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A közönség az oka.
Megkérdezték a pénzügyminisztert, mi az oka,
hogy a kerona értéke olyan ész nélkül rohan
lefelé s hogy vájjon mi lesz ennek a vége. A
kérdés mindnyájunkat oly mélyen, oly szívből
érdekel, bogy amibor olvassuk, redőkbe feszül
a homlokunk és a szemünk gyorsabb jártatásávai igyekszünk minél előbb a s o r o k h o z érni,
amelyekben őexcellenciája válaszolni méltóztatik. Mindnyájan ugy érezzük, h o g y sz illetékes
kérde2ösködök — mert nemzetgyűlési képvise ők
voltak — a .legilletékesebb tényezőhöz
fordultak, ami nem minden halandónak adoaiK,
neki tetsző pillanatokban. Mert ha például
Uraságod elképpedve veszi tudomásul, Rogy a
szabó ma már ötven percenttel többet kér a
ruhavarrásért, mint egy héttel ezelőtt (amidőn
ugy hirtelenében nem tudta kifizetni a kívánt
ára»), ugyebár akkor felrobban lelkében a
sürgős óhajtás, hogy felvilágosítást kellene kérni
erről a hihetetlenül gyors változásról a .legilletékesebb tényezőtől". S hová forduljon az a
szerencsés halandó, aki hozzáfordulhat, ha nem
a pénzügyminiszterhez? Kitől kérdezheti az
aggodalmas kérdést, amely ott dobog millió
mellények és blúzok alatt, hogy: meddig tart
ez még s mi lesz ennek a vége? Jósdák elporladtak réges-régen a hit és a bölcseség hazájában, Heliasban, másutt sincsenek hiteles jóshelyek, próféták nem igen prófétálnak, de hála
Istennek, vannak helyettük szakéttök. S pénzkérdésben lehet-e illetékesebb szakértő, mini
maga a pénzügyminiszter? Ö csak meg tud
felelni tara a kéidéfcre, amire ma ;*irj«ikbói,
vagy rég elkallódott hamv vedreikből feltámadt
rav.HSZ béljósok seégyenkező szerénységből nem
is felelnének, hogy: ugyan mi ennek a pénzromlásnak az oka és mi lesz a vége?
A pénzügyminiszterhez nem hiába fordultak,
ö megfelelt. Azt mondotta, hogy a
közönség
02 oka mindennek,
mert a külföldi kölcsön előtti
utolsó pillanatokat, a koronarontás u'ján, a
határtalan meggazdagodásra akar j i fölhasználni.
De arra is megfelelt, hogy mi lesz mind ennek
a vége: ha a külföldi kölcsönt megkapjuk,
akkor a korona egészségesen stabilizálódik s
minden rendbejön.
A pénzügyminiszter ur válasza amellett, hogy
tökéletesen megnyugtató, egyúttal szivreható is,
eltekintve szinte kézenfekvő egyszerűségétől. A
közönség az oka mindennek. Hát nem nyilvánvaló ez ? A közönség szórjon hamut a fejére
minden egyes tagjában. Valóban mindennek az
oka a közönség. Fölidézője legtávolabbi, távolabbi, közelebbi és legközelebbi okoknak, amik
a mai nyomorúságot s ennek minden kis
részlet-nyomorúságát, minden kis nyomor-árnyalatát megteremtették. Oka a háborúnak, a forradalmaknak, az ország-csonkulásnak, noha itt
mások disztingválnak és csak a közönség egy
részéről beszélnek, ami a pénzügyminisztert
szinte a liberalizmus gyanújába keveri.
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közönség —

,.r£í'inlenvnyie

van
* Pénzügyminiszter
urnák 1 A
az egy szeiid nvál
amely békén és nyugalmasan akar élni e fö'di
téreken. Szeiid nyáj, amely magától még m i
vadulni sem tud sohasem, csak akVn? h . g

jobb körülmények közt segíthetett gazdasági
a .természetre" bíznak.
A kö7önség, ellentétben a miniszter úrral, bajokon, pénzromláson, mint ahogy a magyar
mindenért a vezetőket hibáztatja, a drágaság, a kormányzat tehetné. De igazi, rátermett vezérek
pénzromlás legfőbb okát a rossz kormányzatban még a mi viszonyainkon is bizonyosan javítlátja. Nem feltétlenül, a közönségnek van igaz- hatnának. Ami pedig azt a legilletékesebb
sága, de a közöm ég igaza mégis mintha szakértői jóslatot illeti, hogy a külföldi kötesön
közelebb volna az igazsághoz. A közönséget mindent jóvátesz, hogy a pénzromlásnak, a
vezetik, a kormány vezet. A közönség fokkal drágulásnak a külföldi kölcsön radikálisan
kevésbé lehei mindennek
oka, mint a vezetői, véget vet, abban nagyon jó, nagyon megbárba el kell ismerd, hogy a hivatott vcérek 2 nyugtató volna ugy hinni, mint ahogy a
sem minden rossznak s jónak okozói. Tudjuk, Koránban kell hinnie az igazhitű muzulmánnak.
hogy az angol, vagy akár a cseh kormányzat Csakhogy nem feltétlenül lehet.

Németországban a szakértői bizottság befejezte munkáját.
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francia igazgatás fennmarad

Berlin, február 15. Az első szakértői bizottság, amely Davas
amerikai tábornok parancsnoksága alatt állott, befejezte munkáját. A bizottság jelentése s; érint Németország
nem lehet

a megszállt ré-

szeken.
Választania kell Franciaországnak a
ruhr- és rajnavidéki bevételek és a jóváté'eli

törlesztések között. Franciaország

oz utóbbit fogja
készpénzt kap.

Ezt maguk a franciák is elismerték, sőt ehhez

Az a hir, hogy Németországban ujabb adókat veinek ki, nem felel meg a valóságnak. A
szakbizottság átadja jelenlését a jóvátételi bizottságnak, mint dön'ö felettesének.

bozzá is járultak. Feltétlen szükséges, hogy
Németország internacionális kölcsönt is kapjon.
Az internacionális kölcsönből a legtekintélyesebb rész Franciaországnak jutna jóvátételi
törlesztés cimén. Ez a körülmény a megingott
francia pénzügyi he'yzeten igen sokat lendítene.

Amerika egy dollárt sem

választant,

mert

valószínűleg

jóvátételi fizetéseket odáig, mig birodalmi, közlekedési és vámegységét helyre nem állították.

ez esetben

A német nemzeti bank elnöke külföldre utazott, hogy a felállítandó aranyjegybank ügyéről
tárgyalásokat folytasson.

ir alá, hogy ha a

A pfalzi véres események.
Pirmasens,
február 15. A vérfürdőben elpusz
tűit személyek számát húszra becsülik. Ebből

csoportját tegnap este francia fedezet alatt autókon elszállították a városból. A másik csoport
még a rendőrségen van őrizetben.

16 szeparatista és n é g y p o l g á r i személy. A m é g
a városban tartózkodó
szeparatisták
további

'"n-inmniimuLUL,

A miniszterelnök a külföldi kölcsönről.
SR
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Budapest,
ftbruár 15. A külföldi kölcsönnel
kapcsolatbsn a legutóbbi napokban különböző
hirek terjedtek el a közönség körében, amely
hirek hol a kölcsön akadályairól, hol annak
sikertelenségéről számotok be, sőt voltak olyan
hirek is, melyek a kölcsön ügyében várható
döntés elhúzódását Peidl képviselő utazásával
hozták kapcsolatba. E hirekre vonatkozólag a
Bethlen István miniszterelnök a következőket
jelentette ki:
— Bámulatos, hogy a magyar közönség milyen fegyelmezetlen s hogy a legképtelenebb
híreket is minden kritika nélkül ilyen könynyen hajlandó elhinni s azoknak felülni. Ezt a
sajnálatos tényt meg kell állapítani annál is
inkább, mett a külföldi kölcsön ügyében ugy
én mint a többi illetékes tényezők felelősségünk teljes tudatában, telfea nyíltsággal tájékoztatjuk a közönséget és minden alkalommal
hangsúlyoztuk, hogy a reparációs kommisszió
döntését, mely nézetem szerint kedvezőtlen
nem lehet, nyugalommal be kell várnunk. Ezzel
szemben a közönség sajátságos módon jobban
hisz azoknak a felelőtlen és nyilván a büntetőtörvénytfii való félelmükben az anonimi'ás álarca mögé rejtőzködő hírforrásoknak, amelyek
átlátszó hitvány tendenciával még az utolsó
oillsnatókat is arra használják fel, hogy a kor o n a
lerontásával önző anyagi érdekeiket kielé^íhessék.^

vSbb

39-ik szám,

e,,enkező hirrel

szemben,

Paldl londoni utja.
A szociáldemokrata párt Peidl Gyulának londoni tartózkodására vonatkozó nyilatkozata szerint Peidl londoni tanácskozásai a befejezéshez
közelegnek. Peidl Londonból egy nemzetközi
konferenciára Luxemburgba fog utazni. Abban
az esetben, ha ez nem történhetik meg, a konferencián Peidlt Peyer Károly fogja helyettesíteni. Peyer Károly egyébként Brüsselbe is kiutazik, ahol a bányamunkások internacionális
kongresszusán fog résztvenni. Peidl hazaérkezését a jövő hét végére várják.
A közönség az oka mindannak.
Ma délelőtt a szünetben Kállay
Tibor pénzügyminisztert több képviselő vette körül és felvilágosítást kértek azokról a riasztó hírekről,
amelyek a napokban kerültek napvilágra és a
kereskedelmi életben hallatlan pánikot idéztek
elő és amelyeknek következménye, hogy a
drágaság napról-napra emelkedik. Kállay azt

mondotta, hogy a közönség

így a

oggoda-

lomra nincs ok és bogy a reparációs bizottság
döntését rövid időn belül a hivatalos jelenlések
szerint a kölcsön ügyére kedvezően fogja meg-

h
° — Peidl képviselő utazásáról, bár nem hivamítSI f
lLgy, k , s «nybitö«Mrt eredményesen
]av hatns
de
talosan,
természetesen van tudomásom. Az
edStoí
í
'
alkalmazhatna is. Mert
S
ezzel
kapcsolatban
elterjedt
hirek
ismét
eooig nem bizonyult jó orvosnsk, csak olyan- ;
ná*, mint ekik akár elavult rendszer, akár csak a magyar közöns-g könnyen hivérét, kül" e n i meggyőződés alapján mindtnt kizáróan politikai ügyekben való járatlanságát mutatják.

