathatnak le a nzolgabirák azért,
rút éltetjük, mikor minden porcibánk iszonyodik tőle, ha tűzbe ugrunk, mikor hülőzhetnékünk van, ha dárda véggel simogatnak bennünket és mi azt mondjuk, hogy az nekünk
nagyon jól esik és a töviskoszorut ugy huzzuk
(A Szeged budapesti tudósitójától.) A koronaa fejünkre, miníha az damaszkuszi rózsákból
csempéBzes ismert ügyével kapcsolatban korvolna fonva, az mind lojalitás.
mánypárti képviselők felkeresték Walkó
Lajost.
A mi történelmünkben is sok szép illusztráWalkó nagy érdeklődéssel hallgatta panaszaiciója van a lojalitásnak Rákóczi törvénykönyvkat és megígérte, hogy ebben az ügyben érintvel való meggyalázásáiól kezdve a Moriamurkezésbe lép Nagy Emil
igazságügyminiszterrel.
jeleneten keresztül egész Kossuth Lajos expatBiztosra veszik, hogy elkészítik az
egyszakaszos
riálásáig. De ezek nagyon sötét és zordon
törvényjavaslatot,
amely súlyosan fogja bünillusztrációk. A francia történelemben sokkal tetni a
koronarontókat.
kecsesebbeket találni. Lajos, a napkirály mariyi
lündérkertjében sétál a párisi polgármesterre.',
Bécs szakit
mikor el kezd zuhogni a jégeső.
a budapesti Devizaközponttal?
— Siessen utánam, mert agyon ázik, — ugrik
Bécsből jelentik, hogy a bécsi tőzsdeegyesület
be a király valami filagóriábá.
csütörtöki ülésén Djelhari,
az elnökség egyik
'
o -aj-" •
- Oh, Síre, - illeg befelé a polgármester,
M
l
,
arcát bfcldogan emelve a mennyei parittyakövek
felé — a msrlyi esőtől nem lehet megázni.

15-ik szám.

hogy ne lábatlankodjanak olt, ahol császárok
és főhercegek vadá zn k. Annál jobban örülünk
ennek az özönviz előtti lojalitásnak, mert ime
az angol parlamentben Anglia jövendő munkásminiszterelnöke minden lojális magyar sziv
megborzadására azt meri mondani, hogy rá a
királyi írónbeszéd zíibvásári benyomást tesz,
mivel az jórészben a munkáspárt régi programjaiból van ha nem összelopkodva, összehordva...
Hát nem kell elveszni a világnak, mikor már
ÍZ angol parlamentben is ilyen hingon nyilatkoznak a királyi trónbeezédről ? Ezért szerencse,
hogy vannak még lojális magyar szolgabirák,
akiknek a
császári vadászat is szentség.
u \,oaocan vduaazai is sZcmSSg
R - I - I I I I •'LILLILÜ

Törvényjavaslat a koronarontók megbüntetéséről.
tagja szóba hozta a budapesti rendőrség és a
budapesi Devizaközpont által foganatositoit el-

járást és javasolta a bécsi Devizaközpontnak
a
budapesti Devizaközponttal
való
összeköttetésének törlését.
Karls Pált átkísérték az ügyészségre.
A rendőrség a D> vizaközponttal való tanácskozás után elhatározta, hogy Karls
Pált, a
bécsi Depositenbank igazgatóját a koronarontás ügyében nem bocsátja
szabadon,
hanem
átadja
az ügyészségnek.
Karls Pált ma reggel
két detektív átkísérte az ügyészségre.
"Kivim. aiaioEnc at uKvcszscere

„Magyarország tényleges jóvátételt fizessen..

. Vájj?" « a régivilágbeli szép lojalitás megPárisból jelentik: Az Echo de Paris londoni alatt akarja
talalhaló-e még valahol a föld két sarka közi ?
törleszteni a magyar
kölcsönt. A
levelezője a magyar kölcsön ügyében a követVan-e még olyan zug a világnak, ahol az emTimes szerint Anglia ellenzi ezt a francia jakezőket jelenti:
vaslatot.
berek merő lojalitásból fehérnek mondják a
A francia megbízott határozott utasítást kafeketét és lángésznek az együgyűséget és tünCsütörtökön délután tárgyalta az albizottság
pott, hogy védje meg a jóvátételi bizottság in- a pénzügyi kérdést. Ezen az ülésen részt vett
döklő erénynek a legförteimesebb véiket ? Vagy
Titulescu is.
ez a földrengéses tiz esztendő, amely országo- t tegritását, amelyet az angol feltétel elfogadása
kat szétszaggatott, trónokat fellökött koronákat ' veszélyeztetne. A íneghozardó halározat igen
Tízmillió aranykorona évenkint.
gazdátlanná tett, a lojalitást is törölte az em- érdekes, mert precedenst fog alkotni, amelyre
Németország minden bizonnyal hivatkozni fog
beriség szótárából?
Londonból jelentik: Tegnap este a Népszöa jövőben. Először fontos, hogy
Magyarország
Nem kell megijedni, a lojalitás megmaradt és
vetség albizottsága két ülést tartott a magyar
tényleges jóvátételt fizessen a szövetségeseknek
ha ezen fordul meg, hogy az emberiség felkölcsön ügyében. Angol politikai körökben azt
Emlékezni kell arra, hogy Csehország, Románia
tápászkodjon a testi-lelki nyomorúságnak abból
mondják, hogy a kiküldöttek
egyes
kérdésekben
és Jugoszlávia annak idején hivatkozni fog
a szakadekából, ahcvá lojálisén szólva a balnincsenek
ugyanazon nézeten. Clausel báró,
erre a precedensre, ezzel érveltek a britt kor~végzete, őszintén szólva a maga ostobasága
Franciaország kiküldöttje, a kisántánt álláspontmánnyal, hogy ba Magyarország™k megadják
taszította, akkor nem kell félteni az emberiséget.
ját támogatj*. amely odairányul, hogy Mfgyara 2álogjcgok több évre való felfüggesztésének
Az erkölcsi érzék ugyan rég füstté vált, a lelkiország két és félmilliárd
után évenkint tizmila kedvezményét, ekkor Argiiának hasonló kedismeret leprába esett, a tisztesség kolduslió aranykoronát
fizessen, még pedig tiz éven
vezményekben kell részesítenie a szövetségeseket.
át.
Ez a fizetés a két és fél évi moratórium
tarisznyával jár és a józan észt majd mindenütt
után kezdődne. A kisántánt továbbá azt is köszámkivetésre itéiték, de legalább a lojalitás,
Husz évi törlesztés helyett 1 5 . . .
veteli, hogy a tervezett kölcsön amortizációjáhála istennek, megmaradt és ezt is a magyarLondonból
jelentik: A magyar albizottság nak terminusát husz évtől tizenöt évre csökságnak köszöni az emberiség. Az itthonvalókról
szerdán déJufán is ű'ésezetf. A tanácskozás este kentsék. A magyar kormány képviselői ezzel
nem is bes-élünk, azok eleget beszélnek mafél hat ói hélig tartott.
szemben kijelentették, hogy
ilyen megállapodás
gukról. Egy nyugalmazott főszolgabíró pár napja
8
Négy feltűnést keltelt a limes
hire melv I elvispihnfAií^LVklTi
e l w i f t p t h p l B l l o n l o . W - i l - lT " ' " ' í "" mcijauapuaas
irta meg a II. Vilmos császár őfelségénél leit
szerint Franciaország
husz év helyett
tízentl,
S g f f S b ^ J S S ' Z ^ S Í Í ré"
látogatását és azt az örömhirt közölte a nem—
" hala8Zt0Uák-_
zettel, hogy a felséges ur még doorni szomorú
magányában is elragadtatással gondol a magyar
szolgabirákra és azt mondja, hogyha neki ilyen
emberei lettek volna Németországban, akkor
(A Szeged budapesti tudósítója jelenti a késő 1 Nagyafádiék először sokkal
„/WAA
neki nem kellene a mynherek közt gubbasztani.
délutáni
órákban.)
Az egységes párt ma este u S S ^ j S S t ü J S S L S S ^ Í Í
mederbea
Tudnillik mikor egyszer őfelsége Frigyes főherfél 9 órakor klubelyiségébett értekezletet tar- gyobb
földkontTngen^
ceg őfenségénél járt vadászaton, a mohácsi járás
tolt, amelyen nagy számban vettek részt a mi- hozzá
izolgdbirája háromezer
embert lecsukatott,
hogy
nisztertk és a képviselők is. Mayer
János el- 1 kokhoz is
egyházi
birtone lábatlankodjanak az erdőkben, ahol őfelsége
1
-Az értekezletet az egyre nagyobb vihar miatt
legkegyelmesebb puskája riogatni fogja az nöki szavai után bejelentették, hogy a párt kebelén belül block alakult közalkalmazottak fize- éjfélután
tél 1-kor megszakították,
majd ujabb
őzeket.
tésrendezése
céljából.
Vass
János
minden
leheITGIUIUVTUA
--'*
j—.—
„„,„
izgalmak
között
folytatták.
Az
értekezleten
—
•
•
*
—
T
L
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—
N
T
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— És a törvény jogot adott erre önnek ? —
tőt megígért. Marschal Ferenc ulán Szabó Zol- a késő hajnali órákban — az a felfogás alakérdezte kíváncsian őfelsége.
a kisgazdák
és a mér— Törvény ide, törvény oda, ilyen esetekben tán bejelentette az Országos Kézműveskamara kult ki, hogy ezekután
megalakulását.
sékeltek
között
szakításra
kerülhet
a
soi.
az én akaratom a törvény, — csapta össze a
Szabó Sándor az oroszországi hadifog'yok
bokáját a szolgabíró.
Katonai kérdések.
hazahozataláról, az ügyvédjelöltekről, majd a
— Ilyen emberek kellettek volna nekem Nékathoiikus papok helyzetéről beszélt.
A nemzetgyűlés első bizottsági termében gróf
metországban — fejezte be elmélázva visszaEzután a földreformnovella megbeszélését Csáky Károly honvédelmi miniszter szűkebb
emlékezéseit a doorni fogoly — akik bizonyos
kezdfék
meg. A megbeszélés szokatlanul
élénk értekezletre hivta egybe a honvédelmi bizottság
esetekben bátran túlteszik magukat a törvényen.
tagjait. A tanácskozáson egyes katonai kérdéés heves volt. Nagyatádi néhány társával heves
Mindenesetre ez is megható példája a lojakirohanást intézett a nagybirtokosok ellen, ugy sekről volt szó, amelyek azonban a belső polilitásnak, de nekünk még több örömünk telik a j
hogy több képviselő el is távozott az ülésiől. tikai helyzettel nem függnek ötsze.
Magyarok
Vasárnapja
cimü amerikai magyar

