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Hirdetési Arak: Félhaiáb«. I

Defh FeraiCMitca 2. (F6-

mm. 125, egy hasábon 350,

Itó WMBM1 sMObea.) Tato-

máslél hasábon 375 K.SiíwgkOzt 25 százalékkal drágább.
Apróhirdetés 10 szóig 2500
kor. Szflvegkózti közlemények toronként 1800 korona.
Családi értesítés 15000 ker.

Ha 13-38.A.S»>«Kl" me«jel«« k MHO Mvttattyel minden
í.fs, E « y « szám ára 800 hón a i . EKHketési Arak: Egy
M m m i "eJyti™ 10000, BudajMiten í » vHíken 12000 koi.

V. évfolyam.
A pánik.
Valahányszor szaporodnak a megnyugtató
nyilatkozatok, biztosra lehet venni, hogy baj következik. A mult héten nagyon sokat és nagyon
sokszor nyugtatták meg a közvéleményt, hogy
aggodalomra nincsen ok, mert a korona szilárdan áll, a Devizaközpont az igényléseket ki
tudja elégíteni, a hét végére tehát bekövetkezett
a koronának uj átértékelése.
Nem a jegyzésekben ugyan, mert a Devizaközpont jegyzése
olyan, mint az elromlott barométer: szép időt
mulat, mikor az eső már szakad. Átértékelte
azonban a koronát a gyakorlati élet, hirtelen
hossz támadt az értékpapír-piacon, felszökött a
külföldi valuták ára és volt pillanat, mikor
egyes értékpapirokon keresztül arbilrálva a lerongyolt, lesajnált osztrák korona magasabb
szinvonalat mutatott a magyar koronánál.
A deviza- és értékpapírpiacnak ezen jelenségeire hullámgyürük tovaterjedésének módján
reagált az egész gazdasági élet. A közönség köréből, akinek pénze volt, megrohanta a nyílt
árusítási üzleteket, hogy koronáját áruba fektesse. A kereskedő, akinek számlája idegen valutára szólt, amely a záradékot tartalmazta, hogy
a fizetés a teljesítés napjának arbilrált árfolyamán teljesítendő, nem tudott kalkulálni. Beállt
az a helyzet, hogy éppen ugy követhetett volna
el árdrágítást, mint ahogy tönkre is mehetett
volna. Pénteken a gyárak nagyrésze beszüntette
a további eladást és táviratilag arról értesítette
ügyfeleit, hogy tetemes áremelkedések várhatók.
Teljes bizonytalanság állott elő, amely kiterjedt
a gazdasági élet egész területére. Mára némi
mcgsyugváa következett ugyan b«í, de távolról
ssm lehetne m é g azt állítani, hogy a mostani
ingadozási periódus véget ért volna már.

,

Lapunk részletes tudósítást közöl azokról a
lépésekről, amelyeket a kereskedelmi és iparkamara az árvizsgáló bizottság elnökével együtt
foganatosított a helyi piac megnyugtatása és a
kereskedelem biztonságának megvédése érdekében. Lényege a létrejött megállapodásnak az,
hogy senki olcsóbban az árut eladni nem tartozik, mint amennyiért újból beszerezni lehet és
bogy bizonytalan időkben, mikor a holnapi árat
sem tudja előrelátni, nem tartozik olyan mértékben eladni, hogy egész raktára összezsugorodjék. A kereskedőnek az a hivatása, hogy
eladjon, az kétségtelen, de viszont nem eshetik
az áruelrejtés és árufelhalmozás vádja alá, ha
védi a raktárát és korlátozza az eladásait. Ezt
a jogot a német joggyakorlat már hónapokkal
ezelőtt elismerte; nekünk is rá kell térnünk
erre az útra, ha nem akarjuk egész kereskedelműnket és iparunkat fokozatosan elsenyveszteni.
Hz a helyi
jellegű része a háromnapos
pániknak. Van azonban a pániknak egy
általános
része is, melyet kérdés formájában maga a miniszterelnök vetett fel szombaton, akként megformulázva, hogy miért hisz
a közönség jobban a felelőtlen rémhirterjesztőknek, mint a hivatalos helyről jövő megnyugtató
nyi'^ozatoknak. Mi, akik a koronaromlás legsötétebb napjaiban is a nyugodtságot és higgadtságot hirdettük a legnagyobb8 sajnála fal
látjuk, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerülhetett. De ha már felmerült, megadjuk rá a feleletet, illetve magyaráza ot. A felelet pedig az,
hogy a közönség nagyon rossz iskolán ment
keresztül a megnyugtató nyilatkoztokat illetőleg.
Hallott pénzügyminiszteri nyilatkozatot, hogy a
koronát tizen, hármon, egy hetvenen stabilizálják és a korona rácáfolt a pénzügyminiszterre.
A* ipar és kereskedelem nem egyszer kapott
'géretet, hogy a Devizaközpont ki fogja elégiter
» legális szükségletét, tényleg azonban a
szükségletnek egy tizedrészét sem kapta meg.
félhivatalos kommünikét olvastunk többizben
jík h o 8y a trafik ára változatlan marad és a
»Pvetke7ő hélen jött a dohányáruk áremelése.
081
egy esztendeje ugyanez történi az állam-

41-ik szám.
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vasutak lineáris tarifaemelésénél. Ilyen példákat
sorolhatnánk fel még szép számmal, de ennyi
is elég. E példákban benne van a válasz a
miniszlereliíCk kérdésére. Ott, ahol a hivatalos
és félhivatalos helyektől jOvö kijelentések enynyire súlytalanok, nem lehet csodálni, bármenynyire káros is, ba jőlértesflllség mt szkjában
tetszelgő iparlovagok, zugbankárok, álhirlapirók
és egyéb senkik föiös nyugtalanságot és izgatottságot tudnak támasztani.
Tudjuk, hogy sokszor a minisztereket nem
lehet felelőssé tenni, ha kijelentéseik nem válnak valóra. Elvégre a korona értékelése nem

csupán tőlük függ és ha a korona akaratuk
ellenére esett, az állami vállalatoknál és üzemeknél is le kell vonni ennek konzekvenciái!.
De ha ez igy van, akkor impetuozus és kategorikus kijelentések helyett, kétszer is mérlegre
kellene tenni a felelős helyekről jövő nyilatkozatokat. Vannak esetek, mikor a hallgatás többet mond, mint a felesleges beszéd. Ha pedig
csalódás van a kijelentések nyomán, más jelentősége ván, ha a miniszter szavára cáfol rá az
élet, mintha valamelyik felelőtlen rémhirterjesztő
talált füllenteni. Tanulságot szolgáltatnak erre a
mostani pánik tapasztalktsi.

A pénzügyminiszter terve a koronaromlás
megszüntetésére.
(A Szeged budapesti tudósítójától.)

A kormány folytatják és a korona áresésének meggátlása

céljából javaslatot (esznek a pénzügyminiszternek.
Vasárnap délben ujabb tanácskozás kezdődött a bankvezérek kötött, amely alkalommal
a rendszabályokról tárgyaltak. A konferencián
végleges határozat még nem alakult ki és az a
döntés történt, hogy a bankigazgatók hétfőn
újból összeülnek. Hétfőn délelőtt tovább folytatták a tanácskozásokat a Kereskedelmi Bank
székházában. A vasárapi tárgyaláson az a felfogás alakult ki, hogy gyors és energikus intézkedésekkel meg lehet gátolni a további
gyöngülést, söt a korona árfolyamát magasabbra is fel lehet tenni. A bankvezérek túlkoncepciója a mesterséges pénzszűke létesítése. nyomó része 0.015 zürichi árfolyamon tartja
A javaslatii többek között a következőket is alkalmasnak a korona stabilizálását Mindenek

sürgős intézkedéseket akar tenni, hogy a hirtelen bekövetkezett koronaromlás további folyamát megelőzze s hogy véget vessen a pániknak, amely részint következménye, de részint
előidézője is a koronarom lásnsk.
A mai rendkívüli minisztertanács letárgyalta
szokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány
a pénzügyi helyzet megjavítása érdekében foganatosítani kíván. A pénzügyminiszter a holnapi
ülésen napirend előtt fog a tervbe vett intézkedésekről jelentést lenni. Ugyanakkor fogja
javaslatait a nemzetgyűlés elé terjeszteni.
Kállay Tibor pénzügyminiszter tervezetének

rjfguiban foglalják; L Valorizált

jegyintézeti

hitelek nyújtása. 2. A zugforgalom
megszüntetése. 3. A valutaigények
100
százalékos
kelégitése.
Erre vonatkozóan m á r meg is történt a
döntés.