--

Peidl képviselő ur utazása sem a magyar
külpolitikára, sem a belpolitikára semmiféle befolyással nem lehet. Igy a kölcsönügy szempontjából sem bir jelentőséggel. £ p p ennél as
oknál fogva engem ez az utazás közelebbről
nem is érdekelhet. (MTI.)

Pesti Hirlap
mai hírével szemben is, a hozzám
beéikezett hivatalos jelentések alapján meg kell

állapitsnom, hogy a kölcsön ügyében

. . . . . . .

•

az oka

mindennek,

mert valósággal szórja magától a magyar koronákat. Nagy baj az is, hogy kiadásaink is
állandóan növekednek. Minden máskép lesz, ha
meg U sz a külföldi kölcsön.
Rassay:
Igaz az, hogy nem valószinü, hogy
a kölcsönt májusban megkapjuk?
Kállay
Tibor miniszter erre ezt felelte: Nem
hinném, hogy ez igy lenne, de lehetséges.
Rassay
Károly: Mi lenne most a teendő a
pánik megakadályozására?
Kállay miniszter: Legnagyobb baj, hogy az
emberekbe nem lehet beleszuggerálni a korona
stabilizálását, mert mindig a saját eszük után
indulnak.
.
Drózdy
Győző: Nerc-e lehelne a köföldi

J

SZEGED
kölcsönig a helyzetet a belföldi kölcsönnel
megoldani ?
Kállay miniszter: Ezt nem tartom teljesen
kivihetöen. Azt mondhatom az egyetlen segítségnek, hogy meg kell állítani a bankóprést.
(Itt azt veteiték közbe, hogy hiszen már ezt évek
óta hirdetik.) Nálunk az állam jövedelmének
75 százaléka forgalmi adóból kerül ki. Általiban az adózási rendszerünk nagyon jó, sok.al
jobb, mint más országokban és mint meggyőződtem,róla, kiállja a próbát Végül mosolyogva
jegyezte meg, hogy feltétlen szükséges a .fokozott munka és az önmegtartóztatás", Egyébként
teljesen elégedetlenek Kállay politikájával és az
ellenzék kezdeményezésére bizalmatlanságot fognak szavazni.
A debreceni pótválasztás.
Debrecen város III. kerületében pótválasztást
tartanak Haendel
Vilmos és dr. Nagy Vince
között. A választási elnök dr. Kölcsey Sándor
'?sz. A pótválasztás előreláthatóan csak szombaton fog v*get érni. Az eredményt vacárnap
a déli órákban hirdetik ki. A választás tartamára szesztilalmat rendeltek el, az iskolák tanítása szünetel, a városb?n teljes a rend é9
nyuga'om.
A választók egyrésze peMűóval kivánja megtámadni dz első választást, mert a választási
körzetek elnökei szerintük nem tettek eleget
a választási rendelet u'asilásainak és nem látták el kézjegyükkrl a szavazólap Dkat és boiitékokat. Hir szerint a petícióra már 300 aláírást
szereztek és így biztosnak látszik, hogy a szükséges 413 aláírást február hó 28-ig, a petíció
benyújtásának határidejéig meg tudják szerein'.
Adózási rendszerűnk megreformálása.
Illetékes helyen arról értesültünk, hogy a pénzügyminisztérium két és fél évi, tehát a szanálási terv teljes idejére most készíti elö a rendes
évi költségvetéseket. A gazdasági élet rendbe-

hozása az egész adózási

rendszerünk meg-

reformálását

Szeged, 1924 febmár 16

teszi szükségessé. Hirek keringenek cégnek a jegyzését, az összes számlakivonato-

arról, hogy a pénzügyminiszter megszűnteti a
forgalmi adót. De ugyanekkor idivonatkozólag
azt az információt kaptuk, hogy a szanálási
időre készülő költségvetésben éppen a forgalmi
adó játsza az egyik legnagyobb szerepet.
Vége felé közeledik a földreform vita.
A földreformnovelta hátralévő vitájára vonatkozóan megkérdeztük Neubauer
Ferencet, a javaslat előadóját, aki a kivetkezőket mondía:
— A hátralévő hat szakasz során a kormánynak már nincsen nevezetesebb módosító javaslata, csupán stiláris változtatásokat fog ajánlani
a Háznak. Egyedül a 27-ik szakasznál történik
fonto8abb kiegészítés, amelyet azonban nem én,
hanem az egységes párt részéről Zsitvay Tibor
terjeszt elő. Ez a szakasz tudvalevően a kulturális célú vagyonokról intézkedik.
Az Iparotok sérelmei
a kormánypárt bizottsága előtt.
Mint ismeretes, a kormánypárt legutóbbi értekezletén Perlaki
György nemzetgyűlési képviselő beterjesztette az Ipartestületek Országos
Szövetségének a memorandumát, amely ügyben
külön bizottságot küld ki a pártértekezlet. Ez
a külön bizottság ma déli 12 órakor Bartoss
Andor elnökletével értekezletet tartott, amelyen
Perlaki ismertette a szóbanforgó memorandumot. A bizottság az adóügyi sérelem orvoslására szükséges javaslatok megtételére Egri
Nagy Jánost, az uzsorabiróság kérdésében Pet •
rovácz Gyulát kérte fel előadóul.
A közélelmezési miniszter Münchenben.
Tegnap jelentés érkezett Budapestre, amely
szerint a közélelmezésügyi miniszter ezidőszerint Németországban tartózkodik, ahol Münchenben a kivitelről tárgyal a kormánnyal. Bud
János a tárgyalásait Rómában fogja befejezni,
ahol nagyobb mennyiségű rozs Olaszországba
való szállítása felöl fog tárgyalni.

t e r és Györki polémiája.
A földreformnovelta tárgyalása. —

(A Szeged budapesti tudósítójától.)

A nemzet-

gyűlés pénteki ülését 7 4 12 órakor nyitotta meg
Scitovszky Bála elnök.
Folytatólagosan tárgyalják a földreform-novellát.
A 21. §-nál Gaál
Gaszton uj bekezdést
javasol, hogy az állam elővásárlási jogokat ne
gyakorolhasson akkor, amikor rokonok adnak
el egymásnak földet.
Nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miniszterfelszólalása után az uj bekezdést elfogadják.
A 22. § uj bekezdéséül Farkas Tibor terjeszt
elö javaslatot és pedig azt, hogy a földbirtokpolitikai célok telepítés utján való m°2valósi4á
sának előmozdstádra az állam öt éven keresztel
ötmillió aranykoronát bocsásson a végrehajtási
szervek rendelkezésére.
Nagyatádi Szabó István helyesli azt a nézetet,
hogy a telepítés pénz nélkül lehetetlen. Ezt a
kérdést előzőleg a pénzügyminiszterrel kellett
volna megbeszélni, mert tőle függ, hogy milyen
összeget kész rendelkezésre b o t t á ' - ; ilyen
célra. Különben nem tartja nehéznek, ha kimondja
a törvényjavaslat, hogy a pénzügyminiszter
bizonyos összeget köteles rendelkezésre bocsátani.
"V
A 24. § első bekezdésénél, amely arról szól,
bogy a haboru alatt elidegenített birtokokat a
régi tulajdonosaiknak lehet visszajuttatni, Gaál

Gaszton szólal fel. Ennek a javaslatnak az
volt a célja, hogy bizonyos zsidó birtokosoktól
a földet vissza lehessen szerezni a régi tulajdonosaik számára, akik a birtokot
valamikor
eltékozolták. Az ilyen rendelkezést igazságtalan•

nak tartja. A § szerinte másra nem való, minthogy rövidesen százezrei induljanak meg a
pöröknek. A javaslat még a fajvédőktől indult

ki. Ez pogrom és Jogbizonytalanság.