K e t t é s z a k a d a z egységes p á r t .
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Az indemnitási vita határozati
javaslatai.
A nemzetgyűlés még folyton tárgyalja az
indemnitási vitában fölmerült határozati javaslatokat. Az ellenzéki javaslatok közül úgyszólván egy sem került meghallgatásra, csupán

Rupert

Rezső

határozati

javaslata

nyert kí-

Szeged, 1924 január 18.

A debreceni választás.
Debrecenben a választási harc jobban és
jobban veti előre árnyékát annak a nagy küzdelemnek, ami a mandátum körül folyik. Hir
szerint nem engedélyezték
Nagy
Vince programbeszédének
megtartását,
azzal az indokolással, hogy ifj. Magoss Qyírgy is gyűlést tart
vasárnap. Illetékes helyen azonban kijelentet-

méletet és pedig a magánalkalmazottak nyugdíjilletékének szabályozása tárgyában, amelyről ték, hogy módot fognak
hir szerint a népjóléti miniszter is kijelentette, j hogy Nagy Vince megfelelő
hogy magáévá teszi.
I beszédét.

találni arra nézve,
tormában
elmondja

Patacsi, Zsirkay, Csontos.
(A Szeged budapesti

tudósítójától.)

Negyed-

tizenkettőnor nyitja meg a ne nzetgyülfs mai
ülését Scitovszky Béla elnök. Napirend szerint
az egyes bizottságokban megüresedett tagsági
helyek betöltése következik. A szavazatok összeszámolásának idejére az elnök az ülést felfüggeszti. Háromnegyedtizenkettökor nyitotta
meg Scitovszky
Béla elnök újból az ülést és
bejelenti, hogy a megüre«dett bi/otisági tagságokra Almássy Lás lót, Vargha Qíbori, Kovács
Nagy Sándort, Bozsik Pált és Rupert Rezsőt
választotta meg a nemzetgyűlés.
Ezután az indemnitási vita folytatása következett.
Az első szónok Patacsi
Dénes, aki csak
röviden kiván felszólalni, mert hiszen meg kell
szavazni az indemnitási. Az adózás visszásságairól beszél és az a véleménye, hogy egy
kis jóakarattal mindenen lehetne segiteni. Rámutat a forgalmi adi terén való méltánytalanságokra. Sürgeti a hadiözvegyek és árvák helyzetének javítását, valamint a még Oroszországban rekedtek hazahozatalát. Nem tartja helyesnek
a társadalmi és felekezeti ellentétek felidézését,
mert csak összetartással lehet a hazát fenntartani. Nem bombákkal,
vandalizmussal
kell a

keresztény politikát

csinálni,

hanem a keresz-

ténymorál
alapján,
de a kereszténymorál nemcsak a testetölő bombát tiltja, hanem azt a
robbanást is, melyet a koronarontó spekuláció
okoz, amely az állam gazdasági helyzetét sújtja.
Potacsi Dénes az indemnitást elfogadja.
Zsirkay
János: A hadirokkm'fik, a hadiözvegyek és hadiárvák mostohaellátásáról beszél.
— A kü földi kölcsön megszerzésében bizik.
Az egységes párt politikáját világcsalásnak
nevezi, amiért az elnök rendreutasítja.
Nem tartja
az ország érdekében valónak, hogy e kö'csönnel kapcsolatban külföldi ellenőrt k ü l d i k az
ország pénzügyi ellenőrzésének élére. Kifigásolji, bogy igen sok bank alakult az utóbbi
időben, mig ezzel szemben több vállalat és
üzlet megszűnt. Sióvá teszi, hogy Kállay pénzügyminiszter egyik unokaöccse a Hitelbanknál
tölt be vezető állást, másik uiokaöccse a pénzügyminisztérium valulaosztályát vezeti. Kü'önös, hogy a pénzügyminiszter rokonai olyan
állásokat töltenek be, amelyek szerves összefüggésben állanak a jegyintézeti hitelekkel.
Határozati javaslatot terjeszt elő, amely szerint
a nemzetgyűlés utasítja a kormányt, hogy az

egyre komolyabban megismétlődő bankbukások
ellenőrzésére kormánybiztost nevezzen ki. U|abb
határozati javaslatot terjeszt be, amely szerint
a nemzetgyűlés utasítja a be'ügyminisztériumot,
hogy azoktól a tőzsdei napilapoktól, melyek a
tőzsdével szembei fokozzák az izgalmat és
a koronvontást elősegítik, vonja meg a kiadási
engedélyt.
Az elnök az ü'ést itt felfüggeszti és annak
folytatását dílután 4 órára tűzi ki.
A délutáni ülés.
Háromnegyed 5 órakor nyitja meg újból
Pesthy Pál alelnök az ülést.
Zsirkay János folytatja beszédét. Helyte'enili,
hogy a vállalítok közül elsősorban a budapestieknek adnak engedél/t, holott a vidékei
van a nemzet ereje. Határozati javaslatot terjeszt
be, hogy a laká^épi őakciót terjesszék ki a
vidékre is. Megálapijí, hogy a külföldi ellenőr
ideérkezése előtt gazdasági megszá lás alatt
álunk a zsidó bankok és nagyvállalatok részéről. Majd a Futurával foglalkozik, amelv, szerinte,
hatalmas gazdasági és kulturális munkát végez.
Kifogisolja, hogy mig az országnak négy egyeteme van, addig az analfabéták száma egyre
nő. Majd a zsidókérdésről szól és kielenti,
hogy az nemcsak i'thon, de a külföldön is
megvan. Házszabályreviziót sürget. A kormánnyal szemben biza'm-Hansággal
A javaslatot n e m fogadja el.

viseltetik.

Követkető szónok Csontos
Imre, aki kéri az
ellenzéket, hogy ne hárítson akadályokat a külfölden tárgyaló miniszerelnök elé. Elismeri,
hogy a kormány pénzügyi és gazdasági politikája nem mindenben helyes, de bizik abban,
ho->y a hibákat a kormány „ reperálni • fogja.
Különösen sü'geti, hogy a pénzügyminiszter
adja meg a kisgazdáknak a „kisüst"
öt

Sütő József szciáldemokrata mondott rövid
beszedet. A munkás nálunk befizeti a kereseti
adó át, de ennek ellenébei nem kap semmi
ellenszolgál atást. Aztán sürgeti a lakásépi ési
törvény végrehajtását, amelyhez hozzáértő emberek kellenek. Bizalma lan a kormánnyal szemben, a javaslatot nem fogadja el.
Szakáts Andor az idö rövidségére való tekintet el, kéri beszédének holnapra való halasztásán amit megadnak neki.
Az elnök napirendi indítványa után az ülés
háromnegyed 6 órakor véget ért.

