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A purifikátor.
Egy tekintély iránt való nem csekély tisztelet
rendűit meg bennünk, szegediekben, igazán
rajtunk kivül esö okoktól. Pedig mennyire tiszteltük Vasek Ernő volt kormánybiztos főispánt 1
Áhítattal hallgattuk a szavát, amikor idejött és
ünnepi feketeben, méltósággal a magatartásán
elmondotta bemutatkozó beszédét a városházán.
Az erkölcsi megtisztulást és fölemelkedést hirdette a forradalmak után. ígért jóakaratot, de
kérlelhetetlen szigorúságot is a tisztító munkában, amelynek vezéréül jelentkezett. A keresztény nemzeti eszméről, a fajvédelemről elmondta
mindazt, ami még akkor friss volt, ha nem is
ő találta ki. S ha talán kevesebb gondolat
szövődött a beszédébe, mint amennyi hozzáfüzödhetett volna, kárpótolt az elhallgatott gondolatokért a lendülettel, amely valóban konstruktív, hazafias és tiszta moralitásu volt.
Vasek Ernő szegedi működése nem tartoíi
sokáig. De purifikátor! munkája bizonyára nem
volt egészen eredménytelen. Alighanem eszményibb, keresztényibb lett itt egy sereg polgár érzése é? gondolkodása, vagy pontosabban,
bár kissé már divatját mult szóval: mentalitása. S valószínű, hogy számos szegedi lélek
maiériális fertőből szebb magaslatokra emelkedett, nem sóvárog a szennyes pénz után s
megvetéssel fordul el régebbi, netön gyönyörhajhászó életmódjától.
Vasek Ernő Szegedről hamarosan a fővárosba költözött, talán azért, mert ugy vélte,
hogy ott tágasabb tér nyílik tüzlelkü purifikátoroknak. A volt kormány biztos-főispán elmével és összeköttetéseivel csupán, egyszerű ügyvéd s egyúttal egyszerű bankigazgató lett belőle. Bizonyosnak tarthatjuk, bogy Budapesten
is folytatta purifikátori munkáját, mert bu/gó
tagja a fővárosi konstruktív, fajvédő Wolffpártnak, amely tudvalevően nagy purifikátori
tevékenységet fejt ki.
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kezdte, s pályája — hogy ugy mondjuk — zene kált és csak azután bankolt és spekulálta el
nélkül emelkedett a bankigazgatóságig. Kroó szegény kisemberek százainak a pénzét, amiLipótnak soha eszeágában sem volt, hogy a kor már megmutatta, hogy közélelet purifikálni
közéletet pufifikálja. Valószínűleg szerény ember, is tud.
aki ugy vélhette — ha ugyan a vélemény valaha
Kroó Lipót és Vasek Ernő fogságban ülnek.
is megvillant az elméjében — , hogy a közélet Mindkettőjük közéleti tevékenységét néhány száz
purifikátorának az erkölcsi tisztogatás műveletét szegény ember siratja. S éle működésük, karriersaját énjének keretén belül kell kezdenie.
jük ebben a pontban kétségt len megegyezést
Vasek Einő ellenben, mint konstruktív vezér- mutat. Azok, akiket megkárosítottak, tiszteletlen
szellemhez illik, a legélesebben elitélte a forra- ' elfogultságukban aligha Iáinak közöttük különbdalmak alatt felgyűlt immoralitást, a materiális I séget. De hát lehet-e károsultaktól emelkedett,
fertőt, amely ilt mindent elöntött. Vasek purifi- I Plutarchoszi elfogulatlanságot kívánni?
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Bethlen István hétfőn vagy szerdán érkezik haza.
(A Szeged budapesti tudósítóidtól.)

Vass József

azt a táviratot kapta Párisból, hogy gróf Bethlen
István miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter hétfőn vagy szerdán érkeznek vissza
Budapestre. Bethlen ugyanis Párisban megvárja
a jóvátételi bizottság döntését. Abban az f3etben, ha Bethlen már hétfőn Budapestre érkezik,
az egy8éfce*párt ünnepélyes fogadtatásban fogja
részesiieri a keleti pályaudvaron. A fogadtatáson
a besiédct Mayer János fogja mondani. Egyébként a kormány a jóvátételi bizot'ság tanácskozásáról még nem kapott jelentést.

Páris,

január 25. A Matin

jelentése szerint a

jóvátételi bizottság már a jövő

foglalkozik

hét

a magyar kölcsön ügyével.

folyamán
Miután

a Népszövetség albizottsága sürgeti az ügy
elintézéséi, előrelátható, hogy a jóvátételi bizottság még e hónap vége előtt meghozza határozatát.

Páris, január 25. Az Echo de Paris jelentése
szerint gróf Bethlen
István miniszterelnök, aki
tegnap este Párisba érkezett, iövíd párisi tartózkodását felhasználja arra, hogy a magyar kölcsön
ügyében néhány személyiséggel érintkezést ke-

ressen. A kölcsön tulajdonképeni lebonyolítása
pénzügyi kérdés, amelyet a bankárok intéznek
el. Kétségtelen, hogy
mihelyt a jóvátételi
bizottság határozata meglesz, azok a
bankárok,

akik a kölcsön jegyzéséi keresztülviszik, Magyarországnak megfelelő előleget adnak, amennyiben
a magyar kormány ezt tgénybe óhajtja venni.
Andrássy nem v i r j ó t
•
külföldi kölosóntól.
Munkatársunknak sikerült beszélgetést folytatni
gróf Andrássy
Gyulával a külföldi kölcsönről,
aki kijelentette, hogy annak eredményétől a

lehető legrosszabbat

várja.

—• Amitől a miniszterelnök és a kormány a
legjobbat várja — mondotta — , éppen attól a

legrosszabbat
kénye-kedvére

várom. A külföldi
kölcsönnel
kiszolgáltatjuk
magunkat
volt

ellenségeinknek.
Qróf Bethlen Istvánból odakünn
nagy embert csináltak, mert hiszen az ö beleegyezésével jött létre a trianoni béke.
Ugy értesülünk, hogy gróf Andrássy Qyulát
teljesen elkedvetleníti a külpolitikai helyzet,

úgyannyira, hogy

mondani.

mandátumáról

is le akar

•MMAAAMAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAMAMMM a I M W M M I f W M M M ^ A M M í M í M M M M r a

Befejezték a z indemnitás általános vitáját.

S itt értünk el oda, ahol Vasek Ernő tere(A Szeged budapesti tudósttójától) A nemzet- mazotfakról beszél. Csodálja, hogy politikai tebélyes tekintélye megroppant. A bankja megbukott s öt — akármilyen fájdalmas is le- gyűlés pénteki ülését 11 óiakor nyitotta meg kintetben nincs megállapodás az ellenzéken.
Béla elnök.
Beszéde végén kijelenti, hogy minden emberirni — letartóztatták. Letartóztatták pedig azért, Scitovszky
nek
össze kell fognia a nagy nemzeti munkáElső
szónok
dr.
Bagyó
János
(kormánypárti)
meit mint a bünü.yi vallatásokból kidéiül', ö
és leginkább ö, azok közé az igazgatói közé volt, aki a külföldi kölcsönről szólva megálla- ban. Az indemnitási javaslatot nem fogadja el.
Reischl Richárd (kormánypárti) beszéde eletartozott a banknak, akik kisemberek kosztpén- pítja, hogy attól eredményeket is vár, továbbá
jén
megállapítja, hogy a hosszú indemnitási
megemlíti,
hogy
attól
nemcsak
a
gazdasági,
zén értékpapírokat vásároltak maguknak s a
vita
tárgyalása alatt a házszabály re vízió szükhanem
a
külpolitikai
viszonyok
jobbrafordulását
pénzt elspekulálták. S ebben az a figyelemreségét
mindenki belátja. Megérti, hogy a komis
várja.
Megemlékezik
az
olasz-jugoszláv
szerméltó, hogy az olyan konstruktív, az oiyan
mün alatt is voltak ugyan felelőtlen elemek álidealista, az olyan erkölcsileg isilult felfogású, ződésről is, amelyről szólva kijelenti, hogy annak hazánkra semmi káros hatása nem lehet. lal elkövetett gyilkosságok, azonban elitéli a
keresztény purifikátor, mint amilyen Vasek
későbbi gyilkosokat is és követeli, hogy az
Az
indemnitási Javaslatot elfogadja.
Ernő, éppen ugy járt el, mint egy matenalizösszes atrocitások tettesének ügyét vegyék reStrausz
István
a
következő
szónok.
Megállamusba sülyedt, pénzsóvár, destruknv - idegen.
nitis hosv a trianoni szerződés óta csak a vízió alá. A kormánynak most komoly munMert leheletlen, hogy az embernek itt ne
költségvetési Jogot tárgyalják. Károsnak •atíja, kára van szüksége. Az emigránsokról szólva,
jusson eszébe egy párhuzam a legutóbbi szegedi
hogy a hadeeregben a tisztikar létszámát állan- kijelenti, hogy aki nem bűnös, az hazabankbukások történetéből. Tudjuk, vakmerőség
dóan fokozzák, amit ő nem tarl szükségesnek. jöhet, de aki bűnös, vagy vétkes a kommuösszehasonlítást
tenni például Vasek Ernő
megteremtésében, az jobban teszi,
Hibáztatja továbbá, hogy az úgynevezett titkos nizmus
őméltósága,
volt
kormány biztos-főispán es
ha
nem
tér
haza. Majd a gazdasági iskoalapok hovafordításáról nem lesznek jelentést.
mondjuk, Kroó Lipót volt trafikos között; de a
Régebben is voltak ilyen titkos alapok, de azok lákról beszél. Örömmel üdvözli Bethlen István
lekintélyrombolás minden gonosz és elvetemült alig haladták meg az 50—100 millió koronát, gróf miniszterelnöknek a külföldi kölcsön ércélzata nélkül oly önként kínálkozik a párhuzam, Egy idő óta azonban ezek tárgyalása el-elmara- dekében elkövetett munkáját. Az indemnitási
mint ahogy az iskolában olvasott Plutarchosz- cinzik viszont az alapok a forradalom óta el- javaslatot elfogadja.
nak kínálkoztak görög és római Jelesek karrier- szaporodtak. K*™'y: Mihálynak is ezek a dolVarsányi
Qábor lett volna a közetkező szójeinek egybevetései.
eok tör'ék hi a nyakát. Meg kell vizsgálni ezek- nok, azonban nem volt jelen.
Kroó Lipót igen élelmes férfiú, akinek abszolúte nek az alapoknak hovaforditását, hogy azok az
Az elnök kijelentette, hogy az általános vitát
nem volt módjában ugy kezdeni a karrter- államrezonért vannak-e, vagy sem. Határozati bezárja,
majd szünetet rendelt el.
csinálást, hogy keresztény-nemzeti érzelmek ián- Javaslatot terjeszt be, hogy az alapok kiadásait
Szünet után Vass József niniszterelnökhelyetgoltatásával
ellenforradalmi
kormánybiztossá aleofőbb állami számvevőszék elnökével vizs- tes emelkedett szólásra
Beszédében kijelentette, hogy az indemnitás szónokai élesen viláneveztesse ki magát. Kroó Lipót talán meg láitassa felül éa airól tegyen Jelentést
gíthatták meg a helyzetet, aaónban
pénzügyi
most sem, a vizsgálati fogságban sem idealista.
Elnök szünetet rendel el délután 4-Ig.
politikánkról szakszerűen egy szónok sem beKora ifjúságától fogva őszintén kedvelte a megHáromnegyed 5 órakor nyitja meg az öléit
szélt.
gazdagodásnak
kedvező
konjunktúrákat. 5>
Pficthv
Pál alelnök.
anélkül, hogy akárcsak egyetlen szép elítélő
Majd hosszú fejtegetésben magyarázza a deStrausz
István folytatja beszédét, amelyben
szava lett volna a pénzsóvár, a pénzért mindenre
mokráciának a fogalmát. Az'án a szabadság
a
colsári
iskolai
tanárok,
továbbá
a
női
szerképes spekulánsok, a materializmusba sülyedt
kérdéséről beszél és megállapítja, hogy az áldestruktivok ellen - mint ahogy volt Vasek- zetesrendi tagok sérelmeit ecseteli és a tanárok lami életben a polgárt ket szabadság illeti meg,
nek nem is egy — , elkezdett dinárokkal és státusrendezéséről nyújt be határozMi Javasla- az egyéni és közszabadság. K jelenti, hogy •
dollárokkal ozleleskedni s addig valutázott amig tot. Ugyanilyen Javaslatot tesz a falusi kántor- demokrácia nem Jelenti a nép uralmát. Az
bank nem lett a trafikjából. Kroó Lipót lent tanítók^ fizetésrendezéséről is. Majd a közalkal-
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ellenkező fölfogás — tévedés. Más a mi demokráciánk, mint a f anciáké. Beszéde végén