A szakasz

törlését kivánja.
A belügyminiszter válaszol Györkinek.
Ezután
Rakovszky
Iván
belügyminiszter
szólal fel. Györki Imre a tegnapi ülés végén
becsületét mélyen érintő támadást intéiett ellene.
A képviselő ur védekezik azon vád ellen, hogy
rágalmazást
követett el akkor, amikor engem
azzal vádolt, hogy ingyen részvényeket fogadtam
el. A képviselő ur tulajdonkép igazat adott

nekem, mivelhogy nem bizonyította be, hogy
én ingyenrészvényeket kaplam, vagy elfogadtam
volna. A képviselő ur 8rra szorítkozott, hogy
fényképmásolatban letett a Ház asztalára egy
olyan levelet, amelyet Friedrich István jött el
íc DÍA-vd a Házban. Mikor a képviselő ur egy
tr*' felolvasott L
">1 azt mondja, hogy olyan
vádakkal á'lok szemben, amelyek ellen nem
védelmezem magamat, ezzal már valótlanságot
állit. De akkor, amikor a képviselő ur ezen
levelet fényképmásolatb?n bemutatta és ezzel
akarja isms..etni ez égés? levelezést, ezzel a
tényállást hamis szint..i tüntette fel. A dolog

egész más képzi mututott volna, ha az egész

levelezést átnézte volna. Ezen '^elekben fivérem
jegyzett a maga részére és saját részemre a
nyilvános jegyzésen kibocsátott részvényektől.
Erre megkapd a Kereskedelmi Ba.ik igazgatójának a válaszát, amelyben az igazgató azt
irja, hogy sajnálja, hogy a kívánságának teljes
mértékben nem tehet eleget. Tehát nem szívességet kívánt nekem, vagy a fivéremnek tenni,
hanem egy közönséges üzlet volt ez. A képviselő
ur olyan állítást tett, amit be kellett volna
bizonyítani; miután ezt abtől a szándékbői
tette, hogy engem befeketítsen, kénytelen vagyok

megismételni, hogy rágalmazó

szándékból telte.

A képviselő ur azt mondta, hogy sikerült megállapítani, hogy sem én, sem a fivérem a
Kereskedelmi Bank kcmitensei nem vagyunk.
A képviselő ur hazudott.
(Nagy zaj a szociáldemokratáknál.)
, -

Farkas István: Hazudik a belügyminiszter ur.
Felkiáltások: Állandóan huzudik!(Óriási
zaj,
az elnök percekig rázza a csengői.)
Elnök:
Azt hiszem, hogy a belűgyministter

ur ismeri a házszabályokat. Kérnem kell a belügyminiszter urat. hogy ilyen sértő kifejezéseket lehetőleg ne használjon.
Rakovszky:

Elragadtattam

magam és sértő

kifejezést használtam, ezért a
megkövetem.

nemzetgyűlést

— Hogy a képviselő ur állításai nem felelnek
meg a valóságnak, be tudom bizonyi^ni a
Kereskedelmi Bank folyószámláival, ahol nagy
részvényletétem van tz amelyhez tiz év óta
nem nyúltam. Be tudom továbbá mutatni a

kat, amelyből kiviláglik, hogy a fivérem hoszszabb idő óta összeköttetésben áll a Kereskedelmi Bankkal.
Rakovszky
ezzel végzi beszédit: A mód,
ahogy ezt a kérdést kezelni méltóztatik, a n
szolgál, hogy a nagyközönséget és a közvéle
ményt félrevezessék. Kíváncsi vagyok, akad-e
ember, aki kifogásolni akarná, hogy egy miniszternek magánvagyona, vagy részvényei legyenek. (Felkiáltások: De nem ingyen részvényei.) A képviselő urak beleszurkálnak a magán életűnkbe. A belügyminiszter felszólalását
nagy helyesléssel fogadta a többségi párt.
Az elnök ezután 5 perc szünetet rendelt el.
Szünet után folytatják Giál Gaszton indítványának tárgyalását.
Faikas Tibor csatlakozik Gaál Gaszton fejtegetéseihez.
Ezután a földmivelésügyi miniszter szólal
fel. A szakasz törléséhez nem járul hozzá, de
ahhoz hozzájárul, hogy csak akkor legyen
visszajuttatható a birtok, ha az uj birtokos ki-

mondottan háborús konjunktúrából

szerezte ud

meg. Nem tételezi fel a nemzetgyűlés egyetlen
tagjáról sem, hogy megakarná akadályozni azt,
hogy az összes híboru alatt elvesztett birtokokat a régi tulajdonosok legalább részben visszaszerezhessék.
Az elnök öt perc szünetet rendel el a módosítás megszövegezésére. Szünet után a főid
mivelésűgyi miniszter beterjeszti a módosítást,
amely a háborús szerzeményű birtokok egyéni
jogcímen való visszerzését lehetőve teszi.
A délutáni ülés.
A délutáni ülést öt óra után nyitotta m?«
Huszár
Károly alelnök. Folytatták a novella
tárgyalását. A 24. paragrafus 2. bekezdésénél
Gaál Gaszton uj bekezdést javasol, astelynek
értelmében a tulajdonosnak visszajuttatás esetén valori?4it értékben kell a vételárt visszafizetni.
A miniszter a kérdés eldöntését a bíróságra
bízza.
A Ház Gaál Gaszton indítványát elveti.
A 3. bekezdéshez Csík József olyín érlel ma
módosítást ajánl, hogy a h idikötvénybe fektetett
árva-vagyon minden esetben visszajuttatandó.
Gaál Gaszton szerint az árvák vagyonának elprédáláeáért az állam felelős. Ezt a kérdést
külön törvényben kellene rendezni.
A miniszter felszólalása után az indítványokat elvetik.
A 25. szakasz elsö bekezdésével, amsly a
keresztény egyházaknak juttatandó földről szól,
Zsiivay Tibor kijelenti, hogy ezt a rendelkezést, amely a felekezeti békét szolgálja, örömmel üdvözli.
A 25. szakasz folytatólagos tárgyalásánál
Rubinek István amellett érve), hogy a kiszolgált érdemes katonatiszteknek adják me^ a
módot, hogy középbirtokokhoz Jussanak.
Majd több felszólalás után Györki Inre sze-

mélyes kérdésben válaszol a

belügyminiszterre'.

A belügyminiszter — úgymond — felszólalásában maga is bizonyito ta, hogy nemcsak a
fivére, de ő maga is tudott a részvényfelajánlásról. Igaz a belügyminiszternek BZ az lll.'
tása, hogy mások is kaptak részvényjegyzőre
felhivó levelet, csakhogy más szöveggel. A
belügyminiszterhez igy irt a bank: .Előzékenység tanujelei adandó." — A harmadik állítása az volt a belügyminiszternek, hogy
ö és fivére 30 éve kommittense a banknak;
ámde a legutóbbi két év óta — s ez a döntö
— egyiküknek se volt semmi összeköttetésük
a
bankkal
ó , a szónok is összeköttetésbén van
a bankkal, de vele szemben a bank nem vo 1
„előzékeny".
A vádlott a belügyminiszter és ö mindazokat
a jogokat megadja a belügyminiszternek, a ^elye1*
a vádlottat megilletik. Zsitvay Leó kúriai tanácselnök egyszer azt mondotta, hogy hazudni
csak

a vádlottnak

szabad.

Az elnök Györkit ezért a kifejezésért rendreutasítja. Ezután az elnök napirendi javaslatot
tesz. Az ülés 8 órakor ért véget.
VMMMMMMMAAAAMAAMMMMMMVMMW**

Régi őrákat, ékszert, aranyat, ezüstöt és
drágakövet legmagasabb árért vásárol Deutsch
Imre, Széchenyi-tér 9. (Zsólér-ház.)
*
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A m a g y a r kölcsön a jóvátételi bizottság előtt
M• .

—.

Pdfis, február 15. A jóvátételi bizottság február 17-én tartja az ülését, amelyen a magyar
kölcsön kérdésével foglalkozik. Párisban azt
hiszik, hogy a magyar kölcsön kérdését néhány napon belüí elintézik, ugy hogy február
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22-től kezdve a jóvátételi bizottság már kizárólag német ügyekkel foglalkozhatik. A német
kérdésekben való végleges jelentés csak március-elejére készülhet el.
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A városnak joga van a gázgyár megváltására.
(A Szeged tudósítójától)
Budapesti tudósítónk
lelefonjelentése alapján beszámoltunk tegnap a
Kúriának a gázoyár
gázgyár megvaiifsi
megváltási pőrében
AunanaK
y u i c u c n hoiott
ílx.u.<.i.
°
.
:_» „ W„r.Q 9
aiiov&r
döntéséről, amely szerint a Kúria a gázgyár
igazgatóságát, mint alperest elutasította a pör
^tárgyalására való újrafelvételi kérelmével, mert
az alperes panasza nem volt elég alapos és a
Pergátló kifogások sem akceptálható*.
Dr. Turóczy Mihály tiszti főügyész, aki a
város képviseletében jelen volt a kúriai döntés
kihirdetésénél, hazaérkezett már Szegedre és
nrtq\nxiiAiiLLiLiainiwi

érdeklődésünkre elmondotta,
elmondotta, hoev
hogy a
a Kúria
Kúria döndönérdeklődésünkre
tése biztosítja a város számára a gázgyár megvál ási jogát. A gázgyár ugyanis kétségbevonta
annak a szerződésnek érvényességét, amelynek
alapján a város megindilolta a pöit az üzem
megváltásáért.
Elmondotta még a főügyész, hogy a pör most
visszakerül a szegedi járásbírósághoz, ahonnan
majd három évvel ezelőtt kiindult, de most

már csak a megváltási
vár
a bíróságra.
vár a
bíróságra.