A mesterséges pénzszűke létesítése nem talál
általános megelégedésre, mert különösen az
értéktőzsde közönsége fél attól, hogy a részvénypapirpiícon is fogják ennek a hatását
érezni. Ennek alapján már a budapesti tűzsdén
arról beszéltek, hogy meg fogják
szorítani a

hiteleket. Ezt a hírt azonban később megcáfolták és Kállay Tibor pénzügyminiszter
kijelentette, hogy semmiféle erélyesebb
beavatkozást
nem akar.
Nagyon sok szó esett a

hibázott pénzügyi

Devizaközpont

politikájáról.

el-

Általában az

emberek minden bizalma megingott a Devizaközpontban és az a vélemény, hogy a csekély
devizaösszegek kiutalása folytán bűnös
spekulációk történtek, holott megfelelő devizakészletek
gyűjtésére kellett volna gondolni. Részben ez
a hibás politika volt az okozója az előfordult
koronapániknak, mert a Deviza központot kászületlenül találta a helyzet és igy természetszerűleg következett be a mostani á lapot.
Felmerült az a vélemény is, hogy meg kellene szüntetni a Devizaközponfot és hatáskörét
csupán arra kellene szorítani, hogy
ellenőrize

a devizavásárlási

engedélyeket.

Az esti rendkívüli minisztertanácsról Kállay
Tibor a pénzügyminisztériumba sietett, ahol
már váriák az összes osztályvezetők. Ez az
értekezlet éjfél után ért véget. Munkatársunk
felkereste a pénzügyminisztert, aki azonban
kijelentette, hogy nem kiván nyilatkozni, holnap
úgyis felszólal a parlamentben és ennek elébe
Vá

ÍSlaTTervezetét napirend előtt fogja benyujtani a nemzetgyűlésen, amit a kormány feltétlenül el akar fogadlalni. Az ellenzék részéről
jövő esetleges interpellációk csak a szerdai
gyűlésen fognak tárgyaltaim.
A bankvezérek javaslatai.

A pénzügyminiszter szombaton magához hivatta a búdé pesti nagybankok vezetőit. A tárg y a l á s i az a megállapodás történt, hogy a
negybankok a tárgyalásokat egymás között

előtt szükségesnek tartják a belső kölcsön felvételét, aminek a mértéke attól függ, hogy milyen árfolyamon sikerül a koronát
megállítani.

A belföldi kölcsön kötvényei valorizált
kötvények legyenek. A kötvényeket az állami Jegyintézet Iombardirozza, azonban a címletekre
valorizált lombardhiteleket folyósítson. Általá-

ban a Jegyintézet

térjen át a valorizált

hite-

lekre. A bankvezérek szerint e redszabály után
feltehető, hogy az egész pénzügyi élet rövid
időn belül áttér a valorizációs alapra és igy
meg fog szűnni a spekulációnak a koronarontáshoz fűződő érdeke.
Javasolják, hogy a pénzügyminiszter engedje
meg a belföldön a valuták srabad eladását és

a Devizaközpont feladata csupán a koronakiajánlás ellenőrzésére, az értékpapír-export enigényjogo| gedélyezésére és a devizavásárlási
sultság megállapítására
terjedjen ki. Megszüntetendőnek tartja a bankértekezlet az árvizsgáló
bizottságot.
Weisz Fülöp közölte a konferenciával, hogy
Londonból levelet kapott, amely szerint az
ottani bankkörök értesülése szerint a magyar

kölcsön dolga kedvezően
tekinthető.

teljesen

elintézettnek

A nagybankok más téren is támogatására
sietnek a pénzügyminiszternek, mert szombaton

ötmillió svájci frankot bocsátottak rengelkezésére,
amely már a Devizaközpontnál
van.

A drágaság kérdését napirenden
akarják tartani a szociáldemokraták.
A szociáldemokrata párt függetlenül a többi
pártoktól a drágaság és a gazdasági krízis
érdekében akciót szándékozik indítani. Idevonatkozóig Farkas István nemzetgyűlési képviselő a következőkel mondotta: A drágaságot
a holnapi ülésen okvetlenül napirendre akarjuk
hozni, a kérdést napirenden akarjuk tartani
mindaddig, amig a kormány hajlandóságot nem
mutat arra, hogy megtegye a szükséges lépéseket.
A Devlzakőzpont kölcőnei.
Mivel a külföldi kölcsön folyósítására csak
néhány hónap múlva kerülhet sor, a kormány
— mint ismeretes — tárgyalásokat kezdett a
malomkoncentrációval és a cuko.keitellel egy

SZEGED
nagyobb fontsterling-kölcsön folyósítása ügyében. Mikor ezek a tárgyalások kedvező stádiumba
jutottak, a Devizaközpont nem várta be a végső

eredményeket, idő előtt nyilvánosságra hozta a
külföldi és belföldi korona egyszinvonalra hozatalának a tervit is igy megkezdődölt a korona
drjegyzisinek gyorsütemű leszállítása. A malom*
koncentrációval folytatott tárgyalásokat azonban
különböző bonyodalmak elnyújtották, a kormány
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a várt időre nem kapta meg a kölcsönt é i igy
nem tudta megakadályozni a bekövetkezett
felfordulást. Végre most létrejött a kormány és
a malomkoncentráció között a végleges megállapodás, azt a vasárnap tartott tanácskozáson

már alá is írták. Igy a kormány rövid időn
belül megkapja a 750.000 fontsterlinges kölcsönt
a malomkonczntrációtól,
valamint a 300.000
fontsterlinges kölcsönt a cukorkarteltől.
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Nagy Vince 589 szótöbbséggel győzött Debrecenben.
Debrecenből jelentik, hogy vasárnap délben
egy órakor hirdette ki a debreceni városháza
egyik emeleti ablakából dr. Kölctey Sándor
választási elnök a Debrecen III. kerületében
megejtett pótválasztás eredményét. Eszerint a

kerület mandátumát Nagy Vince Kossuth-párti
jelölt nyerte el 589 szótöbbsiggel Haendel Vilmos fajvédővel szemben. Vasárnap reggel még

folytatták a körzetek szavazatainak összeszámolását. Már kora reggel nsgy tömeg gyűlt össze
a városháza előtt és várta az eredmény megállapítását. A tömegben sok tányérsapkás fiatalember i i volt, aki kijelentette, hogy amennyiben Nagy Vincének 200 nál több szavazata
lesz, mint Hiendelnek, estére pogromot rendeznek a városban. E híresztelésekre a rendőrség a városházát nagyizámu rendörcsipattal
erősítette meg. Az összes leadott érvényes sza-

vazatok száma 7077 és ebből Nagy
3833, Haendel Vilm»sra pedig 3244

Vincére
szavazat

esett. Érvénytelenítettek összesen 152 szavaza<
tot, amelyek kOzCII mintegy 100 Arás szavazólap volt, mig több szavazólapon különféle megjegyzések voltak. Az egyikre ezt írták: Kommunistára nem szavazok, éljen Márffyl M i s
szavazólapon ez állt: Éljen Nagv Vince, le a
fajvédőkkel 1 Az alap/átasztásnál 2275 ér/ényes
szavazatot adtak le.
A választási eredményt többezer főnyi közönség
előtt délben 1 órakor hirdette ki Kölcsey Sándor
tb. főügyész. Este a Török-féle vendéglőben a
Nagy Vince támogatására Debrecenben időző
Kossuth-párti és szociáldemokrata képviselők
és a választópolgársSg társas ünnepi vacsorán
ünnepelte Nagy V ncét.

Árdrágításért feljelentették a szövetárus cigányokat.
(A Szeged tudósítójától.)

A Szeged

nem

egyszer tette már szóvá az úgynevezett kirakadó
vásárok alkalmával, hogy Szegeden — ahol a
kereskedelem és az ipar szépen kifejlődött —
nincsen semmi létjogosultsága az ilyen vásároknak, mert ezek nem hogy használnának a város
társadalmának, hanem lényegesen megkárosítják
a közönségnek minden rétegét. Megkárosulnak
a vevők, akik szükségleteiket a szegedi iparosoknál és kereskedőknél Jóval olcsóbb áron
szerezhetik be amellett, hogy a minőségben is
nagy a differencia, mert a vásári áru az mindig
vásári áru marad. Es megkárosodnak a kereskedők és iparosok is, akik szorgalmas és nem
lankadó munkával megteremtették jóhirüket és
vevőkörüket. Nem létjogosult az ilyen vásár
Szegeden, amit mi sem bizonyít jobban, hogy
a vasárnapi vásárnak olyan kis látogatottsága
volt, amely eddig még példa nélkül áll. Csak
eladók, bazárosok jöttek a vidékről és ezek *
között is nagy helyet foglaltak el a cigányszövet
I
árusok,
akik a Tisza Lajos-köru'on szinte el- I

képzelhetetlen
szövetekért.

árakat

kértek

a

legsilányabb

A cigányok egyébként nem irják rá szöveteikre
az árakat s ennek révén szemérmetlen alkudozások folynak le sátraikban.
Egy lópokrócot,
melyért 500.000 koronát kértek, 170.000
koronáért,
egy darab szövetet, melyet 600.000
koronára tartottak, 250.000
korondért
adtak.
Ottovay
Károly, a Kereskedők Szövetsége
elnöke, miután meggyőződött róla, hogy a
méterenkint 200 000 koronára tartott- s 83 000
koronáért eladott szövet a helybeli
cégeknél
45.000 koronáért megkapható,
meggátlandó a
jóhiszemű közönség ilyen módon való becsapása,

az uzsoratörvény ellen vélő cigányok ellen az
árak ki nem irdsas a napidrak
4—5-szörösinek
tulkővetelése miatt a rendőrségen feljelentést tett.

