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fujri a régi kanapén, a régi Kuna P. kísérete amely csak arra volt jó, hogy a magyar nép
melleit. Az államgépben tovább rothad az a
hatalmas tömegeit volaképen kiábrándítsa azokA hires Oxenstierna, aki volt olyan jeles valami, amiről Hamlet beszélt és Rupert Rezső ból a szent jelszavakból, amelyek mögül egyre
jobban kilátszott a tehetségtelen és tudatlan
kancellár, mint amilyen okos pénzCgyminíszfer- tovább kiálthatja a fokozódó zajban: Elég volt
Teleszkyből
és
sajnos,
még
az
Ulainnak
is
törte'és lólába és szamárfüle és amely ezt a
nek a mi Kállay Tiborunk bizonyult, már megigazat kell zdni (aki pedig bajor hazafiságával szegény és csonka orszígot szellemi és anyagi
gondolta régen, hogy kevés böicseséggel korebek harmincadjára juttatta.
mányozzák a világot. Pedig az a világ majd- szintén lökött egyet a konszolidáción), hogy
ilyen
politikával
szintén
nem
lehet
megmenteni
Az egész, dolog valóban elég egyszerű és
nem olyen fölfordult világ volt, mint ez a mosaz oiszágot 1
szimpla, csupán csak az kell hozzá, hogy aki
lani, bár hiszen ennek valóban keresni kell a
Nem, nem bizony, sohasem volt olyan egy- ennek az országnak sorsát intézni, jövőjét
párját az eddig léíezett világok között. Hogy
és akkor,
az országiászali észlészetnek nevezett tudomány- szerű és szimpla dolog, mint ahogy azt a né- menteni akarja: értsen is a dolgához
hoz nálunk se kell valami lulságosan sok vá- pek megrontói és az -országok elveszejtői gon- ha a kurzus bele is pusztul az operációba, de
gott dohány, azt a kurzus öt esztendeje alapo- dolták, ma pedig különösen bonyolu t és kompli- . megmarad a magyarság. Már pedig, ugy hisszük,
kált az eset, amikor öt esztendőnek rendszeres
j szimplán és egyszerűen,
hogy a dolgozó és
san megmutatta.
rontását
és
kártevését
kellene
valahogy
helyre|
adózó magyarság sorsa van olyan fontos és
ibor
.
I
volt pénzügyminiszter azonban, hozn', természelesen nem a mostanában kipró- komoly, nvnt a Benárdék és Ulainék kipróbált
aki délelőtt még ugy állt, mint a Sión hegye bált és be nem vált módszer és renszer szerint, politikai bölcsesége.
, 1 F V M U . L UUIV,OT5TGC,
ég akivel állani vagy bukni határozta el magát
irn.ru-LrirLmviij-L\a\rL\n.Tjiijiuu
a spártai jellemű Belhíen István, Kállay Tibor
specializálni
kivánta a föntemlitett oxenslernai
igazságot és hattyúdalában, amely után Ber-

A kanapé.

Ki l e s z K á l l a y u t ó d a ?

zsenymk szerint .nincs több szimfónia", kimondotta kereken és keményen, hogy az

„állami

pénzügyi kérdések igen egyszerű és szimpla kér-

dések és igen egyszerűek és szimplák a megoldások is, amelyekkel eredményeket lehet elírni". De Kállay exminiszter nem csupán a magyar Kolumbui tojását állította föl a Ház asztalára, hanem egyúttal elárulta azt a litkot is,
jiogyan kell a tojással bánni. „Ez a módszer

pedig az, hogy addig nyújtózkodjál,
takaród éri•
f

ameddig a

Mi, egyszerű laikus szemlélői az országot
talpraáliitó mai politikának, akik a saját bőünkön érezzük ennek a politikának áldásait,
elhisszük, hogy csakugyan olyan egyszerűek
zek a nagy dolgok, mint ahogy a pénzügyek
eltávozott minisztere mondja. Mégis, ha az eredményeket tekintjük, amelyeknek az egyszer végre
maga a miniszter is áldozata lett, ugv gondoljuk, hogy t8lán inkább a pénzügyminiszter volt
túlságosan egyszeiü és szimpla a dolgokhoz,
amelyek akármilyen szimplák és egysíerüek,
mégis egy ország teljes és tökéletes gazdasági
katasztrófáját hozzák reánk előbb vagy utóbb,
ha a dolgok tovább is igy mennek, olyan egyszerűen és olyan szimplán, mint ahogy eddig
csinálták.