ősszeg

megállapítása
1

—

Egy évi és nyolc hónapi
börtönbüntetésre ítélték Fekete Géza gyógyszerészt.
— Fölebbeztek az itélet ellen. —
— Január 9 én .Fekete
(A Szeged tudósítójától.)
Péntek, n delet

napja volt. A népvándorlás már a kora reggeli
órákban megkezdődött, mert sokan azt a hírt
terjesztették, hogy már délelőtt ror kerül az
itélet kihirdetésére is. Déli tizenkét óráig azonban csupán a vádbeszéd és a védőbeszéd
hangzott el, s igy — mint már a Szeged teg-

nap jelentelte — a törvényszék

csak délután

hirdette ki az itélelet. Délelőtt is le kellett záratni a terem ajtaját, mert a padsorok zsúfolásig megteltek, sőt még az újságírók soraiba
is elhelyezkedtek érdeklődök. Ez alkalommal is
nők jöttek nagyobb számban az utolsó napra
és látható izgalommal kisérték a tárgyalás egész
menetét. Nem egyszer hangzott fel morsj a
hallgatóság között, különösen akkor, amikor
az ügyész súlyos dolgokat említett Fekete Qéza
terhére.
Negyed tiz órakor teljes csöndben vonul be
a biróság. Juhász
elnök megnyitja a folytatólagos fötárgyalást, miután a bizonyítási eljárást
CSÜtöitökön befejezték, fölkéri az ügyészt a
véginditvány megtételére.
A

vádbeazéd.

Horánszky
Miklós ügyész áll fel ezután, teljesen csöndben mondja el fölépített vádbeszédét.
_ Egy életei adott csupán az Isten egy
embernek — kezdte — és ez a legnagyobb
kincse sz embernek. Ha életünk van, mindent
elérhetünk és ezért ragaszkodik mindenki az
életéhez. Ha megszűnik az élet, — folytatása
sehol sincs. Az isteni legfontosabb parancs:
Ne őljl Nem lehet senkinek büntetlenül elvenni valakinek életét. A legsúlyosabb bűncselekmény, amit elkövetni lehet: az emberi
élet kioltása.
Ezután arról beszél, hogy kél esetben van
megengedett emberölés: először a birói
itélet
aiapjún,
másodszor a háborúban,
amelyet
egyetlen nemzet s 2 m büntet. Majd sorra v e « i
a magyar Bík. rendelkezéseit, amsly szerint a
°mh! Z í. 81.

megjelöl olyan esetet, amikor
u 0 l t a t o l t ki » d e nem büntethető".
Se S S 2 S ^ a l m a z n i , ha a tett elkövev0,t
tában.
» e , k ö * e t é s pillana-

EzFÍ5S ,

aé^tV/d£°m
emberöíé8

7

mondja
a

ezután -

Fekete

aMába ü,höz5

?uf í
"ándékos
bűntettének egy rendbeli befejezett
cselekményéért és egyrendbeli kísérletéért.
,«„„ ™
Jér kétség ahhoz, hogy a vádlott lelőtte feleségét, ezt ő maga is beismerte e L
fcmerle továbbá azt is, hogy EngeltSer're is
ÍÍJött-Ha nem tudta F e k e ? akkor ökv leni]
fel kell
JePül
" » öt menteni.
menteni. Ezután
bzután »a vádlott vértek*
zésével foglalkozik. Pillanatnyi
Pilla
elmezavaíaÍE"
pitja ő a wídckMígAf
védekezését. FiiiHn c I
oitia
ala-

állapotát vizsgálja. Fekeleü!í F e k e t c , e l W rekete azt mondta, hogy
már 1922 őszén fogott evannt .tű- =*
csinált semmit. A hütlenséirSmelvel",7
indulásba hozhatta volna, nem éTte V r a t L n '
Ezután ezeket mondja:
váratlanul.

meg akart győződni
felesége hüüenségéről és ezért állott lesban az

udvaron. Minden leltétel nélkül
elfogadom,
hogy Feketéné és Engelthaller Kálmán
között
benső viszony volt. Feketéné hűtlenséget köve-

— Az ügyvéd a közhangulatot tolmácsolja
— kezdte beszédét Amikor a tragédia megtör-

tént, Vásárhelyen mindenki

Fekete Géza mellé

állott. Altalános volt a részvét. Ez a hangulat
a főtárgyaláson még csak fokozódott.
Fekete Géza teljesen szegényen érkezett évekkel ezelőtt Vásárhelyre, ahol nagyon hamar megkedvelték és a legjobb családok is befogadták.
Az uri társaságok pedig alantas embereket nem
szoktak maguk közé engedni. Fekete megnősült és egy fillér hozományt nem kapott. A
gyógyszertárt pedig felvirágoztatta ugy, hogy
az ma a legjobb gyógyszertár. Amibe belekezd
Fekete, az mind sikerűi. Munkássága révén
lett vezető egyénisége nem csak a vásárhelyi
Torna-Egyletnek, hanem a MLSz. déli kerületének is.
— A vád tanúi, a Kiss-család, kitalált dolgokat
mondottak itt el. Ha Fekete olyan kegyetlenül
bánt feleségével, miért engedte Kissné, hogy
továbbra is együtt éljen leánya Feketével?
Ezután a védelem tanúinak vallomásával foglalkozik. Fekete nem tudta, hogy felesége abban
a szobában csalja meg, ahol egyetlen kis fia
alszik. Majd sorra veszi az egyes jeleneteket,
Engelthaller jellemzésekor kiemeli, hogy a fiú-

nak 19 éves korában az volt a legnagyobb bánata, hogy nincsen szeretője. Később 20 éves

korában, mindenütt eldicsekedett, hogy neki
úriasszony a szeretője. Ez az ember — mondotta dr. Wilheim — a pökhendiség, az arrogánsság mintaképe. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a nsp'ó fölolvasása után, amelyből a viszonynak minden részlete napvilágra került, csupán annyit mondott: „ fantázia\
A fiu betolakodott a családba és ugy csalta
meg Feketét, akinek soha sem volt barátja. A
naplóban Feketéné egyszer ezeket irta:
— Nem adom meg még magam, mert élvezetet okoz Kálmán fiatalos izgatottsága . . .
— Milyen asszony az ilyen? — kérdezi.
Majd a jogi minősítésre (ér át. Kifejti, hogyha
az emlékezetes napon nem lép fel olyan kihívóan Engelthaller, akkor nem következett volna
be a tragédia. Feketénél az affektus legnagyobb
I foka forgott fenn, öntudatlan
állapotban
követte

tett el. Elfogadom, hogy az éjszakán Engelthaller fél kettőig bent volt Kiss Emiliánál.
A viszonyt legjobban bizonyítja az elhunyt
naplója.
Ezután részletezi Horánszky
ügyész január
9. és 10 ének eseményeit. Reggel Fekeiéné
részletesen elismert mindent, a vádlott elolvassa a naplót és kölcsönösen megállapodnak,
hogy elválnak. Erről Írásos nyilatkozatot is készítenek és gondoskodnak gyermekükről. Ezek
a cselekmények bizonyítják, hogy Fekete teljesen nyugodt volt és nem volt erősen fe'indulva.
Ezután á 10-iki eseményekre tér át. jAthivatja
i el tettét, fel kell menteni. A btkv. 76. szakaszát
a fiút, a leveleket kéri. Engelthaller nem adja, kéri bhalmazni. Abban az esetben azonban, ha
hanem ezeket mondja:
* a biróság ezt az álláspontot nem tenné magáévá,
— Nem adom neked,
Milike
ugy is az én akkor is csak a halált okozó testisértés bűntetfeleségem
leszi
tében lehet bűnösnek kimondani Feketét. A
Es ez a kijelentés volt az, amiért Fekete elő- 92. szakaszt okvetlenül alkalmazni kell, mert az
vette revolverét és ölt. Feketének az esett enyhilő körülmények túlsúlyban vannak. Engelrosszul, hogy a csábító és felesége egymá éi thaller a legnagyobb szentséget, a család szentlesznek. Ebben látja a bűncselekmény rugóját. régét sértette meg.
A naplóban is benne van, hogy ha rájön a
— Alkalmazni kell ezt a szaksszt — mondotta
viszonyra Fekete, a fiu: azonnal elveszi Fe- — , mert ettől az Ítélettől függ Fekete egyetlen
keténél.
gyermekének élete, aki a legártatlanabb szereplője

— Fekete nem azért ölte meg feleségét —
mondja az ügyész —, mert megcsalta,
hanem
azért, mert nem akarta, hogy a csábitóé legyen
az asszony.

Ezután bizonyiija, hogy Fefeete
szándékosan
ölte meg feleségéi. Bűnösnek kell kimondani a
vádlottat. A beszámithatatlan»ág esete nem forog fent, ezért nem lehet felmenteni. Vádat
emel a 279. § alapján és kéri figyelembe venni
a 280. § t is, mivel házastársát ölte meg. A tör-

vény erre 15 évig terjedhető fegyházat

ennek a tragédiának. Elvesztette anyját és ha
most Feketét elitélik, apja sem lesz.
— A biróság bölcs belátásában bizva, az
itélet csak fölmentő lehet.
A nagy tetszéssel hallgatott védőbeszéd után
Fekete Qéza állott fel. Csupán ennyit mondott
utoljára:

— Nem akartam ölni. Egyet kérek a tekintetes
törvényszéktől: Ne fossza meg egyetlen gyermekemet

apjától.

(Fekete ekkor

kezébe

temeti

ir elő. arcát és percekig sir.)

Ezután az egyes tanúvallomásokat ismerteti.
Szerinte a legnagyobb erkölcstelenséget követték el azok a tanuk, akik Feketének barátai és
skik semmit sem szóltak neki a viszonyról.
Fekete nem volt ideális férj. A jóbarátoknak
köszönheti, hogy Engelthaller a patikán keresztül bejutott a hálószobába. Beszédét a következő szavakkal végzi:

Az elnök kihirdeti, hogy délután öt óráig, az
itélet felolvasásáig a tárgyalást félbeszakítja.

A védőbeszéd.