Ideje volna, hogy a rendőrség ezen tisztességtelen kúfirnépet a városból kitiltaná, mivel
több környékbeli vásáron, igy például a békáscsabain sem jelenhetnek meg az árdrágító
cigányok.

A kiskunhalasi atrocitás.
(A Szeged budapesti tudósítójától.)

A buda-

pesti katonai törvényszék Győrffy
László őrnagy-hadbiró vezetésével és Wachsmann
alezredes elnöklésével hétfőn délelőtt 11 órakor
kezdte tárgyalni Tassi Gergely gazdálkodó bűnügyét, akit a csendőrfelügyelőség ügyészsége
gyilkosság bűntettével, többrendbeli rablás bűntettével, nyilvános eröszakoskodis és szökés
bűntettével vádolt. A csendőrfelügyelőség vádirata szerint a kiskunhalasi ébredő magyarok
egyesülete 1920 május 13-án propagandagyűlést tartott. A gyűlés után Tassi Gergely
társaival letartóztatta
Schwarcz
Sándor kiskunhalasi biztosítási ügynököt és a kiskunhalasi
csendőrállomáspirancsnokságra vitette.
Minden
irtikit
elszedte, majd amikor délulán értesült
arról, hogy a csendőrség szabadlábra helyezte
Schwarczot, az esti órákban Tassi megjelent
nála társaival i Schwarczot elvitték a község
szélén levő tóhoz és ott Tassi a
legkegyetlenebb

módon súlyosan bántalmazta, majd három revolverlövésse* agyonlőtte.
Még azon este betört társaival Hofmelszter
Mór kiskunhalasi magánzó
lakásába, ott Hofmeiszterre revolvert szögezve, minden

is pénzét

elrabolta.

Tassinak

Farkas

a bűncselekmények

ikszerit

elkövetésében

Antal csendőrszakaszvezető,

Szenes

Ernő, Makay
Antal és Gajdos
Ottó önkéntesek
voltak a tárfii. Farkast nem lehet felelősségre
vonni, mert 1920 novemberében
öngyilkosságot
követett el. Az önkéntes* felett a szegedi ka•
tonai
körletparincsnokság bírósága fog a közeljövőben ítélkezni.
'

Tassi a ka'onai törvényszék előtt kijelentette,

hogy nem érzi magát bűnösnek, mert őt Kecskemétről küldték ki a kiskunhalasi ébredők

megszervezésére. Tagadja, hogy részt vett volna
Schwarcz Sándor kirablásában és meggyilkolá-

sában. Hiába figyelmezteti az elnök, hogy két
esztendő óta sohasem jutott eszébe ez a merőben uj mese, álhatatosan azt sürgeti, hogy
.Farkas és mások csináltak mindent."
A törvényszék ezután megkezdte a tanúkihallgatásokat.
Az első tanú Schwarcz
Róza, a meggyilkolt
Schwarcz Sándor nővére. Schwarcz Róza kihallgatásában részletesen elmondta, hogyan
akarták ágyban fekvő bátyját kirángatni. Hiába
mondta, hogy olyan gyenge, hogy még a lábára sem tud állni. Az elnök kérdésére kijelenti, hogy határozottan felismeri
Tassit, akt ő

rá és nővérére is revolvert rántott.

Bátyjai el-

hurcolása után Tassiék még visszatértek. Ekkor
ők egy kamrába m e n e k ü l t e k . Elmond a még,
hogy Tassiék bátyjának az utolsó fillérét is
elvitték.
A védő ellenzi a tanú meghiteltetését. Az
ügyész indítványára azonban Schwarc< Rózát
vallomására megesketik.
Urgdcs Károly jelentéktelen vallomása után
Csepreghy
Gyula v a l l o m á s á r a került a sor.
Csepreghy elmondta, hogy együtt volt velük a
korcsmában. Egyidőre eltávoztak onnan s mikor
visszajöttek, Tassi azt mondta, hogy ne kérdezzétek, hol voltunk, elégedjetek meg azzal,
hogy egy zsidóval kevesebb van.
A mai napon több tanú nem Iívén, a tárgyalást holnap regei 9 órára halasztották.

Egyetlen fegyvert sem szolgáltattak be a rendőrségre.
(A Szeged tudósítójától.) Részletesen beszámolt
vasárnap a Szeged arról a rendeletről, amelyet
szombaíon adott ki dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsos, az államrendőrség szegedi kapitányságának vezetője és amelyben arra hivja föl
Szeged egész lakosságát, hogy azonnal szolgáltassa be a rendőrségre azokat a fegyvereket,
löszereket és robbanóanyagokat, amelyek illetéktelenül bárkinek birtokában vannak.
A fegyverek, löszerek beszolgáltatási határideje február 25-ig tart, ameddig ugyanis a
rendőrség közigazgatási osztályánál (városi
bérház, I. emelet) minden következmény nélkül
lehet beszolgáltatni a fegyvereket. Hétfő
dél-

utánig egyetlen fegyvert is a legkisebb mennyisigü lőszert, vagy robbantószert sem szolgáltattak be a rendőrségre. A rendőrségnek ezzel

szemben tudomása van arról, hogy egyes helyeken — minden bűnözési szándék nélkül —
vannak még a háborúból visszamaradt fegyverek és lőszerek és ezért ezeket az embereket

mégegyszer nyomatékosan felhívja a rendőrség,
hogy február 25-éig adják be tulajdonukban
lévő fegyvereiket,
mert a határidő eltelte után
a fegyverrejtegetés súlyos következményeket fog
maga után vonni.

A Szeged munkatársa illetékes helyről ugy
értesül, bogy amennyiben a mostani f;lhivás
eredménytelen marad, a rendőrség
rajtaütés

szerint razziákat fog tartani a város különböző
pontjain is a detektívek minden helyiséget dt
fognak kutatni, hogy végre illetéktelen kezekben sehol se legyenek veszedelmet hozható lőszerek és fegyverek. Természetesen a fegyver-

rejtegetök a legszigorúbb büntetésben részesülnek. A szegedi rendőrségnek határozott célja,
hogy rejtett fegyverek tartását teljesen megszüntesse.

Az uj postai díjszabások.
Budapest,

február

18. A

kereskedelemügyi

miniszter rendeletet adott ki, mellyel
módosítja a posta-, távíró- és távbeszélő díjszabást

A rendelet február hó 21-én lép életbe. A távbeszélő előfizetési díjszabás azonban csak március
hó 1-től kezdve érvényesül.
Az uj díjszabás szerint a levél bérmentesítési
dija belföldön, a helyi forgalomban 20 gramig 600
korona, távolsági forgalomban 1000 korona, minden további 20 gramért 500 korona.
Ausztriába, Csehszlovákiába, Lengyelországba,
Németországba, Olaszországba és gyarmataiba,
valamint Romániába 20 gramig 1800 korona,
egyéb külföldre 2500 korona. A levelezőlap bérmentesítési dija a helyi forgalomban 400, belföldi
távolsági forgalomban 600, külföldre 1100, illetve
1500 korona.
Az express dija a belföldi forgalomban 2500,
külföldi forgalomban 5000 korona.
Ajánlási díj belföldön helyi forgalomban 600,
belföldi távolsági forgalomban 1000, külföldre 2500
korona.
Postautalvány dija belföldi forgalomban 100.000
K-ig 1000, 250.000 K-ig 2000, 500.000 K-ig 4000
korona, ezenfelül minden 500.Q00 korona, majd
ennek töredéke után még 2000 korona. Külföldi
forgalomban 250.000 K-ig 2500, 500.000 K-ig 5000
korona.
Az uj táviró díjszabás
szerint belföldi forgalomban egy szó dija 300, sürgős táviratoknál 900
korona. A helyi és szomszédos forgalomban ugyanennyi a dija. Ausztriába, Csehországba, Jugoszláviába és Romániába szóló táviratok szódija
800 korona, Németországba
és Lengyelországba
egy szó dija 1000 korona, az Európán kivüli forgalomban a szorzószám 9000 korona.
A távbeszélő díjszabásokra
vonatkozó rendelkezések szerint vidéken a rendes főállomás dija
45.000 korona. Az interurbán beszélgetés dija
Budapest környék 15 km.-ig 2500, 25 km. távolságra 6000, 100 km. távolságra 8000, 200 km.
távolságra 10.000, ezenfelüli távolságra 11.000
korona.