Buzaparitásra emelik a városi vámokat.
(A Szeged tudósítójától.)
A javadilmi bizottság csütörtökön délután tartotta meg a városháza tanácstermében januári ülését
Balogh
Károly tanácsnok elnökletével. Az ülésae* érdekessége volt az a jelentés, amelyben Pálfy
Béla vámHflgyelő beszámolt a vámhivatalok
mult évi forgalmáról. A jelentés adatai a város
gazdisági életének kontúrjait rajzolják meg.
Az ölés megnyitása után Balogh Károly bejelentette a bizottságnak, hogy a tanícs elutasította
a javadalmi és vámhivatalok személyzetének külön jutalmazására vonatkozó javaslatot, még pedig azzal az indokolással, hogy
az alkalmazottak kötelességüket teljesilik, amikor dolgoznak és megfizetett munkájukért külön
jutalomra igy nem lehet igénvük.
Wimmer Fülöp szólalt fel Balogh Károly bejelentéséhez. Kijelentette, hogyha a javadaimi
és a vámhivatalok alkalmazottainak munkájukért
külön jutalékra igényük nem is Irhet, de a
város jól felfogott érdeke
teszi kívánatossá,
hogy k«p]anak jutalékot. A külön jutalék
ugyanis fokozottabb
munkára
sarkal mindenkit
és nem érvényesülhet a „fogjuk meg könnyebb
végén a munkát, úgyis egy a foe és* elve. A
jutalék tehát a város számár* kamatostul megtérül.

Wimmer Fülöp javaslatára elhatározta a javadalmi bizottság, hogy a tanács utján indítványt terjeszt a januári közgyűlés elé és indítványozni fogja a tanács határozatának megváltoztatását.
Ezután Bózsó
Ö l ö n , a javsdalmi hivatal
ügyvezetője olvist* fel a ja vadai mi hiwtal decemberi működéséről szóló jelentését. A hivatal
a különböző városi jav«dalmakból az elmúlt
hónapban hetvennégymillió koronát szedet be,
negyvennégymillió koronával többet, mint novemberben. Az elmúlt év utolsó negyedében
száznegyvenhétmillió korona folyt be a javadalmi hivatal révén a város pénztárába.
1
A jelentést egyhangúlag tudomásul vette a
bizottság. Bózsó Ö l ö n javadalmi ügyvezető
Wimmer Fülöp érdeklődésére bejelentette, hogy
a javadalmi hivatal mult évi müködésé-ől szóló
jelentését csak a februári ülésen terjesztheti e ő,
mert eddig az idő rövidsége miatt még nem
készithete el.
Ezután Pálfy Béla vámfelügyelő o'vasta fel
a felügyeletére bizott vámhivatalok decemberi
működésére vonatkozó jelentését, amely szerint
a vámhivataloknál különbözö cimeken százhu-,
szonhétmilló korona folyt be az elmúlt hónapban/

többek között negyvenmillió a kövezetvámból,
tizenkilencmillió a piaci helypénzakből, négy és
félmillió a közúti hidvámokból, hét és félmillió
a húsfogyasztást adóból, harmincmillió a vigalmi
adóból és hatmillió a közvágóhidi díj kból.
A vámfelügyelő a decemberi jelentés tudomásulvétele után a vámhivatalok mult évi működésére vona'kozó jelentését ismertette. A mult
évben a vámhivataloknál hatszázölvenötmillió
korona folyt be. Legtöbbet a kövezetvám
hozott,
229 milliót. A piaci helypénzekböl 152 millió,
a lúdvámokból 48 millió, a városi fogyasztási
illetékekből 38 millió, a vigalmi adókból 97
millió, a fübérekböl 31 millió, a közvágóhidi
dijakból 10 millió, a városi bor- és húsfogyasztást' adókból pedig 22 millió korona folyt be.
Érdekes statisztikát állított össze a vámfelügyelő a város mult évi áruforgalmáról is. Jelentéséből kitűnik, hogy 1923-ban 34626 vagonrakomány áru jött a v'ro^ba, amiből 4415
vagon volt a vegyesáru, 3555 vagon a kavics,
kő és homok, 12 551 a tűzifa, 7104 a koszén,
2972 a gabonaféle, 1129 a liszt, 399 a derce,
869 a burgonya és a főzelékféle, 495 a gyékény, háncs és kender, 191 a cukor, 160 a
sör, 87 az olaj és a petróleum.
A városból több mint 8000 vagon árul, leginkább feldolgozott ipari készítményt szállítottak:
ki. A javadalmi bizottság ebből az adatból
örömmel állapította meg, hogy Szeged
kül-

kereskedelmi

mérlege örvendetesen

javul.

Jelentésében elmondotta még a vámf lügyelő,
hogy 1923 ban a vámhivataloknál 624 millió
koronával több folyt be, mint 1922 ben, amikor
mindössze 31 millió korona volt a bevétel. A
bevételek m^ghuszszorozódásának azonban különösebb jelentősége nincs, a differencia csak
numerikus, a forgalomban ugyanis lényegesebb
változás nem történt. Mindössze
a piacok for-

galma emelkedett, aminek az általános
volt az oka.

jó termés

A vámszemélyzet elismerésreméltóan dolgozott,
állapította meg jelentésében a vámfelügyelő.
Indítványára elhatározta a bizottság, hogy a
tűrhetetlenül rossz állapotban levő vámházak
rendbehozását állandóan sürgeti majd a tanácsnál. A közgyűlés különböző javításokra megszavazott ugyan már 13 millió koronát —
minden vámházra egyet —, de az épületek
rend behozására legalább 300 millió korona
kellene
A vámfelügyelő évi jelentését is tudomásul
vette a bizoMság. Pálfy Bé a ejután a kövezet-

vám, a hídvám, a partjavadalmak,
a városi fogyasztási illetékek, a tápéi révvám és a csónakátkelési
dijak buzaparitásra
való
felemelését
javasolta.
Elmond J t t a , hogy a város e«y minisztert rendelet alapján a piaci he>ypénzeket
már felemelte a békebeli helypénzek buzaparitására. Ugyanez a rendelet alapul szoigáhit a
felsorolt vamok hasonló értelmű emeléséhez is.
Balogh Karoly magyarazatul hozzáfűzte, hogy

a vámok szorzószáma ezidőszerint
átlag kétezer, a buzoparitás pedig ötezerszeres
szorzószám alkalmazását
jelentené,
tehát a mostani
vámdjtételek
100—150 százalékkal való emelésit vonná maga után.
A j vddlmi bizottság elfogadta a vámfelügyelö javaslatát és elhatározia, ho^y annik
alipján javaslatot terjeszt a tanács elé. B.logh
Károly beje entette, hogy a kérdés előzetes letárgyalása érdekében rövidesen
értekezletre
fogja összehívni az érdekeliséíeket, ugy hogy a
kérdést a tanács már "a januári közgyűlés elé
terjeszthesse.
A javadalmi bizottság ülése ezzel véget ért.
P *******************

Sztrájkot kezdenek
az angol mozdonyvezetők.
Londonból jelentik: Az angol mozdonyvezetők
sztrájkjának kezdetét tudvalevően vasárnapra
tűzték ki. A Daily Herald, az angol munkáspárt lapja mai számában felezóli'ja az összes
mozdonyvezetőket, hogy a kitűzött időpontban
kezdjék meg a sztrájkot. A vasútig'zgatósá?
már előre figyelmeztette a közönséget, hogy a

jövő héten

csakis

nagyon

korlátozott

vasúti

forgalmat
tud fenntartani.
Tegnap a munkásvezérek megkísérelték a béki ést, hogy a sztrájkot elkerülhessek, a kísérlet azonban eredménytelen volt. Henderson,
az ismert munkásvezér
i« meglátogatta a vasutasok vezetőit, hogy
béküő irányban szólaljon fel. A munkásvezérek

a helyzetet általában

nagyon komolynak

tartják,

mert a sztrájk a politikai helyzetet is kiélezi.

Szeged, 1914 január 18.
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Hétfőn nyilik m e g a szegedi t ő z s d e .

I

M»yk Gyula, Qlück&thaJ Laios, Telbisz György,
Kulifay Győző, Gál Miksa, Pataki Vilmos, Neu
Ernő, Grosz Martfeli;' Fi&chhotf Gyula, Kelen
Hugó, Lovász Nándor, Reich' Miklós, Kroó
Ferenc (Belv. Bank), Wilheim Andor, Vatsa
Dezső, Vogel Antal, dr. Salgó Béla, Winter
Géza, Rózsa BilK dr. Bodnár Géza.
A lőzsdebizotlság hétfőn
kezdi meg
mükö-

r Nem

A Prónay-flgy csütörtöki tárgyalását fél l l
órakor nyitotta meg Győrffy
tárgyalásvezető,
aki Juhász ügyészt szólítja fel a vádbeszéd
megtartására. Juhász
a következőkép kezdi beszédét :
— A vádlottak ellen lisztek közötti becsületsértés miatt emelt vádamat fenntartom. A vádiratban lefektetett vádak a főtárgyalás folyamán
beigazolást nyertek. Ezután sorraveszi vádbeszédében a vádlottakat s a nekik imputált
kifejezéseket beigazollaknak véli. Beigazolódott
pedig főkép Balog Fereic, Balassa, Héjjas
Iván, továbbá Makay százados vallomása alapján. Súlyosbító körülmény, hogy Prónay egész
integritását megtámadták, öt kompromittálták.
Annak figyelembevételével, hogy a
vádlottaknak
is nagy érdemeik
vannak,
méltányos
Ítéletet kér.