Nagy Emil távozásának hire. — Az ellenzék harcra készül a koronajavaslat ellen.
(A Szegeá budapesti tudósitójától.) A déli tést, hogy ciupán néhány napig marad a tárca

órákban erősen tartotta magát az a hir a páriámén ben, hogy Nagy Emil igazságügyminiszter a Baross-Szövetségben mondott tegnap esti
beszéde miatt — amelyben szembehelyezkedett
a kormány pénzügyi politikájával — állásáról
lemondott. É hir még makacsabbul tartotta
magát az esti órákban, bár illetékes helyen nagyon határozottan megcáfolták. Már utódját is
emlegették Zsitvay Tibor vagy Pesthy Pál személyében. Az ellenzék körében az illetékes cáfolat után is hangoztatják, hogy az
igazság-

élén. A pénzügyminiszter-válság nem érinti a
külföldi kölcsön sorsát, amelyre vonatkozólsg
változatlanul bizakodó a hangulat mértékadó
helyeken.

Ellenőrizhetetlen hirek szerint, amelyek késő
éjjel kel ek SJ árnyra, nemcsak Nagy Emil, de

is alkotmánysértőeknek

ügyminiszier

nem maradhat a helyén.

a honvédelmi miniszter is távozik és hogy
Bethlen kénytelen lesz koncentrációs kabinetet
alakítani.
A pénzügyminiszteri tárca betöltésére vonatkozólag a legkülönbözőbb kombinációk láttak
napvilágot. A legkomolyabb jelölt kétségkívül
Korányi
Frigyes báró pírisi követ, akit ellenzéki értesülés szerint a uormány felkért a pénzügyminiszteri tárca vállalására, de rrindezideig
még válasz nem érkezett. Ma este Korányi
mellett még Papp Oéza báró, volt országgyűlési képviselő nevét is emlegeiték, Mindeneseire k í v á n a t o s n a k laiíják, hogy a pénzügyrmmsiter-váMg iövidesen megoldódjék, mert
Walkó Lsjos azzal veíte át *z ideiglenes veze-

Kállay Tibor doktor — megint C3ak egészen
gzimpián és egyszerűen — a magyar közöns é g e t
okolta koronánk szörnyű leromlásáért,
gazdasági életünk
borzalmas válságáért, a
pánikért és mindazért, ami egész nyomorúságos életünket alapjaiban rendítette meg. A
nemzetgyűlés és msga az egyságes párt is
nemzetgyűlés pénzügyi,
és
nA
, .. közigazgatási
i\ nenuctg/uivw
ncnuciKjf
r,
_
ugy látta azonban, hogy inkább egy miniszter
igazságügyi
bizottsága
szerdán
Ráday
Gedeon
fejét kell itt venni in effigie,
mintsem hogy az
g.óf elnökletével ülést tartott, amelyen a T é n T
egén magyar adózó és szenvedő közönség a
toslaikn.iát
fejét vesziise abban a fejellen kapkodásban, kérdéssel 8 a kényszerkö/csönnei
illetőiig
Kállayjavashtái
foíytatóljgossn
tárevaS
amely az utóbbi időkben pénzügyi politikánkat
I
Gömbös
Gyula
volt
az
első
felszólalj
aki
jellemezte.
í helyesli a miniszterelnökiek azt a felfogását
Káilay Tibor kénytelen volt sürgősen távozni | hogy a koronaromlást senkisem tud'a volna
a bársonyszékből, a hegy megindult, mivel megakadályozni,
de mindamellett kapkodó
néni
Mohamed nem volt hajlandó megindulni azoügyi politikát vet a kormány szemére V i S '
kon a könnyeken, amelyeket Kállay a ma
utasítja azt a vádaf, mintha az ellenzék volnü
magyar gazdasági élet kopár kősziMájából
okozója a pániknak. Helyesli, hogy a m i n i s / i r
fakasztott. Hát hiszen ez is valami, bár m^g
| elrök a formákon tul et'e magái, 1 Vert
v S k
ezzel épenséggel nem vagyunk kinn a vízből,
pill naíok, amikor cselekedni kel
A S
í
amely a nyakunkig ér, sőt im-hoinap azt is
"
kölcsönt
elsősorban
azoktól
óhajtaná
ieánVh!
meg fogja haladni egy könyöknél, mint az
özönviz a legmagasabb hegyeket. A régi jó venni, asik a háború alatt és a kSrzw í f / n
anekdotában a családi békesség kedvéért leg- gazdagodtak meg a valorizálatlan hitelektől i
V
alább a kanapét kidobták, hogy a háztartás J « y b a n k felállítását az agrártársadalomía
rendjét biztosítsák, most azonban a kanapé
benmaradt, sőt rövidesen rendeleti uton fo^fáb
b r s ^ ^ r
aPar'amCn,Í
a 8zerenc£étlen ország népének nyakába sózn>,
mert hiszen Kállay távozása — a jelek szerint
demokrata párt kiküldötte á l l L n L o K 8 Z 0 C Í á N
á B legalább
ípoaiáhb egyelőre
egyelőre — éppen
éppen nem
nem jelenli
jeleníi aa
és
egész akaratlanul is o k a V n n a í S ° n b 8 n j á r , »
rendszer változását. Egyelőre csupán arról van
szágbsn ez a pánik k e l e í K
D°l y , 3 2 o r "
K7Ó hofv a kanapéhoz u embert keresnek, de
egyetlen olyan kijelentést sém fe i 2 ? ? Q y u , a
r V y m t é z d i hitelek valorizációjának és a belmss lelt volna arra, hogv
Í L T , y a,k818y
földi kölcsönre felveendő előlegeknek szimfóidézzen íől.
'
" f ® 0 hangulatot
Bethlen
Istvín
gróf:
rem
c á f o l j a kiniáját ennek az uj embernek is tovább kell
De

