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V. évfolyam.
A papagályok.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
meggyőződéses antiszemita. Annyira meg volt
gvőződve minden zsidó destruktív voltáról, hogy
nem átallotta a szomszédját, aki történetesen
szintén a rendezetlen felekezet kötelékébe tartozott napról-napra — megdicsérni. Valahányszor
reggel a szomszédjával találkozott, sohasem mulasztotta el megismételni:
— Mózsi szomszéd, maga a legderekabb, legbecsületesebb zsidó az egész világon. Bárcsak
sok ilyen derék zsidója volna a hazának.
Mózsi szomszéd egy ideig állta a sok dicséretet, de végül óvakodva megkérdezte:
— Ugyan, ugyan, tekintetes ur, mivel érdemlem én ezt a sok dicséretet ?
A zsidót dicsérő antiszemita megmagyarázta:
— Azzal, hogy gyereke nincs. Bár ilyenek
volnának valamennyien.
. . . Nos, hát ennek a meggyőződéses antiszemitának, aki még a dicséretet is ilyen eivekre szabta, volt egy papagálya. Örökségül
maradt rá valamelyik vén kisasszony nagynénjétől, rbi nagyon szerette az állatokat. Elhozták
hozzá a zöld tollú, pirosnyaku bestiát, amelyik
kellemetlen hangon rikácsolt és makacs megátalkoiiottsággal ismételgette:
— Kraó, kraó, k r a ó . . .
A papagály uj gazdáját bosszantották ezek az
értelmetlen hangok és uj tudományra tanította
meg madarát. Némi célzatosság volt benne,
mikor a papagályt két más szótagra oktatta k i :
— Zsidó, zsidó, zsidó . . .
Ennyit még a legbutább papsgály is könnyen
megtanul. A papagálynak tetszhetett is az uj
tudomány, mert mihelyt a fejébe verték, páratlan buzgalommal rikácsolta:
— Zsidő, zsidó, zsidó . . .
A meggyőződéses antiszemitának nagyon tetszett az eset. Reggelre kelve kitette a madarat
a tornácra, ahonnét naponta dicséreteivel szokta
elhalmozni Mózsi szomszédot. Mózsi szomszéd
csakugyan megjelent és a paptgály hangos szóval fogadta:
— Zsidó, zsidó, z s i d ó . . .
Mózsi szomszéd meghökkent egy pillanatra,
mikor a nem turáni eredetű madarat meghallotta, de bit egyebet nem tehetvén, belenyugodott a megállapításba:
* — Igazad van, le furcsa madár, zsidó vagyok . . .
Mozsi szomszéd után jött azonban a helybeli
takarékpénztár elnöke, akinek csak a foglalkozása volt destruktív, de a felekezete nem és a
madár őt is hangos szóval üdvözölte:
— Zsidó, zsidó, z s i d ó . . .
Azután jött a jegyző, aki szive szerint erősen
jobbfelé húzott, de hivatala szerint az arany
középúton haladt. Az is megkapta az üdvözlést:
— Zsidó, zsidő, zsidó . . .
Sorra jött mindenki. A papagály száján zsidó
lett mindenki. Zsidó lett a csendőr, a finánc, a
•solipbirö, az államhatalom valamennyi helyi
képviselője, sőt — u r a m bocsáss — zsidó lett
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24-ik szám.
papagályok nem, akik egyebet sem tudnak, csak
értelmetlenül és válogatás nélkül rikácsolni,
amit egyszer megtanultak.
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Daruváry távozik a kormányból ?
(4 Szeged budapesti

tudósítójától.)

A közeli

napokban a kormány öfszelételében valószínűleg változás fog beállani. Már napok óta beszélnek arról, hegy Daruváry
Géza
megválik

a külügyminiszteri

tárcájától.

Daruváry már

hosszabb idő óta — betegségére hivatkozva —
nem vrsz részt a politikai éleiben, főt nem is
tartózkodott itthon. Három héttel ezelőtt félbeszakította külföldi tartózkodását és átvette hivatalát. Ez azonban csak néhány napig tartott,
mert ismét elutazott. Értesülésünk szerint a
napokban hazaérkezett, de hivatala vezetését

még nem vette át. Bizonyosra
Daruváry távozik a kormányból.

veszik, hogy
Hir szerint

már meg is találták Daruváry utódját Klebehberg
Kunó gróf kultuszminiszter személyében.
Benedek János a numerus
clausus ellen.
Az újjászervezett Kelenföld-Lágymányosi Polgári
Kör az este a Gellért-kávéház külön helyiségében
tagavató társasvacsorát rendezett, amelyen a kerület képviselője, Benedek János is résztvett és
nagyhatású beszédet tartott:
— Magyarország mindig akkor volt nagy, amikor jogokat adott és mindig akkor volt szánalomraméltó, amikor jogokat kobzott. A zsidóságra
nem lehet azt mondani, hogy kelevények a nemzet testében, amelyet egyszerűen ki lehet vágni.
Ebbe az operációba az egész nemzet belepusztul
A zsidóság halhatatlan tudósokat, Írókat, művészeket, alkotó szellemeket adott a magyarságnak.
Kiss József dicső emlékének akkor áldoztam a
nemzetgyűlésen, amikor ott még féktelenül tombolt
a felekezeti gyűlölködés. Boldog vagyok, hogy ezt
megtettem.
— LS mit akarnak tulajdonképen azzal a hírhedt
numerus claususszal ? Rég elmúlt az az idő, amikor a többet tanulók a többet tudók ellen kasztszerü korlátokat lehetett fölállítani. A numerus
claususszal nem védjük a fajmagyarnak nevezett
ifjúságot, hanem éppen ellenkezőleg: ráneveljük,
hogy kevesebb készültséggel
vegye föl a versenyt
az életben. Csakhogy nagy tévedés, nagy dőreség
azt hinni, hogy a külföldre kiszorított zsidó diákok
versenyétől megszabadultak az itthon tanulók. Tiztizenöt év múlva, ha egy vegyigyár szakmérnököt

keres, bizonyára azt a pályázót részesiti előnyben,
aki külföldön a legkiválóbb professzoroknál tanult,
mialatt idehaza egyetemi botrányok, igazoltatások
voltak és nagyon meg fogják gondolni az emberek, hogy betegágyukhoz azt az orvost hivják-e,

aki itthon gumibotot forgatott könyv helyett, vagy
azt-e, aki a külföldön évekig szorgalmasan tanult
és csak a tudománynak élt.
— A mi időnkben is volt numerus clausus. Magyarország leghíresebb jogászai, orvosai, tudósai
csinálták ezt a numerus clausust olyképen, hogy
aki az ő magas tudományos mértéküknek nem
felelt meg, egyszerűen elbuktatták. Ez rendben is
volt ezt a numerus clausust látja egyedül szivesen
egy kulturált nemzet, nem pedig azt, amely a
számbeli többség jogán elnyomja és kiszorítja a
kisebbséget. Meg kell szűnnie ennek a szégyennek, helyre kell állítani a jog
az
egyéni és á tanulási szabadságot.

Fajvédő beszámoló Cegléden.
Lehner-Lendvai
István vasárnap tartotta a
ceglédi városházán képviselői beszámolóját. Kíséretében voltak: Eckhardt Tibor, Prónay Pál,
Héjjas Iván, Kiss Menyhért és Zsirkay János.
Lehner-Lendvai
a tőle már megszokott modorban fejtegette, hogy a kormány hűtlen lett az
ellenforradalomhoz. Eckhardt
arról beszélt, hogy
a politika fölött a gazdasági kérdéseknek kell
uralkodniok. Prónay Pal azt magyarázta, hogy

nem neki volt különítménye, hanem
Bethlennek,
amely kicsavarta a hatalmat az ellenforradalom

vezéreinek
kezéből.
Végül Héjjas beszélt. A
francia kommün bukása ulán — mondotta —
Galiffet tábornok 14000 embert végeztetett ki
és azt mondotta: én adtam ki a parancsot.
Amit tettem, tettem. A legnagyobb támadások

közben is odakiáltom: Én adtam ki a parancsot, de Isten és ember előtt vállalom érte a felelősséget. Ulaint kívánták ezután hallani, akit
Kiss Menyhért ünnepelt a beszédében. De Ulain
felszólalását a rendőrség nem engedte meg,
mert neve a tárgysorozatban nem szerepelt.
Ezután bankettre mentek. Prónayt a fogadó
egyik szobájában két tábori fölszereléssel kiöltözött katona várta haptákban.
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Bethlen gróf beszámolója a kölcsöntárgyalásokról.
(A Szeged

budapesti

tudósítójától.)