A clearingforgalmat délelőtt 9—10 óra között
bonyolítja le dr. Basch Ferenc titkár, ugyancsak
a Lloyd termében.
A szegedi tőzsdére bevonják a környékbeli
iparvállalatok és bankok papi jait is.

Erután dr. Szakáll
Antal védő állott fel és
másfélórás nagy beszédet mondott.
— 1919 nyarán — kezdte beszédét a védő
— mikor Prónay megalakította zászlóalját, nem
gondolta, hogy négy év múlva azokkal fog
szemben állani, akik zászlóaljában hathatós
segítséget nyújtottak neki. Ez a pör minden jó
magyar lelkében aggodalmat kelt, mert rágondolnak hazánk mai állapotára és arra, hogy
ilyen derék zászlóaljban a parancsnok és a
lisztek kötött súlyos konfliktusok támadtak.

lakbéremelés februárban*
addig nem ktván ezzel az üggyel foglalkozni,
mig a miniszterelnök nem tér haza. Az előző
lakásrendelet értelmében azonban a februári emelésről nem lehet szó, legfeljebb a májusi negyedtől kezdve lesz foganatosítható.

(A Szeged budapesti
tudósitójától)
Híre terjedt, hogy a kormány
nem engedélyezi
a házés bpltbérek felemelését
a februári hónapra. Ebbén ak ügvben a Szeged
budapesti tudósítója
felkereste - "ttuMrd Lajos kereskedelmi miniszteri,
aki kijelentette, hogy bár a lakásügy rátaríozik.
rt

A Prónay-pör.

dését a Lloyd termében.
Ugyanazokon a napokon lesz üzleti nap, mint Budapesten. Tőzsdeidő délután
6—7 óra kőzött lesz. Erre az időre
Szegedre érkeznek az aznapi budapesti jegyzések. A tőzsdebizottság megállapította, hogy a
szegedi papírok közül hány darab tesz egy kötést. Ezek szerint Csongrádi Takarékpénztár 1
darab, Keramitgyár 1 darab, Téglagyár 1 darab,
Belvárosi Mozi 1 darab, Kereskedelmi Bank,
Kézmüvesbank, Bankegyesüle', Szeged-Alföldi
Kereskedelmi Rt. 5 darab, mig Szeged-Alföldi
Takarékpénztárból 25 darab lesz egy kötés.

(A Szeged tudósitójától.)
Az ország közgazdasági életébe erőteljesebben fog bekapcsolódni
* Szeged gazdasági élete, azáltal, hogy a Lloyd
választmánya elhatározta a „Szegedi Tőzsde"
megnyitását. Csütörtökön délután alakult meg
a tőzsdebizottaág, amelynek elnöke
Wimmer
Fülöp, alelnökei: az érlékoszlály részére Koős
f Elemér, az áruosztály részére pedig Adler Rezső
fett. Tőzsdebizottsági tagokul megválasztattak a
következők:
_ .

Pusztitó tüz a

Ezután a védő a vád egyes pontjait igyekszik
megcáfolni és kimulatja, hogy azok a tanuk,
akikre a vád éppen hivatkozik, nagy ellentétben
állottak a vádlott tisztekkel, ezek a tisztek nem
is hivatásos katonák, csak kéBŐbb osztották be
őket. Ezeknek a tanuknak szavahihetőségét
kétségbe kell vonni, mert például Balogh
Ferenc
vallomására
teljes lehetetlenség
nyugodt
lelkiismeretid
Ítéletet alapítani,
tekintettel
a
Balogh
által elkövetett
bűncselekményekre
és tekintve
azt, hogy Balogh Ferenc még a tárgyalás során
sem átallotta azt mondani, hogy ö katona,
holott ezzel szemben kiderüli, hogy a Balogh
által elkövetett bűncselekmények miatt nem is
a katonai hatóságok, hanem a polgári hatóságok

vasgyárban.

(Miskolcról
jelenti a Szeged tudósítója.)
Csü- tűzoltóság önfeláldozásának köszönhető, hogy
törtökön délután 3 órakor kigyulladt
a miskolc—• á tűz nem terjedt át a kazánra is. A helyzet
is beI 4ifagyöri
vasgydt'és
perceid. blatt
lángbaboii- egyelőre az, hogy a gyár és a bányák
a munkát.
Remélhető, hogy az üzelotta a gyártelepet,
az olaj kamrát
és a gép- |1 szüntették
\ i házat. r A tűzből kifolyólag nemcsak a •'•gyár, met néhány napon belül rendbe tudják hozni.
hanem a bányák üjeme is fennakadt. A tűz á A kár fölbecsülbetetlen.
t cenjrál kapcsolóban keletkezeit. A miskolci
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(A Szeged tudóidtól.)
N é h á n y n a p p a l ezelőtt már beszámoltunk arrók hogy a csong£á^Jombamerény1ettel kapcsolatban előzetes •
ÍSfll S 3
gvanusitoltakat,
Sinkó

lánolf
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Jánost, Piroska
B Í ' a „ K , ?yOrgyöt
Forgó
Ferencet,
Fülöp Andorí, Sági Rókust és Kasztell Sándort
a törvényszék fogdájából átvitték a Mars téri
Csillagbörtönbe, ahol magánzárkákba helyezték
el őket, Néhány nappal ezelőtt arról is beszámoltunk, hogy Bölönyi Miklós, aki Sinkót, a
merénylet tulajdonképeni tettesét heteken át
.J tanította a kézigránátvetésben és karácsony
másodnapjának éjszakáján ö volt az, aki a
vezényelte a merényw £semegi Károly-utcában
letet, a Csillagbörtönben
őrültséget
szimulál.
Most erről az eselről a Szeged
munkafársa a
következő részleteket jelentheti:
Két nappal ezelőtt az egyik börtönőr jelentette, hogy Bölönyi nyugtalanul tölti az éjszakákat, anélkül, hogy bárki is szólna hozná,
hangosan kiáltozik, majd zokogni kezd. Bölönyit
alig tudják ilyenkor megnyugtatni Amikor erről
dr. Széchényi
István ügyvéd, Bölönyi védője
értesült, azonnal kiment a börtönbe és beszélgetést folytatott védencével.
' *'
Bölönyi egészen zavarosan viselkedett, szemei
kidülledtek és homályosak voltak, néha négy-öt
kérdésre egyáltalán nem felel, majd hanzosan
sirni kezd. Néha toporzékol, imádkozik, máskor
pedig átkozódik. Egyáltalán, azt a benyomást
igyekszik felkelteni, hogy elméje megzavarodott.
Eleinte rendesen beszél, msjd végül teljesen
érthetetlen) szavakat badar el és értelmetlen kérdéseket intéz a körülötte állókhoz. A börtönigazgatóság ezek után azonnal elrendelte oryosi
megvizsgálását, amelyet dr. Regdon
Károly, a
börtön főorvosa azonnal meg is ejtett.
' Dr. Regdon Károly semmiféle felvilágosítást
nem kiváqt adni erről az ügyről, azonban
. illetékes helyről ugy értésül a Szeged murikatársa, hogy Bölönyi
elméje
semmiképén
sem
tavQpdott,
meg, bogy szimulálj, azt még most
nem lehet megállépilani, azonban tény a2, hogy
Bölönyi csfik a merénylet előtt rövid idővel
épült
jel egy sokáig
tartó
és súlyos
betegségből,
amelynek nyomai még mindig látszanak a
fiatalemberen. Ugy, látszik azonban, hogy Bölönyit
súlyos
betegsége
sem gátolta
abban,
hogy
bizonyos gránáthajító
letkéket ne adjon
merénylő
társatok,
a fiatal,
tapasiialatlán
Sinkó
László-

nak. Bölönyi — ugy látszik — súlyos betegségét
használja fel arra, hogy szánalmat ébresszen vonják őt felelősségre.
fel maga mellett gyakori sírásaival és attól sem
A vádlottakat fel kell mentenie a haditörriad vissza, hogy az örült látszatát keltse, amivel vényszéknek, mert azoknak a kifejezéseknek a

azután megszabadulna az igazságszolgáltatás
felelösségrevoná3a elöl.
Dr. Széchényi
Istvá.1 egyébként kérvényt
adott ba, amelyben kéri a szakértő orvosprofesszor kirendeléséi és B3lönyi elmeállapotának
megfigyeléséi.