Az angol dokkmunkások sztrájkja.
London,
február 18. Egész Angliában megkezdődött a kikötömunkások sztrájkja, csak
Londonban nem általános a munkaszünet.
Ramsay Macdonald miniszter kijelentette,
hogy mihelyt a siker némi reményével kecsegtet a békéltetés, személyesen fogja az egyezkedő tárgyalásokat megindítani.
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Megegyezés Bajorország és a birodalom között.
Berlin,
február 18. A birodalom és Bajorország közt felmerüit konfliktust elsimították.
A birodalmi véderőtörvény végrehsjlása tekinittében megegyezés jött lé re. A jövőben a
l)3jor Ci&pafoknak az ország területén kivül
v*!ó igénybevétel esetén a lehelőség szerint
eiőzelesen meghallgatják a bajor kormányt s a
ii/viiifuua.iimmi\,iiiíii"
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bajor érdekeket a lehető legmesszebbmenő mértékben szem elölt tartják.
Kahr lemond (?)
Münchenben híre jár, hogy Kahr
főá'lambiztos a mai napon bejelenti lemondását. Vele
együttZ-oseov tábornok és Seyfert ezredes, Bajorország rendőrparancsnoka is távoznak hivatalukból.

Fiume elvesztése a szkupstinában.
Belgrád,
feb/uír 18. A szkupstina hétfői ülésének napirendjén szerepelt a fiumei szerződés
ratifikácíój Nincsics külügyminiszter indokolta
a javaslatot.
— Az SHS királyságot — úgymond — szá- I
mos ellenség veszi körül, de ezek Itália lámo- [
gatása nélkül nem sokat jelenthetnek. Sokáig 1
dolgozott sz SHS kormány azon, hogy Fiutne
önállóságát fentarthassuk, de a sok kísérlet

nem járt eredménnyel és Fiume az olaszok kezén maradt. Egyébiránt, úgymond, a fiumei
paktum nélkül gondolni sem lehet a barátsági
szerződésre, amelyre pedig mindkét államnak
egyformán szüksége van.
Az expozét gyakran szakították félbe a kormánypárt tagjai és az ellenzék részéről elhangzott közbeszólások. Szavazásra csak kedden
kerül a sor.

megrohanták a szegedi üzleteket.
Két értekezlet a kereskedelmi és iparkamarában a koronapánik miatt.
Fontos elvi határozat. — A kereskedők korlátozhatják a i eladást.
(A Szeged tudósitójától.) A magyar koron 3 ár- keztében a kalkulációnak minden bázisa elvefolyamának megdöbbentő arányokban bekövetkezett hjnyatlása veszedelmes pánikot keltett
sz egész országban. Sohasem tapasztal! vásárlási láz fogla el mindazokat, akik készpénzzel
rendelkeztek, mert akár okkal, akár ok nélkül
mindenki attól tart, hogy a korona legujibb
leromlást folyamata egyelőre nem áll meg és
igy mindenki áruban akarja konzerválni pénzének csökkenő értékét.
Az országos pánik Szegeden is felülöite a

fejét. Néhány nap óta valósággal megostromolják a szegedi üzleteket, különösen a sok

pénzű tanyaiak között dühöng az egyre fokozódó vásárlási láz. Az ostrom szombaton, az
országos vásár első nspján vo't a leghevesebb,
de vasárnap, sőt hétfőn is tartott változatlan
erővel. Különösen a textiláru-üzletekben volt
olyan nagy forgalom, amelyekhez hasonlóra
£ £ ®
emlékeinek a legidősebb kerested 3k
korona értiut?'
^da,
aki
husz-harmincmillió
korona értékű
ruhaneműt
vásárolt
össze egy

üzletben. A kereskedők—

tekintettel az uzsora-

törvény 8Zl'goru rendelkezésére — eleinte kielégítették a vásárlók igényeit, de amikor láiták,
hogy a vásárlási láz veszedelmesen fokozódik,
árukészleteik megmentése érdekében beszüntették, vagy a lehelőség s '.érint redukálták az el-

adást. A Klauzál-téri Wagner cég üzletét szombaton délután

bezárták,

mert csak igy szerel-

hették le a folyton erősbödő

délután Wagner példáját

ostromot.

Hétfőn

követte a Kék-csillag

is, amelynek helyiségeit ztufolásig megtörölték
a vásárlók. A Donát napi országos vásár még
inkább hozzájárult a helyzet elmérgesiíéséhez.
A kereskedők körében szintén pánikot keltett
a teljes bizonytalanság. Ssnki sem tudta, hogy
mihez tartsa magát. Az uzsoratörvény
ugyanis

határozottan kimondja, hogy az a kereskedő,
aki beszünteti vagy korlátozza az eladást, áruhalmozást követ el és büntetendő. Ezzel szemben a helyzet ugy alakult, hogy a vásárlók
igényeinek korlátlan kielégilése — éppen a
holnap bizonytalansága miatt — anyagi rom-

lással fenyegeti a kereskeáőket, akik reális
számokkal, éppen a teljes bizonytalanság miatt
nem kalkulálhatnak.
A

veszélyes helyzet tisztázása érdekében dr.
kezdeményezésére hétfőn délután érlekezlet volt a kamarában. Az értekezleten megjelelt Balogh
Káro'y
tanácsnok, az Árvizsgáló Bizottság elnöke, a
kereskedelmi és iparkamara részéről
Ottovay
Károly elnök és dr. Tonelli
Síndor főtitkár, n

Tonelli Sándor kamarai főtilkár

Szegedi Kereskedők Szövetsége részéről Vértes

Miksa ügyvezető elnölr, Szigeti Ernő szakosz,á
'yi titkár és Wagner
Fe.enc,
. A kérdés tüzetes meglárgyalása után az érte"e2lelről a következő jegyzőkölyvet vették f e l :
Tárgy: A szegedi kereskedők által előterjesztett azon panasz, hogy a korona hanyatlása
'°'ytán előállott pánikszerű jelenségek követ-

szett és minthogy ők magukat esetleges feljelentéseknek kitenni néni akarják, tisztázni kívánják azt a kérdést, hogy eladások
esetén az
árakat miként kalkulálják és joguk van-e raktári készletük megvéaelmezése
céljából ilyen
esetekben az eladásokat
megszorítani.
Az érdekelt hivatalok és a szegedi kereskedők képviselői beható tárgyalás után a következőkben állapodnak meg:
1. A detailkereskedők külföldi eredetű és külföldi valutában számlázott magyar eredetű áruik
eladási árait mindig a 'napi piaci áron, azaz
az illető külföldi valuták beszerzési
lehetőségéhez kalkulálhatják.
Ennek megfelelően joguk
van a külföldi fizetési eszközök beszerzési lehetőségéhez képest az árakat emelni, illetve
kötelesek olcsóbb beszerzési lehetőségek esetén
az árakat megfelelően alacsonyabban kiszámítani.
2. Olyan pánikszerű jelenségek alkalmával,
mikor a gyárosok és a nagykereskedők az eladásokat beszüntetik és mikor az áralakulást
órákra sem lehet előre megállapítani, a kereskedőknek jogukban áll, hogy áruik
eladását
anélkül,
hogy magukat az árufelhalmozás
és
áruelrejtés vádjának kitennék, az egyes vevőkkel
szemben a legszükségesebbnek mutatkozó minimumra
korlátozni.

A jegyzőkönyvet az értekezlet minden tagja
aláírásával hitdesitetle Kimondja az értekezlet,
hogy a jegyzőkönyv másolatát tudomásul vétel
végeit megküldi az Országos Központi Árvizsgáló Bizottságnak, a rendőrhatóságnak
és az
uzsorabiróságnak.
A Szegedi Kereskedők Szövetségé lek elnöki
tanácsa hé főn délután hat órakor ugyancsak
ebben az ügyben ülést tartóit a kamara tanácstermében Ottovay
Károly elnöile'őíel.
Vértes
Miksa ügyvezető elnök felolvasta a délutáni
értekezlet jegyzőkönyvét.
B .'jelentette, hogy
délután telefonoi érintkezésbe lépett
Balkányi
Kálmánnal, az OMKE titkárával és tőle értesült,
hogy az OMKE ntgy elnöki tanácsa délután
hat órakor ülést tart ebben az ügyben. Kérni
fogja az OKÁB-ot, hogy ne a korona
zürichi

kurzusa alapján kalkulálja az árakat, hanem
aranyértékben, vagy a valuták tényleges árfolyama
alapján, mert ellenkező esetben a kereskedők
kénytelenek lesznek bezárni üzleteikel.

Vértes Miksa ezután arra kérte a szegedi
kereskedőket, bogy ne használják ki pillanatnyi
látszólagos előnyökért azt a helyzetet, amit az
árvizsgáló bizottság elnökéiek jóindulata belátása
biztosit számukra, hanem igyekezzenek
minden

legitim szükségletet legalább minimális

mérték-

ben kielégíteni,
akár az utánpótlási árak, akár
a külföldi va'uták tényleges beszerzési lehetősége
alapján kiszámított árak ellenében. Bejelenti az
e'nöki tanácsnak, hogy a szegedi kereskedők
nevében köszönetét fejezte ki Balogh Károlynak,
amiért belátva és méltányolva azt a nehéz
helyzetet, amelybe a bizonytalanság sodorta a
kereskedőket, nem az elvont elméletek alapján

bírálta meg a kérdést, banem a gyakorlati
szempontok figyelembevételével.
Dr. Tonelli Sándor elmondotta ezután, hogy
az értekezletnek Balogh Károllyal történt megállapodása szerint a fontos jegyzökönyvet két
eredeti példányban készítették el, az egyik az
Árvizsgáló Bizottság irattárába kerül, a másik
a kamaráé. Igy abban az esetben, ha eladás
korlátozása miatt feljelentenek egy-egy keres-

kedőt, az hivalkozhaiik a jegyzőkönyvre, amely
igazolja eljárását. A német joggyakorlat —

mondotta Tonelli — már régebben elismerte a
kereskedőnek azt a jogát, hogy ilyen pánikszerű jelenségek esetén, amikor nem kalkulálhalja ki reális aUpon a holnapi árakat, redukálhatja
az eladást,
mert például 24 ingre
momentán szüksége senkinek sincs és egyáltalában nem indokolt, hogy valaki a kereskedők
rovására mentse meg készpénzét az elértékte-

lenedéstől. Reméli
rövidesen elsimul.

egyébként,

hogy a pánik

A szövetség elnöki tanácsa minden hozzászólás nélkül tudomásul vette a vezetőség és a
kamara intézkedését.