Bethlen

István gróf miniszterelnök londoni tárgyalásairól a következőkép nyilatkozott a hírlapírók előtt:
— Legyen szabad nekem a következő precizitással beszámolnom a londoni tárgyalás eredményeiről, illetőleg azok lefolyásáról: Mint
mélióztatik fudni, annak idején a népszövetségi
tervezet nem tartalmazott semmit a reparációs
kérdésekre nézve. Magyarországon a közfelfogás az volt, hogy a kölcsöntervet sikerü'ni fog
szabaddá tenni a reparációs kérdések komp
lexumától. A párisi konferencián a Népszövetség jelentesébe felvéte'ett egy passzus, amelyről a Ház előtt is nyilatkoz am és amely a reoarációra, illetőleg a béketerhtkre vona'kozik.
A párisi konferencián ugyanaz volt a helyzet,
:
hogy e l f o g a d t á k az első és a második számú
• ie Vzökönyvet, de tendens, illetőleg elintézetlen
\ maradt a pénzügyi bizottságnak a jelentése,
• nevezetesen az a §, amely a jóvátételre vonat« kőzik. Mert erre a paragrafusra nízve ugy a
i
hatalmak valamint a kisántánt államok fenntartást jelentetlek volt be. Ez volt a helyzet,
amikor Párisból visszatértem.

d á r m ég
lt
, íii*!
> aki tudományára
kiok3
tatta, lezsidózta.
.
A papagály tulajdonosának kezdett kellemetlen enni
madár, amelyet ő állitolt
politikai és társadalmi elveinek a szolgálatába,
tulment a kontemplált halárokon. A buta madár megtanulta, amit mondani kell, de nem
tanulta meg hozzá a distinkciót, hogy kinek.
. . . Olvasván a vidéki kurzussajtó hasábjait
és a népgyűléseken elhangzó beszédeket, ez a
papagályhistória jut az eszünkbe. A sajtópaaacáívok is eltanulták a frázisokat, melyeket szá- *
_ Ugyanakkor már kilátásba volt helyezve
jukba rágtak, de nem tanulták meg hozzá a • a londoni konferencia, amelyen ezen kérdések
distinkciót. Az ő jóvoltukból kezdün* már ott
tár*yaliatni fognak. Közbeesik a kisántánt kontartani, hogy destruktív lesz mindenki, kezdve * ferenciája, amelyen a kisántánt államai maguk

közt is á lást foglaltak az itt felvetett kérdésekkel szemben és fenntartást állapítottak meg az
esetleg elfogadandó magyar kölcsöntervezettel
szemben. A kisántánt ezen fe tételeit röviden
két pontbin állapithatom meg, amennyiben
nyilvánosságra ju ottak a londoni konferencián.
1. Az egyik abban állt, hogy velük
szemben

a reparációt

illető kérdések tisztáztassanak.

Ne-

vezetesen Jugoszláviának voltak bizonyos követelései, amelyek még a fegyverszüneti szerződésből folytak: bizonyos restituciés követelések, amelyek mindezideig nem voltak elintézhetők fs amelyeknek a tisztázását kivánta Jugosz'ávia, mert ellenkező esetben nem adná
meg a hozzájárulását ahhoz a tervezethez, amelyet a Népszövetség kidolgozott. 2. A másik
oldalon maguk közt a szövetségesek között
tisztázni kívánják a kisántánt államai a liberációt és az állami javak kérdését. (Minthogy
akadnak olyanok, akik nincsenek tisztában a
liberációs tartozásokkal, megjegyzem, hogy a
liberéciós tartozások azon összegeket jelentik,
amelyeket az újonnan alakuló államok a felszabadítás fejében kötelesek a reparáció számlájára befize'ni a nagy államoknak. Ezen összegek 1500 m'llió koronát tesznek ki) A kisántánt azt a véleményét nyilvánította, hogy az ő
felfogásuk szerint akkor, amikor Magyarorszá-

2 SZEOED
gon a reparáciő kérdése Magyarországra nézve
előzetes formában rendeztetik, méltánytalanságnak tartják, hogy ezek a liberációs tartozásokat
az 6 részükről teljes mértékben behajtanák.
Ezekben domborodtak ki azon követelések,
amelyek a belgrádi konferenciából a londoni
tárgyalások alkalmával szóba kerültek.
— Áttérve a londoni tárgyalásokra, röviden
csupán azok elért eredményeit akarom leszö-

gezni. Az első eredmény az, hagy a kisántánt
a Népszövetség által előterjesztett
tervezettel
szemben elejtette azt a fenntartását,
amely szerint az évi tizmillió aranykoronában
megállapított magyar jóvátétel
nem elég magasan állapíttatott meg, amely szerint azt követelik, hogy
Magyarország
nagyobb terheket viseljen. Einek

Szeged, 1924 január 24.

tetben megnyugvást fognak találni, hogy ez a
kérdés ebben a formájában rendeztetik, ami

viszont a gazdasági és pénzügyi
és felemelkedés szempontjából igen

megerősödés
lényeges.

Arra a kérdésre, hogy a parlamenti tárgyalások esetleges elhúzódása nem fogja-e hátráltatni a kölcsönakció lebonyolítását, a miniszterelnök a következő kijelentést tette:

— Nagyon

is hátráltatni

fogja;

azért is kí-

vánatos, hogy a parlament idejében határozzon. A parlamentnek nem az a teendője, hogy
hónapokig tárgyalton, hinem hogy vagy igeit,
vagy nemet mondjon.

Arra a kírdé3re, hogy hogyan értelmezendő
a miniszterelnökiek azon nyilatkozata, amely
a fenntartásnak az elej'ése természetesen azzal egy kü földi lapban jelent meg és amely szerint a miniszterelnök azt mondta, hogy a kisjárl, hogy mi is elejtettük a fenntartásunkat.
ántánt államok a j aláírást attól tették füg^ő/é,
— Másodszor rendeltetett az a kérdés, amelyhogy köztük és köztünk tárgyalandó függő kérlyel szemben a magyar kormány fenntartással
dések hog'/aa fognak eldőlni, Bethlen István
élt, nevezetesen Magyarországnak az amortizációs
gróf a következőket volaszolta :
l
teher cimén fizetendő l / t millió aranykorona
— Itt a szerb dolgokra utaltam. Egy megkérdése, amennyiben mást már nem szól egy
egyezésről
van szó, amelyet mi és a jugoszlá/
gyorsabb amortizációról, hanem csupán
arról,
állam
kötünk
és amelyet reparációs bizottság
hogy Magyarország 20 éves amortizációs kölcsönt
kell,
hogy
jóváhagyjon,
tehát a jugoszlá/ államvegyen fel. Amennyiben a hitelezőkkel egy ilyen
nak az aláírása akkor várható, amikor a kérmegegyezés szükségessé válna, vagy ebbe a
dés már a reparációi bizottság által is jóvámagyar kormány belemenne, ebből a felszabadult
hagyatott. Egyébként az évi tizmiiliós összegösszegből egy törlesztéses alap volna létesítendő,
ben sok minden kell, hogy beleférjen.
amelyből a törlesztés szükség ecetén fedeztessék.
Arra a kérdésre, hogv mikor kerülhet sor
Egyben egy 20 éves kölcsönről volna szó, nem
a
kölcsön felvétele érdekében folytatandó kö15 évről, további nem egv gyo'Sibb amortizázeli
tárgyalásodra, Bethei István gróf miniszcióról, hanem egy gyorsabb törlesztési
alapról,
terelnök
a kövekező választ adta:
amely óvatossági szabály fontos azért, ha
— Hogy a kölcsönt mikor folyősiiják, az a
Magyarország bármilyen okból rosizsbb pénzügyi
pénzpiactól függ.
Addig nem is mehetünk a
és gazdisági viszonyok közé kerülne.
pénzpiachoz, amig a kölcsön előfeltélei nin— A béketerhek tekintetében voltsk már
bizonyos kijelentések a pénzügyi bizottság
jelentésében is, mégis ez a kérdés részletesen
nem volt kifejtve és igy e tekintetben a későbbi
idő folyamán kontroverziók merültek volna fel,
(A Szeged tudósitójától.) Csendben, majdnem
ha ezen függő kérdéseket nem tisztázták volna. észrevétlenül zajlott le vasárnap délután a keA béketeher alatt nem csupán reparáció értendő, resztényszociálisok szegedi pártjának évi rendes
hanem minden, ami a béke cimén Magyar- tisztújító közgyűlése a Kálvin-téri „Árpád"-páholy
országra nézve pénzügyi következményekkel épületének alig átdiszletezett nagytermében. A tejárhat, kivéve a háború előtti adósságot, tehát rem ugy-ahogy megtelt a közömbösen érdeklődő
ugy az állami, mint a magántartozásokat, amelyek és lelkesedni nem tudó, vagy nem akaró pártnem a békeszerződés terhei kőzé tartoznak; tagokkal. Lehettek vagy százan-százhuszan, akik
végighallgatták a budapesti kiküldöttek szónoklakivéve azon szénszállításokat, amelyeket két és tél
tait. Közismert köztisztviselők, néhány idősebb
évig minden körülmények
között viselni kell. úriasszony, egy katolikus lelkész és néhány iparosIdeértendők az úgynevezett természetbeni szállí- külsejü polgár. A közgyűlésen Fekete Pál, a szetások, a fegyverszüneti szerződésből folyó tár- gedi párt főtitkára elnökölt. Megnyitó beszédében
gyalások és a bizottságok költségei, szóval szomorúan konstatálta, hogy a keresztényszociálimindaz, ami a békéből kifolyólag Magyar- sok Szegeden sem érték el azokat az eredményeket, amelyeket szerettek volna elérni. Beleszóltak
országra nézve pénzügyi terheket jelentene.
— Ami a Ijebrációs tartozások kérdését ugyan politikai és kulturális ügyekbe is, de csak
a régi dicsőség árnyékaképen, mert a beleszólás
illeti, erre nézve nem a magyar kormánynak hangja gyenge volt. Bejelenti, hogy Haffner Béla
volt hivatása, hogy ezen tárgyalásokba befolyjon ; központi párttitkár, Szabó József és Koródi Kaezek a szövetségesek közt folytak és
bizom
tona János képviselők jöttek le Budapestről a
benne, hogy ezeknek ebben a tekintetben is gyűlésre, Grieger Miklós más irányú elfoglaltsága
rövid időn belül valamilyen formulát
sikerülni miatt nem jöhetett le. Ezután felolvassa a kandidáló bizottság által összeállított tisztikar névsorát.
fog
találni.
— Ami a megegyezés megítélését illeti, nem A listát minden változtatás nélkül elfogadta a
nagygyűlés. A párt elnöki tisztségét Kopasz Lajos
egy magyar sajtókonferencia ez a hely, amelyen testvér nyerte el, az alelnöki tisztségeket Szende
kötelességem a kérdés megítéléséről bővebben Pálné, Csúcs Ferenc, Zöldy Sándorné és Rudnay
beszélni, azonban mégis, amikor beszámolok az Lajos, főtitkár lett Fekete Pál. A mult évi választeredményről, egy nyilatkozatot tennem kell. mány minden tagját ismét megválasztották. Makay
Amikor hazaérkeztem a párisi konferenciáról, Zádor nyugalmazott tanfelügyelő azonban az eredakkor bejelentettem, bogy a tízmilliós évi ösz- mény kihirdetése után felszólalt, megköszönte a
szegek tekintetében fenntartással éltünk a Nép- megtiszteltetést, de kijelentette, hogy nem fogadszövetségnél ugyanakkor, amikor ellenkező hatja el a megbízatást. Az elnöklő főtitkár már
éppen sajnálattal tádomásul akarta venni az értéokból a kisántánt élt fenntartással. Elejtettük
kes tagtárs visszavonulását, amikor valaki elkiálazt a fenntartást, amikor biztosak lettünk abban totta : „Ha értékes, akkor ne vegyük tudomásul I
a tekintetben, hogy a kisántánt ezen fenntartásait Általános helyeslés követte a közbeszólást, de
elejti.
Makay Zádor ismét fölkelt helyéről és kijelentette,
— Elismerem, hogy ezen terhek
Magyar- hogy elhatározása megmásíthatatlan, a mandátuországot súlyosan fogják terhelni.
Elismerem, mot nem fogadja el.