Bölönyi egyik kihallgatásánál azt mondotta,
hogy öt a detektivek még a csongrádi kikérdezéseknél olyan borzalmasan megverték, hogy
súlyos belső sérüléseket szenvedett és ezek
még mindig nem gyógyultak bs. Arról is beszélt, bogy a detektivek saját kabáljával takarták be fejét, hogy az ütések nyomai ne látszanak. Ezekkel a mesékkel akarta valószínűbbé
tenni, bogy a „vallatás borzalmai* miatt zavarodott meg agya. Ezzel szemben a legil'etékesebb helyen arra hatalmaztak fel a Szeged
munkatársát, hogy a szegedi
detektivek
a vallatásnál
egyáltalán
nem alkalmaztak
erőszakos
eszközöket,
még kevésbé borzalmas
kínzásokat
a csongrádi
vallatásoknál,
a merénylők
kizárólag a nagyszámú
tárgyi bizonyítékok
suiya és
a szembesítések
hatása alatt törtek meg és tették beismerő vallomásaikat.
Az első beismerő
vallomást egyébként — mint ismeretes —
Sági János tette, akinek vallomása után a delek íves nyomtól-nyomra haladva, szerezték be
a tárgyi bizonyítékokat — az ekrazitot, a bombát é6 a patronokat — és ezeknek felmutatása
után azután Bölönyi is elmondott mindent. Az
orvosszakértö fogja majd megállapiiani, hogy
Bölönyi mondásai semmivel sem jelentenek
többet — gyerekes
meséknél.

Dr. Csiki J m ő , a börtön igazgatója egyébként ezeket mondotta:
— Nálunk
senki sem szimulál
őrültséget...

A vádtsnács előzetes letartóztatást elrendelő
végzése ellen különben a merénylettel evariusí.
tottak felfolyamodást leientettek be a táblához
•és Szenttamássy
Miklós dr. elnöklete alaii pénteken
délelőtt
döntenek
a további
fogvatartás,
vagy
a szabadldbrahelyezés
kérdésében
A döntés után fognak határozni a vizsgálat
megindítása, illetve a vádirat benyújtása ügyében

valódisága, amelyeket a vádlottak
állítólag
tettek, a tárgyalás során bebizonyítást nyertek.
Beigazolódatt, hogy P/ónay tényleg megtette a
következő kijelentést: ,Ezt a gazembert
(már
mint a királyt) felakasztottam
volna.*
Beigazolást nyert, hogy 1921 őszén NyugatMagyarországon, a második királypuccs alkalmával, amikor a zászlóalj tisztikara felkérte
Prónayt, hogy vegye át Nyugatmagyarországon
a parancsnokságot, Prónay több tanú előtt azt
a kijelentést tette, hogy időközben arra a meggyőződésre jutott, hogy itt más király nem
lehet, csak Károly vagy Olló. Kijelentette azt
i?, bogy mielőtt átveszi a parancsnokságot, elmegy Óitenburghoz és vele, valamint feleségével megbeszéli az ügy mai állását. Prónay
szigorú semlegességi parancsot adott ki akkor,
amikor Károly király az országba bejött.
Ha még hozzávesszük azokhoz a tényekhez
a tárgyaláson előkerült kis epizódokat, többek
közt azt, hogy Prónay neje állandóan a hadműveleti területen tartózkodott és karlistairányu propagandát fejtett ki, ha hozzávesszük
ezekhez azt, h>gy az osztrák karlisták vezéréhez levél küldetett, akkor kiderül, hogy a
tiszteknek imputált kifejezések, ha meg is történtek volna, akkor is jogosan történtek volna.
Ezután a védő azzal a kérdéssel foglkozik,
hogy Prónay
ma fs tiszt-e ?
Szakáll védő után a másik két védő, dr.
Terényi és dr. Fábty
mondották el védőbeszédukel. Ezután Győrffy tárgyalásvezető berekesztette a tárgyalást és az itéletkihirdelést szombat
délelőtt 10 órára tűzte ki.
Banhidánál megakadt a vasúti forgalom. A tegnapi havazás nem volt általános
jellegű. Legnagyobb Budapesten volt, hét milliméter, K ö z helyen 3 milliméter, azonkívül Sopronból és Tátcsal vidékéről jelentettek hózivatarokat. A havazás miatt az esztergomi vonat
és a jsécsi gyorsvonat két órával késett.
Vesznrém
V/inS™,
Jc RAnhida
küffítt n
w

O

w •. .

tviywu

töboi részében
galmat.
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Szeged, 1924 január 18. _

K é n y s z e r e g y e s s é g e t k é r t a K r o ó - b a n k is.
(A Szeged tudósítójától.)
Jelenleilök, hogy a
Forgalmi
Bank néhány nappal ezelőtt a szegedi törvényszéktől csődöt kért maga ellen, ki
ÍB küldötték csődtömeggondnokul dr. Tóth I nrét, aki már meg is kezdte működését. Ettől
függetlenül kényszeregyességi tárgyalások is
indultak meg a bank ügyfeleivel, hogy megtalálják azt a módot, amely melleit létrejöhet a
kibontakozás. A rovancsolási munkálatok még
csütörtökön is tartottak és a tárgyalások menetében sem merült fel olyan konkrét momentum,
amelyből eredményre
lehetne következtetni. Még
különböző akadályok nehezitik meg a kényszeregyességi tárgyaiások menetét, amelyeket ha
rövidesen nem sikerül elimináini, akkor ezek a
tárgyalások minden eredmény nélkül fognak befejeződni.
A kényszeregyességi tárgyalásokkal párhuzamosan önkéntes tárgyalások, valamint szanálási
megbeszélések is folynak, azonban még eddig
minden biztató kimenetei nélkül. Bárdos Ignác
igazgatóról még mindig nem érkezett semmiféle érdesítés a szegedi rendörségre.
Mint megbízható helyről értesülünk, kényszer-

egyességi tárgyalásokat is indítottak
fizetésképtelen bank, a Kroó bankhoz

a

másik
közelálló

körök, annak ellenére, hogy a rendőrség már
teljesen befejezte a nyomozást és az összes iratok átkerültek az ügyészségre s ezt a törvényszék csütörtök délelölt 480. szám alatt el is
rendelte.
Vagyonfelügyelőül már ki is küldötték dr.

Nekich Richárdot, aki délután már meg is kezdte
működését. Szabályszerű kényszeregyességi eljárást fognak lefolytatni és minden remény megvan arra, hogy az eljárás eredménnyel fog járni,
ami után bizonyos százalék erejéig ki fogják
elégíteni a hitelezőket. A törvényszék
egyébként

felhívást tett közzé, amelyben felhívja a Kroóbank összes hitelezőit, hogy záros
határidőn
belül jelentsék be összes követelésüket. Azután
meg fogják állapítani az adósok névsorát és
tartozását. Értesülésünk szerint a munkálatok
befejezése után, mintegy 30—40
százalék erejéig fogják kielégíthetni
a bank hitelező ügyfeleit. Amennyire a kényszeregyességi eljárás
nem vezetne eredményre, nem marad más hátra,
mint a csőd bejelentése és a kriminális eljárás
lefolytatása.
Bizonyos szanálási tárgyalások azonban még
mindig folynak és az sem lehetetlen, hogy még
dr. Nekich munkája befejezése előtt, megbeszélésre fogják összehívni még ezen a héten, vagy
a jövö hét elején a bank összes ügyfeleit —
mint már napokkal ezelőtt jelentettük — és
ezen a tárgyaláson esetleg telő alá hozzák a

magánmegegyezést

mentő

Ítéletet kell hoznia

reám és

társaimra

nézve. Látni fogja a biróság, hogy fest az a
hajsza, amelyet egyesek ellenem indítottak.
Ulain először is a vádnak azzal a részével
foglalkozik, mely szerint ők a kormányt erőszakosan akarták eltávolítani helyéről és fejtegeti, hogy ez a vád teljesen téves. Majd Döhmel személyével foglalkozik a legnagyobb részletességgel.
— Csodálatos ember ez a bajor - jelenti
ki — és akkora zseni, hogy meg kellene hajolni előtte mindenkinek, ha nem pótzsenik segítették volna öt munkájában. Senki sincs Magyarországon olyan zseni, aki meg tudott volna
rendezni egy ilyen világbotrányt és felizgatni
az egész országot. Munkája azért sikerült olyan
fényesen, mert tényezők állottak mögötte. Ez
az oka annak, hogy Döhmel fel tudott julni a
minisztertanács elé, ezért hitte el a nagyeszű
Vázsonyi, hogy ez a csavargó adatokat tud
szolgáltatni, ezért hitt neki feltétlen bizalommal
Hetényi fökapitányhelyettes és ez elsősorban
annak a sajtónak a bűne, amely mérhetetlen
bűnöket visel magán, elsősorban az összeomlás
miatt. Elismerem, hogy a mi sajtónkat is terheli hiba, de ezek csak reflexhibák.
Beszéde további folyamán Uían Döhmelt
szapulja. Szavahihetőségével, jellemével, töméntelen hazugságával és hamisságával foglalkozik.
— Én — folytatta Ulain — valóban
rebellis

A rendőrségen egyébként még mindig jelentkeznek — ha gyéren is — följelenlők, akiknek
legnagyobb része vidéki lakos és csak most értesülték a bank bukásáról. A följelentéseket természetesen a rendőrség azonnal átteszi az
ügyészségre.

természetű emb\r vagyok. Lelkem
legfenekéig
helytelenítem a mai kormányzati
rendszert, de
mégsem lehet feltételezni róiam azt, hogy ilyen
hülye ostobaságokba bocsátkoztam volna, mint
amilyenekről Döhmel tett említést.
Hetényi fökapitányhelyettes vallomásával foglalkozik ezután. A haditerv, a halállista volt a
sajtó főcsemegéje és ezért szórták a sarat és a
piszkot az egész időn keresztül az egész mai
magyar politikai rendszerre. Hetényi állította
be a dolgot ugy, hogy Döhmel a Hitlerék komoly embere, a mi komoly összeesküvőtársunk.
Ulain ezufán megdöbbentőnek mondja a
rendőrségnek az ügyben tanúsított viselkedését
és munkáját.
Uiain ezután a bajorok
behozatalával
foglalkozik. Ha jöttek be bajorok Magyarországba,
ezek csakis a rendőrség belső titkos Doppelkreuz jeligéje alatt jöttek be. Gonosz játéknak
tartja az egész ügyet.