kijelenti, hogy el kell ejteni a titkos

választójogot.

Vass József: A szociáldemokrácia már mint
eszme 1918 ban erősen belejátszott az eseményekbe, a tömegeket a szakszervezetek adták.
Elismerem, hogy az októberi események után
sok magánvagyon! és emberéletet mentettek
meg, de ezzel szemben meg kell állapítani azt
is, hogy ezután a szociáldemokraták voltak az
események hordozói.

Rothenstein Mór: Ez tévedés.
Vass Józstf: A po'gári társada'om gyávaságának önök az okai. Önöknek szociáldemokratáknak nincs ioguk ily hevesséigei támadni a
kurzust. (Óriási /aj). Önök foglalkozzanak a
munkanélkü iségge1, a-ni különben a p ogram-

jukban ia b-nne van. Sajnálom,
hogy belesodródlak a kommünbe és nagyon szeretném,
ha ezt a kellemetlen emléket kitörölhetnék a
történelem lapjairól.
Pékár:

G ilkol'akl (Nagy zai).

Peyer és Györki (Pe<ár fe é:) Hazudik.
Elnök

Peyen

és G/ö'kit

rendreutasítja é«

kéri, hogy miután a rendreutasltás
másodszori,
Peyert és Györkit adják ki a mentelmi bizottságnak. (Nagy szótöbbséggel ezt el is határozzák)
Rothenstein Mór: Pékár mégis hazudottI
Elnök
Rothenstein' rendreu asiija.
Vűss József: Több
szerénységet várunk
Önöktől, mint amennyit mutatnak, ami a kommün után történt, azt nagyon ssjnálom, Legyenek igazságosak, El lehet várni, hogy a szociáldemokraták ne irritálják a polgárságot. Kívánatos, bogy ezek az események rekesztessenek ki és felejtessenek el, mert szükséges a
béke helyreállítása. Ez érdeke a nemzetnek is.
Fordítsák minden erejüket a mu >kásság gazdasági jólétének fejlesztésére. Peidl Oyula tegnapi
beszédéből ugy láttam, hogy a nemzet érdekében kívánnak dolgozni. Ennek igazán szívből örülnénk. Meg kell állapitanom, bogy Peidl
szakított Ma x elveivel és a nemzeti eszme
zászlaja alá tattozik. Remélem, hogy ezt Peidl
nem fogja megmásítani.

Szeged, 1924 január 26

Esztergályos
János: Adjanak amnesztiát legyen jogrend!
Vass József: Amikor önök támadnak, ne várjanak jogrendet. Ne tessék olyan módon bírálni
a kormányt, akkor tisztázódnatik a helyzet.
Peyer Károly : Azt is meg kell mondani, hogy
itt bombák robbannak.
Vass József: Ugy érzem, hogy az ébredők
gondolnak is erre. Valahányszor szó volt ezek-

ről a dolgokról, mindig az ébredők kerültek
szóba. (A szélső jobb felé.) Az Istenre kérem
önöket, jól vigyázzanak arra, amit tesznek.
Lendvai István: Tessék ezt reánk bizni l
Vass József: Semmit sem tudok arról, hogy
hogyan fogunk küzdeni. Az amnesztiához szükségesek egyes dolgok. Franciaországban 17.000
embert végeztek ki * kommün után, mig Magyarországban 26 935 ember kapott amnesztiát.
Kérem a sajtói éi a közönségé, tegye leietővá,
hogy a kormány a konszolidáció útjára térjen.
Vass József kifogásolja azt a hangot is,
amit Lendvaiék használnak a nemzetgyűlésen.
A Házban nem lehet akasztásokról beszélni. Ez
a bróság )kn»k a d ilga. A mag ar államh a
lom elég erős ahhoz, hogy mindent a régi
mederbe tere'jen vissza. Beszéde vég^n válaszolt
Pikltrnek a naponban történt kijelentésére és
Piklerrel szemben megvédelmezte József főierceget. Propper szavaira is válaszol és kijelenti
a kormány nevében, hogy a biróság semmiféle szervezethez nen tarozik, senki ől irányi
tást nem fogad el és a törvények szerint ítélkezik. Szűnjék meg végre a biróság tekintélyének aláásása.
Peyer Károly: Szűnjék meg az egyoldalú
Ítélkezés. Láttuk ezt a sajtóp íreknél. (Nagy zaj.)
Vass József: Akik rendületlenül követelik a
jogrendet, az emigrálás kérdésének elintézését,
az amnesztiát, kérem azokat, mél óztassak lelkükbe szállni. HUzem, hogy hamarosan el fog
jOnni az az idő, hogy a jogrend helyreáll.
Ezután az elnök megteszi a napirendi indítványát, amely szerint a legközelebbi üést
kedden délelőtt 11 órakor tartják.
Az ülés vége este fél 9 Arakor.

Elfogták a Napsugár betörőbandájának harmadik tagját is
— Három hónap alatt hét betörést követtek el. —
(A Szeged tudósítójától) Részletesen beszá- ' Az ékszereket rendszerint Márta József tettmolt a Szeged pénteki s árnában arról a minden elismerest megérdemlő rendóri munkáról,
amely azt eredményezte, hogy a
Napsugsdr
vdgyonmentővá ár régóta keresett vakmerő betörői végre rendőrkézre kerflltek. Dr.
Borbola
Jenő rendőrtanácsos és dr. Wéber Árpád rendőrkapitány veze'éaével megindító;- rend5ri nyomozás ma már teljesen tisztázta nemesek a betörés minden részletét, hanem azokat a bűneseteket is, amelyeket a be örök annak ellenére, bogy rendes állásuk van, gzinte sorozatosan követtek el és vakmerőségükben már
odáig is elmentek, hogy az éjszaka idejét fölcserélték a világos napfénnyel. A rendőrtisztek
kiderítették, hogy a két betörőnek, Éhik
Lajos-

nak és Márta Józsefnek egy harmadik társa is
volt és ezt az embert a rendőrök már el is fogták.

A Szeged munkatársa a mai rendőri munkáról a kővetkezőket jelenti:
Kedden délelőtt jelentkezett a rendőrségen
öiv. Thomé
Józsefn5, Kárász-utcai házmesternő
és behozta azt a kis koffert, amely a nyomozásnak az első impulzust adta. Ezután azonnal hozzákezdjek • detektívek a betörök megkereséséhez. Dr. Wéber Árpád rendőrkapitány
még aznap é|szaka razziát rendelt el az egész
város i'rnietére és ez alkalommal Ebik Lajcs
a Somogyi-uicában tünt el a detektivek elől.
Az éjszakát Mártával együtt a széiüskertben
töltötték, majd reggel a munkásbiztositó pénztárban a detektivek elfogták Márta Józsefet.
Dr. Borbola Jenő és dr. Wéber Árpád azonnal hozzákezdtek betörők kihallgatásához és
kiderült, bogy a betörők a hét hatalmas batvuba és egy kofferbe pakolt tárgyakat bérkocsin vitték el Szabó pincér lakásár* és itt egy
a -a zárták. Két nap múlva kiderült, hogy

az orgazda tetemesen meglopja a két betörőt,
a ládából igen sok értékes tárgyat vett ki és

adott el Szabó.
Mártáéft ekkor elvitték a lopott
tárgyakat Kuczur
Pálnéhoz és innen vittek el
a bolyukból heienv'nt éppen annyit, amennyit
momenMn orgazdámnál értékesíteni tudlak.