csenek megadva. Ezek megadása előtt az ilyen
tárgyalások teljesen platonikns tárgyalások lennének.
Végül Bethlen István gróf miniszterein3k arra
kérte a magyar sajtót, hogy támogassa a kormányt a kölcsön elérésére irányuló fáradságos
munkájában és igyekezzék a közvéleménybe azt
a megnyugvást belevinni, amelyre ennél az
akciónál elsősorban szükség van.

Kállay nyilatkozata.
Kállay Tibor pénzügyminiszter erről a kérdésről a következőképen nyilatkozott:
— A pénzpiaci viszonyok ezidőszerint nem
nagyon kedvezőek. Ang iában természetszerűleg
mindenki az uj helyzet kialakulását várja és az
uj kormány programját. Különben is lejáróban van
az angol költségvetési év és az angol költségvetés
mindig meglehetős igényekkel lép fel az ottani
piaccal szemben. Tehát nem kell a mi ügyünket a mai helyzettel kapcse'atban megítélni,

mert a ml kölcsönünk csak jó idő múlva kerülhet a komoly diskusszió stádiumába.
Nekünk
előbb jegybankot kell felállítani
és meg kell
hoznunk azon törvényeket, amelyei szükségesek ahioz, hogy a kormány
felhatalmazást
kapjon a program végrehajtására és
mindezek után lehet csak szó a külföldi
államokkal való tárgyalásokról. Egyelőre
a belső
teendőkről
van szó és pedig arról, hogy a bizottság kiküldőit tagjainak az idejövetele után
megállapítsuk ugy a költségvetés programját,
mint a jegybank statuiumait. Meg kell tétetni
a szükséges törvényhozási intézkedéseket és
azután gondoskodni kell a jegybank
alaptőké-

jének jegyzéséről,

valamint

a belső

Ezek azon feladtok, amelyek

kölcsönről.

előttünk

állnak.

„Hol vannak a keresztényszociális tömegek . . .?"

hogy nagy hátrányokat
jelent, hogy Magyarország 20 éven keresztül évi 10 millió
koronát
kell, hogy fizessen;
de bizom abban,
hogy
pénzügyi politikánk képes lesz arra, hogy ezen
terheket fizethessük.

— Amikor elismerem, hogy nígy terhet vettünk
magunkra — nézetem szerint azonban kitérni
nem lehetett az adott körümények között —, fel
akarom hivni a figyelmet arra, hogy ennek
bizonyos előnye is van és ez, hogy ez
által

talán 20 évre a reparáclós kérdés
kardja, amely eddig a fejünk felett

Demokles
függött,

elvétetik onnan és ugy «z állam, mint különösen
a magántőke is jobbín és biztosabban tudnak
berendezkedni és biztosabban számithatnak arra,
hogy a külföldi magántőkék, melyek éppen a repsrációs terhekiöl való félelem miatt nem keresték
fel Magyarország piacát, talán ebben a tekin-

- Nem bank ez - szólt közbe v a l a k i - n e m
jár a választmányi tagság vagyoni felelősséggel,
elfogadhatja.
— Nem fogadom el!
Haffner Béla központi párttitkár tartotta meg
idegenszerű ...
zamattal^
ezután beszédét. Szavai^-c,
,
olyan németesen kattogtak. Arról beszélt, hogy
a nemzetközi szociáldemokrácia annak idején
egyesült a kommunizmussal, tehát csak a keresztényszocializmusnak van létjogosultsága.
A mérsékelt tetszéssel fogadott beszéd után
Szabó József szónoklata következett. Azzal kezdte
beszédét, hogy amikor három éve itt iárt Szegeden, résztvett a párt fehérselyetn zászlajának felszentelés! ünnepélyén, nagy, lelkesedő tömeget
látott a zászló alatt. Most, három év után, amikor
ismét Szegeden van, keresi azt a hatalmas tömeget, keresi a jelenlévők szemében azt a lelkesedést, de nem találja sehol. Hol vannak azok ake-

resztény tömegek? A változás okát a mai közállapotban látja, amelyeknek néhány megnyilatkozása nem áll messze az átkos kommunizmustól.
Az elmúlt három év alatt nem történt semmi. A
tömegek nyomorognak és tehetetlenül nézik, mint
gazdagodik meg mellettük az a néhány száz, „legtöbbször" idegen fajú siber, ami vérlázító

— Holnap Budapesten nagy ünnepség lesz.
Bethlen István miniszterelnököt ünneplik a hatalmon lévő politikusok a pályaudvaron külföldről
való visszaérkezése alkalmából. A keresztényszociális képviselők nem vesznek részt ezen az ünneplésen, mert nincs mit ünnepelniük. A külföldi
kölcsönért feláldozza Bethlen az ország megmaradt kevés fügetlenségét is. Ünnepelnénk akkor,
ha látnánk, hogy ebben az országban végre visszaállították a munka becsületét. Ha pillanatok alatt
nem is érjük el céljainkat, az eszméről magáról
lemondanunk még sem szabad.
A testvérek Szabó József beszédét lelkesen megtapsolták.
Ezután Katona Pál szólalt fel. Bejelentette, hogy
megjelent a keresztényszociális párt kalendáriunia
és bármikor kapható a párt titkárságánál. Ára
2500 korona. Bejelentette még, hogy a vezetőség
a tagdíjak havi 200 koronára való felemelését
javasolja.
— Az kevés, kevés — szóltak közbe többen is.
— Ezer koronára emeljük fel.
— Az sok.
— Legalább ötszázra.
— Aki többet akar fizetni, az fizethet többet.
Az elnök a legutolsó közbeszólás alapján mondta
ki a határozatot. A tagdij kétszáz korona, de aki
éppen akar, az többet is fizethet...
Végül Koródi Katona János mondott beszédet
és ezzel a szegedi keresztényszociális párt tisztújító nagygyűlése véget is ért.

A szociáldemokraták mozgalma
közmunkákért.

(A Szeged budapesti

tadósiiófdtól.)

—

A szak-

szervezetek választmánya a munkanélküliség
kérdésében gyűlést tartott. Megvitatták az ezzel
kapcsolatos helyzetet és kimondották, hogy a
munkanélküliség nyomoráért nem vállaljak tovább a felelősséget és a kormánytól sürgős
intézkedéseket követelnek a közmunkák megkezdésére. A munkanélküliek nem alamizsnát
kérnek, hanem munkát.
Sze dán délelőtt 11 órakor a vas- és fémmunkások nagygyűlést tartsnak, amelyen «
munkanélküliek helyzetét fogják t á r g y a l n i . A
gyűlés siónokai szociáldemokrata képviselő*
lesznek.

S Z E QB D
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Indítvány a hatósági husszék megszüntetésére.
(A Szeged tudósítójától.)

A szerdai közgyűlés

tárgysorozatának iriditványrovata feltűnően és
szokatlanul hosszú lesz. Az indítványozók sorában szerepel Balogh
Lijos, Mihalovits
Dezső,
Kelemen
Béla és társai, ujabban pedig Körmendy Mátyás csailakozott az indítványozókhoz.
Indítványát hétfőn déiben jegyeztette be a polgármesteri hivatalban. Indítványozza, hogy a
közgyűlés utasítsa a tanácsot a hatósági üzemek, különösen a hatósági mészárszék fokozatos megszüntetésére még pedig ugy, hogy ezek
az üzemek legkésőbb december 31-ig teljesen

elnök, a közgyűlésen akarja elérni azt, amit
eddig a husiparosok sem a város tanácsánál
£s —• ugy látszik — a kereskedelmi miniszternél sem tudtak elérni. Az indítvány sorsa véleményünk szerint nagyon reménytelen, mert a
husiparosok akciója általános visszatetszést keltett az egész városban. A fogyasztók érdeke
ugyanis megköveteli a hatósági husszék további
változatlan fenntartását, ez a szempont pedig
feltéllenül fontosabb, mint néhány elégedetlen
ember anyagi érdeke. Körmendy Mátyás indítványából különben nem derül ki, hogy a
„hatósági üzemek" alatt csak a város által
kezelt közhaíznu üzemeket érti, vagy pedig
közéjük számit minden más hatósági — többek
között a külső munkát is vállaló — katonai
üzemet, például a Mars-nyomdát is. Mert a
Mars-nyomda meglehetős konkurrenciát jelent
a szegedi magánnyomdavállalatok számára, még