Ezután Seyboid detektív vallomásával foglalkozik Ulain. Most a vád legerősebb pontjára,
a szerződésre tért át. Fejtegeti, hogy nekik

eszük ágában sem volt a kormányt
erőszakosan
eltávolítani a helyéről. Ha kértek is huszonnyolcezer bajor katonát, ezeket nem a kormány eltávolítása céljából kérték, hanem a szerződés
többi

pontjának

céljából.

Telelőn: Pénztár 56Z

Telefon: I g n z g . 250

Január 18., 19. és 20-án,
pénteken, szombaton és vasárnap
A Paramount-filmek „Drágakő" sorozatából:

A szerelem éltet,
a szerelem öl!
(Az izzó homokon.)
| Bűbájos keleti szerelmi regény a Szaharában
8 felvonásban.

Edith Róberts -sel

a főszerepben.

Azonkívül:

Aki kétszer él...
Amerikai történet 5 felvonásban.
címszereplő: F r a n k

is.

H u s z o n n e g y e d i k é n h i r d e t i k ki a z
a z UlainAz Ulain-pör főtárgyalásának mai napján
Ulain Ferenc kezdte meg védöbeszédét. Sokkal
nagyobb tisztelettel vagyok a magyar biróság
iránt, semhogy a politika undorító sarát ide be
akarnám hozni. A magam igazságait hozom
csak ide, amelynek folytán a bíróságnak
fel-

B e l v á r o s i IVIozi

Fel lehet azt tételezni

Ludendorffrói, hogy egy főorvosnak, egy amerikai üzletembernek és egy pesti ügyvédnek
28.000 katonát száliit ?

M a y ó .

Előadások- Hétköznap
7,7 és 7,9 órakor.
LiöaaasoK. vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Jönl

I

Az idény legizgalmasabb kalandorfimje:

Vad harcok a mongol síkságon.

KOSZTPÉNZT,
tőkét és kamatot biztosít,
ha pénzét ingatlanba fekteti!

Eladó földek, házak, üzletek:
tt hold jó feketeföld, Szegytől 6 km,-re, köves országúton, fele
búzával bevetve, holdankint 4 millió.
"
'
4 és fél kh. príma feketeföld, a Kettőshatárnál, alkalmi áion.
75 holdas bérlet Szeged szomszédságában, prima feketeföld, élö
és h >lt felszereléssel, sok épülettel, elftnyös feltételek melleit átadó.
Kisszilléren 1 kh. prima feketefóld, közvetlen az országút mellett,
igen ölesén.
Petőfi Sándor-sugárut melleit, köves uton szép nagy emeletes
sarokház, 40 millió
Szent István-térnél remek uri magánház 3 szobái uri lakással
külön 2 szobás lafctesjl, viz, villany, az egész rögtön bekölt»zhetö,
lakA ni.ics, 70 miliió.
Belvárosban aszfaltos fő <to i, cseréptetős széo magánház azonnal
beköltözhető uri lakással, fürdőszobával, viz, villannyal, n«gy kerttel,
melléképületekkel, 8U millió.
N gyköruton hatalmas sar.>k emeletes ház, teljesen jókarban. alápincézve, beköltözhető 2 szobás lakással. 55 millió.
Kisebb magnsföldszintes ház, beköltözhető lakással, 15 millió
Csongrádi-sugárut mellett szép emeletes sarokház, sok mellékép»Iete<kel, beköltözhető lakással, aUalrai véiel, 35 millió.
Élelmiszerüzlet fö útvonalon, aranybánya, igen olcsón.
Füszerüzlet fö útvonalon, berendezéssel, szép uri lakással 8 millió
Belvárosban elsőrendű nöi kalapszalon olcsón átadó.
'
Bel- és külvárosban iómenetelü vendéglők lakásokkal olcsón átadók
Fentieken kivül meg számtalan magán-, családi és bérházak
földek, üzletek minden szakmából nálam a legolcsóbb alkalmi ároa
megvehetők. Keresse fel bizalommal

Ulain ezu'án elmondja, hogy a szerződéi
megszövegezéséről nem is tudott, mert azt ko- !
molynak nem tartotta. Kérve-kérném a tekintetes törvényszéket, hogy a szerződés mérlege- !
lésénél nngyon vigyázzon. Ha az ügyész ur
vádja komolyságában még hisz, akkor azt kell
mondanom, hogy tulkorán került az ügy tárgyalásra.
Negyedórás szünet ulán Ulain azt fejtelte ki,
hogy a hazai erőkre nem támaszkodtak, az
ÉME nem állott rendelkezésükre, fegyverüi sem
volt. Egész határozottsággal kijelenti, hogy a
Síemerc-körnek jelenleg is kormányon levő,
aktív miniszterek a tagjai, a Szemere-kör nem
fegyveres szervezel, hanem antiszemita társaság. C T B D ^
központi nagy ingatlanforg. irodáját Szegeden,
Ha nincs Dihmel, ö soha nem kapcsolódolt 9 £ . f | p U I Széchenyi-tér 6. (törvényszék átell) Tel. 10-14.
volna be az ügybe. Ezután fejtegeti, hogy a
bíróságnak felmentő ítéletei kell hozni, mert a
WJM ^
W
Vágott harcsa kapható.
biróság marasztaló ítélettel nem állithat ki
bizonyítványt a magyar jogrendről. Tekintse
J l l . r % . M i Ma és mindennap élő tiszai
a biróság a törvényt, az erkölcsi normákat, fehér halak (keszeg) méltányos áron
az állam hírnevét és érdekeit. A törvényszéknek
minden
habozás
nélkül
fel- kaphatók a Rudolf-téri halcsarnokban. Tel. 14-64. m
mentő ítéletet kell hoznia. De különben is mi
lehet a marasztaló itélet? Pár hónapi államfogház nem súlyos itélet, amely erkölcsileg
egyikünket sem töri le. Ezzel csak barátokat
szerzünk magunknak.
Bobula Titusz és Szemere Béia nem kiván
szólásjogával élni.
2
Nagy választék
A biróság ezuíán kihirdeti, hogy az
Ítéletet

A legkényesebb igényeket is
kielégíti kötött-szövöttáru raktáram!

január

24 én délelőtt 10 órakor fogja

K
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kihirdetni.
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Tiszta selyem
Cérna flór
Mualln
Selyem flór

BÁLI

ÉS

UTCAI

HARISNYÁK
ÉS K E Z T Y Ü K B E N

Romlásinál, Kolcsev-u. 3.
Reformnadrágok

nagy

választékban.

Frlaa

Éves bizonyítvánnyal rendelkező, intelligens

és

j.bb

modorú háztartási alkalmazottat,
Széchenyi-tér

aki éit a házrtar-

Cim:

tág vezetéséhez is, K e r c S c K .

16, 1. emelet,

sn

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

S Z E QB D

Szeged, 1924 január 18.

Miuréic
Az

angol kormányválság.