Az ellenzék a szükségrendeletek ellen.
Az ellenzék egységesen arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a szüktégrendelet életbeléptetése nemhogy nem segit, hanem ellenkezően ront a helyzeten és az egész gazdasági és pénzügyi életet katasztrófába
kergeti.
Ezen rendeleteket az ellenzék
törvénytelennek

tekinti.

Rupert
Rez?ő azt a gondolatot vetette fe!,
hogy az ellenzék proklamációban
tiltakozzék a
kormány szükségrendeletei ellen és hívja fel a
nagyközönséget,
hogy a kényszerkölcsönröl
szóló rendeletben kimondott fizetési kötelezett-

ségének ne tegyen eleget, ezt a gondohtot
azonban a szociáldemokrata képviselők is perhon eszkáliák.
Az ellenzék tagjai bizalmas értekezleten tárgyalták a kérdést; elnöknek Rakovszky Istvánt
választották meg.
A fajvédők is csatlakoznak az ellenzéki pártok állát foglalásához. Rassay
kifejtette azon
módszereket, amelyekkel az ellenzék az alkotmányosság keretei közt tiltakozhat az állam
törvénytelen rendeletei ellen.

Módosítások Kállay koronavédő javaslatán.
jelentésekről közölt híreket.
Várnai Dániel: Be kell várni,
hazf-érsezik.

mig

Peidl

Hegyeshalmy
Lajos: Meg van győződve róla,
hogy amennyiben a miniszterelnök a többség
rétzéröl nem nyeri el a bizalmat, úgyis tudni
fogja kötelességét. Nera osztozik sbban a fölfogásban, hogy az ország érdekében való volna,
ha a miniszterelnök az egész kabinettel együtt
távoznék helyétől.
A miniszterelnök válasza.
Áttérnek a részletes vitára. Bethlen
István
gróf válaszolni kiván a felszólalásokra:
Először is nera azt mondta, hogy az ellenzék felelős az előállt helyzetért, hanem az ellenzék egyrésze a ma előállott zavaros helyzetet
fel akarja használni arra, hogy az izgalmak
fokozásával politikai célokat érjen el. A nemzetgyűlés egyetemlegesen felelős azért, amit cselekszik. Nem lehet az egész felelősséget a kormányra báritani.
Áttérve a másik politikai kérdésre, a
bizalom kérdésire, amellyel kapcsolatban Gömbös
Gyula azt mondta, ho<y e tekintetben nem
lehet választ adni a d d * , mig megnyupás nem
nyernek a tekintetben, hogy a pénzügyi polí kában a jövőben teljes változás és fordulat ne

SZEOED
nem áll, azt kell válaszolnia, hogy a bizalom
kérdésének felvetését legalább is annyira óhajtja,
re int az ellenzéknek bármely tagji, mert érzi a
f lelősségét azokért a rendeleiekért, amelyeket
kiadott. Amig a bizalom kérdésében a nemzetgyűlés nem határoz, addig a felelősség kizárólag
a kormány vállaira nehezedik. De abban
a

percben, amelybi mód adatik arra, hogy a
kormány a nemzetgyűléstől a bizalom kérdésében
nyilatkozatot kérjen, a felelősségnek megfelelő
részét a nemzetgyűlés természetesen a saját
vállaira veszi.