^ " i n d í t v á n y ügyében kérdést intéztünk Körmendy Mátyáshoz, aki elmondotta, hogy az
indítvány tulajdonképeni célja a hatósági húsüzem megszüntetése, mert ma már nincs semmi
ok arra hogy a város indokolatlan konkurenciával 'nehezitse meg a szegedi husiparosok
aműev is'nehéz életét.
'
, t l j ?_
Kormendy ^ Mátyás^ szóvalamint ^ipartestüldMj_ásával ^

^

iparosok hivatalos
^ ^ ^ ^

lapjának előálli-

H o r g e r egyetemi t a n á r p ö r e a felesége ellen.
ÍA <?7poed budapesti
tudósitójától.)
A buda.
mpo
pesti büntetőtörvényszéken
hétfőn kezdték meg
dr. Horger
Antalnénak, Horger
Antal szegedi
egyetem! tanár feleségének bűnügyében a főtárgyalást. A vádirat házastárson elkövetett szándékos emberölés kísérletével vádolja Horgernét,
mert 1912 november 15-én Budapesten szóváltás közben revolverlövéssel
megsebesítette
az
urát. Horger Antalné a hozzá intézett kérdésekre kijelentette, kogy nem érzi magát bűnösnek. Eimondotla, hogy dr. Horger Anlal al
1921 januárjában lépett házasságra, férje azonban nem tartotta el, neki kellett dolgoznia,
hogy megéljen. Emiatt elhidegült a viszony közöttük. Amikor Horgert kinevezték a szegedi
egyetemre tanárnak, „megkérdezése
nélkül"
elfogadta az állást és leutazott S egedre. Amikor
elöször ment föl Budapestre és meglátogatta
feleségét, összevesztek és Horger kijelentette,
hogy elválnak. Holmiját is elvitte, de sok mindent a felesége lakásán hagyott. Levélben szólította fel az elhagyott holmi elvitelére. Horger
erre azt a hirt terjesztette róla, hogy a kérdéses holmit Horgerné ellopta. A végzetes nap
délutánján beállított hozzá Horger.
— Én éppen a díványon feküdtem — mondja
Horgerné vallomásában — a hálószobában. Azt
mondta, hogy eljött a holmiért, Menjen át a
másik szobáoa — mondottam neki — , meit nem

és kislányom befutottak a szobába. Szétválasztottak. Amikor felpillantottam, láttam, hogy kislányomat
üti. Az arcát véresre verte. Elvesztettem a fejemet, a szekrényhez ugrottam és kivettem a revolvert. Sühasem volt még revolver
a kezemben. Nem ekartam ölni. Elsült kétszer
is a kezemben. Horger felkiáltott: „ M g l ő t t l "
A biróság ezután dr. Horger Antalt hallgatta
ki, aki elmondotta, hogy amikor kinevezték
egyetemi tanárnak Szegedre, felesége kijelen-

tette, hogy ő Pestre ment tirjhez,

nem megy le

Szegedre.
Ettől kezdve elhidegült teljesen a viszony. Tudta azelőtt is, hogy felesége egyáltalában nem szereti, mert durva, lelketlen volt
hozzá mindig.
Ezután Horgerhez
az ügyész intéz egy-két
kérdést.

Ügyész:
Horger:

Igaz-e az, hogy a leányát megütötte ?
Lehetséges.

én arcába vágtam. Ekkor megragadott,
fejbevágott, lökött rajtam egyet, levágott a díványra,
hajamat tépte és fojtogatott,
egyik
ujjamat

Ügyész:
Igaz-e, hogy az ütés következtében
a leánya vérzett?
Horger:
Lehet, hogy egy kicsit megkarcoltam.
Ügyész:
A lövés után mi történt a revolverrel?
Horger:
Valószínűleg leejtettem.
Ügyész:
Az első lövés előtt véleménye szerint mi volt a pukkanás?
Horger:
Később tudtam meg, hogy a feleségem a kályhába lőtt.
Ezután Siklóssy
Jenőt hallgatták ki, majd dr.
Németh
Ödön orvosszakértő véleménye következett volna Horgerné elmebeli állapotára vonatkozólag, de kijelentette, hogy csak hat nét
után mondhat véleményt, mert ennyi idő fellétlen kell a megfigyeléshez.
Ezután az ügyész indítványára a tárgyalást

csontig

elnapolták.

vagyok felöltözve.

De nem mozdult. Erre ma-

gamra kaptam egy kendőt és kinyitottam a
szekrény ajtaját, hogy kiszedjem a holmit. Szóváltás támadt közöttünk. Horger elém ugrott
és támadó állásban folytatta piszkálódásait, mire

harapta.

Segítségért ordi o tam. Szolgája
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Szabó Dezső nyilatkozik „barátairól" és „nyomoráról"
Kik gyűjtöttek Szabó Dezsőnek?
, (A Szeged tudósítójától.)
Szabó Dezső, a leg- I és mégis a neve alatt gyűjtést indítottak
a „legérdekesebb és a legnyugtalanabb magyar iró, egy 1 nagyobb magyar és legnagyobb magyar iró" fölidőóta megint elhallgatott. Mióta két évi börtönre segítésére. Szegeden is látható volt egy uj könyvifiuíokk
t
egy újságcikk
miatt nem
nem irt
irt semmit,
semmit, iegleg- ' kereskedés kirakatában ez a nyomtatott gyüjtőív,
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°„ ! a m e l y é j é n k színekkel ecsetelte Szabó Dezső
:
modnráh
kegyetlenül irónikus
n, a csör ő s
ka alatt
nyomorát.
_ , , „
„ .
dtei M ,
S 'P
keserű igazinonMost végre maga Szabó Dezső is tudomást *
velet írt ia°n ^ z o n b a n m e § i n t h a l I a t magáról. Ledelmet kér ÍQ szerkesztőségének, amelyben vé- szerzett erről a nevét megszégyenítő és hozzá
méltatlan koldulásról és pumpolásról és igen természetesen csattanós és határozott választ ad
azoknak a „budapesti barátainak", akik első sorIgen tisztelt Szerkesztőség!
ban a jó vidéken iparkodnak bizonyos összegeket
bevasalni Szabó Dezső számlájára. A rendkívül
p olitikai
nézetkülönbsée S f *
,
vagy irodalmi
éles hangú és érdekes tartalmú nyilatkozat a köla
Ö
et
abban, hogy segűsenei „ e £
megakadályozni VCtlíCZŐ *
rr
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Vidékről
kaptam
először
a híreket, aztán a
Igen szépen kérem mellékeit
in/f
1 < • ,
,,eill
ban ismertetni.
*elt interjúm b. lapjuk- Maevar Hírlapban olvastam, hogy nem tudom kik,
nem tudom miért, gyűjtést rendeznek számomra.
Kiváló tisztelettel
A dolog természetesen megdöbbentett Mikor .gy
már nyilvános botránnyá kezdett dagadni a dolog
Szabó Dezső
'meuielent nálam lapomnak volt szerkesztője, Rik
A szirtes utí remetének szíves örömest állunk
Ödön tartalékos százados és varost mérnök, aki
rendelkezésére. Irodalmi nézetkülönbségé
sTÍ
legnagyobb meglepetésemre kijelentette, hogy a
lehet köztünk, kivált ami Szabó Dezső irodalmi
™üitéá ők rendezték. Hogy a közönség tájékozértékét illeti:,mi voltunk annak legelső hirdetői és
tatva legyen, megdöbbenéssel a következőket kell
megbecsülői. Szabó Dezsővel most az történt
tudomására hoznom:
hogy kurzusbarátai (még mindig maradt belőlük)
Ahogy a lapom megszűnt, anyagi helyzetem
az Ő tudta és engedelme nélkül, a háta mögött
megjavult és ezt Rik Ödön ur nagyon jól tudta.

Azon a napon, amelyiken a két évi börtönre ítéltek, hozzám jött és felszólított, hogy írjak egy
válaszröpiratot az ítéletre, amit ő ki fog adni.
Annyira megdöbbentett, hogy Rik Ödön ur még
egy engem érő uj veszedelem árán is üzletileg
akarja értékesíteni az esetet, hogy minap levelet
irtam neki, amelyben udvariasan tudtára adtam,
hogy nem akarom többé a környezetemben látni.
Es íme, Rik Ödön ur, aki, amikor szükség volt
rá, még kötelességszerű méltányosságra se volt
kapható, másfél hónappal azután, hogy eltávolítottam magamtól minden ok és szükség nélkül végighurcolja a nevem az országban és tudtomon kívül
szegény tanítóktól, tanítónőktől és egyszerű emberektől lelkesedett ki a nevemmel 5U és 25.000
koronákat.
Rik ur kiterjesztette az akciót a megszállott terülekre is, hogy szegény anyámnak
Kolozsváron

megszerezze azt az örömet, hogy a fia

számára

koldulni kell. Ha ez becsületes és megengedhető
dolog, akkor életemet az emberi jogrenden kivül
kívánom leélni.
Követelem, hogy a megpumpolt, kivétel nélkül
szegény embereknek az összeget rögtön adja
vissza.
ö t napja elmúlt és annak postai bizonyítékát
eddig nem kaptam kézhez, amint azt megígérte
nekem. Követelem, hogy a lapokban nyilatkozatot
adjon le, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy távol
állott a szegény embereknek ilyen piszkos megpumpolásától. Mivel biztos tudomásom van arról,
hogy a gyűjtések nagyobb arányokban történnek
az országban felszólítok mindenkit, hogy amennyiben a pénzét nem kapta vissza, a dolgot nekem
azonnal irja meg, még akkor is, ha bármilyen
utánjárással, rámvaló hivatkozással vagy akár
nevem aláírásával magyarázgatnák az összeg vissza
nem küldését. Ezzel az illetők nekem nagy szolgálatot tesznek és kérem, terjesszék ezt ismerőseik
körében is. Figyelmeztetek mindenkit, hogy az Élet
és Irodalom szerkesztőségével és kiadóhivatalával,
amennyiben ilyenek még léteznek, semmi érintkezésem nincs és oda semmi engem érintő küldemény nem irányítandó. Magyar művészeknek
lehet nehéz az élet, de egy sem fog köztük olyan
akadni, aki szegény emberek jóérzésének kizsákmányolásából akarja fenntartani magát. Ha pedig
valakit elfog a nagylelkűség, ezt a nemes lelkifolyamatot a maga bugyellárisából bonyolítsa le,

mert tanítóktól és tanítónőktől kisiránkozott összegekkel adni a bőkezűt, becstelen dolog.