Az osztrák banktisztviselők sztrájkja.
Bécs, február 18. Megkezdődött a banktisztviselők sztrájkja. A sztrájk egyelőre csak négy
nagyobb bmknál — az Angto, Allgemeine
Depositen, Verkeürsbank és Union Banknál —
tőrt ki. Kilátás van azonban arra, hogy a
munka beszüntetése a többi bankokra is kiterjed. A banktisztviselők követelései közé tartozik a 15 százalékos fizetésemelés és a háború
alatt felvett tisztviselők véglegesítése. A bankszövetség felszólította a sztrájkolókat, hogy kedd
reggel vegyék fel a munkát, ellenkező esetben
az összes tisztviselőket kizárják. A kizárás át
fog terjedni az összes többi bankokra, ugy
hogy csak egy pár magánbankban folytaihatják a munkát. A sztrájkolóknak állítólag 80
milliárd korona sztrájkalap á l rendelkezésűkre
s a bankszövetségnek azt fe'elték, hogy a
sz rájkot folytatják.

öngyilkos lett, mert sikkasztott
egy követségi titkár.
Budapest, február 18. A Park-szálló III-ik

emeletén egy ablak
magát

keresztfájára

felakasztotta

Reszetovszkt 42 éves lengyel követségi

titkár. Vizumszerzésre 5,400 000 koronát vett át
egy házmesternétől s a pénzt elsikkasztotta.
Ezért lett öngyilkos.
Telefon:
Pénztár 582,

Belvárosi Mozi

Kedden és szerdán, febr. 19, 20.

Világattrakció!

A lélek úrása
Dráma 6 felvonásban-

LÓth Ila, VálldOry
Gusztáv és Muzsnay Belty.
A főszerepben:

Azonkívül:

Burleszk 3 felvonásban.
Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

Aki házat vagy ingatlant
vásárol,

.T é t ! l e e l ö » keresse fel D Á V I D
, n * ! ,'ngatlanforgalmi irodáját, Kossuth Lajossugarút 9, telefon 10 -42, mert ugy vélelét, mint eladását ezen cégnél minden kívánalmat kielégítően, a legelőnyösebben bonyolíthatja le.
MB
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Sceged, 1924 fsbruár 19.
- Bombát talált két kisleány. Budapestről
jelentik: Hétfőn reggel izgalmas jelenet játszódott le a Kisstáció-uícaí úgynevezett angol
missziós foglalkoztató iskolában. Két kisleány
egy papírba burkolt, összespárgázott csomagot
hozott az iskolába, amelyet aztán valaki felbontott. A csomagban egy nyolc centiméter
hosszú, töltött gránáthüvely volt. Rendőröket
hívtak, akiknek a kisleányok megmutatták, hogy
hol találták a bombát: a Kisstáció utca 8. sz.
háza előtt. A nyomozást megindították, hogy ki
volt a bomba elhelyezője.

Jfif
A Szeged

olvasóihoz.

A pénz értékének rohamos hanyatlása minden
téren az árak tetemes fölemelését tette szükségessé. A fővárosi napilapok árai is száz százalékkal emelkedtek. Mivel a papir
úgyszólván
tegnapról mára kétszeresre drágult s mert egyéb
anyagárak is hasonló drágulást mutatnak, a
vidéki lapok sem térhetnek ki az áremelés elől.
Hétfőn délelőtt a szegedi napilapok kiadói is
megállapodtak a lapok uj áraiban. E szerint
mától kezdve a négyoldalas szegedi újságok
példánya 600, a hatoldalasoké 800 korona. A
Szeged tehát 800 korona. Kérjük
olvasóinkat,
hogy a kényszerű áremelés mellett is, amely
valóban nem jelentékeny, továbbra se vonják
meg lapunktól
támogatásukat.
— A fogadalmi templom épitési alapja javára rendezendő műkedvelői előadás előjegyzett jegyei keddtől kezdve átvehetők a főispáni
hivataliban. A kevésszámú jegyek árusítását ugyancsak kedden kezdi meg a szinházi pénztár.
— Magyar főiskolások Párisban. Párisból
jelentik: A francia főiskolai hallgatók szövetsége meghívására Magyarországról 12 egyetemi
hallgatónő és 8 egyetemi hallgató érkezett
Párisba. Itt tartózkodásuk során megnézik Páris
egyetemeit és nagyabb iskoláit és nevezetesebb
látnivalóit. Majd ellátogatnak az ország nagyobb
ipari vidékeire. A Főiskolások Szövetsége ezea
a héten estélyt ad a rmgyar hallgatók tiszteletére.
— Doktoravatás. Varga Jenőt, a helybeli Itánykezépiskolák református vallástanárát folyó hó 15-én a
Ferenc József-Tudományegyetemen a jogtudományok
doktorává avatták.

í . — Szocialisták ünnepíége Somogyi Béla
í ehjánál. Budapestről jelentik: Vasárnap dél] után a szociáldemokrata párt Somogyi
Béla, a
; Népszava
egykori főszerkesztője, valamint Bacsó
j Béla, a Népszava
volt munkatársa halálának
négy éves évfordulója alkalmával a halottak
sírjánál ünnepséget rendezett. A rendőrség
; nagyobb lovas és gyalogol készültséggel vonult
' ki, azonban beavatkozásra a sor nem került.
; A gyászünnepélyt a Dalárda nyitotta meg, majd
- Befejeződött a nyomozás a korona• utána Peyer Károly nemzetgyűlési képviselő rontók ügyében. Budapestről jelentik: A koi tartolt beszédet: „Négy évvel ezelőtt meggyil- ronarontók ügyében a legszélesebb körben folykolták Somogyit és Bacsót. Négy éve már, hogy tatott nyomozás, mint értesülünk, befejeződött.
a magy r munkásság kijön ehhez a sirhoz. Az ügyészség vádiratot fog kiadni a gyanúsíFigyelmeztetem mindazokat, akiket illet, hogy tottak ellen.
az igazságszolgáltatás munkája még nincs be- Amputálták a csongrádi merénylet
fejezve A megtorlást nemcsak a demokrata
egyik
áldozatát. Budapestről
jelentik: A
munkásság, hanem az égést ország becsülete
Rókus-kórház
egyik
vaságyában
vívódik a
és minden tisztességes ember jogérzete kövehalállal
Farkas
Balázs,
a
csongrádi
cigányteli. A magyar szociáldemokrata munkásság
prímás,
aki
a
csongrádi
halálbál
áldozatai
közé
ezek hősies önfeláldozásán felbátorodva halad
tartozik.
A
merénylet
után
egy
hétig
a
csongrádi
tovább a megkezdett uton elvei megvalósítása
felé." A beszéd elhangzása után a tömeg rend- közkórházban ápolták Farkast, majd mikor
állapota súlyosbodni kezdett, felvitték Budapestre
ben szétoszlott.
és a Rófcus-kórházban helyezték el. Vasárnap
Joachim József párisi rajzainak kiállítása délben Farkas Balázsnak a jobb lábát térden
felül amputálni kellett a beállott vérmérgezés
Iskola-utca 23. Nyitva naponta 9—5-ig.
következtében.
Az operáció sikerült, azonban
— A zsidó nőegylet elnöksége ez uton kéri
a választmány t. tagjait és az idei gyűjtést még mindig bizonytalan, hogy felgyógyul-e.
végző t. hölgyeket, hogy szerdán, e hó 20-án
Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a
a hitközségi székházban, földszint, délután 4 késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a
órakor tartandó gyűlésre minél számosabban kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33)
megjelenni szíveskedjenek.
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt hala*
Brllliáns gyöngy-ékszer Fischer Testvéreknél. déktalanul intézkedhessünk.
— Gyenge volt az állatvásár. A járlatiró
hivatal kimutatása szerint a Donát-napi vásáron
a felhajtott 44 bikából 23 kelt el, a 435 tehénTelefon: 16—33.
Igazgató: Dr. Varsányi Elemér.
ből 135, 65 üszőbői 45, 60 ökörből 8, 55 tinó- [
Kedden, február hó 19-én
ból 2, 185 borjúból 21, 1374 lóból 195, 90
M i a M a y , Emil J a n n l n g s éa Erika
csikóból 10, 1263 seríésből 639, 220 juh és
Olássner a főszerepben:
kecskéből 78. A békebeli forgalomhoz viszonyítva megdöbbentően kicsi ez a forgalom, ami-

Széchenyi Mozi

nek az oka a trianoni békében rejlik.
Pesti
vásárlók nem jelentkeztek a vásáron. Az árak

nagyon magasak vol'ak.
— fiárom helyen tartanak gyűlést a szegedi szocialisták. A szociáldemokrata párt
szegedi csoportja ezen a héten párinap keretében szerdán este három helyen is tart gyűlést.
A gyűlések programján a politikai helyzet és a
drágaság szerepein k el ősorban és ezeket a
kérdéseket a párt szónokai fogják részletesen j
ismer'etni. Felsővároson a Csányi féle vendéglő ,

ben, Rókuson az ökrös- és a Móravárosrészben i
pedig a Sánta-féle vendéglőben tartják meg a t
gyűléseket. A gyülé;ek este pont fél 8 órakor j
kezdődnek.