Ezután a Napsugár
kifosztása következett,
majd az utolsó betörést a Boldogasszony-sugárut
15. szám alatt követték el december végén.
Szombaton reggel elkészítik az összes jegyzökönyveket és délben már átkísérik őket az
ügyészségre, ahol hét rendbeli betöréses lopás
miatt indit eljárást Éhik Lajos, Márta
Józ*ef
és Károly ellen az ügyészség.
aWMMMWMAAAAAAMVMflftMVWWWWt

Rejtélyes módon eltűnt egy
16 éves fiatalember.
(A Szeged tudósitójdlót)

Néhány hónap óla

a szegedi államrendőrség területén vezetett
rendőri krónikákból szinte teljesen hiányoznak
az eltűnési esetek. Az e'mult esztendő krónikájában is a legkisebb számban fordultak elő és
most az újesztendő kezdetén megnyitott uj
bünkrónikának mindjárt az első laojain ilyen
eltűnési eset fordul elő. Csütörtök
este óta

ugyanis egy tizenhatéves fiatalember nyomtalanul eltűnt szüleinek lakásáról és a rendőri
nyomozás eddig még semmi eredményt nem ért

el ebben az ügyben.
A feltűnő eset ré-zieteiiől
a Szeged
munküársa a következőket jelentheti:
Kovács Qyu a tizenhatéves fiatalember, a városi főgimnázium hnodik osztályának hallgatója, csütörtökön este hat órakor édesapjának,
Kovács Karoly Máv. főellenőrnek lakásáról eltávozott ezz*l, ho<y néhány percre átmegy barátjához, Pap Lász'óloz, aki ugyancsak szüleinek az ulszegedt Főfasorban lévő lakásán lakik.
Kovács Qyula azt mondotta édesanyjának, hogy
valami iskolai feladvány megbeszélésére megy
át barátjához, de legkésőbb félóra muva hazatér, bogy többi leckéit tanulj\. A fiatalember
egészen a vacsora időig nen jelentkezel és
szülei ekkor azt gondolták, hogy barátjával
együtt készítik el az ö»szes feladatokat és
caak azután tér majd haza. Es'e tiz óráig
azonban Kovács Qyula még mindig nem jelentkezett. A szulök ekkor már aggódni kezdtek és
ezért átmentek P-pékhoz.
Papfknál azoiban azi a megdöbbentő választ
k ' p t á k kerdezösxödésakre, h <vy a ftu csütörtökön egész nap nem járt náluk és nem is lud-

ják elképzelni, hogy merre lehet. Azután egész
éjszaka váriák Kovács Gyulát, de még reggel sem jelentkezett. A délelőtti órákban
azután éid;kődni kezdtek a piarista gimnáziumban is, azonban itt is azt mondották, hogy

Kende-

csütörtökön volt utoljára előadáson, pénteken
hiányzónak diktálták be osztálytársai.

minden megkerült, csupán azok az ékszerek
nem, amelyeket Márta
Károly adott el. A betörők vallatásuknál azt is elmondották, hogy

A megrémült szülök ekkor már hiába járták
végig a fiu összes barát <it,
mert sehol sem
tudtak feivilágo-i<ást adni. Kovácsé* végül a
déli órákban kétségbeesésükben megjelentek a
rendőrségen, ahol bejelen et'ék fiuk eltünkét.
Az eltűnés azzal komplmáiódik, hogy a fiatal-

vére. Károly értékesítette és

ressy-s»jtgyár utazója
lönbözőbb városaiban

miu án a

volt, az ország legküadogatta el őket. I^y

főorgazdijuk
Márta testvére volt, aki először
segédkezett nekik a betörésekben, de mert nagyot hall, a munkánál
nem tudták használni
és igy csupán w külső munkát' végeztettek vele.

Marta Károly éppen „uton' volt Debrec nben, valami házasságról tárgyalt, amikor a
másik két betörő; elfogták. Pénteken délutánra
jelezte visszaé kezését a betörő ársaság harma-

dik tagja és pénteken délután tél 3 órakor az
állomáson már detektivek várták Márta először

méltatlankodott elfogásakor, de Wéber kapitány
előtt a délutáni órákban részletesen elmondott
mindent.

— Nem tudtak használni
a munkánál —
mondotta —, mert nagyot hallok és igy én
értékesítettem az ország különböző
városaiban
az értékes ékszereket. Hogy hol adtam el ...
nem tudom. A pénzen megosztoztunk.
A délutáni kiha Igatásoknál

azután

kiderült,

hogy ez a szervezett társaság októbertől decemberig hét betörést követett el. Kétszer betörtek
Dorozsmán, Eszes

Kucska Mihály

Mátyástól egy sert'st loptak,

és társa

embernél nagyobb összegű készpénz volt éi igy
esetleg bűnesetre is lehet gondolni. A dei< k ivek
azonnal hozzákezdtek a nyomozáshoz, azonban
eddig még alig *11 rendelkezésükre olyan adat,
amelynek alapián elindulhatnának. A fiatalember egyébként s olid, tisztességtudó volt
mindig, a gimnáziumban is meg vannak vele
elégedve és miu án kimaradások nála sohasem
fordultak elő, teljesen homály borul arra, ho*y
miért nem jelentkezett szüleinek lakásán. Remélhető azonban, hogy ebben az esetben sem
történt bűneset és ezt slátámasztja az a tény,
bogy az egész város területén sehol sem észleltek gyanús jelenségeket a rendőrök.
A szülök egyébként pontos személylelrást
adtak a rendörségen — Kovács
Oyula kövér
termetű, barna szemű, baji is barna, szürke
kalapot, fekete télikabátot és ciizmantdrágot
viselt — és igy a detektivek most a legnagyobb
apparátussal k e ^ i k az eltflnt fiatalembert.

terménykereskedő cég

helyiségébe is betörtek; a következő
Kelemen
D.zső Szentháromság-utca 22. szflm alatti lakásánsk kifősz ása, majd megneszelték, hogv a
piaristák éléskamrájában nagyobb mennyiségű
élelmiszer van felhalmozva, azt is teljesen kifosztották. Az élelmiszert — mint annak idején
jelentettük — a vízmű eleppel szemben lévő
szemétdombon rej'ették el, azonban értékesíteni
nem tudták, meri a detektivek megtalálták a
zsíros bödön^ktt. Márta ezzel kapcsolatban elmondotta, hogy u a papokat
már
Nagyváradon
ts meglopták és igy gondoltak arra, hogy a

szegedi papoknál is tehet éitékes dolgokat fölfedezni".

— A koronarou ók bűnügye. Budapestről
jelentik: Az igazságüvyminisztériumban — miat
ismeretes — a c«ütörlösön tartott ankéton megállapították azoknak az óvadékoknak az összeg é , amelyeknek lefizetése ellenében sz ügyészség nem ellenti a letartóztatott koronarontók
szabadlábra helyezését. A törvényszék tanácsa
pénteken azügyés^gindilványáraelrendelte, hogy
Kals Piit, a béc»i Depositenbank képviselőjét,
90000 dillár, Stein
Ármint és Gara
ZjHánt
500-500 millió korona, Ágay Gyulát fri Biró
J z*fet 300 -300 millió korona és
Kürschner
Zsig<nondu< 200 millió korona kaució lefizetése
ellenében szabadlábra hegyezzék.

SZEOED

1024 január 26.

Az u j a n g o l k o r m á n y m u n k á j a .
London,
január 25. Az uj miniszterek rendkívül gyorsan vették át minisztériumaikat. Az
angol közvélemény valósággal rekordteljesitménynek tartja az angol munkásminiszlerek
ügybuzgóságát. Feltűnt, hogy az uj miniszterek
már a kora repgeli órákban megjelentek a hivatalukban. A lapok ezért azt iriák, hogy a
munkásminiszterek „nagy idealisták".
Macdo
nald
miniszterelnök már reggel 10 óra előtt
megjelent a külügyi hivatalban és — hir szerint — már érintkezésbe lépett az orosz szovjet-

kormánnyal, annak elismerése

dolgában.

Az Evenlng
Standard
szerint Macdonaid ezen
a kérdésen kivül elsősorban a jóvátételi
kérdéssel és a kölni angol zóna ügyével foglalkozik.
Az uj kormány még nem kspott értesítést
Poincarétól arra vonatkozóan, hogy Franciaország korlátozza a külföldi árucikkek behoza
ta'.át. Ilyen intézkedés természeten elsősorban
Angliát érinti és alkalmai arre, hogy még
nagyobb ellenszenvet keltsen
Franciaország
iránt.
Jól értesüli
i

körök véleménye szerint az uj
u u i m u i f i n m T ^ * * * " i > " "

angol kormány lépéseket tesz Párisban különböző európai kérdések megoldására.
Thomas
Albert, a Népszövetség munkásügyi bizottságának elnöke pár nap óta Londonban van és
tárgyal az angol miniszterekkel az európai politiki szóbanforgó kérdéseiről. Az angol kormány hajlandó az európai államok megsegítésére olyan módon, ahogy Ausztria szanálása
ecetében történt, a Népszövetség bevonáFávai.
Az egyik jelenlés szerint Macdonaldnak a?
európsi hHyzet szanálására vonatkozó javaslatait mér Poincaré
elé terjesztették és
Millerand
elnököt is részletesen informálták az angol korrrány szándékairól. A Franciaországgal való
eszmecseréről részletek eddig még nem kerültek a nyilvánosságra, abban *z irányban azonban már megegyeztek, hogy egvelőre megvárják Németország fizetőképességét megvizsgáló
szakértői bizoíts'g jelen'ését és csak azután
intézkednek a felmerült kérdésekben. Macdon3ld éllüóan a?.t is javasolta PAri*ban, hogy

szdllitsók le a német jóvátételi összeget és jelöljenek meg további garanciákat,
amelyeket
Németországnak szolgáltatnia kell Franciaország
megnyugtatására.
,
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llasek Ernő bankja.
(A Szeged budapesti tudósítójától)