Andor Zsigmond nem mond le.
(A Szeged tudósitójától.) A legutóbbi szinház-ügy nullámai végre elsimulta*. Minden
vonalon t életbelépett a fegyverszünet, de kérdés, vájjon a fegyverszünetet végleges béke
követi-e majd.
Andor Zsigmond színigazgató, aki — mint
ismeretes — néhány nappal ezelőtt a várossal
kötött szerződésének Kibontását kérte a tanácstól, mert annak további betartása anyagi
romlását idézné elö — hétfőn délelőtt a polgármesternek átnyújtott beadványában kijelentette, hogy felmentését kérő előbbi beadványát
visszavonja.
— Andor Zsigmod visszavonta a kérvényét —
jelentette örömös hangon a polgármester hétfőn délelőtt az ülésező tanácsnak. — Megmondtam ugy-e, hogy soha se volt jó az a
nagy sietség. Tudtam előre, hogy kiegyeznek
Palágyival és igy tárgytalanná válik az ügy.
Ezért nem volt sürgős a döntés.
A tanács szintén örömmel vette tudomásul a
fordulatot, ugy hogy a hétfői tanácsülésen már
szóba sem került a szinház ügye. A fordulatot
egyébként az idézte elő, hogy Andor
Zsigmond

vasárnap

kiegyezett

Palágyival.

A kiegyező fe-

lek szigorú titoktartást fogadtak és igy az egyezség részletei nem kerültek nyilvánosságra. Hír
róla többféle is van forgalomban. Egyes verziók szerint Palágyi lemondott a százalékos
haszonrészesedéiről három és félmillió korona
havi f x haszonrészesedés ellenében. Más verziók szerint az erideti hét százalékot szállították le
három és fél százalékra. A verziók helyességéért nem vállalunk felelősséget, mert az
érdekeltek ebben az ügyben minden felvilágosítást megtagadtak.
Andor Zsigmond a lemondását visszavond
beadványában arra kéri a tanácsot, hogy tegyen
javaslatot a közgyűlésen megfelelő szinházi segély kiutalására. A tanács ezzel a kérdéssel a
keddi előkészítőn foglalkozik. Értesülésünk szerint hat vagon szén es száz mázsa tűzifa megszavazását fogja javasolni.

SZEQBD

Szeged, 1924 január 29.

A debreceni választás.
Debrecenből jelentik: Hétfőn reggel 8 órakor kezdődött Debrecen III-ik kerületében a
választás. A városban te'jes nyugalom uralkodik, meg sem látszik, hogy képviselőválasztás van. 11 szavazókörzet közül már három
helyen be is fejezték a szavazást. Eddig összesen 5996 szavazatot adtak le, mig az összes
szavazók száma 8250. Igy tehát remélik, hogy
a szerdai napon az urnákat véglegesen bezárhatják. Nincs kizárva, hogy pótválasztás is
les*. Választási atrocitás egyébként sehol sem
fordult elő.

A magyar értékpapírokat ki akarják
zárni az osztrák pénzpiacról.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A Deviza-

Aláirták az olasz-jugoszláv szerződést.
Rómából jelentik: A Palazzo Chiggi győzelmi
termében vasárnap délután 2 órakor írták alá
az olasz-jugoszláv szerződést. A szerződés aláírása minden ceremónia nélkül folyt le. A szükséges okmányokat még a délelőtt folyamán felvitték a terembe s igy annak aláírása már 3
órakor véget ért. Az aláírásnál Jugoszláviát
Nancsics, Olaszországot pedig Portarini
képviselte. A tanácskozásnál hozzájárultak a két
állam között az utóbbi időben felmerült nehézségek elsimításához. Ezek közül az egyik a két
állam között levő barátságos viszony fenntartása, a másik Fiume városa hovatartozásának
kérdése volt.

— Egyetemi tanárból — kórházi főorvos.
A népjóléti miniszter dr. Zachar Emilt, aki
tizennégy év óta magántanára a Ferenc József-

tudományegyetemnek, a győri
orvosává nevezte ki.

közkórház fő-

— A szociáldemokrata pirt gyásza. Szabó
Jtoos textilmunkás, a szegedi szakszervezetek
titkára vasárnap délelőtt 10 órakor harminckilencéves korában meghalt — lüdővészben. A
korán elhunyt ambiciózus munkásvezér temetése kedden délután négy órakor lesz a Kórház- és a Kertész utca sarkán levő gyászházból.

— Szabadlábra helyezték a csongrádi
bűnügy négy vádlottját? A déli órákban elterjedt Szegeden a hir, hogy a vádtanács elközpont vezetöie és az Oiztrák Nemzeti Bank
rendelte a csongrádi bünügy négy vádlottjának,
vezetője közölt hétfőn hosszabb tárgyalás volt.
— Az iparosok országos nagygyűlése. Piroska Jánosnak, Sági Jánosnak, Sági RókusAz ellentét meglehetősen kiélesedett. A bécsi Szombaton kezdődött a fővárosban az iparosok nak és Forgó Ferencnek a szabadlábra helyezépiacon most már nemcsak a magyar
koronát országos nagygyüiése. Először az Ipartestületek sét dr. Széchenyi István védőügyvéd beadványa
nem akarják jegyezni, hanem a magyar érték- Országos Szövetségének közgyűlésén vettek alapján. Dr. Széchenyi a vádtanácshoz intézett
papírokat ki akarják zárni a forgalomból. Ennek részt az iparosok képviselői. Itt kijelentették, beadványában arra hivatkozott, hogy az emiia kérdésnek egy néhány napon belül el kell hogy a kisiparosság
nem politizál.
Az országos tett vádlottaknak a bünpörben legföljebb bűndőlnie, nehogy a gazdasági életben ez a bi- nagygyűlést vasárnap tartották meg a régi kép- részes- bünsegédi szerepük lehet, maximális bünzonytalanság súlyos következményeket vonjon viselőházban, amelyet Pálfy Dániel nyitott meg. tetésük igy egyévi fogház, tehát vizsgálati fogmaga után.
Hosszasan fejtegette az iparosság helyzetét, msjd ságuk további fenntartása indokolatlan. Dr.
rámutatott az uj ipartörvény hibáira. Beszéltek Széchenyi István érdeklődésűnkre kijelentette,
a kongresszuson FrÜhwlrth
Mátyás,
Grieger hogy a vádtanács hétfőn délben nem döntött,
Miklós, Perlaki György és Fritz Géza. Ezután mert a referens biró nem készült el az anyagöt határozati jayaslalot fogadtak el, majd szó gal és igy kedden reggel hozzák csak meg a
került a súlyos adóterhekre. Számos felszólaló dönléit. A négy merénylő szabadlábra helyezékivánta ezután a kisiparosságra sérelmes intéz- sének hirét léhát csak fenntartással
közölhetjük,
kedések megváltoztatását. A kongresszuson a pedig megbízható helyről nyert értesülésünk
szegedi íparoiságot Pálfy Dánielen kivül dr. szerint a vádtanács hétfőn délben valóban
az elvarázsolt kastélyban lévő
Pálfy József, Szabó
Gyula, Erdélyt
András, meghozta döntését. A vizsgálat során egyébként
11
Gombos István, Jdroly Géza és Szendrényl
Giza megállapították, hogy a merénylet
fölbujtófa
képviselték.
Fülöp
Andor
volt
és
az
eredeti
szereposztás
Bemutatja:
— Szeretetvendégség. Vasárnap délután a szerint Bölönyinek kellett volna a bombát beTisza nagytermében jól sikerült
szeretetvendégséget dobnia. Bölönyi azonban az utolsó pillanatban
rendezett a szegedi református egyház. A termet visszalépett és igy hárult a feladat Sinkóra.
egy 5 felvonásos bohózat keretében. Ezt megelőzi:
Ízlésesen feldíszítették a vendégségre és egyet— „Valaki", Valaki beadványt intézett a város
len asztal sem volt, amely üret>en maradt volna. tanácsához. Nevét nem irta alá, ezzel a tág meghatá-

Nagy

spiritiszta

Szellemidézés, kísértetjárás!!!

„Vén rókák

ku
lbájban

MAX LINDER ű r
Három öreg legény
meg egy kislány.

A g a . d i g műsorból
e l s ő s o r b a n k i kell e m e l n i
Kdrpdthy
G r n ö g i t á r m ű v é s z nevét, a k i b á m u l a ' o s

technikával és mély áterzéssel néhány mesferien
előadóit dallal valóban felejthetetlenné tette
ezt a meleg délutánt. Némety Ferenc hegedült,
Antóny Károly zongorázol!, Kmetty Ilonka operaáriákat énekelt, dr. Kolozsváry
Buint egyetemi
tanár pedig értékes és érdekes előadást tartott
a kereszténységről. Bakó László lelkész megkapó szavakkal nyitotta meg a műsort és az ő
nevéhez fűződik a délután nagy sikere is.

Amerikai vígjáték 5 felvonásban.

C O N S T A N C E T A L M A D G E főszereplésével.
Bemutatja

a Belvárosi Mozi
kedden és szerdán, január 29. és 39-án.
Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

Házat, földbiztokot, nyaralót, gyümölcsöst, szölöbirtokot, telket, üzletet
(minden szakmából) elismerten
42
legelőnyösebben közvetít mindenkor
^
_ * 1 országos ingatlanok adás-vételi irodája
L J c L c i l Szeged, Kigyó-utca 7.
Telefon 18-04.