LACK

CIPÓT

már Í O O ezer koronáért,

ANTILOP C I P Ó T
már 95 ezer koronáért
vásárolhat elsőrendű anyagból

— A rákosszentmthályi tömeggyllfcoaaág. 1
Budapestről jelentik: A Hétfői
Napló
irja:
Tavaly május 28-án Rákosszentmihályon felfedezett tömeggyiikosság ügyében elkészült a
vádiret. Mint ismeretes, Molnár
Tóth József
két elvetemült ember, Kamocsay
Dezső kergskedősegéd és Puskás Albert iözségi élelmezési
tisztviselő, közreműködésével egész családot
irtott ki. A vádiratban szerepelnek még Boócs
István mühel,főnök, valamint a hátom lettes
felesége is. Mindannyiukat gyilkosság bűntettével vádolják. A terjedelmes vádirat 70 tanú beidézését kéri. Vádat emel ezenkívül az ügyészség Szegi Margit Máiia ellen orgazdaság bűn •
tettéért és Bőhm
I ® " magántisztviselő ellen
bűnpártolás vétsége miatt.

Csipeinél^
Szeged, Iskola-utca 18. sz.

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

izőrmejavitást és átalakítást

EP

Telefonszámok:
363. és 345.

Csak 2 előadási
Előadások kezdete: fél 5 és fél 9 órakor.
Szerdán és csütörtökön

MIGNON

opera eredeti

énekkisérettel.

Péntektől J A C K I E C O O G A N legújabb filmje:

A kis v á n d o r m u z s i k u s .
(Apukám!, 7 felvonásban.

Házat, földbirtokot, nyaralót,
gyümölcsöst, szölöbirtokot,
telket, üzletet
(minden szakmából)
elismerten
legelőnyösebben közvetít
mindenkor

GAÁL

SZEGED, Kígyó-utca 7. szám.

— Árubódék a Széchenyi-téren. A hétfői ülésen elhatározta a tanács, hogy a Széchenyi-tér
négy sarkára árubódét építtet vasbetonból és azt
jó pénzért hasznosítja. A tanács minden tagjának
tetszett a terv, csupán Taschler Endre tiltakozott
a tér Ízléstelen elcsufitása ellen.

Petykó Károly divatsziícsüzlete
Kelemen-utca 7.

984

!., II., III. és IvTrésze 22 felvonátBb-S;

Az egész regény mind a 4 rész egyszerre l! I

Darvas L i l l y 29-én a Belvárosi Moziban I

)K-TALPVácxS
rCftUK t t A B « « C K

Páris grófnőié.

országos
ingatlanok
adás-vételi
irodája

42 Telefon 18-04.

A M O D E R M
KAUCSUK IPAR
REMEKE
KADTELLEN KÍVÜL

m

Egyesült Kereskedelmi és írógép R.-T.

Széchenyi-tér 8
szám alatt.

Iróuep legolcsóbb beszerzési forrása. Gyári árak. Ujak és használtak. Javító műhely. Kellékek raktára.

S Z E G E D

Sxaged, 1924 fahrnár 19.
Igazgatóság : 4 - 5 3

Korzó Mozi
Február

A t t r a k c i ó

I

iamerikai
fllmpyóilás
csodája I

Pénztár
1 1 - S s

«
- i.é azinház heti műsora:

19.

A t t r a k c i ó

I !

Kedd először: Négy frakk, komédia. Premierbérlet
B 14. sz.
Szerda: Négy frakk, komédia. Premierbérlet A
14. sz.

Emberek és bestiák

Csütörtök: A három grácia, operett.

(A VADON SZAVA). Dráma a farkasok vadoniban 6 felvonásban. Jack London regénye után.

A főszerepben: STRONGHEAHT, a b e l g a
államrendőrség híres
farkaskutyája.

Péntek: Pásztor Ferike, a Népopera primadonnájának vendégfelléptével Éva, operett. Premierbérlet K
15. sz.
Szombat: Pásztor Farikt vendégtelléptével Éve, operett. Premierbérlet B 15. az.
Vasárnap délután: Tavasz, operett.

Vasárnap este: Pásztor Ferike és Székelyhídi Ferenc,

a m. kir. Operaház művészének vendégfelléptével, fel-

emelt helyárakkal Hoffmann

meséi, opera. Operabérlet

8. SE.

Azonkívül:

Egyidejűleg:

Móricz párbajozik

Közkedvelt Gaumont híradó

Burleszk 2 felvonásban

Legújabb aktualitások 1 felronásban

Hétfő: Pásztor Ferike és Székelyhídi Ferenc vendégfelléptével Hoffmann meséi, opera. Bérletszttaet.

A városi színház mai szinlapia.
Négy frakk.
Vígjáték 3felvonásban. Irta: Lakatos László. Rendező:
Gulyás Menyhért.

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

SZEMÉLYEK:

— Ujabb álmodozások a város épitkezé— fioffmann-cseppek segítségével akart
aeiről. A népjóléti miniszter telefonon történt
egymillió boronát lopni két vásári áras.
meghívására dr. Somogyi Szilveszter polgár- Vasárnap délután a Donát napi vásár alkalmámester és Berzenczey
Domokos műszaki főta- ból Kocsó Sándor 33 éves deszki gazdálkodó
nácsos hétfőn délután Budapestre utazott. A a vásárlások után betért a Széchenyi-téri Battanépjóléti minisztériumban ugyaiis értekezlet féle vendéglőbe. Alig néhány percig időzött
lesz a lakásépítések megkezdése ügyében. A bent az asztalokná', amikor két vásári árus,
polgármester magával vitte azt a terv- és költ- Barcsa János és Rostás Rudolf is megjelent a
ségvetésvázlatot, amelyet még 1921-ben készí- vendéglőben és beszélgetni kezdett Kocsóval.
tett a mérnöki hivatal a Rákóczi-tér és a Tábor- Rövid félóra után a két árus majdnem egyutca sarkán levő üres városi telek beépítésére. millió értékű szövetet adott el Kocsónak, aki a
A tervvázlat szerint egy négyemeletes bér- pénzt át is adta nekik. Barcsa ezután átment
palotáról vaa szó, amelynek földszintjén üzlet- a szomszédos gyógyszertárba, aiiol Hoffmannhelyiségek lennének, az emeleteken pedig közel cseppeket vásárolt. A csöppekböl azzal az
hal van modern lakás. 1921-ben a bérpalota űrüggyel, hogy ízletesebb lesz a bor, olyan
alig buszmillió koronába került volna, ma 30 nagy mennyiséget töltött a deszki gazda pohaés félmilliárdba kerülne, de hogy holnapra mi- rába, hogy az azonnal elaludt. A két árus erre
lyen arányban változnak meg majd a köhségve
magával akarta vinni a már eladott szövetet,
tés tételei, azt senki sem tudja. A polgármes- azonban a jelenlevők ezt észrevették és megter egyébként szeretné remélni, hogy ez a föl- akadályozták a lopást. A rendörök azonnal előelevenített, de azért legújabb építkezési álom, állították a két vásári árust a rendőrségre, ahol
valóra válik, ha a népjóléti miniszter is ugy őrizetbe vették őket és kihallgatásuk után dr.
akarja. A népjóléti miniszter pedig akkor akarja
Véber Árpád rendőrkapitány kedden reggsl átUgy, ha a város rendelkezésére bjcjáfja azt a kísérteti őket az ügyészségre.
potom három-négymilliárdot.
Ssáas Ed Uh és Bihari S á n d o r hangversenye ma
Darvaa Lilly 29-én a Belvárosi Moziban 1