A buda

pesti főkapitányságon pénteket folytatták a
Tanitói Bank igazgatóinak kihallgatását. Először dr. Gerencsér
Istvánt, a bank elnökét
halljpatíák ki, majd Pinterits' Károly kihallgatása
következett.
Pinterits
ismét elmondotta, hogy már egy
hónappal ezelőtt rájött a bankban folyó keile
metten visszaélésekre. Az rgyik igazgatósági
ülésen élesen kikelt igazgatóársai működése
ellen. Szemükbe mondta, hogy ténykedésük
elfbb-u óbb bűnvádi eljárás alá juttatja a bankot, mert egészen közel áll a csalás fogalmához sz, hogy az igazgatók minden
készpénz-

fedezet nélkül
saját
nevükön
százmilliós
angazsmdnokba
mennek
bele és a kisemberek átadott pénzén vásárolnak
maguk-

nak
papírokat.
Az igasgalók eleinte megdöbbenve
hallgatták
Pinterits
kifakadását,
majd dr. Vasek Ernő azzal nyuglatta meg, hogy
a Pénzintézeti Központ-tói szerzend5 kölcsönökkel rendezik a megváltó h)ss*ig a bank

ügyeit. Pinterics erkölcstelennek

tartotta Vasek

fejtegetéseit
és felháborodásában áilüóiag el is
hagyta »z igazgatósági ülést. A Pénzintézeti
n _i W i m n i Y n i Y r m Y m r m r i T i — —

Központ-hoz ment és egv revizor azonnsli kiküldését kérte. A Pénzintézeti Központ be
is kért néhány könyvet, de a vizsgálat nem

zavarta sem Apsayt, sem Vaseket abban,
hogy továbbra
is felvegyék a kisemberek
betétjeit, amelyre betétkönyvön kívül sohasem
adtak más fedezetei. Megél'apüotiáíc, hogy

Vasek igazgató irányította a kosztüzleteket,
akinek az volt a felfogása, hogy a kosztüzletekre erősen rá kell feküdni s ha emiatt
a bank bajba kerülne, ö magas összeköttetéseinél fogva mindent el tud majd intézni.
A kihallgatott igazgatósági tagok egyértelműen kije eiitcííék, hogy Haller
Isván nem
folyt be az üzlet menetébe, a
spekulációkat

Vasek, Apsay és Schissel intézlek.

A rendőrsé-

gen péntek dé ig bejelentett kár meghaladja
a másfélmilliárdot, nem számítva bele az Eppinger-c alád másfélmi!li4rdos házát. Fedezet rá a
bank birendezésé í kivül mái nincs. A rendőr ég megállapította, hogy a bank mosl készült
alaptőkéjének egymilliárd koronára való felemelésére. A bank nelvisége t pénteken lezárták. A
lezárt he'yiségek elő t a károsul'ak tömege áll
és heve* jelenetek knzö'.t követeli vissza pénzét.
—

Ötvennyolcmillió k o r o n a a s z i n h á z deficitje.
— A tanács ismét elhalasztotta a döntést. —

(A Szeged

tudósítójától)

A város tanácsa J5 tárgyalta még akkor is, amikor a polgármester

pénteken délelőtt valóban összeült a polgármester szobájában és szigorúan zárt ajtók mögött,
közel két óra hosszáig tárgyalta a szinház ügyét.
A nyilvánosság mentes ülés elrendelésére — a
polgármester véleménye szerint — azért volt
szükség, mert a szinházi viták általában vehemensebbek és gyakran megesik, hogy olyan
megjegyzések hangzanak el a viták hevében,
amelyek nem igen valók a nyilvánosság elé. Ez
— sajnos — teljesen indokolttá teszi a zárt tárgyalást, de nem igen szolgál a város tanácsának dicsérelére. Mi ugy képzeltük, hogy a város tanácsában komoly, megfontolt szavú urak
ülnek, akik tisztában vannak a kimondott szó
jelentőségével és nem igen állhat elő olyan
helyzet, amikor a szenvedély .legyőzi a meggondollságot A polgármester azonban - ugy
látszik — másképen vélekedik erről a kérdésről
és igy mt nem kifogásolhatjuk a nyilvánosságnak a szinházügy
tárgyalásáról
való
—BJ-UOUUI
való kizárását
kizárását,
r —
mert el kell ismernünk, hogy a tanács elnöke
jobban ismeri a helyzetet, mint akárki más
kívülálló.
A zárt ülés féltizenegy óraknr L .
*
megjelent rajta az e g é s f lan C 8 k n n í d ? d ö ü
szobájának minden ajtaját bec 8 ? kt P á ° k ígár a mc ;f fl r
azonban olyan heves volt néha, hogy e c v elv
mondalfoszlány keresztül tört a p t L á l m i í l
es
neszfogásra hivatott ajtókon is.
A polgármesler tizenegy óra után eltávozott
az ülésről — a bíróságnál veit valami dolgi —
a tanács azonban továbbra is együtt maradt és
zavartalanul folytatta a vitát. A szinház ügyét

féitizenkettő uián visszaérkezett és i3mé; átvette
a tanácskozás irányítását. A zárt ülésnek háromnegyed tizenkettőkor volt vége — minden pozitív eredmény nélkül, amiből az következik,
mintha a tanács valami okból szántszándékkal
halogatná a kézenfekvő döntést.
Az ülés lefolyásáról egyébként a következőket
sikerült megtudnunk. Dr. Gaál
Endre kuiturszenátor ismertette először röviden a kéidést.
Felolvasta Andor Zsigmond is meretes tarialmu
besdványát, amelyben a vele kötöit szerződés
fölbontását kéri, mert annak további betartási
anyagi tomlását okozná.
Ezután Balogh
Károly — aki a ta.iács megbízásából felülvizsgálta a szinház üzleti könyveit — ríszleteseri ismertette a könyvvizsgálat
eredményét. Jelentébe során többször kemény
vitája támadt Gaál Eridrévei, aki azt kifogásolta,
hogy Bilogh Károly nem csupán a könyvekből
kijegyzett számadatok felolvasására szorítkozik,
hanem azokat kommentálja is. Ezekben a vitákbsn résztvett a tanácsnak majd minden tagja.
Végül Bjloph Károly a könyvvizsgálat eredményeként megállapította, hogy a könyvekben
talált bejegyzések szerint a színháznak
január
elsejétől tizenötödikéig, tehát tizenöt nap alatt
negyvennégymillió
korona volt a deficitje; a

szezon elejétől decembír harmincegyedikéig tizennégymillió korona volt a deficit, összesen tehát
ötvennyolcmillió korona.

Ezután a döntés következett volna, ami, ha
következetes a tanács eredeti elhatározáséhoz,
semmiféle nagyobb vitát nem tett volna szük-

ségessé. A tanács ugyanis Andor beadványának
legelső tárgyalása alkalmával abban az elvi
határozatban állapodott meg, hogy Andor Zsigmond felmentését a könyvvizsgálat eredményétől
teszi függővé. A könyvvizsgálat végleges eredménye pedig ott hevert már a zárt ülés asztalán,
abból kitűnt, hogy január 15 éig 58,000.000
korona a szinház* deficitje, Andor Zsigmond
lemondásának tehát egészen komoly alapja van.
A tanács azonban nem ment el idáig. Nagy
vita támadt afölött, vájjon döntsenek-e már
most a kérdésben, vagy pedig ismét elhalasszák
a döntést. A tanács többsége az utóbbit választotta és igy a pénteki zárt ülésnek csak annyi
az eredménye, hogy a tanács a hétfői tanácsülésig ujabb meggondolási időt engedélyezett
önm rgának — „hogy a tanács minden tagja
megalkothassa magának a kérdésről való véleményét"^.
Hétfőig esetleg olyan is lehet ez a vélemény,
hogy a döntés egyáltalában nem sürgős és
további megfontolási idő szükségeltetik,

Félmilliárddal
megszökött egy banktisztviselő
(A Szeged budapesti tudósítójától.)

Kinos bot-

rány foglalkoztatja néhány nap óta a Kereskedelmi Bank tisztviselői karát és igazgatóságát.
Zweig
Sándor, a bank egvik cégvezetője, az
igazgatók és tisztviselők (u'ajdonát képező

500 millió
megszökött.

koronát

elsikkasztotta

és azután

Zweig több mint 30 éve állott a Kereskedelmi Bsnk szolgálatában, egyike volt a legrégibb és legmegbízhatóbb tisztviselőknek. Ugy
látszik a tőzsdei konjunktura szédítette meg az
eddig tisztességes embert, aki a beállott bessz
folytán kötelezettségeinek nem tudott eleget
tenni, sikkasztásba keveredőt és végül megszökött. Károsult a tanknak több igazgatóján
és tisztviselőjén kivül néhány szolga is, akiinek a megtakarított 100 - 200.000 koronája
úszott el Zweig kezén.
Zweig tuz viselő társaitól és az igazgatóktól

kosztra vett át pinzl is pedig oly feltétellel,
hogy Ötven százalékkal több kosztkamaiot fizet^
mint maga a bank. Az első n g y o b ö öjuzegek

fedezetéül

adott Z w e i g

értékptpirfedazeíef,

100—120

amely azóta

száziiékos

természetesen

6 0 - 7 0 iízázalékkl értéktelenedett el.

A főtisztviselő óriási tőzsdejátékot
folytatott
a mások pénzén és a spekuláció nem sikerült.
Igen nagy összegei volt érdekelve Zweignél
többek között Erdei Károly, a Kereskedelmi
B m k igazgatója, aki egymaga több mint száz-

millió koronával károsodott. A bank tisztviselői
körében óriási az elkeseredés, annál is inkább,
mert nem tudni, kinek az intézkedése folytán
a rendőrségen eddig nem tettek feljelentést.

Zweig Sándor lakásán azt mondoiták, hogy
Zweig Csehszlovákiába utazott, ami persze nem
bizonyos.