— Azt mondja Gömbös, hogy ö kapkodó politikát látott a pénzagyi poli*!ira terén. Azl
hiszi, hogy olyan viszonyok közt, amilyeneket
élünk, tulajdonkép más eszközök bármely kormány részéről sem állanának rendelkezésre,
.mint a mesterséges eszközök. Az intézkedéseden természetesen folyton változtatni kellett,
«mi kifelé a kapkodás benyomását keltette és
fogja mindig kelteni, amig ilyen mesterséges
eszközökhöz kell nyúlni.
— Sajnos, ma sem térhetünk még vissza
minden vonatkozásban a teljes gazdasági szabadsághoz. Mindin szándékunk megvan arra,
bogy mielőbb visszatérjünk, mert látjuk, hogy
a mesterséges eszközökkel folytatott küzdelem
igen gyakran nagy bajokat idéz e'ő, amelyekkel szemben a kormány és a társadalom tehetetlen. Azt hiszem, hogy ennek az ideje
most
már el is érkezett s ez a kölcsönakció, amely
gazdasági helyzetünk végleges rendezését lehetővé teszi, nemcsak hogy küszöbön van, ha..em
egészen biztosra vehető.
— Mikor a külföldi kölcsönt a nemzet részére meg akarjuk sterezni s annak akadályát
el akarjuk hiritani, ezzel nem szoktatjuk a nemzetet ahhoz, bogy ne bízzék a saját
erejében,

hanem normális gazdasági

viszonyokat

akarunk

teremteni
abból a célból, hogy a nemzet k é p «
legyen saját erejéből szolgálni azokat a célokat,
amelyeknek szolgálatára hivatott.
Azt hiszi, ezért érdemes küzdeni s ezért kell
is ennek a nemzetnek becsületesen küzdenie.
Itt a bizottságban tegnap kijelentette, hogy a
kormány kénytelen rendeleti uton intézkedni és
4 törvényjavaslat 4. §-ánsk utolsó bekezdése
is ugy siói, hogy jóváhagyatik
a
pénzügyminiszternek
az az intézkedése,
hogy a jövedelmi adó négyszeresét és a vagyonadó hatszorosát kitévö összegnek előlegkép vtló befizetése iránt intézkedjék. Fenntartja magának,
hogy amikor felelősségrevonás közben napi-

Julcsa a pincében.
Julcsa néni úgyis mint szakácsnő és úgyis mint
magánhangzó, körülbelül az alábbi módon adta
elő a történetet. Azéit használom a „körülbelül"
kifejezést, mert semmiféle beszéd élethű reprodukciójában nem bízom, kivéve, ha azt stenografálták.
Gyakran meglepnek ismerőseim valami történettel,
szószerint idéznek tiz, vagy harminc év előtti párbeszédeket, amik nem történtek meg, legalább is
nem a mese formájában. Kiváló barátnőm, Kacsy,
épp igy mondta el annak idején a kislánya első
beoltását:
— A drága szentem nagyon meg volt lepetve
s hirtelen felkiáttott: Jaj, megszúrt a doktor bácsi!
Kacsy eltűnődött az emléken s egy perccel később hozzátette:
— Most jut eszembe, hogy a csöppünk még
nem is tudott beszélni, mikor először oltották.
Az emberek rendesen azt mondják el utólag,
amit a kellő pillanatban szerettek volna mondani.
Ilyenkor a szerény bátoitalanság szárnyra kap s
igen alárendelt sorban levő népek vágták már ugy
oda a főnök urnák, hogy az paff volt tőle. (Igenis,
ez én voltam, néz körül a mesemondó, bámulhattok !)
A francia az ilyesmit lépcsőszellemnek nevezi.
Tudniilik akkor jutott az eszébe valakinek, mikor
már elmenőben a lépcsőkön járt. A sváb szintén
ezzel az adomával fejezi ki magát. Mikor valaki
nagyzol, hogy igy megmondtam, ugy megmondtam,
gúnyosan feleli rá a hallgatóság közül valaki:
— Ja, unter den Stiegen.
Amiben aztán benne foglaltatik finoman az az
árnyalat is, hogy a kidobatása után. Mert ugy
tökéletes a kidobás, ha lépcsőkön át történik a
gurulás..
Mindezt
pedig azért
részletezem
ennyire,
hogy már eleve (belevagyok bolondulva ebbe a
szép szóba) rehabilitáljam Julcsát. Nem állítom,
hogy szószerint mondta el a dolgot, immár azt se
tudom, mi az övé belőle, mi az enyém.
— Ugy történt kérem, hogy lementem a pincébe
fáért és nem vagyok egészen egészséges, mert
egyszer megfáztam és a csontjaimmal sem vagyok
rendben, a kórházban is azt mondták, hogy ilyent