— Eltűnt agy tizennégyéves fiu. Hétfői
délelőtt megjelent a rendőrségen Felföldi
Jánosné Somogyi-telep 427. szám alatti lakos és
bejelentette, hogy János ntvü 14 éves fia még
az eltűnt év csütörtökén eltűnt és azóta sehol
sem látták. Felföldi
János Gyimóthy István asztalos műhelyében volt alkalmazva, mint tanonc
és csütörtök reggel óta — amikor is elküldték
egy munkával — ott sem jelentkezett. Pénz
állítólag nem volt nála és igy bűncselekménytől nem kell tartani. A rendőrség megindította
ebben az ügyben a nyomozást.
— Pályázat- A szegedi zsidó hitközség elöljárósága

közli, hogy a Varga Mihdlyni

és neje által tett kihá-

zasitási alapítvány 1923. évi kamataiért március 27-ig
lehet pályázni. Feltételek megtudhatók a hitközségi
irodában.
Elsórendd fehéruemfiek, kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12. K S

este 8 órakor a Tisza-szállóban.
Export aerléavásár Sxegeden. A kormány Szegeden export sertésvásárt engedélyezett. A kiviteli
sertésvásárok folyó évi március 1-től kezdődőleg heten-

kint kétszer, szerdán és szombaton fognak a Szegedi

Hus- és Vásdrpénztár R.-T. közvágóhíd melletti telepén
megtartatai. Ezen vásárokra számbeli korlátozás nélkül
felhozhatók és onnan külföldre szállíthatók oly darabonkénti 140 kilón felüli sertések, melyek marhalevelei
a 40 napos vészmentességet igazoló záradékkal vannak
ellátva. Bővebb felvilágosítást a Szegedi Hus-és Vásárpénztár R.-T. (Szeged Közvágóhíd, távirati c i m :
„Huspénztár", telefon: 615, 10-13, 14-66) nyújt.

ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.997
— A vasút nem fizet kövezetvámot. A vámfelüffvelő bejelentette a tanácsnak, hogy a vasút
nem akaria megfizetni az épített iparvágánya után
azt a kövezetvámot, amit annak ideién kialkudtak A tanács felhívja a vasúti üzíetvezetőséget
kötelezettségének teljesítésére
Vlsvezetékét Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. TS

Arany, ezüst, brilüáns beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7.

Iby
Irén
Giza
Ernő . .
Ékszerész
Báró
Dr. Bcréayi, ügyvéd
Miklós
Tanár
András
Mári
Segéd

Az eltadás fél 8 órakor

versenye m a este 8 órakor a Tisza-szállóban. Kevés
jegy még kapható Harmóniánál.

Hoór Tetnpis Erzsébet ária- és dalestélye 21-én,
cstttörtöKön.

lIMk bérlati filharmonikus hangversen/ 24-én,
vasárnap délelőtt fél 11 órakor.
Darvas Liiiy szavaló-estje 29 én este fél 9 órakor a
Belvárosi Moziban, jegyek Harmoniáaál,
M M M M M M M M M M N W M M M M M V I ^

A belga-magyar futbalimérkőiés. Brüssel
február 18. A belga „Vörös Ördögök" csapata
1:0 arányban győzött a magyar csapat ellen. A
magyarok kitűnő játéktudást mutattak, de a
előtt határozatlanok voltak. A mérkőzést
25.000 főnyi közönség nézte végig.

ÉRTESÍTÉS.

Az uj női modelkalapok
megérkeztek.
SPÉCZNÉ BRAUN HELÉN
Jókai-utca 10.

Dugonics-tér mellett magánház nagy telekkel,

gazdasági

Gaál

Motoros csénakok

ö Y f t R T H S I

sportcélokra, személyszállításra

Regatták

készítése h a m b u r g i szakmunkásokkal

Vitorlás hajók

fiGHK:

Joliik, Tőkesalyos,

Schwertes

Evezős csónakok
folyami,

tavi, sport- és

ir0da

'

£

Mindazoknak, akik mérhetetlen gyászunkban jóleső részvétükkel fáidalmunkat enyhítették hálás köszönetünket
nyilvánítjuk.

iuracsónakok

Elvállal mindennemű javítási, festési, tatarozási munkálatokat.
Különleges gyártmánya a SZEGED jelzésű 2 személyes m e g l e p ő o l t i ó csónakok.

ndvarral, vl«, villannyal 65 millió.

Köszönetnyilvánítás.

Telelőn 473. sz.

SZEGED

kezdődik.

• Szász Edith és Bihari Sándor együttes hang-

Mandel-kocsigyár csónakosztálya
Béke-utca 10. íz.

Takács E.
Komáromi Rózsi
Lengyel Gizi
Rubinyi Tibor
Herczeg Vilmoa
Polgár Oyu'a
Gulyás Menyhért
Czobor Imre
Klenovits György
Saáry Cyula
Gyimesi Giza
Csordás György

Kaufmann Sándor
208

és családja.

SZÖVET-, POSZTÓ- ÉS BÉLÉSÁRUK
ugy

bel", mint

üzletem megnagyobbítva, átalakítva és dúsan felszerelve,
külföldi szövetek és bélésáruk nagy választékban, a legszolidabb árakon.

SZEOED

DÉEiVIDÉK

TŐZSDE
A Deviza központ árfolyamai. Valuták: Osztr. kor.
0.4580-0.4910. Dinár 4320U -46000, Szokol
94200101200^ Léva 24800-26400, Lei 17200-18400, Lengyel
márka
, Liia 1420-1520, Fr. frank 1435—
1545, Belga fr. 1220—1320, Sv. frank 5650-6050, Angol
font 139800-149800, Dollii 32650-34950, Holland forint
12150-13030, Dán korona 5085 - 5485, Svéd korona
8475 - 9085, Norvég
korona 4295-4645, Napoleon
113000 pénz.
Dttrnlk;
Bécs 0.4580—0.4910, Belgrád 43200-46000,
Pr*ga 94200—101200, Szófia 24800—26400, Bukarest
17200- 18400, Varsó
, Milánó 1420-1530,
Páris Í420—1530, Brüssei 1223—1320, Zürich 56606050, London 139500-149500, Newyork 32500-34800,
Amsterdam 12150-13030,
Kopenhága
5085-5485,
Stockholm 8475- 9085, Krisztiánja 4295 - 4645.
Zürichi tőzsde. Nyitást Páris 25.12>/», London
2468, Newyork 574.'/,,
Milánó 24.92",, Hollandia
214.'/,, Berlin 0.000000000125, 3écs 0.OC81, Szófia
Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb (11.)
is zálóárioíyamox (1Q )

Bankok:
i.
Angol-Magyar
188
100
Bosnyák-agrár
1025
Földhitelbank
Hazai
480
Hermes
132
Sziavon jelz.
90
34
Lloyd Bank
Magyar-Hitel
1G00
Ingatlanbank
635
Cseh bank
35
Forgalmi 5ank
82
jelzáloghitelbank 220
Keresk. Hitel
50
175
Leszámítoló b.
Magy.-ném. bank: 77
Olaszbank
48
Központi Jelz.
33
Városi Bank
19
Merkúr
42
Nemzeti
95
305
Osztrák Hitel
2390
Kereskedelmi
240
Bankverein

1L
202
120
1260
565
144
96
36
1155
700
45
95
260
54
193
80
553
37
24
48
108
350
2530
—

Takarékpénztárak:

Ganz-Danub.
Ganz-ViH.
Kistarcsai
in.
189 Györffy-Wolf
130 Hoffher
10ü0 Kaszab
485 Kissling
140 Kühne
9 j Láng
34 Lipták
1G30 Mág
630 Magy. Acél
45 Belga fém
82 Mérleggyár
255 Motorgyár
53 Olomáru
170 Chaudoir
77 Vegyipar
49 Vagongyár
33 Rex hajó
19 Rimamurányi
42 Roessemann
95 RothmUUer
305 Schlick
2370 Scbuller
238 Teudloff
Vulkán gép
Wörner

94
88
77
Belrárosi
27
25
24.50
Lipótvárosi
—
41
40
Kőbányai Tak.
Egy. Bpest Fő*. 400 450 400
Magyar Alt Tak. 370 460 370
410 45U 425
Moktár
76C0 84U0 7550
Pesti Hazai

Biztosítók:
Első M. Bizt. 145CO 165C0 14500
540
Fonöére
350 330 350
35C0
— 3000
•annónia B.

Vasmüvek és gépgyárak-.
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Qazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Fémkeresk,
Franki

150

190

180

_

13
14
15
43
50
43
260 350 260
17
10
18
2250 2625 2300
48
54
48
220 250 240

L
6650
3200
122
170
280
82
40
120
265
34
94
530
325
55
90
54
260
65
150
18
205
140
40
175
70
165
250
32

—

—

—

47
140
590
395
55
212
750
195

52
47
158 153
690 600
450 400
57
55
250 230
840 725
230 195

125
210
85
92
193
45
95
195

140 130
240 230
87
90
95
100
215 200
—
42
95
100
213 200

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

vagy

bárminemű

venni vagy eladni óhajt,
bizalommal

in.
6700
3300
122
195
280
90
38
132
275
32
98
560
320
58
95
65
260
83
160
18
210
150
42
178
70
175
290
38

1450 1600 1500
78
85
71
51
63
53

Ha házat, földet,
szőlőbirtokot,
üzletet, telket
ingatlant
ugy

ii.
7900
3875
145
210
320
94
50
135
310
39
110
570
350
60
100
73
240
85
165
20
240
150
50
200
85
182
300
39

keresse

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

fel

irodáját

Széchenvi-tér 6. :: Telefon 10—54.