Csehszlovákia kölcsönt ad
Jugoszláviának.
Bécsből jelentik: A kisántánt belgrádi konferenciája alkalmával Benes
csehszlovák külügyminiszter megigér.e Stojadinovics
jugoszláv
pénzügyminiszternek, hogy Csehország kölcsönt
ad Jugoszláviának. Érte-ülés sze int a kölcsönt
legközelebb perfektuálják. Csehország 300 millió
dinárt fog Jugoszláviának folyósita ii.
— Közvetlen vaautforgalom Szeged éa
Árud között. Magyarország és Románia érintkezésében igen fontos, a két orsz-g gazdasági életét
érintő lépés történt. Erdéy elszakadása óta a
a szeged—aradi vasútvonalon a közlekedés szünetel. A két ország között fennálló gazdasági
kapcsolatok éppen a közlekedési vonalak hi ínya
mialt lazultak meg és váltak nehé késsé. A
Szeged aradi tudósítója most arról értesül, hogy
az Arad Csanádi egyesült vasutak néhány nap
óta tárgyal 'sokat folytának a román királyi
vasutak — a CFR — igazgatóságával a szeged—aradi vasútvonal kiépi'é^e és forgalombahozatala érdekében Az ACsEV és a CFR tárgyalásai ma már olyan előreh 1 dott stádiumban vannak, hogy rövid időn belül hozzá lehet
fogni a vasútvonal kijavításához, aminek természetes következménye lesz a forgalom megindulása is.

S Z B Q B D

Jz«g«d, i ^ 2 4

jiinu^r 26.

Belvárosi Mozi
Telefon: Pénztár 562.

Telefon: l u a z a . 250.

Benes londoni tárgyalása.

December hó 26. és 27-én, szombaton és vasárnap
A londoni nagy nemzetközi fdmverseny
val és 50.800 dollárral jutalmazott

Londonbői jelentik: Benes cseh külügyminiszter lord Curzonnal
tárgyalt a francia-cseh szerződésről és kitudódott, hogy az nem jár kato-

babérkoszorúpályaműve:

nai kötelezettséggel. Egyébként a francia és
cseh vezérkarok közt nagy az egyetértés. A
szerződést kiterjeszthetik Nagybritannidra is.

Dal a szerelemről!...
Dráma 8 felvonásban. Főszereplő: A csodásan szép

Norma Talmadge.
Ezt megelőzi:

Férj,
feleség és
barátnő!...
modern történet 5 felvonásban

Főszereplő: M a r y NVacleren
ElőacUteok k e z d e t e :

"fS»Pfé'

5

'féI7.fól9órakor.

Vasárnap 3, 5, 7 i t

9 órakor.

— E-késett miniszteri dönté*. A város
közgyűlése, mint ismeretes, még a mult év tavaszán hárommillió koronát, helyesebben hat
vagon szenet és ötven mázsa tűzifát szavazott
meg Palágyi Lajos akkori színigazgatónak a
szinház segélyezése címén. A határozatot Mihalovits Dezső törvényhalósági bzotísági tag megfekbbezte a belügyminiszterhez azon az alapon,
hogy Palágyi
Lajos nem tartja be a várossal
kötött szerződését, tehát indokolatlan a támogatása is eltekintve att'l, hogy a kö?gyülés
nem létező fedezetet jelölt ki a hárommillió
koronás segély előteremtésére. A belügyminiszter váLsza most érkezeit meg a felebbezésre.
A válasz lényege &?, hogy a miniszter tárgy-'
talannak találta az egész kérdést, mivelhogy.a
város éa Palágyi közölt már megszűnt mindén
összeköttetés. Ha tudná a belügyminiszter, hogy
azóta már ismét változott a „hídi helyzet" a
szegedi szinház — frontján.
—Az adófelazólamlási bizottság működése.
Az adófelszólamlá?i bizottság most foglalkozik
az eléje kerülő ügyekkel a kereskedelmi és
iparkamarában
Tőrös
Sándor elnöklésével.
Szombalon a következők kerülnek sorra: Künstler
Fülöp ügynök, Börcsök János lakatos, Gyulai
Pál bankhivatalnok, Schuk Teréz kvártélyadó,
Csonka József bádogos, Horváth István virágárus, Kom'ósi Qéza kereskedő, Bernát Kálmánná kereskedő, özv. Szabó Mátyásné varrónő, dr. Kőhegyi Lajos és társa fogtechnikus,
Spiízer Ignác orvos, Sándor Ibolya nyakkendőkészíti, Szabó Ti réz z s j b á f t . * , ^ e h i m •
K

A legkényesebb igényeket is
kielégíti kötött-szövöttáru raktáram!
Nagy választék
Tiszta selyem j B Á L I
ÉS
C é r n a flflr

2

UTCAI

HARISNYÁK

Selyem flór

' ÉS

KEZTYÜKBEN

Komlósinál, Kölcseij-iL 3.
Reformnadrágok

nagy

választékban.

Eladó sarokfelek

a városháza mellett!

Tőkéseknek a legelőnyösebb befektetési Tárgyalás csak
személyesen D f f c V I D G Y U C i A ingatlanforgalmi
irodájában, Kossuth Lajos-sugárut 9. Telefon 10-42.
Teleknagyság 230 négyszögöl.
948

Kötött blúzok és zsemperek
tiszta gyapjúból, minden szinben

35 EZER
koronától kezdve

Kötött

gyermekruhácskák
8

tiszta gyapjúból, minden szinben

25 EZER

koronától kezdve
kaphatók, amig a készlet tart, a

PitRisi

o n o v

á R U H á z e n n

Széchenyi-tér 14

C I P Ó I

TV0

Gumtni, fekete
175.000
.
szines
185 OOO
Női fél box, francia . . . 8 0 OOO
Ugyanaz, lakk orral . • • 85 OOO
Kivágott l a k k . . . . . .
HO.OOO

Robicseknél, Feketesas-utca 16,

^ g f e
özvt Mikes Mihály né z?ldséga® Au György é i Lajos fényképész, Petrik
Ignácné kalapos, Fenyvesi Juliska női szabó,
özv. Löwy Józsefné kereskedő, özv. Junig Jánosné szülésznő, Szényi János cukrász, Pázmán János mészáros, Süli Mátyásné piaci kávés,
Zavajíyik György műszerész, Pick Márk S'alámigyáros, Simon Béla női szabó, özv. Komlós
Árminné vegytisztitó, özv. Horváth lstvánné
zsibárus, Lippai János kötszövő, Damm Károly
férfiszabó.
— Hivatalosan cáfoliák a trafik ujabb
drágulásának hírét. A fogyasztóközönség körében az a hir terjedi el, hogy rövidesen újból
felemelik a dohánynemü árát. Tömöry Kálmán
államtitkár, a magyar királyi dohányjövedék
igazgatója az áremelésről a kővetkezőket mondotta : „A dohány jövedék emeléséről — legalább a közeljövőben — szó sincs. A pénzügyminiszter ur nincs is Budapesten s igy nem
intézkedhetik az emelés dolgában, én pedig
nem adhatok utasítást az emelésre." Arra a kérdésre, mi igaz abból a hirböl, hogy a külföldi
kölcsön feltételei közölt a dohányáruk árának
emelése is szerepel, a következő érdekes választ
kaptuk: ,Nem hiszem, hogy ez megfelelne a
valóságnak, mert hiszen nem kényszeríthetnek
bennünket arra, hogy jövedelmeinket csökkentsük. Már pedig a dohányárak újból való felemelése jövedelemcsökkenést jelentene. A fogyasztóközönség ugyanis nem bírná el a folytonos áremelést. Ezt tapasztaltuk már az utolsó
áremelésnél is, amely miatt a fogyasztás alaposan megcsappant."
Halálozás. Fogel Ede nagyiparos, köztörvényhatósági bizottsági tag ezúton tudatja ugy
a mnga, mint családja nevében az összes rokonokkal és ismer* sökkel, hogy a legjobb feleség,
anya, illetve anyós, Fogel Edéne
szül. Klein
Eugénia
folyó hó 25-én hajnalban meghalt.
Temetése folyó hó 27-én délelőtt fél 10 órakor
lesz a zsidótemplom udvaráról. Gyászolják: Ot
gyermeke és két veje.
— Zanella R'chard Amerikába vándorol.
Bécsb51 jelentik: A jtigoszláv-olasz egyezmény
folytán Zanella Richárd, Fiume volt magyar
országgyűlési képviselője, majd kormányzója
Jugoszláviából Amerikába vándorolt. A független Fiume e vezérharcosa a jugoszláv-olasz
egyezmény folytán politikáját bukottnak és vég-

leg meghiúsultnak tekinti.

— Klebelsberg gróf pöre Herkély Tibor
ellen. Budapestről jelentik: Klebelsberg
Kuno
gróf ellen még belügyminiszter korában egy
plakátot sdott ki az Ébredők egyesülete az
erzsébetvárosi bombamerénylettel kapcsolatban
az Ébredők ellen elrendeli vizsgálat miatt.
A plakát egyes kitételeiért Klebelsberg Kunó
gróf sajtópört inditott Herkély Tibor miniszteri
titkár ellen, aki a plakát aláírói közt szerepelt.
A pénteki tárgyaláson Herkély azt akarta bizonyiiani, hogy nem jelent meg azon az értekezleten, amelyen a plakátot szövegezték. Védője
annak bizonyítását kéne, hogy a belügyminiszter alap3zabályellenes működésre aksrta
rábirni a választások alatt az ébredőket, akikor
azok támogatását kérte soproni megválasztatásához. Az ügyész
szerint
csak egy
kérdést kell tisztázni, azt, hogy az erzsébetVáro»i merénylet után indokolt volt-e az ébredők
elleni vizsgálat elrendelés!?. A biróság mellőzi
annak vizsgálatát, hogy Herkély jelenvolt-e a
plakát szerkesztésnél, de elrendeli a bizonyinyitást arra, hogy inodokolt volt-e az ébredők
elleni vizsgálat. A főtárgyalás! aztán február
8-ára halasztották.
A Korzó Mozi nagyszabású gazdag műsora
olyan hosszú időt vesz igénybe és a nagy látogatottság mialt már a premier napon oly nagy
volt a torlódás, hogy az előadások kezdetét
kénytelen volt az igazgatóság egynegyed órával
kitolni. Az előadások kezdete szombaton fél 5
háromnegyed 7 és 9 órakor, vasárnap 3 5'
egynegyed 8 és egynegyed 10 órakor lesz.' '
Mübutorokat készít Spitzer, Margit-utca 12.
Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7.
— A bajai földgázkutatáa eredménnyel
jár. A bajai Pandúr-sziget egyik bérlője földjén
több izben zöldes tüznyelvek előbukkanását
figyelte meg. Utánjárására egy angol szindikátus vállalkozott a földgáz felkutatására. Kisebb
frígekkel
fogtak a munkához, de már igy is
beigazolódott az a feltevés, hogy Bijin földgáz
van. A geofizikusok mérései olyan eredménnyel
jártak, hogy azokból a várakozást felülmúló
gázmennyiséget remélnek é3 ezért elhatározták,
hogy tavass?al nagy apparátusssl látnak a
munkához. A kutató szindikátus már kérést
intézett a város vezetőségéhez, hogy a tavaszi
munka megkezdésére gondoskodjék a munkások elhelyezéséről.
E l s ő r e n d ű fehérnemflek, kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12.
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Régi örákat, ékszer', aranyat, ezüstöt és
drágakövet legmagasabi árért vásárol
Deutsch
Imre, Szíchsnyi-tér 9. (Zsóiér-ház.)
6i
Közismert legolcsóbb rövidárus cég Battancs
Gizella-tér 3.
w
Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. M
HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
és a DELMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfl
Sándos-sugárut 1).