Az Itélet.
Délután már jóval öt óra előtt olyan tömegben jöttek a törvényszékre az érdeklődők, hogy
erre még alig volt példa. Ot óra előtt le kellett
zárni az ajtókat, senkit sem engedtek be,
annyira megteltek a padsorok. Hallgatók állnak
még a padsorokon tul is, ahol pedig csak az
ügyvédeknek és ügyészeknek van helye. Hangosan tárgyalják az eshetőségeket, majd mikor
a biróság bevonul, siri csöndben áll feli mindenki.
— A magyar állam nevében -- mondja az
elnök, majd a következő ítéletet hirdeti ki,
amely alatt nem egyszer hangosan felzokognak
a hallgatók nCi tagjai.

Néhány percnyi szünet után, háromnegyed
11 órakor dr. Wilheim
Lajos védő kezdte meg
nagy koncepciójú és szépen felépített védőbeszédét.

— A biróság bűnösnek mondotta kl Fekete
Gézát egyrendbeli erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés kísérletében, valamint egyrendbeli szándékos emberölés bün-

— Tekintetes Törvényszék I Az erkölcsi felfogás érdekében tessék életet adni a törvény
betűinek és tessék bűnösnek kimondani a vádlottal. Megnyugvással fogom fogadni a törvényszék higgadt Ítéletét, de Feketét el kell ítélni.
Ezulán dr. Vanie Rezső, a Kiss-család képviselője kártéritési igényt jelent be,
ötmillió-

háromszázezer korona

összegben.
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tettében is ezirt a 279. szakasz is a 281-ik
szakasz alapján
a 66., 96., 99. is 92-ik
szakaszok alkalmazásával egy évi nyolc hónapi börtönbüntetésre és három évi hivatalvesztésre
Ítélte, két hónapot azonban vizsgálati fogságával kitöltöttnek vett. A bünügji
költségebet is viselnie kell Feketének. A
naplót Kiss Lajosnénak, a két fényképet
Engelthaller Kálmánnak kiadni rendelte el.
Hosszú indokolás következett ezután, amelyben a biróság megállapította a szakértői vélemények alapján, hogy Fekete bár erős felindu-

lásban volt, iudta, hogy

ölni fog. Számos kö-

rülmény igazolja ezt. A lelkiállspot vizsgálatával foglalkozik ezután az indokolás. Tény a?,
hogy benső viszony volt Feketéné és a flu
között, az emlékezetes éjszakán is, azt maga

az elhunyt mondotte. Az is tény, hogy sok
minden miatt erős felindulásban volt a vádlott.
Beszámíthatatlan azonban nem volt. A liróság

az Ítéletnél tekintetbe vette ártatlan gyermekét,
akire a legsúlyosabb hatással lenne a hosszabb
szabadságvesztés.
Az ügyész ezután felebbezést jelent be a
92. és súlyosbítás miatt.
Dr. Wilheim ugyancsak fe'ebb:z a bűnösség
megállapítása, a 76. nem alkalmazása és a
haláltokozó testisértés mellőzése miatt. Semmiségi panaszait fenntartja.
Fekete mindenben csatlakozik védőjéhez.
Fekete az ítéletet sápad'an, állva hallgatta
végig, mikor pedig az elnök a főtárgyalást bezárta, egy fotelbe roskadt, néhány percig kezébe
temette az arcát. Könnyezett.

Az adóhivatal ügye a közigazgatási bizottság ülésén.
(A Szeged tudósítójától.)

A közigazgatási bi-

zottság pénteken délután négy órakor tartolta
februári ülését a főispán elnökletével, aki az ülés
megnyitása után üdvözölte Kolb Árpád pénzügyigazgatót miniszteri tanácsossá történt kinevezése alkalmából.
Dr. Aívd Ferenc a polgármester havi jelentését olvasta fel, amelyből megtudtuk, hogy a
városi főpénztárnak januárban 1,916,000.000
korona bevétele és 1.634,000.000 korona kiadása volt. Az adóhivatal pénztárába 245 millió,
a javadalmi hivatal pénztárába pedig 895 millió
korona folyt be.
Taschler Endre főjegyző bejelenti ezután a
bizottságnak, hogy a Ku-ia jogerősen döntőit
abban a rágalmazási pörben, amelyet dr. Mann
Jakab, a szegedi bábaképző volt igazgatója indított Sz. Szigethy Vilmos városi főlevéltáros, a
régi Szegedi Napló szerkesztője ellen. A Kúria
megsemmisitte az első fokú bíróságok marasztaló ítéletét, kimondotta, hogy Sz. Szigethy Vil-

mos teljesen igazolta cikkében foglalt

állításait,

cikke a közérdeket szolgálta és igy a vád és

következményei alól végső fokon fölmentette. A
közigazgatási bizottság annak idején, amikor a
törvényszék meghozta marasztaló ítéletét, S?.
Szigethy Vilmost felfüggesztette állásától, de a
fegyelmi eljárás megindítását a per jogerős befejezéséig elhalasztotta, a polgármester azc ib'ri
a tábla pénzbirságra enyhített és felfüggesztett
végrehajtásu ítélete alapján visszahelyezte állásába, a tanács pedig folyósította visszatartóit
illetményeit. Most, hogy a Kúria felmentő ítéletet hozott, a fegyelmi eljárás megindítása szükségtelenné vált, mert a kúriai Ítélet teljesen igazolja Sz. Szigethy Vilmost. A közigazgatási bizottság egyhangúlag tudomásul vette a főjegyző
bejelentését.
Bejelentette még a főjegyző azt is, hogy a
pénzügyigazgatóság átirt a közigazgatási bizottsághoz a szesz- és barmérési illetékek kirovása
elleni felszólalások megbirálására alakítandó felszólalási bizottság ügyében. Javasolja, hogy a
bizottság Szarvady Lajost és Bagdry
Kálmánt
delegálja a feiszólamlási bizottságba. A főjegyző
javallatát elfogad'ák.
1 |A tiszti főorvc 3 (erjesztette elő ezután jelen
lését, amely szeiint a közegészségügy kielégítő,
a járványos megbetegedések száma alulmarad
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abnormális átlsgon, a népességi szaporu'at azonban jóval kisebb, mint a mult hónapban. Ennek
pedig a nagy gyermekhalandóság és a tüdövész a legfőbb oka.
Dr. Botlka Síndor rendőrfőianáceos jelentésében elmondotta, hogy januárban táncmulatságokra, hangversenyekre és műsoros estélyekre
54 engedélyt edott ki a rendőrség. Megállapítja,
hogy általában kevesebb az idei farsangban a
vigalmak száma, mint máskor, aminek a nehéz
gazd-sági viszonyokban rejlik a magyarázata. A
kihágási feljelentések túlnyomó része a háztulajdonosok ellen irányul, akik a házuk elő'.ti
gyalogjárót nem tisztítják meg a hótól és a sártól. A kapitányság területén a közbiztonság kielégítő volt Ax elmúlt hónapban alig volt munkásbárharc, mert ugy a munkások, mint a
munkaadók a kölcsönös méltányosság alapján
legtöbb esetben megtalálták a békés megegyezés lehetőségét.
Ezután Kolb Á<pád pénzügyigazgató terjesztette elő jelentését. Megelőzőleg azonban megköszönte a főispán üdvözlő szavait.
A pénzügyigaigstó jelentése után dr. Cserő
Ede a vírosi adóhivatalban uralkodó leheletlen

állapotokat tette szóvá. Különösen most, az adófizetési határnapokon torlódik össze ugy a munka,
hogy a tisztviselők nem győzik, az adófizetők
nagyrésze pedig hiába ácsorog a nagy zsúfoltságban, nem juthat a pénztárhoz. Három-négyszáz ember szorong állandóan at adóhivatal
előcsarnokában és nagy baj az is, hogy senki
gem kaphatja meg adójának előírását. Ezek az
állapotok, amelyekre felhívja a polgármester
figyelmét, tovább nem tűrhetők. A hatóságoknak gondoskodni kei! arról, hogy az adófizetők
teljesíthessék is adófizetési kötelességüket.
Dr. Végman
Ferenc magáévá
feazi dr.
Cserő Ede felszólalását. Indítványozza, hogy az
adóhivatali pénztárak számát eme!ja a város
legalább négyre, hiszen a szomszédos Hódmezővásárhelyen, ahol hasonlíthatatlanul kisebb
a forgalom, két pénztár áll az adózók rendelkezésére. Elmondotta még, hogy három nspig
ácsorgott az adóhivatalban, de nem fizethette
be adóját, kénytelen volt adókönyvét kikérni é3
csekken elküldeni az adóhivatalnak.
A polgármester hosszasan válaszolt a felszólalásokra. Kijelentette, hogy jogosultnak tartja
a felszólalásokat, mert személyes tapasztalatokból gyözödölt meg az adóhivatal felfokozott
forgalmáról. Ez a jelenség azonban nem állandó
természetű, hanem annak a köve'kezménye,
hogy az adófizető polgárok rendszerint utolsó
időre hslaszíják az adófizetést. Azért torlódik
össze a munka. Igaz ugyan, hogy a hivatalnak
kell az élethez alkalmazkodnia, de más könnyítésről egyelőre nem lehet sző, csak arról, hogy
két adókerületet áttesznek majd a javadalmi
hivatalba.
A polgármester válaszát tudomásul vette a
bizottság. Az ülés, az ügyészség, a tanfelügyelőség, az államépitészeti hivatal és ez állategészségügyi felügyelőség jelentése után, negyed
hatkor ért végei.