Az összes eladó ingatlanok a legolcsóbban
és legkedvezőbben irodám által vehetők meg.

i.
60
400
120

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

800
1800
350
160
190
700
1950
115
340
610
4700
135
4500
185
50
430
980
28
425
50
1625

Újlaki
Unió
Urikányi

850 800
1975 1850
390 365
19U 185
230 220
750 720
2250 1950
130 130
- 340
675 630
5100 4800
145 130
5150 45C0
200 180
65
50
48ü
1150 430
32 930
30
—
— 410
50
1750 1600

Nyomdák i
Athenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler
Stephaneum

Faipari

400 463 425
35
38
37
320 340 320
90 100
92
38
43
41
101 115 104
130 135 130
185 220 195
16 20
19

vállalatok:
12.5

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

469.

15 12.5

19.5
24 20
90
95
90
31.5
33 31.5
1525 1550 1500
310 350 330
19
18
18
14
12
10.5
35 32.5
30
190 205 195
38
35
35
13
13 13.75
250 265 260

Varga Mihály
Telefon

n.
m.
64 62
450 400
140 130

Bányák és téglagyárak:
Bauxit
Beocsini
Borsódi szén
Szentlőrinci
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
Kőb. gőztégla
Drasche
Magnezit
Magyar Aszfalt
Által. Kőszén
Kerámia
Móri szén
Nagybátonyi
Salgó
Sajókóndói

,»

Használt írógépek nagy választikban
1,500.000 kor.-tól kezdve kaphatók,
írógép szallagok, carbon is átütő
papírok olcsón beszerezhetők.
Speclál Irőgépjavltó műhely f

K É P VISEC.Ö JC.

4.38%, Prígí 16.671/,, Varsó — , Budapest
0.0199%
Bukarest 2.98*/«. Belgrád 7.60.
Zürichi Máriai i Páris 24.80, London 2467, Nowyark 575.75, Milánó 24.85, Hollandia 215.00, Scrlin
O.OOCOOOOCOI25, Béca 0.0081, Szófia 4 3S'/«, Prága
16.67'/, Varsó —.
, tíwlapssi 0.0199'/,. Bukarest
2.98»/«, Belgrád 7 60.
Terménvtőzsde. A hétfői terménytőzsde irányzata
tartott maradt. A takarmánycikkek szilárdak. Az árjegyző bizottság megállapította a szombati és a mai
hivatalos árakat is.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki buza
2480-2520, egyéb 2460-25C0, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 2550-2700. egyéb 2500—2650, rozs 2000—21C0,
takarmánvárpa 2300-2400, sörárpí 2400—2500, zab
2400—2500, tengeri 2100-2200, korpa
.
Irányzat. A mai tőzsdén az irányzat eleinte nem
volt egységes. Nyitáskor szilárdabb és tartott kurzusok
váltakozva fordultak elő. Az üzleti idő későbbi folyamán lanyhulás következett be. Az irányzat változását
előmozdította az a körülmény, hogy az abnormis árfolyamokra igen sok áru jelentkezett, továbbá, hogy

Közlekedési vállalatok \
Adria
Atlantica
Közúti Vasút
Városi
Bur
DéliVasut
MFTR
Levante
Miskolci villamos
Nova
Államvasút
Tröszt

EGYEDÚDI

Szeged, 1924 február 19.

Bécsből mindinkább nyugtalanító hirek érkeztek. Az
árfolyamok jóval a pénteki kurzus felett mozogtak,
azonban a legutóbbi magánárfolyamok sehol sem kerültek felszínre. Kosztpénzért 6 százalékot kértek Ezért
nem jött létre üzlet. Zárlatkor a hangulat tartózkodó,
a forgalom csendesebb, az irányzat gyengébb.
A Szegedi K í z « a * e » b a n k mindennemű
megbízást a legpontosabban véges el.

IRODISTANÓ
21
520
13
980
255
160
3650
13
238

Mindennemű kötéláru, zsineg. zsák ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló
*»>" kapha»6.

C l l / h l T n 7 r O miatt üvegszekrény többLLIxUL I U Z . L O féle szeba-, konyhabúto-

rok és könyvek olcsón eladók M e ^ m ' h e t ő
naponia 1-3-ig PERL szállítónál, Kálvária-u'ca.

i.

vállalatok

ÜL

25
540
17
1020
265
19U
4200
14
300

24
530
13.5
980
260
168
3750
13
243
250
156 152
90
83

152
70

25
131,0
25
13
195
585
70
20
224
15
Dorogi gummi
50
Déli cukor
803
Dunánt. sertés
130
Cinner Szalámi 12.5
Égisz
104
Izzó
1100
27
Unió textil
1550
Horv. cukor
18.75
Just izzó
120
üyapjumosó
72
Papir-ipar
340
ííészvénysör
95
Szövő és kötő
490
Spódium
190
Temesi szesz
1525
Felten
24
Wernstadti textil
200
Flóra
58
Fővárosi sör
175
Goldberger
480
Gschwindt
46
Halkeres k.
Hungária Mütr. 410
295
Juta
160
Jacquard
150
Karton
30
Gróf Keglevics
88
Keleti
14.5
Királyautó

4.

felvétetik a

Párisi Nagy Áruház játékárugyárában, Széchenyi-

Ált. gázizzó
Alt. Osztr. Légsz,
Bárdi
Baróti
Bóni
Brassói
Chinoin
Corvin-film
Danica
Diana

Hradi-uíca

jó fizetéssel

tér 13. Kézzel irt ajánlatok személyesen adandókát.
i.

Szeged

n

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

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

Különféle

tőzsdei

l
33 31
1500 1450
30
28
15.5 14.5
240 230

620 600
95
22
245
18
58
950
155
15

90
21
225
15.5
5i
800
142
13

1250
32
1650
22
140
90
400
115
580
215
1650
30
250
61
190
535
55
450
305
180
185
105
16.5

1125
29.5
1680
19.5
135
86
340
100
500
195
1550
28
198
58
175
515
46
410
300
170
150
29
78
15.5

112 108

i.
u. Ml
120 130 120
Királysör
Klein
16.5 17.5
17
Klotild
210 230 220
—
—
_
Fructus
Győri textil
44
60
50
Polg. sör
775 900 775
Krausz szesz
115 125 120
Ligetszanat,
48
55
48
Cukoripar
5900 6400 5900
Lámpa
390 480 4C0
Auer
475 580 510
M. Kender
170 190 180
Őstermelő
525 620 515
410 450 410
Pamut
Gumi
410 480 410
33
40
Részv. Szalámi
36
Vasúti forgalmi 430 470 460
—
2l0
Marosv. Petr.
210
Georgia
870 100(1 875
Mezöh. cuk.
550 610 545
54
56 53.5
Interrexim
70
79
Óceán
77
Olajipar
150 185 160
31
Pannónia sör
28
28
Phöbus
75
85
78
Püspöki
38
50
40
—
Royal-szálló
_
Schwartzer
Star film
37
40 38
16.5
18
Lukácsfürdö
17
145 175 145
Szikra
Stummer
3700 4200 3600
Szegedi Kender
800 930 800
Telefon
275 315 278
205 210 250
Temesi sör
75
Tokaji bor
83
75
40
53
Török
50
17
18
Turul Budapest
17
44
38.5
Unió szinház
42
17 25
Szolnoki
18
Vasm. Vili.
70
73
70
Vili. Pezsgő
80
95
85
30
Wander
31
30
Zagyvapálfai
72
90
73
Hangya
38
39
38

Elővételi jogok:
Kistarcsai
Kasszanap

március

90

115

6.

hb. 40 millió koronái

dolláralapon kellő biztosíték (pld. betáblázás stb.)
ellenében hosszabb időre
xs

kölcsön adnék.

Leveleket .Tartós kölcsön" jeligére kérem a kiadóba.

Egy nagy, egészséges D f l I
M8 Jt
a városból
9 levelű l e g y e z ő • M
••! M
való elköltözés miatt eladó. Klauzál-tér 5.1. em. 5. ajtó Kárász-ház.

Apróhirdetés.
B á r o k I r 6 l * z f a l , könyvszekrény, továbbá puhafa
Íróasztal,
iratszekrények
eladók. Megtekintés d. u.
2 - 3 k5zt Deák Ferenc-u.
4, földszint 3.
27

Nyomtatványait

gyapjufonalak

a legjobb
perzsa színekben és nyersen, amerikai felvető és
beszövő fonalak, leverők, szövőszékek
a legjobb minőségben legjutányosabb árban

készíttesse

a Délmagyarorszfig
Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nál
Petőfi S.-sugárut 1. sz.
Teleion 16—34.

Budapesti

keleti szőnyegszövő
műhelyében
l*099
Szeged,Boldogasszony-sugárut
1
N a g y választék k é s z s z ő n y e g e k b e n .
Megrendelések elfogadtatnak.
6
n a g y b a n i á r a k ! — T e l e f o n : 14 — 80.