rendre kerül, kifejtse azokat az indokokat,
amelyek szükségessé tették, bogy a kormány e
kérdésekben haladéktalanul intézkedjék.
Ami a törvényjavaslat meritumát illeti, bejelenti, hogy a kormány a törvényjavaslatot a
pénzügyminiszter lemondása ellenére is fenntartja egész szövegében, kivéve a 4. szakasz
l.

részét, amely a belső kölcsön végleges rendezé-

sére vonatkozik,
mert ezt később külön tö. vényjavaslat alakjában óhsjija a nemzetgyűlés elé
terjeszteni. Azt hiszi, hogy ez a törvényjavaslat
8—10 nap múlva kész lesz s reméli, hogy
annak formája nagy megnyugvásra fog szolgálni.
Az elnök ezután bejelenti, hogy Walkó Lajos
helyettes pénzügyminiszter ki/én beszélni.

Szeged, 1924 febmár 21.
lezőleg kimondja, hogy kizárólag valorizált

don lehet váltókat

leszámítolni.

mó-

Erre vonatkozólag módosítást nyújt be, amelyhez a helyettes pénzügyminiszter hozzájárul.
A bizottság az 1. § t a helyetles pénzügyminiszter által javasolt módosiiásokkal, a 2. és
3. § okat hozzászólás nélkül, a 4. § t Temesvárt Imre előadó javaslata szerint és az 5
g-t észrevétel nélkül fogadja el.
A törvényjavaslata nézve a bizottság kimondja
a sürgősséget.
Az ülés 8 órakor ért véget.
lAMMMWMMMMMWtMMMMAMAMMMMMW

Francia

Kiss Mihály tanúvallomása.

Budapest,
február 20. Tassi Gergelyek, a
kiskunhalasi atrocitások tettesének bünügyében
szerdán tanúként hallgatták ki Francia
Kiss
Mihályt. Azt vallotta, hogy a vádlottat
mindig

Walkó miniszter beszéde.
hitvány embernek ismerte. 6
Walkó Lajos helyettes pénzügyminiszter hozzá- megbízhatatlan,
tartóztatta le Tassit. Elvette tőle a meggyilkolt
fűzi az elmondottakra, hogy olyirányu intézSchwarztól rabolt holmikat Makkay százados
kedésekre volt sürgősen szükség, hogy senkinek
parancsára. A tanút megesketik. Msjd a kose legyen érdeke a korona romlása. Ez a
ronatanút, Szeness Endre egyéves önkéntest M l valorizációra vonatkozik. Emellett intézkedni
kellett arról, hogy a kormány bevételei a bankó- j gatják ki, akit csak nehezen lehetett előterem te-ti.
Azt vallja, hogy Tassi lelövéssel fenyegetíe s
prés lehető kímélésével meglegyenek. Ez vonatarra kényszerilette, hogy a megölt Schwa.zot
kozik a kényszerkölcsönre. Ezenkívül szüksvg
ö dobja a tóba. Tassi a szembesítésnél tagad.
van más intézkedésekre is, melyekhez nem kell
Az Ítéletre szombaton kerül sor.
törvényes jóváhagyás. Ilyenekre a devizaellátás
terén van szükség, hogy lehetőleg csökkentsük
a Devizaközpontnak devizákat szétosztó sze>epét
Terjed a londoni
és inkább irányító és ellenőrző szerepe legye«i
dokkmunkások sztrájkja.
előtérbe. E célra a közeli napokban leszi m-g
London,
február 20. Az amithfeldí piacin
a kormány az intézkedéseket.
tegnap a tömeg összeütközött a rendőrséggel.
A mészárszékeket rendőröknek kellett megvéMódosítások.
deni
a sztrájkohk ellen. A belfJldi forgalomUgrón Gábor az 1. szakaszhoz szólva, a
ban a hus ára 3 és fél pennyvel emelkedett.
legnagyobb veszedelmet abban látja, hogy
egyik oldalon a valorizációt keresztülviszi, a A Trede Union az este közzétett kiáltványával
másik oldalon a gazdasági életre szükséges üdvözli a dokkmunkások és a szállítómunkásod
magatartását és biztosilja őket a legmesszebbdevizák nem állanak rendelkezésre.
menő
támogatásáról. Sothhamton-ban a hajóWalkó Lajos kijelenti, hogy a kormánynak
gyáraknak,
mintegy 1000 munkása sztrájkba
az az intenciója, bogy a mesterséges
valutalépett
és
béremelést
követelt.
jegyzések minél hamarabb
megszűnjenek.