Visszaadott magyar falu.
Salgótarjánból jelenük: Salgótarján közelében
lévő Somos falut visszaadták Magyarországnak
a Népszövetség 1919 április 23-i határozata
érteimében. E határozat szerint néhány kisebb
falut vissza keli adni Magyarországnak és ezek
közölt van Somos is. Pénteken a magyar katonaság már ba is vonult a faluba, miután a
cseh hivatalok elhagyták a helységet. A cseh
útlevél-vizsgálat most Füleken lesz, mig a magyar
Salgótarjánban.
— Aigner Károly né a azegedi Vöröskereszt uj elnöknéje. A Vöröskeresit- Egylet
szegedi választmánya csütörtökön dé után ülést
tartott, amelyen megválasztották az uj tisztikart.
Elnökké egyhangúiig dr. Aigner Károly főispán
feleségét választotok meg. A régi tisztikart dr.
Pálfy Józseffel az élén újból megválasztották.
— Thomay József nyugalomba vonul. A
szegedi evangélikus egyház belső életében nagy
változás készül, amennyiben hir szerint Thomay
József, aki ötven év óta látja el híveinek nagy
megelégedésére az egyház lelkipásztori teendőit, a közeljövőben nyugalomba vonul. Az
evangélikus egyházközség tanácsa ugy határozott, hogy nem pályázat, hanem meghívás utján tölti be Thomay József helyét, kilátása van
ugyanis egy kiváló budapesti lelkész megnyerésére, dr. Csengődy Lajos személyében, akit
már március kilencedikére próba prédikációra
meg is hivtak. Dr. Csengődy Lajos neve Szegeden sem ismeretlen. Nagyképrettségü lelkész,
aki az egyházi irodalomban is értékes munkás*
ságot fejtett ki, kitűnő szónok, tehát méitó utóda lesz
a Szegeden általánosan tisztelt Thomay Józsefnek.
— Tűz a zalaegerszegi internáló táborban. Zalaegerszegről jelentik: Ma délután 3
órakor az internálótábor területén kívül, annak
közeiébea kigyulladt egy barak. A nagy szélben a tűz átterjedt a szomszédban lévő fertőtlenítő telepre, amely tövig leégett. Innen átterjedt a tüz egy harmadik barakra is. arae'y
szintén leégett. Az eUö barakot azonban, amelyben a íüz támsdt, sikerült megmenteni. Annak
csak a tetőzete égett le. Hét órára a tüzet
sikerült teljesen eloltani.

• J í f i k Korzó Mozi

Szombaton, vasárnap, február 16. és 17-én

Elvarázsolt lélek.

Egy bünfts éjszaka története 6 felvonásban.
Főszereplők :
Eug«n Klöpfer, Lucle Höfilch,
Azonkívül:

Teddu kalandjai.
Amerikai burleszk 2 felvonásban.
Előadások kezdete:

é
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Olcsó v á s á r !
Óra ; ékszer, gramofonlemez, öngyújtó,
zseblémpa stb. olcsó ároni

TÓTH ÓráSf Kölcsen-utca 7.
Tört arany, ezüst, brilliáns, / L
régi pénz beváltása.
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A KORZÓ MOZIBAN

Dráma a farkasok vadonában 6 felvoná»ban.

A f ő s z t r e p b e n : STHOMŰHEART, a b e l g a

Telefa,:

Pénztár 1185.
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SZEOED

Szeged, 1924 február 16.
A bombamerénylők

az ügyészségen.

BELVÁROSI MOZI

Telefon: Pénztár 582.

(A Szegedbudapestitudósitójától.)
A kir. ügyészségen nem a soros ügyészhez került az Erzsébetvárosi bombamerénylat ügye, hanem az ügyészségi elnök intézkedésére dr. Dolovschi
Mihály
ügyészségi alelnököt bizták meg az ügy referálásával. Dolovschi ügyészségi alelnök már alaposan
ismeri a bombamerénylők ügyét, mert ő készítette a vádiratot Márffy, Chriasti és Szász ellen
a francia követség ellen megkísérelt bombamerénylet ügyében is. Az ügyiratok ma délben
kerültek a kirendelt ügyészhez, aki azt az indítványt tette a vizsgálóbírónak, hogy
Marosit,

Telefon: Igazg. 253.

SZOMBATON ÉS VASÁRNAP, FEBRUÁR 16. ÉS 17-ÉN
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2 RÉSZ, 12 FELVONÁS, MINDKÉT RÉSZ EGYSZERRE, EGY ELŐADÁSBAN.

Az
1914-es
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5. Az
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1. A boldog béke, 2—3. I. .Ferenc jJőxsef,
. . . . . . 4. -- —
- -- ----, - -6.-FőurI
„„
7. A bécsi priter, 8. A viliihiboru megflzeuése, 9. Csataképek. 10-11-12. A priter lilioma.
4
felv
EREDETI KISÉRO ZENE.
-m V
T
- burleszk Harrold
Azonkívül: A . l i O C a V C l t i a S ^
Lloyd-dal a főszerepben.
Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7, fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Báthorit, Herczeget és Radót gyilkosság büntette,
Sailőt és Pétert gyilkosság kísérletére való szövetkezés büntette címén helyezze letartóztatásba.

— A szombathelyi csempészet. Megírta a
Szeged, hogy a szombathelyi textilcsempészet
ügyében megindított nyomozás során olyan
adat birtokába jutott a rendőrség, amely szeiint
egy budapesti fővámtisztet 1750 dollárral megvesztegetek a bűnügy eltussolásáért. A szombathelyi rendőrség házkutatást tartott Koller
Oltó
vámfőtiszt lakásán, ahol meg is találták az
1750 dollárt. A textilkereskedők egyébként azzal
védekeznek, hogy ők nem vesztegetlek, hanem
megzsarolták őket. Az ügyészség bünügyi zárla'ot rendelt el a letartóztatottak vagyonára. A
kereskedők közül csupán Deuisch Heinrik van
az ügyészség fogházában.

Az ügyészségi indítvány az ügy összes irataival
együtt még ma délben felkerüt a büntető törvényszék vizsgálóbirája, Bubich vizsgálóbíró elé.
— Gyalait Zalaegerszegre szállítják. Az
ébredőknek cselekedeteiről egyik legismertebb
tagji, Gyalal
Mihály nfgy hét óta a toloncház
vendége. A fegyverrejtegetési ügy nyomozása
alkalmával megállapították, hogy Oyalai nagymennyiségű fegyvert és hadiszert rejtegetett
lakásán. Minthogy ez nera elég jogcim a bün :
vádi eljárás megindítására, csupán internálást
eljárást indítottak Oyalai ellen. A toloncházból
Oyalait február 22-én fogják Zalaegerszegre
szállítani. Azonban Oyalain kivül több éb.edő
ellen is indul eljárás, ezeknek is elsö állomásuk
a toloncház, másik állomásuk pedig Zalaegerszeg lesz.
ftkszerkészftés
Fischer Testvéreknél Kárász-u.
— A Kereskedők Szövetcégének táraasestélye. A Kereskedők Szövetsége csütörtökön
este a Kass éttermében igen látogatott barátságos összejövetelt tartott. Az estén fesztelen
társalgás keretében a legaktuálisabb kérdések:
u. m. adó, deviza, hifel, uzsora és egyéb ügyek
tárgyaltatok. Megállapították a jelen voltak egy
valódi kereskedelmi társaskör
felállításának
szükségességét és elhatározták, hogy
Kereskedelmi Csarnok
név alatt egy ilyet létesítenek.
Elhatározták továbbá, hogy a város kereskedőinek és iparosainak érdekeit mélyen sértő szegedi országos úgynevezett
kirakodóvásárok
megszüntetése érdekében az iparosokkal karöltve a kamara bevonásával mozgalmat indítanak. Az igen jól sikerült összejövetelt állandósítani fogják.

Darvas L i l l y 27-én a Belvárosi Moziban 1

— Rablógyilkosok kiirtottak egy családot
Baja határában. Bajáról jelentik: A szerb
határ mentén Nagy
Péter gazda tanyájára a
szomszéd tanyáról átment egy fiatal leány,
azonban a tanyát zárva találta. Benézett az
istállóba és itt azt látta, hogy Nagyék lovai
eltűntek, a padlón pedig a 12 éves István fiu

holtteste fekszik.

Darvas L i l l y 27-én a Belvárosi Moziban 1

— Sikkasztó ügynökök. Budapestről jelentik: A rendőrség letartóztatta Olasz
Sándor
magánhivatalnokot, aki Lőwinger
Sándor ügynökkel társulva egy fémbánya részvénytársaság
részvényeit árusította és ezekre a papírokra
többektől előleget vett fel. A felek egymásután
jelentek meg a főkapitányságon és ugy Olasz,
mint Lőwinger ellen feljelentést tetiek sikkasztás
miatt. Lőwinger valamiképen értesült a feljelentésekről és megszökött, ugy hogy a rendőrség
eddig csak Olaszt tudta elfogni.
Hoér Tampls Erxsébet ária- és dalestélye a szezon szenzációja. Gyönyörű müsoru hangversenyén a
legszebb dalok és áriák szerepelnek (Harmónia).
Elsőrendű tehémemflek, kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. i2. ees
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Fellármázta a szomszédokat

és azok betörtek a házba és ott találták

Nagy

Péter holttestét, felesége és leánya hullája pedig

Müvé&zjzik
......

... .