A legkényesebb igényeket is
kielégíti kötött-szövöttáru raktáram!
Nagy választék
Tiszta selyem
BÁLI ÉS UTCAI
Cérna flór
HARISNYÁK
Muslin

ÉS

Selyem flór

KEZTYÜKBEN

Komlósinál, Kolcsey-u. 3.
Reformnadrágok

nagy

Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7.
— Kútfúró szerszámokat vesz a város. A
tanács
a mérnöki hivatal előterjesztésére elha— A betegsegélyezési járulékok fölemelése.
tározta,
hogy huszonhétmillió koronáért ártézi
A hivatalos lap vasárnapi száma közli a népjóléti miniszternek a betegsegélyezési járulékok ku'.ak fúrására és tisztítására szükséges szerfölemeléséről szóló rendeletét. Eszerint az számokat vásárol, mert ezentúl a kutak jókarátlagos napibér az első napibérosztályban 900, ban tartását házilag elvégzendő feladatnak
óhajtja tekinteni.
a másodikban 2700, a harmadikban 4500, a
Műbutorokat készít Spitzer, Margit-utca 12.
negyedikben 6300, az ötödikben 8100, a hatodikban 9900, a hetedikben 11.700, a nyolcadikHIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
ban 13 500 korona. A betegségi
biztosítási SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
járulék az első nap;bérosztályoan heti 378, a és a DELMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi
másodikban 1134, a harmadikban 1890, a Sándor-sugárut 1).
negyedikben 2646, az ötödikben 3402, a hatodikban 4158, a hetedikben 4914, a nyolcadikban 5670 korona. Háztartási alkalmazott betegségi biztosítási
járuléka oly háztartásokban,
amelyekben kettőnél tebb ily alkalmazottat nem
foglalkoztatnak, az első napibérosztályban heii
66, a másodikban 192, a harmadikban 318, a
negyedikben 444, az ötödikben 570, a hatodikban 696, a hetedikben 822, a nyolcadikban 948
korona.
— A polgármester Budapestre utazott. Dr.
Somogyi Szilveszter polgármester hétfőn délután Budapestre utazott, ahol résztvesz a városok kongresszusának választmányi ülésén. A
szerdai közgyűlésre azonban visszaér* ez k.

választékban.

rozással helyettesitette, hogy „Valaki". Beadványában
arról értesiti a tanácsot, hogy a hadirokkantak az általuk bérelt bérszékeken aránytalanul sokat, évente legalább húszmillió koronát keresnek és Jövedelmük nem
áll arányban azzal az összeggel, amit a városnak fizetnek bér lejében. Ezt a bért az árvaház kapja, tehát
végeredményként az árvák károsodnak. A tanács hétfőn
foglalkozott a névtelen beadvánnyal és kimondotta, hogy
mivel a HADRÜ/Vval kötött bérleti szerzédés csak
november elsején jár le, határozathozatalra van még
ideje bőven.

I

és legolcsóbb
zománcedények, konyhafelszerelések, varrógépek, alkat-

árakbanSzántó Lajosnál, SnMozÍ

jackó C i c i és
főszereplésével:

AMODEBN

Mátray Béby

Kaucsukjpar
REMEKE

^ ^

E

csütöriöktől
K A B T E L L E N KÍVÖCr

-

Egyidejűleg:

T D S Z Rodolfó Valentinó és Ágnes Ayres-sal
A BELVÁROSI MOZI

„MAMMUT" műsorán.

SZEOED

Szeged. 1924 január 29

Berci Máni, Mili Fáni,
Gyertök el s p i r i t i z á l n i . . .
Lösz is nagy hahota máma
A Belvárosi mozgódába!...
Max Linder.
— Az adófOUzóiamlási bizottság tárgyalásai. Az adófölszólamlási bizottság kedden a
kereskedelmi és iparkamarában a köve;kezők
adóját tárgyalja: Müller Miksáné műépítész
özvegye, Klimó András süt\ Koaányi István
szabó, dr. Szász János táblabíró, Fischof Sámuel toll- és borkereskedő, Rijier Aladár Máv.
ellenőr, Hevesi Ádám fuvaros, dr. Tóth László
ügyvéd, dr Weisz Gyula ügyvéd, Goldgruber
Mihály ügynök. Breider Henrikné könyvkereskedő, Szahy Antal könyvkölcsönző, özv. Jeszenszky Zs gmondné trafikos, Szegedi Kaszinó
(italmérés), Fodor Ida szatócs. Kovács József
kávéhá tulajdonos, dr. Dobay Gyula ügyvéd,
Kiss Gáza mészáros, K ss Lajos mészamos,
Piger Józsefné piaci zöldságárus, dr. Reiner
Ágoston ügyvéd, dr. Salgó Béla ügyvéd, dr.
Sa'gó Gyula ügyvéd, Örlei An al vaskereskedő,
Szűcs János bormérő, özv. S dámon Adolfné
szövöttárukereskedő, Grosszert Albert hentes,
Róna Sámuel ügynök, özv. Vas agh Imréné
magánzó, Boros Igníc ügynök, Kéménc*y Károlyné virágkereskedő, dr. Grüner István ügyvéd, Kroól Oszvald mérnök, Vargha Józsefné
könyv és irószerkereskedö.
— Házasság. Varga Samu és Ohrenstein Loiti
kenderfonógyári tisztviselők folyó hó 27-én
házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés
helye")

— Átalakul a Szegedi Népbank. A Szegedi
Népbank
vasárnap délelőtt tarló íta ez évi közgyűlését, amely igen viharos hangula'b«n folyt
le. A legfontosabb tárgy volt, hogy
felszámol-

jon-e a bank, vagy nem. Vikes Bertalan meg-

nyitó szavai után uj elnökül Korom
Mihályt
, választották meg. Borsodi Béla, az OKH kiküldöttje ezután éles felszólalásában kijelentette,
i hogy a szövetkezet eddig érdemes munkát nem
fejtett ki, sőt néha a tagok anyagi károsodását
idézte elő. Ha a bank vagyonát felosztanák,
I egy részvényre nem jutna több 30 000 koroná; nál. Dr. Széli Gyula a bank vezető tisztviselőit
' vette védelmébe, akiket a sikertelenségért nem
terhel, szerinte, felelősség s akiknek az Országos
Központi Hitelszövetkezet, ahová a Népbank
tartozik, fölmondott.
Tóth
Imre kijelentette,
hogy nem volt megfelelő szövetkezeti élet. Ezután
elhatározták, hogy a bmk ujjáalakul és psdig

Szegedi Gazdasági
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Telefon:
Pénztár 4S5.

Kedden, január hó 29-én

Két nagy sláger egyszerre!
Korda Mária,
Werner Krausz és
Friedrich Ktihne •vei
a főszerepekben :

A HOLNAP TITKA.
Fantasztikus filmjáték 6 felvonásban. — Azonkívül:

A bánya ördöge.
(Dráma a föld alatt) 5 felvonásban.

Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

Steinach tanár tudományos filmje a
megifjitás problémájáról
február 4-től. hétfőtől

a Korzó

Moziban.

CIP

719

Gummi, fekete
,
szines .
Női fél box, francia
Ugyanaz, lakk orral
Kivágott lakk

175. O O O
185 O O O
80 OOO
85 O O O
IIO.OOO

— A zsidó kaltaazadő befizetése. A szegedi
zsidó hitközség közli tagjaival, hogy a kultuszadók befizetése 1924 február 3-ig (vasárnap) bezárólag a httközségi iroiában (Margit-utca 2)., I.) történik. Február
4—7-ig, az elővezetési munkálatok tartama alatt a befizetések szünetelnek. Febraár 8-ától kezdődően a
kultuszadó bsfizetéseket csak a városi adóhivatal fogad el.

A Zrínyi-bál sok szép parókái
Hoffmanné
nöi fodrászüzletében készültek.
Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. a
ElaSrendQ f eltérnem Bek, kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12.
6ofi
Vízvezetékét Feketénél készíttesse. Telefon to-72. 49
Péntek,
szombat, vasárnap

D o l l á r
a Korzó Moziban

Robicseknél, Feketesas-utca 16.

Sport

Pénteken, szombaton és vasárnap

SZEGEDI GAZDASÁGI BANK R.-T

F° 0' n,H?ik

iKÁRÁSZ-UTCA

nvösebben

15.

AZ

UDVARBAN

BALRA.)

remekeli!

d o l l á r

Loth Ilával a
n KORZÓ

szerdán és csütörtökön

a boxoláa

világbajnokával

a C O R Q E S CHRREHTIERREE. i

A diadalmas
öKöl.
Azonkívül :
V iEgyh a
ros éjszaka |
titokzatos gyilkosság története.

A s z i n h á z heti

műsora:

Kedd: A három grácia, operett.
Szerda: A három grácia, operett.
Csütörtök: A három grácia, operett.
Péntek délután: ifjúsági előadás Rigoletto, opera.
Péntek este: A három grácia, operett.
Szombat délután: A bőregér, operett.
Szombat este: A három grácia, operett.
Vasárnap délután : Üldöz a pénz, operett.
Vasárnap este: A három grácia, operett.

A városi szinház mai szinlapja.
A három grácia.
Revü operett 3 felvonásban. írták: C Lombardo és A.
Willner. Átdolgozta: Harsányi Zjolt. Zenéjét szerzette:
Lehár Ferenc. Rendező: Rátkai S. Karnagy: Takács Á.