Rassay Károly szerencsésebbnek találná, ha
a kormány az önálló jjgybankot m'nél előbb
felállítaná.
Zsitvay Tibor igen fontosnak tartaná, ha a
belföldi tőkék összegyűjtéséi lehetővé tehelné s
azért fel szeretné véíelni a javaslatba azt is,

hogy a takarékbetét-ügyletekkel foglalkozó pénzintézetek kötelesek legyenek a takarékbetéteket
elfogadni
takarékkoronákban.
Walkó

Lajos kijelenti, hogy a rendelet köie-

még nem láttak, ugy jöttek a doktorok a csodámra,
hát akkor lent voltam a pincében, Istenem, hogy
fogy ez a fa, pedig alig pár nap előtt hozták és
már megint uj házmester volt, sehol ilyen sürün
nem váltakoznak. Mikor ki akartam jönni, akkor
látom, hogy rám van zárva az ajtó. Mindjárt gondoltam, hogy az uj házmester szétnézett a házban
és nyitva találta, azéti bezáita. En dörömbölni
kezdtem, hogy nyissák ki, de messze van az ajtó
mindentől, nem lehetett meghallani. Nagyon megijedtem, mert hideg is volt, hogy szentséges Úristen, a nagysága pénzt adott, hogy hozzak vacsorát és ha most itt rekedek, akkor nem tudják,
hol vagyok és nem is vacsorálnak. Megint elkezdtem dörömbölni, kiabáltam is, de most sem jött
senki.
— Mit csináljak? Itt nem halhatok meg és másfelé lehetetlen kijutni. A pincének van egy keskeny kis ablaka az utcára, de az csak belülről
ablak, mert kint járnak rajta. Felmásztam keservesen ládákra egész odáig, aztán kifeszítettem és
meggyújtottam a gyei íyámat, azt nyújtogattam
kifdé. Délután volt már, de még nem egész sötét.
— Hé valaki, hé valaki! igy kiabáltam és
lobogtattam a gyertyát.
Egy munkásember haladt arrafelé, azt megszólítottam, hogy a pincét rámzárták.
Nem is hallgatott rám, ment tovább. Bizonyosan
megvan nekije is a maga baja-, ,
, ,
Fiatal népek jöttek, lányok és legények, azoknak
is nekilobogtattam a gyertyát.
— Bezártak a pincébe, ugyan tessék . . .
Ennyit se mondhattam, már tovább tűntek beszélték a maguk dolgát, mint a fiatalok szokták.
Mit törődnek ők egy öreg asszonynyal.
Azt szerettem volna, ha gyerekek járnak erre,
mert a gyerek jó, ha kíváncsi is, azok a segítségemre vannak. De nem jártak, nagyon hideg volt
és nem engedték el éket hazulról. Igaz is, gyereknek estefelé otthon a helye.
Egy mesteremberfélét láttam, annak is rimánkodtam :
— Bezártak, legyen olyan szives...
Azt felelte, hogy ő is átment már ezen, ült vagy
két évet, próbálja meg más is. Hamar elsietett,
akárcsak az a másik, aki azt kiáltotta vissza:

A francia és a belga frank esése.
Páris, február 20. A font tegnap meghaladta
a 106-ot, a dollár 24-et. A frank esése miatt
Párisban óriási a pánik. Poincaré tegnap egy
tanácskozáson elnökölt. A tanácskozáson bemutatták Poincarénak a devizaügyi albizottság
javaslatait. Politikai körökben nagy jelentőséget tulajdonítanak a tegnapi értekezletnek. Hasonló pánikot jelentenek Brüsszelből is.
— Nem érek rá.
El voltam készülve mindenre, itt végzem be az
életemet a pincében, pedig nem voltam ártalmára
soha senkinek az életben. Mégis reméltem valamit
s rászóltam egy arramenő úrra.
— Legyen olyan szives, mentsen ki, mert bezártak.
Az megállt.
— Hogyan zárták b e ? Rendes birói eljárással?
— Dehogy, kérem, sose volt nekem bajom a
bírósággal. Tetszik tudni, uj házmesterünk van és
mikor lejöttem fáért, persze, hogy nyílva hagytam
az ajtót.
— Mit tehetek az érdekében ? — kérdezte az ur.
— Tessék megkeresni a házmestert és megmondani neki, eresszen ki.
Azt mondta erre az ur, hogy nem ismerős a ház
beosztásával, különben szivesen megtenné, mire
eszembe jutott egy jó gondolat.
— Ha már olyan jó akar lenni, tessék beszólt
ide a boltba, annyit mondjon, hogy a Julcsát bezárták a pincébe, szóljanak ők a házmesternek.
— Azt megtehetem, — mondta az ur és bement
a boltba.
Arra aztán kijött az áldott jó boltosné nagysága,
lekuporodott a kis ablak mellé, amely az utca felől
nem ablak, mert járnak is rajta, megkérdezte,
hogyan történt az egész, én mindent elmondtam,
hogy fáért jöttem le s még el kell mennem vacsoráért is, — akkor olyan szives volt és szólt a házmesternek és kinyitották az ajtót. Így volt, kérem.
Csak az ur könyörült meg rajtam.
Julcsa néni befejezte, én vettem át a szót.
— Már semmit se csodálok, tul vagyok az
emberek bámészkodási szenvedélyén is, amely
szeret lehetőleg passzív maradni. A napokban látom
az utca innenső oldalán, hogy egy pöttöm öt év
körüli emberke levelet szeretne bedobni a levélszekrénybe. Ágaskodik, kínlódik, nem éri el senogy
a szekrény száját. Az utca meglehetősen népes,
minden másodpercben elhalad mellette valaki, hol
megbámulja, hol megmosolyogja, még vissza is
fordulnak utána, de egyiknek se jutott volna eszébe,
hogy a segítségére legyen. Azt a mindenféle sok
mozgó alakot, aki arra haladt, ugy hívják, hogy
ember.
Bob.
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A két szökségrendelet.
A hivatalos lap szerdai száma közli az úgynevezett takarékkoronáról és a kényszerkölcsönről
szóló két kormányrendeletet, amelyeket a pénzügyminiszter helyett gróf Bethlen
István miniszterelnök
irt alá.

I. Rendelet a takarékkoronáról..
Ez a valorizációs hiteleket rendszeresiti a magyar
pénzügyi életben. Mindenekelőtt intézkedik egy

külön

bizottság

létesítéséről, amely bizottság meg-

állapítja a takarékkoronának a koronáról szóló
államjegyekhez való viszonyát. A bizottság a
Jegyintézet képviselőjéből, továbbá a tőzsdetanács,
a budapesti kereskedelmi kamara és a mezőgazdasági kamara egy-egy megbízottjából áll, de
szükség esetén szakemberekkel kiegészítheti magát.
A takarékkoronáról szóló tartozások átszámításánál
a fizetés tényleges teljesítésének napját megelőző
utolsó hétköznapon megállapított értékviszony az
irányadó, míg ha a fizetés átutalás utján történik,
akkor fizetőnapul azt kell tekinteni, amikor az a t :
utalt összeg a hitelező rendelkezésébe jut. A mai
naptól kezdve az állami Jegyintézet csakis olyan
váltókat fogadhat el leszámítolásra, amelyek szóvege
szerint az összes kötelezettek a lejáratkor az ószszeget a takarékkorona alapján kiszámított érteKoen
kötelesek visszafizetni. Lombardkölcsont erteKpapirra is csak abban az esetben folyósíthat a
Jegyintézet, ha a fél kötelezi magát, hogy a tartozást a takarékkorona értékaránya szerint Kiszámított összegben fizeti vissza. V i s z o n t a renüeiet
a Jegyintézetre nézve is kötelezővé t e s z i a takareKkoronában való befizetések, vagy átutalások elfogadását, de csak olyan pénzintézetektől, ameiyeK
a betéti üzletág folytatására jogosultak és egyúttal
zsirószámla-tulajdonosok nála.