Á szinház heti műsora :
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Szombaton: Jojó három vőlegénye, operett.
az ágyon hevert. A szomszédék azután Nagy
Vasárnap délután: Üldöz a pénz, operett.
Péter harmadik gyermeke, a 10 esztendős György
Vasárnap este: Jojó három vőlegénye, operett.
keresésére indultak és nemsokára rá is bukkantak egy árokban, amely két km. távolságban van
A városi szinház mai szinlapja.
a tanyától. A fiu eszméletlen állapotban volt, a
szomszédok ápolása után azonban magához téit
Jojó három vőlegénye.
és elmondotta a borzalmas rablógyilkosságot.
Operett 3 felvonásban. írták: Presber és Stein. FordíEstefelé két kopott ruháju ember zörgetett totta : Balassa Emil. Zenéjét szerzette: Jean Gilbert.
be az ablakon és éjjeli szállást kért. Az apja
SZEMÉLYEK ;
megszánta a két embert és éjjeli szállást adott A király
Delly Ferenc
nekik. Éjjel azután nagy zuhanásra ébredt fel
lolatha Annunziata, a leánya . . . Viola Margit
a kisfiú és látta, hogy az apját fejszecsapások- Woronszky Boris gróf adjutáns . . Sugár Qyula
.
Herczeg Vilmos
kal agyonütötték, azután az édesanyját fjgták
Kamíifn
Véghelyi Iza
le.
Erre
én
—
mondotta
a
kisfiú
—
bátyámmM
S i á u E d i t h és Bihari Sácdor együttes hangversenye
E^n' L V
•
Delly Ferenc
kifuto'tam a szobából. A borzalmas gyilkosság S
kedden, 19-én. Kevés jegy még kapható Harmóniánál.
,™
• Molnár Rezső
Melitta
Gulyák '
Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7. ügyében a szerb és a magyar csendőrség együtt
indította meg a nyomozást.
Troli főkamarás
R á t k a i Sándor
— A z adófelszólamlási bizottság tárgyaA polgármester
Bcrbély Sándor
lásai. Az adóügyi fölebbezéseket szombaton, folyó
S z i s z E d i t h és Bihari Sánaor együttes hangversenye
Az előadás fél 8 órakor kezdődik.
hó 16-án a következő sorrendben tárgyalják a bi- kedden, 19-én. Kevés jegy még kapható Harmóniánál.
zottságok : Az /. számú bizottság szombaton nem
* Februir 191 Szász Edith és Bihari Sándar
HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
tárgyal. A II. számú bizottság a javadalmi hivaegyüttes hangversenye.
talban : Hoits Gyula Vásárhelyi-sugárut 40, Len- SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) F e b r u i r 21. Hoőr Tempis E r z s i b e t ária- és daljstj*.
gyel Ilona Rigó-u. 4, Sebők János Kálvária-u. 41, és a DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi F e b r u i r 2 4 : Hl-ik bérleti filharmonikus haugve^env.
F e b r u i r 2 7 , D . r v . s Lilly szavalóestje. jegyek a
Kiss Györgyné Hétvezér-u. 14, Tóth István Párisi- Sándor-sugárut 1).
Belvárosi Mozi pénztáránál (Harmónia).
körut 31, özv. Kopasz Györgyné Párisi-körut 31,
0
A ^
Vendelné Szivárvány-u. 7, özv. Nyilassy
Antalné Kossuth Lajos-sugárut 45, Cseri József
Liget-u. 17 Pesti Antal Damjanich-utca 12, Rea
K
Alfödi-u. 17, Tóth Ferencné SomogyiTelefon 16—33.
I g a z g a t ó : Dr. Varsányi Elemér.
n! ,(
Baráth Béláné Pacsirta-u. 19, Steiner
Bernát Kálvária-u. 42, Leszi Péter Téglagyár-u. 24,
Szombaton, vasárnap, február 16. és 17-én
Minden eddigit túlszárnyaló filmremek 1
F e r e n n r e l S 2 R b ^ J e n ö T é g'agyár-u. 10, Andrássy
Bol
A Korvin és Kamara két hétig állandó tapsok között bemutatott világfilmje:
Gvftrcrv J f . dogasszony-sugárut 45, Horváth
p Ö & J a H Í ; ^ U , 2 0 ' Csikós József Holló-u. 12,
utca 29 Kéri G v n i f v ' V ' 1 9 '
Gyula Hétvezér'
Ferencné Festőn! í^°'°pvári-tér 6, özv. Fekete

A

LászR, 3

Rózsa G e r g ^ S ^
A ^
szamu bizottsáe ía rfffi m L < , • 4 6 - A
nos Rákóczi-u 28? S á r i t t ' f f i f } : - S z é l ^
S z a b ó Jánosné Csonka-u
4
V' özv"
Csonka-u. 10, Árva Józsefná V á r £ ™ k a , I s t v á n n é
G á b o r Vaspáíya-u^ 25, F^ank fánosné u ' D c ! b o s

A

*

r

™

j
és I

Hoőr Tem?is Ereiébe! ária- és daWui

zón szenzáciéja. Gyönyörű müsoru h a n o i , V C V z e "
legszebb dalok és áriái s z e r e p e i k j g S g g *
"

Ó r á j á t lavitassa Babosnál, Oroszlán-utcafi.9a7

—

•

» w ••

Az idény legszebb szerelmi regénye 8 felvonásban.

RagUel Mellei*,

|

L i l l y 27-én a Belvárosi Moziban! '

lyedéssel

v é r e b

I

fi, Jójárt Ferencné S z a b a d s a J / u " ^ D o b ó '
veszter és neje Dobó-u. 60 és az idézettek
D

k a s t i l i a i

WilHam ElÜSt,

A főszerepben:
a hires spanyol tragika és
az amerikai filmstar szépségversenyen első filmszínész!

A z o n k í v ü l :

U jk i s é r ő m ű s o r

Előadások kezdete: Hétköznap

I

5, 7 és 9 órakor, vasárnap a, 5, 7 és 9 órakor.

ion; MIGNON opera eredeti énekkísérettel. m<.
Használt
írógépek nagy
választékban
1,000000
kor.-tót kezdve
kaphatók,
írógép
szallagok,
carbon
is átütő
papirok olcsón
beszerezhetők

DÉLVIDÉK

CG7EDÜDI

KÉPVISELŐJE.

Speclál

irógépjavltó

műhelyt

8Z&QED

Ha házat, földet,
szőlőbirtokot,
üzletet, telket vagy
bárminemű ingatlant
venni vagy eladni óhajt,
ugy

bizalommal

keresse

központi nagy i n g a t l a n f o r g a l m i

fel

irodáját

Széchenyi-tér 6. :: Telefon 10—54.

A z összes eladó ingatlanok

a

legolcsóbban

és legkedvezőbben irodám által vehetők meg.

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

szőrmejavitást és átalakítást

m

A Szegedi Kézmflvcabank mindennemű
megbízást a legpontosabban végez el.
Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb (11.)
és záróárfolyamon (ifi)

Bankok:
L.
1L
Angol-Magyar
Í65 180
—
Bosnyák-agrár
75
Földhitelbank
980 1015
Hazai
430 460
Hermes
107 125
Sziavon jelz.
8J
69
Lloyd Bank
29.5 31.5
í/sgyar-Hitel
920 1020
ingatlanbank
610 633
32
Csehbank
29
Forgalmi öank
72
80
Jelzáloghitelbank 175 189
Keresk. Hitel
46
50
Leszámítoló b.
155 165
Magy.-ném. bank 72
81
52
Olaszbank
54
Központi jelz.
30
27
Városi Bank
20
18
Merkúr
33.50 36.50
80
Nemzeti
70
Osztrák Hitel
260 293
Kereskedelmi
2150 2250
Bankverein
160 170

UL.
168
75
10CU
455
107
72
30.5
1U10
610
29
74
188
46
163
72
52
25
17
36
79
291
2225
168

Takarékpénztárak i
Belrárosi
Lipótvárosi
Kőbányai Tak.
Egy. Bpest Főv.
Magyar Alt Tak.
Moktár
Pesti Hazai

60
24
4
360
310
305
6375

65
60
25
24
0 - 4 0
410 370
350 340
320 305
6670 6633

Biztositök i
Első M. Bizt. 10500 130C0 13000
Foociére
460 490 485
lég
330 350 340
Pannónia B.
23C0 2450 2425

Vasmüvek is gépgyárak:
160 185167A
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Gazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Fémkeresk.
Franki

85
85
12 11.5
8.5
44
39
40
250 280 250
17 15.5
15
1925 2050 1990
44
50
50
190 200 195

tözsütl
bi

Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Győrffy-Wolf
Hoffber
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
Lipták
Mag
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyór
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vá|ongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudloff
Vulkán gép
Wörner