Az előadás fél 8 órakor

A Szegedi Atlétikai Klub a tagok nagy érdeklődése mellett f. hó 27-én tartotta meg szokásos évi rendes közgyűlését. Bástyái Holtzer Tivadar nagyhatású elnöki megnyitó beszéde után
Kardos főtitkár ismertette az egyesület összes
osztályainak az elmúlt évben elért nagyszerű eredményeit titkári jelentése kapcsán és ugy ezt, mint
a mult évi zárszámadást és az 1924. évre szóló
költségirányzatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Majd a választásokat ejtették meg, melynek egyhangú eredménye a következő: Elnök:
Bástyái Holtzer Tivadar. Társelnökök: Rózsa Béla,
dr. Szeless József. Alelnökök: Gál Miksa, Grosz
Marcel, Kelen Hugó, Mindszenthy Lajos, id.
Ottovay Károly, Pikler Ödön, dr. Schön Károly,
dr. Türr Aladár. Igazgatók: Bauer Zoltán, Sós
Manó. Sportintéző: Horvát Pál. Főtitkár: Kardos
Mihály. Titkárok: Balt Pál, ifj. Ottovay Károly,
Pick Lajos, Zsombor Kálmán. Főjegyző: Dr.
Grosser Jenő. Jegyzők: Bán István, Sas Ferenc,
Savanya István, Schweiger Andor, Tóth Béla. Főpénztáros: Börcsök János. Pénztárosok: Kárpáti
Imre Racskó Gyula, Neuwirt József. Ellenőrök:
Bücher lakab, Lakatos Mihály. Ügyészek: Dr. Bertényi Iván dr Holló Samu, dr. Szabó Béla. Mérnök: dr. 'Kövér Tibor Háznagy: Vály Lajos.
Gazda : Ketting János. Orvosok: Dr. Acs Vilmos,
dr Feuer Egon, dr. Reisz, dr. Szamek, dr. Varga
Kálmán Osztályvezetők: Atlétikai osztály: Villányi
Ármin. Labdarugó osztály: Gyovay D. József.
Birkózó osztály: Zemkó János. Torna: Grósz
Lajos. Uszó: Polgár Jenő. Vivó: Wiesner László.
Horgász: Farkas Ferenc. Ping-pong: Franki Józ s e f
Számvizsgálók: Elek Elemér, Deutsch Albert,
Solti Mihály, Weisz Vilmos. Szertáros: Gerő
Antal Pályagondnok: Markovich Béla. Ezenkívül
az igazgatótanácsba 15 rendes és 3 póttagot, mig
a választmányba 30 rendes és 4 póttagot választottak.

e g y

a Korzó Moziban

SZEMÉLYEK:
Trottoni . . .
Elena, unokahuga
Csasati Carlo gróf
Leonid, detektivfőnök
Marietta
Spaghetti, színművész
Ninetta
Trittinó
1. táncosnő
2. táncosnő

1

A magyar filmgyártás

főszerepben
MOZIBAN
wir,

dennemü

teljesít.

műsor 111

cimen. Al-

elnök lett Ziegler Arnold, a felügyelő bizottság
elnöke pedig Győry J-nő.

— A d o m á n y a vakoknak. A Délvidéki Központi
Bank Rt. pénztárosa, Popovtts István a bank ügyfeleinek adományaképen 25.000 koronát küldött a vakok
intézete javára. Az összeget rendeltetési helyére juttatjuk.
Telefon:
Igazg. 11-85.

Hitelszövetkezet

Páratlanul I z g a l m a s

9si

Herczeg Vilmos
lla Máry
Sugár Gyula
Polgár Gyula
Viola Margit
Bellák Miklós
Horváth Böske
Borbély Sándor
Polgárné
Gimesi
kezdődik.

Széchenyi

Mozi

igazgató: Dr. Varsányi Elemér.

Telefon : 16-33.

Kedden, január hó 29-én

Harry

Pi e l

UNUS II.
mesterfilmje:

a hegyek hercege
befejezése 6 felvonásban.

Az első rész összefoglalva
Azonkívül elsőrendű

szintén

vígjáték

látható!

kísérő műsor.

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.

Üön~í

LUKÁCS PfU-lal:

JöiTl

A diadalmas élet
Az első idei Star-remekmű I

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennamB
u ő r m e j a v i t á s t és átalakitásL
,„

Boröndos és bőrdíszműipari kellékek
éa a n y a g k Q l ö n l e g e a a é g e k a z a k f l z l e t e megnyílt!

REINER

ISTVÁN,

B«dapeat,

IV.,

Molnár-utca 22—24.
Ajánlja dúsan felszerelt bőr-, bélés- és fémáru
kellékeit és a n y a g m i f l n l e g e a a é g e l l .
n

" K M Tk

Vágott harcsa kapható.
Ma és mindennap élő tiszai

fehér h a l a k

(keszeg) méltányos

áron

kaphatók a Rudolf-téri halcsarnokban. Tel. 14-64. »

hankezera üzletekkel
O
Tőzsdei m'gbizósoknt lépetőElfogad heti beléteket iegm<>t""«'M i<a>n„ta?iK mel"-tl.

SZBOBD

TŐZSDE

és a Kézmüvesbank papírjait
árfolyam mellett.

A szegedi tőzsde.

A hétfői napon a kővetkező üzletek jöttek
létre:
Kereskedelmi és Iparbank
57.000
Csongrádi Takarékpénztár
80.000
Belvárosi Mozi
100000
Erősen keresték az egész tőztdeidö alatt a
Keramit és Belvárosi Mozi papírjait 100 000

Bankok:
1.
Angol-Magyar
98
Bosnyák-agrár
53
Földhitelbank
410
Hazai
245
Hermes
86
Sziavon jelz.
39
Lloyd Bank
13
Magyar-Hitel
678
Ingatlanbank
380
Csehbank
22.50
Forgalmi Sank 51.50
leizáloghitel bank 137
Keresk. Hitel
27
Leszámítoló b.
115
Magy.-ném. bank 51
Olasz bank
28
Városi Bank
12.25
Központi ]ek.
19
Merkúr
24.5
Nemzeti
51
188
Osztrák Hitel
1520
Kereskedelmi
134
Sankverein

111.
1L
99
103
59
60
430 410
260 248
88
90
41
42.5
20 19.V5
698 681
400 39U
24 22.50
54
51
142 140
30
32
122 116
52
53
30 29.25
13 12.50
19
20
27
24
55
58
198 192
1600 1550
—
133

Takarékpénztárak:
43.5 45.5
45
Belvárosi
16.5 17.5
16
Lipótvárosi
25
27
Kőbányai Tak.
Egy. Bpest Föv 247 253 247
Magyar Alt Tak. 235 250 238
235 245 235
Moktár
4725 49C0 4760
Pesti Hazai

Bktosdók:
Elsö M. B i i t
Fondére
'annónia B.

7800 8400 8100
350 570 350
240 245 240
1450 1600 15U0

Vasművek it gépgyárak:
Brodi vagon
Coburs
Corvin Kép
Csákv
Gazd. Gépgyáf
Fábián
Fegyver
Fémkeresk.
Franki

61
63 61
56
56
10
11
10
23
27
26
180 190 180
12
14
12
1523 1560 1535
—
25
120 124 124

Qanz-Danub.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Oyőrffy-WoM
Hoffher

Kaszab

Kissling
KUhne
Láng
Lipták
Mág
Mérleggyár
Magy. Acél
Belga fém
Motorgyár

Olomáru

Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurány]
Roessemann
Rothmtlller
Schiick
Schuller
Teudloff
Vulkán gép
Wörner

L
0.
IIL
4600 4750 4650
2385 2475 2400
133 136 134
—
—
105
170 175 170
62
55
62
20
22
23
65
70 65
160 170 169
19
18.25 20.25
55
58 57.5
37
36
36
260 285 280
195 205 200
48
50
48
32
33
32
230 240 23'J
35
41 40.5
95-5
98
98
11.75
12 11.5
137 145 139
»5
91
91
20 19.5
19
106 1(9 106
42
40
40
—
95
93
170 190 170
20 20.25
20

650
48.5
37
56
35
110
420
232
30
139
440
117

775
53
40
60
41
115
455
250
—
145
465
124

83
87
86
135 145 136
55
5S
57
65
—
65
110 115 113
25.5
27 25.5
59 62.5
60
116 123 120

Eatl m a g á n f o r g a l o m . Az este 8 óráig hozaáérkezett jelentések alapján a Magyar-Olasz Bank szegedi
fiókja a következőket jelenti: Az esti magánforgalom
árfolyamai: Szén 3075, Rima 13}, Salgó 708, Őstermelő 305, Osztrák Hitel 196, Georgia 678.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlökötöző fonalak és háló »uan *">n kaphaló.

—

385
3500
54
3C25
120
265
685
275
26
953
19
36

—

Nyomdáki
Atbenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler
Sttphaneum

220

230

—

—

205 220
54
59
27
28
58
64
—
76
88
98
8.50 9.25

225
26
205
56
27
60
75
95
9

Faipari vállalatok:
10.25

1211.50
19
18
15 16.50
16
50
50
21
19
19
855 875 870
170 185 175
12 11.5
115
5.5 6.5 5.9
16
15 16.5
112 125 118
22
22 —
9 8.5
8.75
150 155 155

Merkurfa
Cserző
DunaharaszM
Egyesült fa
Fornir
Guttmann
Hazai fa
Honi fa
Körösbányai
Kronberger
Lignum
Amerikai
Erdő
Magyar Lloyd

I.

18

13.5
285
8.2
625
150
90
2350
10.4
144
190
60
36

u.

111.