Londonból jelentik: A munkáspártnak és a
szabadéivá pártnak a trónbeszédre adandó
válaszfeiiratra vonatkozó javaslata híifön éjjel
11 órakor kerül szavazás alá az alsóházban.
Amennyiben Baldwin
kormánya hétfőn éjjel
megbukik, akkor kedden összehívja a minisztertanácsot, hogy a királynak előlerjesszék a lemondást.
Ez esetben kedden dílután hivatalosan közölnék az alsóházzal a lemondást és egyszersmind javasolnák sz ülés elnapolását. Ha a király Ramssy Macdonaldot
bizná meg kormányalakítással, az alsóház három hétig szünetelne.
Londonból jelenlik: A trónbeszédre adandó
válaszviták folytán az alsóházban felszólalt
Mac Neil, á külügyi hivatal tagja s a jelenlegi
kormány mellett szólott. Kijelentelte, hogy ez a
múltban
lényegében megőrizte megszakítás
nélkül való folytonosságát. Lord Curzon a Ruhrvidék politikája ellen emel szót s ebben az
ügyben elhárít magától minden felelősséget.
Angolország nem avatkozik bele Németország
belügyeibe, feliéve, ha illendőképen bebizonyítást nyer, hogy a szeparatisták hatalma a nép
akarata. Az angol kormány leküldte képviselőjét
Pfdlzba, hogy az ottani helyzetről információt
szerezzen be.
— Dolláradomány a fogadalmi templom
javára. Vaskos levelet kapott csütörtökön a
polgármester Amerikából. Gyömbér
Endre küldte
és arról értesítette a polgármestert, hogy NewYorkban gyűjtést indított „a szegedi félbenmaradt fogadalmi templom felépítésére'. A
gyüj és során ötvenhat dollárt — közel kétmilló
magyar koronát — a Csongrádi Takarékpénztár utjín utalta át. A levélhez mellékelt gyüj'őiv
szerint a következők adakoztak: Gyömbér Endre
és neje 20, Lévay Kálmán 10, Nagy Dániel 5,
Nagy Dánielné 5, Kozma János 5, Joseph
Gyömbér 5, Nagy Lajosné 1, Klein Károly 1,
Sz Kaesoionof 1, Joseph Anugo 1, mrs. Ungir
1, L. Friedmann 1 dollárt.
— A japáni földrengés. Szerdán délután
Tokioból távirat jött, hogy Kuanti tartományban
is érezték a földrengést, de «z távolról sem
volt olyan erős, mint a szeptemberi. Tokioban
a villamosáram-telep gépei megrongálódtak,
a vezetékek elszakadtak és a főváros világítás
nélkül maradi, a közúti villamosközlekedés is
megszűnt. A károk helyreállításán már is nagy
erővel do'goznak. Több ház bedőlt, de tűzvész
nem volt. Az áldozatok száma hivatalos jelentések szerint sokkal kisebb, mint eleinte hitték.
— f M á l o z á s . Helmann
Illés régi s/egedi
közbecsülésben á ló polgár, a horgosi Kárászurad ilom évtizedekig volt bérlője hosszas szenvedés után elhunyt. Hahlát özvegyén kívül
gyermekei és kiterjedt rokonsága gyászolja, közöttük Török Márton helybeli gyógyszerész.
— Istentisztelet a zsinagógában pénlek
dé'után félötkor.

Telefon:
A M A V I
I g a z g . 455. B l O f Z O f W O Z i

— Leszállították Landauer Ede büntetését.
A mult év augusztusában a budapesti büntetőtörvényszéken Landauer
Ede banktisztviselőt
négy évi államfogházra ítélték, mert
Kirchner
Sándor tengerésztiszttel súlyos feltételű párbajt
vívott, amelyen Kirchner halálos szúrást kapóit.
A felebbezés folytán az űgy a királyi ítélőtábla
elé került, ahol tegnap foglalkozott az üggyel
Degré Miklós táblai alelnök tanácsa. A tábla
tegnap este hirdette ki ítéletét, amelyben
Landauer

büntetésit

hirom

esztendei államfogházra

szál-

lította le. Landauer semmiségi panasszal élt az
itélet ellen a királyi Kúriához.
— Két órát késett a budapesti személyvonat. A délután háromnegyed háromórás
szokásos budapesti személyvonat
csütörtökön

csak öt óra elótt

néhány

perccel

érkezett meg

Szeged állomásra,
mivel a személyvonat mozdonyának tengelye útközben eltörölt. Monoron
mintegy két órát kellett a vonatnak vesztegelnie, mig a fővárosból uj mozdonyt tudtak
küldeni. Ezután a személyvonat menetrendszerűen folytatta útját.
— A Pusztaszeri Á-pád-Egyesület bálja.
Az Arpádházi királyok korában, a Szripusztán
épült és a XIII. századba elpusztult szeri bencés monostor alapkövein Árpád templomot kiván épi eni a Pusztaszeri Árpád Egyesület. A
cél javára február 2-án a Tisza-szálló összes
termeiben nagy nemzeti bálát rendez.
— Lefogtak három
tőzadebizomínyost.
Az utóbbi napokban több feljelentés érkezett a
I főkap tányságra olyan tözsdebizományosok ellen,
' akik üzletfeleik pipirj ivil és náluk elhelyezett
tökével saját számlájukra spekulálnak és a pénzt
eljátsszák. Tegnap hét fejjelentés érkezett a
rendőrségre Világi
István Ó utcai tőzsdebizományos ellen. Ugyanc-ak feljelentés érkezett
Závorszki
Béla tőz-debizományos ellen, aki
ugyancsak nagy összeggel ká osi otta meg
üzletfeleit. A rendőrség TÜnd a két tőzsdebizományost előállította és őrizetbe vette. Feljelentés erkezett to/ábbá Révész
Jikab tőzsdebizományos ellen is. A rendőrség nagy apparátussal
kereste a szökésben levő tőzsiieb zományost,
akit az éjjel sikerült a detektiveknek elfogni és
a főkapitányságra előállítani A tőzsdebizo nányos beismerte, hogy üzletfeleinek pénzét elspekuáita és e ért a rendőrség letartóz atta.
Szántó Tivadar zongoramflvéaz
már kaphatók Endrényinél.

28-án. Jegyek

— Trockij kéth«vi s z a b a d s á g a és — letartóztatása. A Trockij letartóztatásáról s ó ó
híreket, amelyek tegnap Berlinben mindenfelé
elterjedtek, jól ér'esült helyen
koholmányoknak
minősitik.
E beál itás szerint a hirek valószínűen
onnan erednek, hogy Trockij fcéthónapi szabadságot kapott, miután előzőleg ellenzeki
álláspontot foglalt el a szovjetkormány uj irányú
gazdasági poIitiKája ellen.
Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u.7.
Közismert legolcsóbb rövidárus cég Battancs
Gizella-tér 3.

S z é c h e n y i Mozi

Iga7g.dr Varsányi Elemér.

Karmester Csomafáy S., a Városi Szinház v. k -rnagya. Telefon 16-33.

Péntek n szombaton és vasárnap, január 18., 19. és 20-án

B. V. IBHNEZ, a világhírű spanyol iró, az „Hpokalqpsis 4 lovasa" szerzőjének
legnagyobb regénye!

A vérző aréna.
2 részben, 8 felvonásban. — A főszerepben :

RODOLFO VALENTINO, az „Apokalypsis 4 lovasáénak főszereplője.
„Ilyen filmszenzáció Szegeden még nem volt!"
D r . Varsányi s. k., igazgató.
Előadások kezdete: Hékö nap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Hétfőiől

j Norma Talmadge-vel: A tökéletes asszony.

Telefon:
Pénztár 1185.

Péntek, szombat, vasárnap, január 18., 19. és 20-án

Három napig tartó kacagás!

Max L i n d e r r e l
a főszerepben:

Három a testőr
Parodisztikus bohózat 5 felvonásban.
Azoukívül:

Mister ágrólszakadt
Vígjáték 5 felvonásban.
Előadások
kezdete - Hétköznap *;,5, V7éés
s 1 !9
, 9órakor.
órakor
bioaaagoit kezdete.
V a g á r n a p 3> 5 )

— Ket vunateigazolás. Csü örtökön a hajnali
budapesti személyvonat egyik kocsijából, közvetlen Szeged állomás előtt, Mosszung
Lajos
tanítójelölt kiesett a sínpárra és esése olyan
szerencsétlen volt, hogy a még mozgásban
levő

vonat kerekei ballábál

tőből

levágták.

A men-

tők életveszedelmes sérüléssel vi ték be a közkórházba. A rendőri vizsgálat még nem tudta
megállapítani, hogy a szerencsétlen fiatalembert
véletlenül kilökték-e a vonít nyitott ajtaján,
vagy pedig szédülés miatt vesztette el az
egyensuyt. — Makra
János 22 éves kendergyári munkást a reggeli órákban a vasúti hídon ü ö t e el a makói vonat. Makra a szigorú
tilalom ellenére ment át a hidon és amikor a
mögö te jövő vonat vészjelt adott, annyira megijedt, hogy a sinek közé ugrott. A mentők igen
súlyos sérülésekkel vitték be a közkórházba.
— Szfllöl értekezlit. A szegedi állami Baross
Gábor főreáliskola tanári testülete folyó h ó 19-én,
szombaton délután 5 órai kezdettel az l. em. 15. sz.
tantermében szülői értekezletet tart, amelyen Takáts
István tanár a testnevelés ügyéről értekezik. Az igazgatóság ezutoa is meghivja a szülőket és érdeklődőket.