S e g í t s é g !

MAX LINDER
falrengető komédiája hétfőtől a Belvárosiban.

AMODEDW
KAUCSUK IPAR
REMEKE

KABTEllEN

KIVÜL

Szeged, 1924 január 26

SZBOBD
— A Roth éa társa cég Bgyében elrendelték a bünügyi zárlatot Budipestről jelenlik: Miu'án a rendőrség m gálhpította, hogy a
Roth és társa bankcég tartozása tizennégymilliárd korona, követelése pedig csak négymilliárd korona, ma délelőtt bünü yi zárlatot
rendelt el a R >th és társa d g tulajdonosainak
összes vagyonára. Ugyancsak bon'igvi zári t
a'á vették a cég egyin igazgatója, Kormos Qéza
barátnőjének, Váci-u'ca 78. számú házban levő
lakását. A rendőrség ez ügyben továbbra is
télies »pp'rá»U88H| nyonoz.

Segítség!
Segítség!
MAX LINDER

Telefon : 16-33.

— Néuy liter viz egy perc alatt. Csütörtökön fölkereste a Szeged
szerkesztőségét néhány fel óvárosi polgár, akik ebana zoiiák,
hogy a Snlléri-^ugárut és a Rtoa utcj kereszteződésénél lévő-áiézi kifolyót elzárta, illeve
ugy szahályoz a a váró? mérröki hivata a, hogv

vizet ad. A kör yék

lakossága amiatt rend ivül sokat szenved, mert
a kifolyó előtt s inte sorfalat kell állnia a vizért
és a fagyos időjárás n;m igei te*zi kívánatossá
az ácsorgist. A felsővárosiak panas'.a ügyéien
eljártunk a városi mérnökségnél, ahol
Ba^cz
Ká oly műszaki tanácsos, a gépészmérnöki osztály vezetője elnondolta, hogy a panasz teljesen indokolt de, sajnos, segíteni momentán
nem lehet rajta. A bajnak ugyanis az az oka
h stinház heti mQaora:
hogy a Csaba- éí a Fecske utcai áriézi kut
Szombat: A három grácia, operett.
vize, amelyből a ké déses kifolyj >s táplá kőzik
Vasárnap délután: Üldöz a pénz, operett.
két más helyen levő kifolyóval együtt, az utóbbi
Vasárnap este: A három grácia, operett.
id ben erősen megcsappant, még pedig —
Héifö: A három grácia, operett.
minden való-z nüség szerint — a kut csövének
Kedd: A három grácia, operett.
Szerda: A három grácia, operett.
eliszaposodása köve keztében. H > teiáta kifolyóCsütörtök: A három grácia, operett.
kat nem szabályozták volna, az árt*zi kut minPéntek: A három grácia, operett.
den vize egy két kifolyón keres dül folyik el és
•A három grácia kottái Endrényinél
kaphatók.
a környék nagy része teljesen viz nélkül marad. — .Tavasszal egy *bként — m mdofta
Buócz Károly — sor kerül az összes kutak kiA városi szinház mai szinlapja.
tisztítására és rendbehozására, esetleg arra is,
A három grácia.
hogy néhány uj ártézi kut fúrásával megjavitRevü
operett
3
felvonásban.
Írták: C. Lombardo éa A.
j u ; a külváro részek vízellátását."

H a r r y

A Szegedi Atlétikai K l u b értesiti tagjait,
hogv szok sos évi rend s közgyü ését folyó hó
26 án délután 5 órakor, határozatképtelenség
esetén pedig folyó hó 27-én, vasárnap délelőtt
10 órakor tartja meg a Tis>a szálló kistermében,
melyre tagjait ezúton m ghivja.

1
j

SZEMÉLYEK:

i Trottoni
j E'ena, unokahuga
< Csasati Carlo gróf
Leonid, detektivfőnök
Marietta
Spaghetti, színművész
Ninetta .
— /ftagy»'or«záel azsrbek letelepedése a Trittinó
Bácskában. Szabadkáról jelen ik : A napokban 1. táncosnő
30 magyarorsz-gi szerb c*alád érkezett Jugo- 2. táncosnő

szláviába. A belg'ádi kormány ezeket az optálókat a Bácskában és a Bánságoan telepitette le.
L a k á s i r a k ü l d i vasár- és O n n e p n a p is
a Pesti N a p l ó t rendes előfizetőinek, hogy a
megszokott lapját e őfizetői a p >stai szolgálat
szü etelé e miatt ne nélkülözzék vasárnap. A
nagy költséggel be'zerve ett saját kihordó szemészetünk csak a Pesti Napló rendes havi előfizetőinek kézbe-it ünnep- és vasárnapon február
havá>ó< kezd*e. Kérjük a Pesti Napló Hőfizetőit,
ho y ahova a lapjukat ezen napokon kivániák,
jelentsék be 437 számú telef non, vagy Szalaynál, G zella téren. Ugyanott a Pesti Naplóra előfizetni is tehet. Uj előfizetők megkapják Az
Est
ooo
o '
5t Hármaskönyvét.
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Herceg Vilmos
Ila Mary
Sugár Gyula
Polgár Oyula
Viola Margit
Bellák Miklós
Horváth Böske
Borbély Sáidor
Polgérné
Gimesi

Az előadás fél 8 órakor

kezdődik.

Szántó Tivadar zongoraest hétfőn.
Műsor.
Praeludium
és
Fúva
Bach—Szántó:

Beethoven:
Chopin:
»
Liszt—Szántó: J
Mendelssohn-Uszt:

(A-moP).
S »nata ( O p 27.Cis-moll)
a ) Nocturne ( H dur).
b) M a z u r n a ( C dur).
c) Polanaise (As d u r ) .
, \f C a m p a n e i l a .
Hochmtmarsch.

nkáphatók
'jegyek
w
~r

M

o

z

Endrényinél.

i

rt

Előadások kezde'e: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor

Szépedpn I

Regényes filmtörténet 2 részben, 13 f Ivban.
Erede'i barcelonai, marokkói, granadai,
amsterdami és rotterdami felvételek I
K l t ü n ö vígjáték kísérd

műsor!

Előadások5, 7 és 9 órakor.
clortdasok. VHétköznap
asárnap 3
5> 7 é s g
órakor>
Vasátnap d. e. fél 11 ór-kor rendes helyárakkal
N a g y

m ü

v é s z - m a t i n é .
Azonkívül :

H A R R Y

P I E C C E L

s

UNIIS, a hegnek hercege.

KOSZTPÉNZT,
tökét és kamatot biztosit,
ha pénzét ingatlanba Iektett!
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Eladó földek, házak, üzletek:
I I hold ió feketeföld, Szeg-dlől 6 km.-re, kövei országúton, f«le
búzával bevetve, holdankint 4 millió.
4 es fél kh. prima feketefald, a Kettőshatárnál, alkalmi áron.
75 holdas • érlel Szeged »zomsz*dságában, prima feketeföld, élő
te h , t felszereléssel, sok épülettel, ebnyös feltételek melle t átadó.
Kisszilléren 1 kh. prima fckcteÍJld, közvetlen az ur.zá^Kt mellett,
igei olcsón.
Petőfi Sándor-sugárut mellett, köves uton szép nagy emelete*
•arokház, 40 millió.
,
Szent István-térnél remek uri magánház 3 szobái ari UkáiMO,
külön 2 szobás lakáss-l, viz, villany, az egész rögtón beköltözhető,
l»ki ni'-ca, 70 miliió.
Belvárosban aszfaltos fő ton cseréptetős szés magánhát azonnal
beköltözhető uri lakással, fürdőszobával, viz, villannyal, n <gy kerttel,
melleképületekkel, Hü millió.
N gyköruton hataimas sar k emeletes ház, teljesen jókarban, alápincézve, beköltözhető 2 szobás lakással. 55 millió.
Kiiebb m ignsföldszintes ház, beköltözhető lakással, 15 millió.
Csongrádi-sugárut mellett szép emeletes "arokház, sok mellékép. Iete kel, beköltözhető lakással, al-almi vétel, 35 millió.
Élelmiszerüzlet fő útvonalon, aranybánya, igen "lesón
Füszertlzlet fö útvonalon, berendezéssel, szép uri ta«ással, 8 millió.
Belvárosban elsőrendű női kalapszalon olcsón átadó.
Bel- és külvároson iómenetelU vendéglók lakásokkal olcsón átádók.
Fentieken kivül még tzámtalan magán-, családi és bérházak,
földek, üzletek minden szakmából nálam a legolcsóbb alkalmi áron
megvehetők. Keresse fel bizalommal
9

-m jm
A
J L rt E S

központi nagy ingatlanforg. irodáját Szegeden,
Széchenyi-tér 6. (törvényszék átell) Tel. 10-54.