18
300
10
650
95
2500
11
150
200
38

17.5
290
9.3
630
150
92
2375
11
146
190
60
3á

Külön/éle vállalatok,

—

400 380
2600 3575
—
56
3125 3095
—
115
270 265
710 690
290 270
26
985 950
20
21
38
36

Y « r a f l n j t 6 s a d « i A hétfői terménytőzsde irányzata
gyengébb volt. Buza 4ooo, rozs 3ooo koronával olcsóbbodott, a tengeri és a zab változatlan maradt. A forgalom élénkebb volt, mert több áru jelentkezett a piacon.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki buza
1590-1600, egyéb 1585-1590, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 1610-1625, egyéb 1605—1615, rozs 1383—1420,
takarmányárpa 1500- 1550, sörárpa 1600—1650, xab
1400-1450. tengeri 1400—1450, korpa 880 890.
Irányaat, Az utolsó napok magánforgalmának túlságosan magas árfolyamai a közönség körében természetes következménykép realizációs hajlandóságot váltottak ki, amelynek a hatása a mai tőzsdén úgyszólván
az összes értékekben kifejezésre jutott. Igy az irányzat
kezdetben tarlottnak mutatkozott, később azonban
lanyhult és a zárlatig az árcsökkenéseknek csak igen
kis része térült meg. Pénteki árnivóhoz viszonyítva
azonban a mai árfolyamok még igy is nagyjában változatlanul maradtak. Minthogy Bécsből semmiféle biztató momentumról nem érkezett hir, a tőzsde kedvezőtlen hangulata ezáltal is fokozódott és az arbitrázs
piacon inkább az eladók voltak túlsúlyban. Egyes favorit értékekben és néhár y olyan részvényben, amelyeket
befektetési célokra szoktak vásárolni, élénk üzlet fejlődött ki. Először csökkenő, majd szilárduló árfolyamokon a zárlati kurzusok a mai középkurzusokon, egyes
esetekben az alatt állapíttattak meg. Kosztpénzt prompt
O.'U százalék, kasszára 1T|, százalékkal kötötték. Zárlatkor a hangulat vontatott, irányzat gyengülő, forgalom
csekély volt.
A Szegedi Kézmfiveabank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
<n

Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Ntsici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

Ált. gázizzó
19
Ált. Osztr. Légsz. 900
Bárdi
14
Baróti
10
Bóni
98
Brassói
385
Chinoin
36
Corvin-film
14
Danica
131
Diana
9
Dorogi gummi
25

Déli cukor
Dunánt. sertés

munkák
FeswTútca 4°sz. (Felsővárosi

Aruk-

20
20
925 9ü0
14
11 10
105 1C4
4C0 375
33
31
—
14
135 132

555 575 550
75 80 72

Cinner Szalámi
6.5
Égisz
53
Izzó
750
Unió textil
18
Horv. cukor
850
just izzó
10
Üyapjumosó
76
Papir-ipar
44
Részvénysör
156
Szövő és kötő
61
Spódium
190
Temesi szeaz
113
Feltén
1050
Wernstadti textil
—
207.5
Flóra
28
Fővárosi sör
84
Goldberger
3j0
Gschwindt
27.5
Hal keresk.
Hungária Mütr. 240
192.5
Juta
115
Jacquard
93
Karton
Gróf Keglevics
36
Keleti
8
Királyautó

Tisztán mosott gyapjút veszek
és k é s z á r u é r t c s e r é l e k .
es

7
58
770
19
900
11
78
48
170

6.5
57
755
18
850
10.5
75
46
159

205
115
1100
—
225
30
88.5
320
29
255
—
—
98

198
113
1050
—
210
29
88
310
28
240
190
115
95

02

—

40
9.25

61

20

40
8.5

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

Elővételt

L
u.
62
66
10.75 11.75
130 143
9.5
—
32
34
475 550
63
70
24
26
3875 4025
237 250
330
—
100
—
290 300
265 3 5
265 280
l5
16
290 320
115 125
655 682
395 410
32
34
48
45
92
86
16
13
45
44
20
180 185
35
30
36
33
10 10.75
82
78
1700 1800
390 400
178 182
125 140
55
49
22
19.5
86
85
30 36.5
10.25
11
_
50
56
17
20
50
55
31
32

ui.
64
11
130
9
34
475
66
25
3875
238
330
100
293
294
275
15
295
115
662
401
31
45.5
86
u.5
44.5
20

180
30
34
10.5
81
1650
390
178
125
53
19.5
85
35
10.5
45
52
17
51
31.5

fogok:

Concordia
Hofherr
Bauxit tröszt
Kőrösbányai
Király malom
Kasszanap

32
38
86

február,

34
41
91

8

—

24

27

14.

Fogorvosok, fogtechnikusok
figyelmébe!
Hygénia fogászati lerakat (Jókai-u. 1)
készletét kiárusítja vagy egészben eladja

Apróhirdetés.
Bútorozott szobát keres
három egyetemi hallgató.
Ajánlatot Goldmann varrógépraktárba, Tisza Lajoskörút 24 |a kérnek.
73

Tőkéseknek a legelőnyösebb befektetés! Tárgyalás csak
személyesen D f l V I D G Y U t n
ingatlanforgalmi
irodájában, Kossuth Lajos-sugarut 9. Telefon 10-42.
Telekragyság 230 négyszögöl.
94a

Hradl-u»c« 4.

355 365 360
1275 1350 1280
165 170 160
130 135 130
115
470 500 490
1050 1090 1070
54
53
58

templomnál. — b é r k A t í s . — o y A r i

a városháza mellett!

Teldfon 469.

111.
35
224
80

Bányák és téglagyárak:
Bauxit
Beocsini
Borsódi szén
Szenti örind
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
Kőb. gőztégla
Drasche
Magnezit
Magvai Aszfalt
Által. Kőszén
Kerámia
Nagybátonyi
Salgó
Újlaki
Unió
Urikányi
Sajókóndói
Móri szén

Zwicklné

Eladó saroktelek

Szeged

L
a
30
38
220 •230
75
85

Királymalota
Pesti Vikt
Transdanubia

Kötött

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
KiadCtulaidonos : Ueimagyarorszag Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

Varga Mihály

725
49
37
56
41
111
450
232
39
144
450
121

Malmok:
Back-milom
Borsod-miik.
Concordia
B.-csabai
I. bpesti gm.
Törökszentm.
Gizella
Hungária

I

koronás

Jtgyez?en Szegedi Gazdasági Bank-részvényt (Kárász-u. 15), a legjobb tőkebefektetés. 962

Közlekedési vállalatok:
Adria
Atlantica
Közúti Vasút
Városi
Bur
Déli Vásni
MFTR
Levante
Miskolci villamos
Nova
Állán vasút
Tröszt

14.000

A DwIsakSapont i r f o l j a a a l . Valuták: Ositr. kor.
0.4470-0.4970. Dinár 36300- 39500, Sxokol
92100102100, Léva 22600- 24600, Lei 16300-17800, Lengyel
márka
, Lúa 1395- 1520, Fr. frank 14551605, Belga fr. 1300—1425, Sv. frank 55CO-6COO, Angol
font 135160—147510, Dollái 31975-34975, Holland forint
11825 12925, Dán korona 5155 5655, Svéd korona
8280 -9C3a Norvég
korona 4375-4875, Napoleon
110000 pénz.
Dtiaáki Bécs 0.4470—0.4970, Belgrád 36300- 39500,
Prtga 92100—102100, Szófia 22600-24600, Bukaiest
16300-17800, Varsó
, Milánó 1385-1510,
Páris 1440—1590, Brflsse) 1383-1425, Zürich 55006000, London 134860-147210, Newyork 31875-34875
Amsterdam 11825-12925,
Kopenhága
5155-5655,
Stockholm 8280- 9030, Krisztiima 4375-4875.
Zlrlctal tőiade. Nyitás i Páris 26.22, London
2452,
Newyork 579.50, Milánó 25.16, Hollandia
215.00, Berlin
, Bécs 0 0C81'/«, Szófia
4.10, Prága 16.75, Varsó —.—, Buáapesi 0.020S,
Bukarest 2.90, Belgrád 6.70.
Zürichi tarlati Páris 26.25, London 2457, Newyork 579 */»i Milánó 25.17'/t, Hollandia 215.00, Berlin
O.OCOOC0000135, Bécs 0.0081 >/«,
Szófia 4.10, PTágc
16.76'/4, Varsó - .
, Buaapesi
0.0206, B o k á n *
2,90, Belgrád 6 60.

Lanyha irányzat, kevés érdeklődés. Ez jellemezte a hétfői tőzsdét, amelyen csak szegedi
papirokban kötöttek, mert a fővárosi papírokra
nem akadt felvevő. Ennek nagyrészt maga a
közönség az oka, amely mikor valamelyik banknek megbízást ad vételre, vagy eladásra, nem
jelöli meg a szegedi tőzsdét, abol a bank megbízását lebonyolíthatja. Pedig a szegedi tőzsdén
létrejött üzleteknél a közönség több mint egy
százalékot takarít meg. Ugyanis kevesebb az
adó, kisebb a jutalék és nincsen telefondíj.
Viszont a szegedi tőzsdén is meg lehet ugyanolyan árért venni a papírokat, mint a fővárosi
tőzsdén, igy tehát mindenki saját érdekében
leszi, ha megbízásait a szegedi tőzsdén is
érvényesítteti.

Mai legalacsonyabb (I.), legmagai
;asabb (1L)
6B líróárfolyamok (lll)

Szeged, 1924 január 1934.

.

gyapjufonalak J.SEÍ
nekben és nyersen, amerikai felvető és
beszövő fonalak, leverők, szövőszékek
a legjobb minőségben legjutányosabb árban

Francia-német nyelvtanárnő kerestetik két 8 10
éves gyermekhez. — Cim:
Mikszáth Kálmán-ulc* 22.

N y o m t a t v á n y a i t készíttesse a
Delmagyarország
! Hírlap- és Nyomdavállalat
' rí.-nál, Petőfi S.-sugárut 1.
szám. Telefon 16—34.

keleti szőnyegszövő műhelyében
Szeged, Boldogasszony-sugárut 1

Budapesti

N a g y választék kész s z ő n y e g e k b e n .
Megrendelések elfogadtatnak.
e
n a g y b a n i á r a k ! — T e l e f o n : 14—80.