— Az ürsa te k-»h vizdij*. A tanács —
mint ismeretes — néhány nappal ezelőtt módosítva a régi vizd jszabályrendele'e', uj ku'cs
sze int állapító ta meg a vízdíjakat. Kimond )tta,
hogy a vizdij a nagykörúton bejül a közüzemi
pótlék hetven, a nagyköru on kivül pedig ötven százaléka. Mivel pedig a vizmütelep fenntartása előreláth itólag ilyen alap m is százmillió
koronával többe f -g kerülni, min1 amennyi a
vízdíjakból befolyik, a tan tcs elhatározta azt is,
hogy felirat-lag kéri a népjóléti minisztertől a
közüzemi pótlékok megfelelő feleme ését. A
csütörtöki tanácsülésen megállapította a tanács
az üres telkek vízdíját is. Kimondotta, hogy a
kiskörúton oelül fekvő üres telkek vízdíja egy
négyszobás lanás mndenkori vízdíjával, a kisés a nagykörút között egy három'sobás >akás
vízdíjával, a n gyköruton kivül pedig egy kétszobás lakás vízdíjával lesz egyenlő.
— A Szegedi Gyorsírók Egyesülete nagy népszerűségnek örvendő gyorsirási tanfolyamait a jövő
héten nyitja meg. A kezdők első órája kedden délután
6 órakor, a vitairók órája hétfőn délután 6 órakor lesz
az egyesület helyiségében (Földváry-utca 2.) Jelentkezéseket január 18., 19. és 2J-án délután 1—3 órakor,
vagy 5—7 órakor elfogad az egyesület vezetősége.
E l s ő r e n d ű ' e h é m e m S e k , kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. i2. ess

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

Kereskedők, iparosok és
vállalatok figyelmébe ! ! !
Leltár alatt nagymennyiségű
üzleti
könyvek, forgalmi adó és fényűzési
raktárkönyvek
és mindenféle irodaszerek és nyomtatványok
kerülnek
olcsón eladásra! Mielőtt
szükségletét
fedezné, okvetlen kérjen
ajánlatot

Kovács Henrik

Kölcsey-utca 4. szám.
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A városi szinház mai szinlapja.

TŐZSDE
A DevlaakSapont árfolyamai. Valuták: Osztr. kor.
0.4235-0.4735, Dinár 34600-37800, Sxokol 87700—
97700, Léva 21600- 236Ü0, Lei 15200-16700, Lengyel
márka
, Lira 1330 -1455, Fr. frank 14351585, Belga fr. 1275— I4C0, Sv. frank
, Angol
font 1286f,0-140950, Dollái 33250—33250, Holland forint
11265 -12365, Dan korona 5250- 5750, Svéd korona
7900- 8650, Norvég
korona 4300-4800, Napoleon
103003 pénz.
Dniták I Bécs 0.4235-0.4735, Belgrád 34600-37800,
Pr'ga 87700-97700, Szófia 21600-23600, Bukarest
15200-16700, Varsó
, Milánó 1320-1445,
Pária 1420—1570, Brüssel 1275-1430, Zürich
•, Loadon 128300-14C650, Newyork 30150-33150,
Amsterdam 11265-12365,
Kopenhága
5250-5750,
Stockholm 79C0- 8650, Krisztiánia 4300 - 4800.
Zlricbl
tfícsda. Nyitás: Páris 27.30, Londca
2463, Newyork 57&00, Milánó 25.27'/,, Hollandi
216.00, Berlin O.OOOOOC000130, Bécs 0.0C81'/*. Szófia
— . - , Prága 16.80, Varsó — B u d a p e s t
0.0205,
Bukarest 2 87>/„ Belgrád 6.65.
Zürichi tárlat i Páris 27.25, London 2461, Newyork 578 25, Milánó 25.33, Hollandia 216.00, Berlin
O.OCOOC0000130, Bécs 0.00817«, Szófia 4.15, Prága
16.8274, Varsó —.
, iiuaapest
0.0205, Bukarest
2,877,, Belgrád 6.65.
Y a n a l n y t ő s s d a i A csütörtöki terménytőzsdén kő- |
zepes forgalom mellett az irányzat továbbra is szilárd, .
az általános emelkedés csak 5000 korona.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki buza 1340-1360, egyéb 1340—1350, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 1355—1375, egyéb 1350—1370, rozs 1080—1110,
takarmányárpa 112u—1200, sörárpa 1200—1300, zab
1120—1150, tengeri 1100—1120, repce
,
korpa 660 - 670.
A Szegedi Kéznflveabank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
fl

Művészei
A szinház heti műsora:
Péntek: Szókimondó asszonyság,
szinmü. (Premierbérlet A 9. sz.)
Szombat: A bőregér, operett. (Operabérlet 7. sz.)
Vasárnap délután: Koldusgróf, operett.
Vasárnap este: A bőregér, operett. (Premierbérlet B
8. sz.)
* S z á n t ó Tivadar zongoraművész 28-án. Jegyek
már kaphatók Endrényinél.

TURULcipörakíár
SZEGED.
n. é. vevőközönség az

occasio

árut szívesen fogadta, miért is
utasítjuk,

hogy még

raktárán

occasio cipőket az előirt olcsó árban utolsó párig
árusítsa ki.

levő

TURUL KÖZPONT
se,

Budapest

Őzv.

Illést

M i n d e n kfllfin értealtSs h e l y e t t i
Külön villamoskocsi fél 3 érakor a Kálvária- és Báró Jósika-utca sarkán.

Apróhirdetés.
C s t m e g t v a J i kg.
20.000 K, minden nap frissen kapható a Püspökbazár
mögötti Kossuth élelmiszerüzletben.
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ELFOGADTATNAK

1 B e l v á r o s i B a n k és
1
K
e
r
e
s
k
e
d
e
l
m
i
R
f
.
1
üzlethelyiségét 1924. évi
hó 21-én, hétfőn
1 K á p ájanuár
s z - u t e a 14. s z á m a l á
1 (volt Corso Kávéház) h e l y e z i á t .
1
Telefonszámok:
1
1
1
Ugyanekkor
nyitja
1
Vaspálya-utca 5. s z á m
1
alatt alsóvárosi
1
1 fiók pénztérát
I
1
Telefon: 6-89.
I
I
1000

2ex—síi
•

szőnyegszövő
műhelyében
Szeged,
Boldogasszony-sugárutl

MEGRENDELÉSEK

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

Menyei:
Özv.
Heimann
Sándorné
szül. Grüner
Maca,
Mannheim
Ignácni.
Heimann
Dezsőné szül. Bleyer
Sári.
U n o k á i : Heimann
Lilly, Pali, Feri, Gyuri, Tötök /uci és Laci.

keleti

SZŐNYEGEK

kezdődik.

Nővére i

gyapjúfonalak
a legjobb perzsa színekben és nyersen,
amerikai
felvető és leszövő fonalak, leverők,
tervrajzok,
szövőszéhek a legjobb minőségben
és
legjutányosabb
árban
kaphatók

KÉSZ

Komáromi Rózsi
Buza Győző
Czobor Imre
Gulyás Menyhért
Lengyel Gizi
Rubinyi Tibor
Farkas Ida
Uty Gizella

folyó hó 17 én 75 éves korában, 49 évi boldog házasság után hosszú szenvedéseitől
megváltotta a halál.
Életének egyedüli célja a munka és hőn szeretett családjának boldogítása volt.
Drága halottunkat folyó hó 18 án délután fél 3 órakor kisérjük a gyászházból
(Margit-utca 21) utolsó útjára.
Szeged, 1924 január 17 én.
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SZEMÉLYEK:
i

Az előadás fél 8 órakor

H e i m a n n

ts

Tapaszfaltuk, hogy az ottani

.

ö z v . H e l m a n n Illésné szül. Bleyer E m í l i a ugy a maga, mint gyermekei:
DezBŐ és Rózsika, valamint alulírottak nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy
drága jó férjét, az önfeláldozó, családját rajongásig szerető apát és nagyapát

Varga Mihály J K i , Szeged
Telőfon 469. H
Hradi-ufca 4.
ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. »

Katalin . . .
Lefébre
Noipperg .
Fouché
Toimon
Napoleon
Mária Lujza
Mária Karolina

* L e v e n d u l a ifjúsági előadásban. A színházi
iroda jelenti: Szombaton délután 3 órai kezdettel ifjúHIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
sági előadás keretében szinre kerül Szilágyi László
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
nagysikerű operettje, a .Levendula". Jegyek szombaton j és a DELMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi
Sándor-sugárut 1).
reggeltől a színházi jegypénztárnál kaphatók.

Szegedi Banh Részvénytársaság (Kelemenutca és Somogyi-utca sarok. Telefon 17—27
és 6—28 szám). A legelőnyösebb feltételek mellett teljesít tőzsdei énékpapirvételeket és eladásokat. Budapesten naponta többszöri telefonbeszélgetéssel rendelkezünk. Tőzsdén jegyzett
törtrészvényeket előnyös feltételek mellett vásárolunk. Koszt pénzek átvétele és legelőnyösebb
kihelyezése. Felvilágosítással készséggel szolgálunk.
V7G

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló gu*rl aroa haphaiő

A szókimondó asszonyság.

It

1 4 - 9 4 ,

1-57,

11-06,

4-51.