W W
W ~ Vágott harcsa kapható.
ü ^ r m M i Ma és mindennap élő tiszai
fehér h a l a k (keszeg) méltányos áron
kaphatók a Rudolf-téri halcsarnokban. Tel. 14-64. M

Alkalmi vétel!
O I I O N M l N O K B f i n minden méretben. Javítások a legolcsóbban készülnek
B n c o a i l
S Á N D O R
kárpitosmesternél
Kossuth Lajos-sugárut 6.
791
Tetefon 12—03.

Elsőrendű SZÁRAZ TŰZIFA
As m i n d e n f é l e

asztalos

éa építési

áru

Ernst Sándor cégnél

Szombaton és vasárnep, január 26. és 27-én

Szegeden még soha nem látott világvárosi műsor l
A legszenzációsabb filmcsoda l
Az évad legnagyobb eseményei — A filmrendezőművészet
bravúrjai

Párisi-kflrut 24.

Szinmü 5 felvonásban.
Emberi történet kizárólag állatszereplőkkel.
j a c k l e C o o g á n n a l , a világhírű gyermekszinésszel

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal m i n ^ ^ H

Azonkívül:

a

főszerepben:

Charles Dickens világhírű regénye 8 felvonásban. A gyermekszinész
legparádésabb
szerepel
A z e n e k í s é r e t a nagyszabású műsorhoz külön angverseny élményét szerzi meg
a közönségnek. A közismert Stingl Walfréd karmester vez ése alstt működő zenekar a
többek között a következő zenedarabokat já'sza: P-r el er: „Aranyeső", keringő. Kéler
Béli: „Romantique",
nyitány. Lwcke: „Lysistrata",
egyvelet'. a) Jessel: „Éjjeli
pillangó",
intermezzo b) Siede: ,Texasz Girl\ intermezzo. Mozart: „ Varázsfuvola fantázia. Waldteufel: „Őszi hangulat",
keringő. Pianquette: ,Cornevillei harangokfantázia.
Schubert—
B-rle: ,Három a kisleány , egyveleg. Humperdinrk: fancsi és Juliska•
ábránd.
"
^
Előadások ke/dete: Hélköznap fél 5, fél 7 és fól 9 órakor, visárHvp 3, 5, 7 és 9 órakor
I

P l e l

legújabb mes erfilmje:
Budapest előtti
Magyarországon először

ff Szinház. ás j!
ff Művészet//

Willner. Átdolgozta: Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette:
Lehár Ferenc. Rendező: Rátkai S. Karnagy: Takács Á.

Igazgató: Dr. Varsányi Elemér.

Szombaton és vasárnap, január 26. és 27 én

A háziasszonynak most a legtöbb gondja
van Nincs főzelék, nincs gyümö cs, a cukor,
lis't, toj s drága. A takarékos háziasszony a
Meinl-üzleibe siet, hogy legfinomabb Meinl
. jjamet
lcsiz*, Kkompóttot,
mucaronit,
imkarórtit,
a i I l c l cés
> ggyüm
y u i l I 1CS1Z()
0(T)pcm0I
j teve-tésztát és főzelékkonzervet a legolcsóbb
j napi áron vásároljon,
Széna és s z a l m a minden mennyiségben
kapható Szenesi Ferenc Damjanics-utcai szénatelepén.
978

falrengető komédiája hétfőtől a Belvárosiban.

percenkint alig négy liter

Széchenyi Mozi

- I . a m n * ^

tot

Telefon 14—54.

Petykó Károly divatszücsüzl ete
Kelemen-utca 7.
azőrmejavitást és átalakítást

""^ennemfl

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem,
i'letve apánk elhalá'ozása atkalmávM
nsgy fájdalmunkban szives részvétükkel
felkereslek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Szeded, 1924 január 25.
5,

Heimann

Török

éa

család.

SZBOBD

A szegedi tőzsde.
A bét utolsó napján meglehetősen Ozlettelen
volt a szegedi tőzsde, aminek két oka van. Az
egyik és a legfőbb oka az, hegy hétfőig nincsen
Budapesten üzleti nap, a másik oka pedig az,
hogy a nagybankok nem kötnek a kisbankokkal
üzletet. Budapesten egyezményt létesítettek a
nagybankok egymás között és kötnek kisbankokkal üzle'eket, amit Szegeden is meg lehelne
és meg kellene csinálni, akkor nagyobb lenne
a tőzsdei forgalom. A pénteki napon egyébként
a következő áifolyamokon jöttek lé're kö'é*ek:
Magyar-Amerikai Bank
24.750 K
Szegedi Kereskedelmi és Ipartrrk
57000 K
Magyar Általános Takarék
210000 K
A tőzsdebizoUság pénteki ülésén elhatárolta,
hogy a szegedi tözrdén hétfőn, kedden és csütörtökön taiiják meg az Üzleti napokat.
A társulati adó bevallása. A társulati adóról szóló 1922. évi XXIV. t.-c. intézkedései
szerint azok a Iái sas cégek és közkereseti társaságok is, amelyek azelőtt harmadik osztályú
Maitefalacicmyabb(1.), legmagasabb (11.)

Bankok:
10.
IL
i.
Angol-Magyar
95 93.5
88
£0
Bosnyák-agrár
56
50
220 340 335
Földhitelbank
Hazai
249 250 244
78
Hermes
78
81
Sziavon jelz.
39
43 42.9
Lloyd Bank
18.9
20 18.9
Magyar-Hitel
670 690 6S3
Ingatlanbank
370 385 38J
Csehbank
25
22
22
Forgalmi Bank 47.50
51
49
Jelzáloghitel bank 139 150 142
keresk. Hitel
25
26
25
Leszámítoló b.
115 121 117
Magy.-ném. bank 46 4730 46.50
Olaszbank
27
27
29
Városi Bank
12
12 12.75
—
Központi Jelz.
19
19
23
23 24.5
Merkúr
48
48
53
Nemzeti
191 200 194
Osztrák Hitel
Kereskedelmi
1500 1530 1512
Bankverein
140 141 138
Takarékpénztárak;
Belvárosi
43
Lipótvárosi
16
Kőbányai Tak.
25
Egy. Bpcst Főv. 244
Magyar Alt Tak. 2'JO
—
197
Moktár
4570
Pesti Hazai

45
17
254
216
203
4650

43
16
25
244
215
231
4590

Bktositók:
Első M. Eizt.
Fondére
Pannónia B.
Vasmüvek it
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Gazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Fémkeresk.
Franki

7000 8000 7500
368 380 370
240
- 240
14C0 1500 1400
gépgyárak:

61

62

62

55
57
55
9.5
10 9.5
25
27
20
160 170 163
14 14.5
14
1450 1505 1475
28
—
25
123 125 124

Ganz-Danub.
Ganz-Vül.
Kistarcsai
Qyőrffy.Woll
Hoffher
Kaszab
KiS8ling
Kühne
Láng
Lipták
Mág
Mérleggyér
Magy. Acél
Belga fém
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
i^ongyár
K e x hajó
W namurányi
rVocssemann
Rothmüller
Schlick
Scbuller
Teudloff
Vulkán gép
Wörner

Szeged, 1924 január 457.

kereseti adót tartoztak fizetni, a társulati adó
hatálya a'á kerültek. A társulati adó bevallását

a zárszámadást

követő harminc

nap, de legké-

sőbb az üzetév lejártát követő hat hónapon
belül tartoznak az adófizetésre kötelezettek az
illetékes pénzügyigazgatóságnál benyújtani. A
társulati adó bevallását tehát a nem részvénytársasági, vagy szövetkezeti jellegű cégek,
melyeknek zárszámadását a közgyűlés hagyja
ióvá, a pénzügyi ha óságok értelmezése szerint
január 30-ig tartoznak benyújtani,
indokolt

etetekben

azonban

a pénzügyigazgatóság

törvény 32. §-ának

halasztást

3.

TŐZSDE

A DavlaakSspoat i r f o l y a a a l . Valuták i Oíxtr. kor.
0.4250 -0.4750 Dinár 34490- 37530, Siokol 8760097600, Lev» 21600-22600, Lei 15400-16900, Lengyel
„ír,a
, Lii» 1325-1451' Fr. hrank 1370—
1520, Belga fr. 1250—1375, Sv. frank 5215-5715, Angol
f~nt 128050 1404C0, Dollái 30350-33350, Holland forint
112 5 12305 Dán korona 4930 5430, Svéd korona
78J5 8585 Norvég korona 4225-4725, Napoleon
1C4300 pénz.
L
u.
60
—
205 211
73
75

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

ni.
58
209
73

SZEGEDI GAZDASÁGI BANK R.-T

Foplalkozik

(KÁRÁSZ-UTCA

nyösebben

Eatl magánforgalom Az este 8 óráig hozzáérkezeti jelentések alapján a Maeyar-Olasz Bank szegedi
Pókja a következőket jelenti: Az esti magánforgalomban az irányzat szilárdan taitós. Egyébként c-ak néhány kötés történt. Árfolyamok: Szén 2350, Rima 153,

BALRA)

3 gyezren Szegedi Gazdasági Bank-réizvényi (Kárász-u. 15), a legjobb tökebefektetés. m

Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig

Bányák is
téglagyárak:
Bauxit
350 356 352
—
—
—
Beocsini
1300 1325 1275
67
61
65 Borsódi szén
155 162 160
135 145 135
161 174 163 Szentlórinci
19 17.25 Cement
17
112 122 112
55
53
53 Szászvári
475 485 470
34 Kohó
33 34.5
1052 1100 1050
268 285 28U István tégla
56
60
55
180 185 18) Köb. göztégla
200 — 200
44
48
44 Drasche
370382.5 370
29
32
32 Magnezit
3500 35C0 3450
210 235 235 Magyar Aszfalt
55
60
55
35
37
35 Által. Kőszén
3C25 3150 3050
100 108 101 Kerámia
115
115
11
12
11 ^agybátonyi
255 270 255
137 145 136 Salgó
700 718 714
74
77
76 Újlaki
260 270 260
19
21 19.5 Unió
970 1CÖÖ 970
103.5 IG71C3.5 L'rikányi
—
44 Ssjókóndói
45
19 21
19
90 95 93 Móri szén
36
37
36
169 185 178
Nyomdák i
18 19.5 18.5
Mheaaeum
220 230 222
Fővárosi
25
—
25
Közlekedési
vállalatok:
200 205 200
7/5 8:o 775 •Franklin
Adria
55
62
60
Atlantica
47 49.5 47.5 Glóbus
24
25
24
36 Kunossy
26
40
Közúti Vasút
49
—
55
53
54 Pallas
Városi
55
70
74
70
32
20 Révay
Bur
30
85
88
85
108 111 110 Rigler
DéliVasut
8 8.5 8.25
MFTR
415 430 415 Sttphaneum
Levante
230 245 2?3
Faipari vállalatok
—
35
Miskolci villamos 35
10 11.75
10
141 147 141 Merkurfa
Nova
Cserző
16 17 16
460 485 475
Államvasút
Dunaharaszti
15
14.5 15.25
114 120 115
Tröszt
Egyesült fa
55
53
46
Fornír
20
19
18.5
Malmok i
Guttmann
815 853 820
1C0 150 175
84
82 Hazai fa
80
Back-malom
12 11
11
127 132 129 Honi fa
Boisod-misk.
7.50 8.50 8.3
54
52 Körösbányai
52
Concordia
15.50 16.75 15.50
59
63
63 Kronberger
B.-csabai
115 120 116
110 115 112 Lignum
I. bpesti gm.
22
—
21.53 22 50
25
24 Amerikai
Törökszentm.
57
8 9.2 8.2
54.5
£6 Erdő
G*zella
140 144 140
112 120 116 Magyar Lloyd
Hungária

I r á a j s a t . A pénteki terménvíőzsdén az irányzat nyitáskor szilárdan alakult, fiz üzlet idő első felében kedvező hangulat melleit rendkívül élénk volt a forgalom,
azonban a szilárd irányzat nem tudóit az egész délelőtt folyamin éi /ényken maradni, meit a később
Bécsből jelentett U/lettelenség hatosa alat. sokan realizálni kezdtek, továbbá a pénteki p/olongációs nap is
sok árut hozott a piacra és igy la-«an lemorzsolódás
keletkezett, amely a zárlatig eltarolt. Az álta'ános lanyhaság alól csak az arbitrázsét ékek és néhány különlegesen favorizált papir alkotoit kivételt. A piac mindazonáltal ellenálló képességet tanúsított és zárlatkor
pedig meg is térült az áifolyamveszt^ségeknek a kisebb
része és a forgalom kissé megélénkült. Kosztpénz
prompt »!,. százalék. A kosztpénz kicsisége élénkitőleg
hatott a piacra. A prolongált értékekben nagy üzlet
fejlődött ki. A p r o n ^ l ^ ' ó meglehetősen simán ment,
prolongációs dijat három százalékot számítottak fel.
Zárlatkor a hangulat bizakodó, a forgalom élénk, irányzat tartott.

a

bekezdése értelmében

adhat.

u.
L
ui.
4559 4725 4575
2350 2450 2380
126 128 126
105 110 1U8
168 180 178
49.5
56
U

15. AZ UDVARBAN

Dnadk t Bécs 0.4250—0.4750, Belgrád 34400-37600,
Pr*ga 87600-97600, Szófia 21600-23600. kukarest
15400-16900, Varsó
, Milánó 1325-1450,
Párta 1355—1505, Brflssel 1253-1375, Zürich 52155715, London 127750—140100, Newyork 3 )250-33250,
Amsterdam 11205-12305,
Kopenhága
4930-5431
Stockholm 7835- 8585, Krisztiánja 4225-4725.
Z l r i c h l UUtda
Nyitás;
Páris 26.00, London
2449, Newyork 579.'/,, Milánó 25.15,
Hollandia
214 90, Berlin
, Bécs O,0C81"/«, Szófia
4.12, Prága 16.79«/«, Varsó - . - , Budapest 0.0200,
Bukarest 2.90, Belgrád 6.60.
Z&rithi tártai i Páris 26.00, London 2448, Newyork 579'/., Milánó 25.15, Hollandia 214.75, Berlin
O.OCOOCOOOOl37'/„ Béci 0.0081V,, Szófia 4.12'/,! Prága
16837U Varsó —.
,
Budapest 0.0201, Haltaiul
—.—, Belgrád 669.
A Szegedi Kézafivaabank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
«
T a r a i é n y l S s a d a i A pénteki terménytőzsde irányzata nagyon szilárd volt, buza és rozs 10.000 koronával drágult. Egyéb cikkekben az áremelkedés nem volt
ilyen nagy méretű. A kínálat ma általában jobbnak
mutatkozik, másnemttekben csekély.
Hivatalos árfolyamok; 7b kg.-os tiszavidéki buza
1625-1635, egyéb 1620-1630, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 1660-1675, egyéb 1650—1660, rozs 1403—1450.
takarmányárpa 150U—1600, sörárpa 1600—1651 zab
1440-1450, tengeri 1400—1453, köles
, korpa
850- 870.

Rézbányai
Szlavónia
Ntsici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

Külőnfile
vállalatok
Alt. gázizzó
17.5
23
Ált Osztr. Légsz. 880 860
Bárdi
14
Baróti
9.5
12
Bóni
98 100.5
Brassói
365 380
Chinoin
34
32
13
Corvin-film
12
Danica
131 137
Diana
9 10.25
27
Dorogi gummi
24
Déli cukor
555 58)
76
80
Dunánt. sertés
65
7
Cinner Szalámi
52
55
Égisz
770 785
Izzó
18 Unió textil
Horv. cukor
10 10.8
Just izzó)
75
71
Gyapjumosó
48
45
Papir-ipar
170 177
gészvénysör
62
58
Szövő és kötő
185 200
Spódium
105 114
Temesi szesz
950 1125
Felten
16 19
Wernstadti textil
195 200
Hóra
29 31.5
Fővárosi sör
91
87
Goldberger
290 300
Oschwindt
26.5
28
Halkeresk.
Hungária Mütr. 235 245
185 195
Juta
110
Jacquard
. 86 93
Karton
19
Gróf Keglevica
46
47
Keleti
8 8.3
Királyautó

A s/erkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Bélmazyaroiízág Hírlap- és NyomdaNyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat IÍ.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

n

n

n

73
46
170
59
198
112
1075
16.5
193
29
87
293
27.5
240
185

110

88
19
46

Elővételi jogok 1 •

Transdanubia
Concordia
Hofherr
Bauxit tröszt
Palágyi

8.2

szobalányt
keresünk. Jelentkezni Dugonics-tér 11, I. i .
52
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|
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A

T

I

n

U

25
28
35
85
—

30
30
41
86
7

Kasszanap február 7.
legelőmellett

N y o m t a t v á n y a i t készíttesse a
Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdaváüalat
rt.-nál, Petőfi S. sugárut I .
szim.

Nevezeteit'

3gÍlÍS

u r a k a t k e r e s íffi^SS
fix és jutalékra. Ajánlatokat Tisza-szálló portásához
sürgősen kérek „S. I.' jeligére.
53

bármely műszaki ágban állást keres. Ajánlatok
„Műszaki tisztviselő- jeligére a kiadóba, ss

/

10.2

APRÓHIRDETÉSEK

műszaki tisztviselő
l

18

800

Egy jó bizonyítványokkal
biró, perfekt

Gyakorlattal biró

C

17.5
810
13.5
10
98
375
32
12.25
131
9.5
27
565
77
6.5
53
770

L
a.
ID.
Királysör
59
60
60
Klein
10
12
10
Klotild
130 143 130
Fructus
8.5
9 8.5
Győri fest.
30
32
30
Polg. sör
440 450 440
Krausz szesz
87
90 87.5
—
Ugetszanat,
22
22
Cukoripar
3803 3975 3875
Lámpa
225 240 235
—
—.
Auer
325
M. Kender
95 100
95
Őstermelő
276 286 280
Pamut
2»5 285 265
Gumi
260 275 272
Részv. Szalámi
15
16 15.5
Vasúti forgalmi 300 320 300
Marosv. Petr.
134 145 128
Georgia
660 675 660
Mezöh. cuk.
391 400 393
lnterrexim
32.5
35 34.5
Óceán
41
45
44
Olajipar
90
96
93
Pannónia sör
15.5 16.5
10
Phöbus
45
46
45
Püspöki
—.
22
20
Royal-szálló
185 190 185
Schwartzer
Star film
32.5
34 32
Lukácsfürdő
9.5
10 9.5
Szikra
74
78
74
Stummer
1900 1975 1900
Szegedi Kender
380 400 395
Telefon
180 188 184
Temesi sör
129 140 135
—
Tokaji bor
40
40
Török
18
19 18
Turul
Unió szinház
26
39 2&5
Szolnoki
9
10 9.5
_
Vasm. Vili.
46
46
—
Vili. Pezsgő
62
57
Wander
19
22
19
Zagyvapálfai
42 47.5
41
Hangya
31
33
32

mindennemű bankszerű üzletekkel
x> Tőzsdei megbízásokat
teljesít,
asi Elfogad heti betéteket legmagasabb
kamatozás

Salgó 735, Magyar Hitel 703, Osztrák Hitel 204, Kereskedelmi Bank 1630, Ganz-Danubius 480r», Őstermelő
305, Viktória malom 229, Budapesti gőzmalom 118
ezer korona.
^
,

D

I.
u.
íu.
11.75
12 12
300 320 320
8.9 9.4 9.1
623 650 625
150 160 150
ICO 113 IC 6
2375 2600 2575
9.75 11.50 9.75
139 146 140
2Ü0 205 205
60
60
3 4 - 3 4

n

C

Dugonicstép

U

C

iparcsarnok,

12. sz., N a p l ó - h á z i
v

Telefon:

94.

(hozott anyagból) gijorian, izépen, jól é i olcsón k é s z l L w