TŐZSDE
A Devizaközpont árfolyamai. Valuták i Osztr. kor.
0.4580—0.4910. Dinár 40000-42630, Szokol
9450C—
101500, Léva 24300-25900, Lei 17000-18200, Lengyel
márka
, Liia 1430-1530, Fr. frank 14561560, Belga fr. 1240—1340, Sv. frank 5650-8050, Angol
font 140150-150150, Doilái 32650-34950, Holland forint
12150-13030, Dán korona 5140-5540, Svéd korona
8505 - 9115, Norvég
korona 4365-4715,
Napolaoo
113000 pénz.
Dtvád*:
Bécs 0.4580—0.4910, Belgrád 40000-42600,
Pr*ga 94500-101500, Szófia 24300-29500, Bukarest
17000-18200, Vart*
, Milánó 1430-1530,
Pária 1435-1545, Srüssel 1243-1340, Zürich 5650605Q, Loadcm 139850—149850, Hewyork 32500- 34800,
Amsterdam
12150-13030,
Kopeuháge
5140-5540,
Stockholm 8505 9115, Krisztiánia 4365 - 4715.
Zürichi tőzsde. Nyitás:
Pária 25.37'/,, Londou
2475, Newyork
574.75,
Milánó 25.00,
Hollandia
215.C0, Berlin 0.00000Co00122'/„ Bécs 0.0C81, SzóBa
1
4.30, Prága 1S.72 /,, Varsó — ,
Budaptsi 0.C202'/.
Bukarest 2 95, Belgrád 7.05.
Zürichi tárlati
Páris 25.57'/,, London 2473, Newyork 574.75, Milánó 25.02'/,, Hollandia 215 00, Berlin
0.001 OCOOCOi22'/„ t/éc* 0.0081, Szófia 4 32'/,, Prága
16.72'/,, Varsö —.
, Budapcsi
0.0202'ágkarcsl
2.95, áíelgrád 7.05.
Terménytőzsde. A pénteki terménytőzsde irányzata
rendkívül szilárd volt. A buza 27.ooo, a rozs 2o.ooo
koionával drágult.
Hivatalos árfolyamok: 76. kp.-es tiszavidéki buza
2480 2500, egyéb 2460-2510, ' 9 kg.-oa tiszavidéki
buza 2550-2700, egyéb 2500—2650, rrzs 190Ü-20C0,
takarmányárpa 2000- 2200, sörárp* 2200—2353, zaö
2050-2150, tengeri 1810-1900, korp* 1250 -1300.
Irányzat. A rendkívül élénk forgalom mellett megindult barátságos hangú üzletmenet a tőzsdeidő későbbi
folyamán igen erős szilárdsággá változott, amely folyton
fokozódó formában a zárlat felé érte el a tetőpontját.
Az árfolyamok 15 százalékos árnyereségre tettek szert,
úgyszólván kivétel nélkül, mert a szilárdság az arbitrázs

l.
11.
III.
6300 6550 6475
2900 31C0 2975
150 159 150
120 130 130
245 265 260
72
77
72
31
35
34
93
98
93
246 260 256
27
33
32
75
72
72
520 570 520
293 310 303
45
55
48
72
78
72
42
50 50
250 270 270
57
55
57
138 160 160
14
16
14
194 208 206
96
92
92
29
28
25
137 145 137
64
63
60
130 133 133
225 260 230
29 28
27

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

1340 1450 1375
73
68
67
40 38.5
36
67
61
56
36
35
35
130 140 139
540 620 590
360 420 380
54
53
52
172 180 179
600 690 680
150 163 161

Malmok t
Back-malom
Borsod-misk.
Concordia
B.-csabai
I. bpesti gm.
Törökszentm.
Gizella
Hungária

106
170
69
162
33
70
155

Aki házat vagy ingatlant
vásárol,

s í ját érdekében vétele előtt keresse fel D f f c V I D
O V O C n ingatlanforgalmi irodáját, Kossuth Lajossugarut 9, teleion 10-42, mert ugy vételét, mint eladását ezen cégnél minden kívánalmat kielégítően, a legelőr.vösebben bonyolíthatja le.
948

Álló villanylámpa állvány és facsillárok
nagy választékban kaphatók, ugyanott zongoraszékek is,

Sreged,

118
200
75

115
198
75

—

—

183
43
81
170

178
39
79
170

1.
46
338
108

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

U.
52
345
—

III.
50
343
108

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

550 580 570
1660 1800 1725
250 270 265
160 19J 180
150 160 1£0
600

693

685

1550 1725 1700
72
85, 80
250 290' 285
470 500 470
4500 48C0 4750
100 120 120
4275 4540 4500
52
55
55
380 400 395
900 1000 990
28
35
34
350
— 340
40
45
44
1325 1400 1350

Nyomdák t
Athenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler
Stephaneum

Faipari

326
28
265
85
37
83

353
37
300
115
40
90

110

-

150 160
9 12.5

vállalatok:
10

Merkurfa
Cserző
Dunaharaszti
Egyesült fa
Fornir
Guttmann
Hazai fa
Honi fa
Kőrösbányai
Kronbergei
Lignum
Amerikai
Erdő
Magyar Lloyd

20
58
28.50
1300
230

16
9

22
140
28

10
203

335
31
290
115
39
89
110
158
10

13
11
24
22 21.25
63
62
32
31
1550 1400
250 240
18
17
t l 10.75

26

145
33
12

26

142
28
10

220 220

16.

választmány ától.

2/1924. közp. v. sz.

Hirdetés.
A nemzetgyűlési képviselőválasztási névjegyzékek 1924. évi kiigazítása folyó évi mátcius
10-én megkezdődik. Ezt a m u n k á t a válasz-

tási névjegyzékbe felvett polgárok közül

azok teljesítik, akiket erre a központi választmány a V. R. 23. §-a alapján kijelöl. Felkérem
ennélfogva azokat a polgárokat, akik e n n e k a

munkának

hazafias buzgóaágból

való

d í j t a l a n végzésére vállalkoznak, szíveskedjenek ebbeli készségüket folyó hó 23 ig a főjegyzői hivatalban (Városháza, I. emelet, 9. ajtó)
a hivatalos órák alatt bejelenteni.
Szeged szab. kir. város központi választmányának 1924. évi február hó 14-én tartott
üléséből.

Dr. Somogyi Szilveszter
polgármester,
a központi választmány
I.
1.
III.
22
24
23
470 495 490
12.5 13.513.25
88a 950 920
250 275 253
125 130 129
3675 4000 3725
12.25 13.5 12.5
177 197 196
260
36J 340
140 145 140
6a
67
61

vállalatok
24
28
11C0
26
23
11.5 13.5
127 135
520 650
48
43
16
18
190 200
16
12.5
48
55
740 760
88 100
10 10.5
lc2 115
955 1010
27.5
30
1200 1250
18
20
103 112
60
70
285 350
84
98
4L0 520
145 155
1600 1650
18 18.5
185 2C0
58
49
177 190
420 450
45
39.5
360 430
265
250
170
160
146
139
28
30
62
70
9.510.25

26

1200
24
13
128
600
45
17
ISO
13
54
745
90
10
110
1005
27
12C0
19

110

68
350
98
500
150
1600
18
195
54
187
440
41
410
255
160
145
29

66

10

elnöke.

i.
ii.
in
Királysör
98 110 1C6
Klein
14
16
15
Klotild
170 195 190
Fructus
Győri textil
53
55
50
Polg. sör
640 685 675
Krausz szesz
120 125
44
54
Ligetszanat,
Jl
Cukoripar
5100 5700 Í675
Lámpa
345 375 375
Auer
í o o **(> 4 3 9
M. Kender
m
139 136
Őstermelő
493 530 o05
Pamut
363 380 380
Gumi
450 540 493
Részv. Szalámi
24
28
27
Vasúti forgalmi 360 430 420
Marosv. Petr.
140 165 165
Geoigia
805 850 833
Mezöh. cuk.
450 495 480
Interrexim
48
57
55
Óceán
70
74
73
Olajipar
138 155 142
Pannónia sör
26 28.5
2^
Phöbus
64
70
67
Püspöki
32
36
33
Royal-üzálló
3C0 320 275
Schwartzer
80 115
80
Star film
3 6 - 3 6
Lukácsfürdő
13.5 15.5
I4
Szikra
120 135 126
Stummer
3103 3300 3200
Szegedi Kender
510 600 550
Telefon
265 280 267
Temesi sör
195 220 200
62 75 72
Tokaji bor
28 32 31
Török
Turul Budapest 16.5
— 16.5
31
Unió színház
35
34
Szolnoki
13 15.5 14.5
Vasm. Vili.
78
80
78
Vili. Pezsgő
Wander
27
33
32
Zagyvapálfai
73
80
76
Hangya
34
36
36

Elővételi

logok:

Kasszanap február 28.

gyapjufonalak

a Délmagyarország
Hirlap- és Nyomdav&llalat R.-T.-n&I

nekben és nyersen, amerikai felvető
beszövő ionalak, leverők, szövőszéken
a legjobb minőségben legjutányosabb árban

Petőfi S.-sugáhit 1. sz.

S l o 5 5

'

4

Liptay István és Fia "

müasztalos és esztergályos, Polgár-utca 27. sz.

Szeged sz kir. város központi

Ált. gázizzó
Alt. üsztr.Légsz.
Bárdi
Baróti
Bóni
Brassói
Chinoin
Corvin-film
Danica
Diana
Dorogi gummi
Déli cukor
DunánL sertés
Cinner Szalámi
Égisz
Izzó
Unió textil
Horv. cukor
Just izzó
üyapjumosó
Papír-ipar
Részvénysör
Szövő és kötő
Spódium
Temesi szesz
Felten
Wernstadti textil
Flóra
Fővárosi sör
Goldberger
Gschwindt
Halkeresk.
Hungária Mütr.
juta
Jacquard
Karton
Gróf Keglevics
Keleti
Királyautó

készíttesse

Telefon 16-34.

febrtifr

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

>fa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

KT 0 MTAT7ÁN YAIT

i

papírok, nehéz értékek és a favorit papírok piacából
kiindulva általánossá vált, olyannyira, hogy alig egykét értéket hagyott érintetlenül. Az egyes részvények
ma érték el a legmagasabb árfolyamaikat. A bécsi piac
vevőként lépett fel és nagy tételeket vett fel. Kosztpénz 1 és fél százalék. Zárlatkor a forgalom élénk, a
hangulat barátságos.

Malomsoky
Nemzeti fa

Különféle

m

I

Budapesti

keleti szőnyegszövő műhelyébe,n
Szeged, Boldogasszony-sugárut \

N a g y választék kész s z ő n y e g e k b e n .
6
Megrendelések elfogadtatnak.
n a g y b a n i á r a k ! — T e l e f o n : 14 — 80.