II. Rendelet a kényszerkölcsönről.
vagy mint a szöveg megállapítja, az állami
kölcsönelölegről.
Ez a kényszerkölcsön kivetését és
befizetését szabályozza. A jövedelemadó, illetve
vagyonadó fizetésére kötelezett természetes és jogi
személyek járadéktermészetével bíró és 1924 julius
elsejétől kezdve évi öt százalékkal kamatozó állami
kölcsönelőlegeket tartoznak beszolgáltatni. A kölcsönelőleg megállapításának alapja az 1923. évi
jövedelem és vagyonadó, ennélfogva csakis
azok

tartoznak

kényszerkölcsönt

fizetni,

akik

1923-ra

jövedelemadóval,
illetve vagyonadóval már legalább
elsőfokulag meg vannak adóztatva.
A kényszerkölcsönt takarékkoronában
állapítják
meg és a
kölcsönelöleg után esedékes kamatok
ugyancsak
takarékkoronákban
fizetendők. A pénzügyminiszter
lehetővé kívánja tenni, hogy a kényszerkölcsönre
kölcsönt lehessen felvenni; a kölcsönfelvétel módját
majd külön rendeletben fogja szabályozni. A kényszerkölcsön-előieg a jövedelemadónak négyszerese
és a vagyonadónak a hatszorosa.
De az adózók
három részletben fizethetik és pedig 30 százalékát
1924 március 10-éig, 35 százalékát március 31-ig
és 35 százalékát április 30-áig. Akinek 1923. évi
jövedelem- és vagyonadóját március 10-e után
állapítják meg, az a kényszerkölcsönt a fizetési
meghagyás kézbesítését követő 45 nap alatt tartozik megfizetni. A fizetésre a kormány különböző
kedvezményeket jelölt meg, amelyek szerint készpénzen kívül lehet fizetni nosztrifikált
hadikölcsönkötvénnyel
(ezt a vagyonváltsággal csökkentett
névértékben fogadják el), váltságbélyeggel ellátott
háboruelötti
magyar
államadóssági
címlettel és
végül a pénzlebélyegzés alkalmával kibocsátott
Pénztári Elismervénnyel.
(A szürke, fehér és piros
Pénztári Elismervényeket egyformán elfogadják.)
Ha a Pénztári Elismervény értéke kevesebb a kivetett kényszerkölcsönnél, akkor a különbözetet
készpénzzel kell postatakarékpénztár utján befizetni.
Általában a kölcsönelőleget az állampénztárnak,
Budapesten pedig a kerületi adófelügyelőhelyettesnek külön a kényszerkölcsön céljára nyitott postatakarékpénztár!, csekkszámlára kell befizetni és a
küldeményt „állami kötcsönelőleg" megjelöléssel kell
feladni. Aki a kényszerkölcsön részleteit a megjelölt
időben nem fizeti meg, az a késedelemnek
minden
megkezdett hónapjára
10 százalékot
tartozik takarékkoronákban
pótlék
cimén fizetni. A kellő
időben be nem fizetett kényszerkölcsönt és a
havi 10 százalékos pótlékot a félnek valamennyi
ingatlanára telekkönyvileg kell bekebelezni, ha a
követelés ingó vagyonából be nem hajtható.
Egyúttal a mai hivatalos lapban az állami Jegyintézet elnöksége is hivatalos bejelentést tesz,
amely szerint mától kezdve a Jegyintézet csakis
takarékkorona kölcsönt folyósít/ amelynek kamatlábát további intézkedésig" váltók, közraktári jegyek és értékpapírok leszámítolásáért 10 százalékban, kölcsönökért értékpapírokra 11 százalékban
állapítják meg.

A miniszterelnök fölveti majd a bizalmi kérdést.
Az ellenzék támadja a szükségrendeleteket.

(A Szeged budapesti tudósítójától.) A nemzetgyűlés szerdai ülését negyed 12-ker nyitotta
meg Scitovszky
Béla elnök.
Az e'nöki előterjesztés után az indítvány és
interpellációs könyvtt olvasták fel. Majd har-

madszori olvasásban is elfogadták a földreformnovelláról szóló törvényjavaslatot.

Zsitvay
Tibor a mentelmi bizottság előadója
beterjeszti a bizottság jelentéseit az egyes mentelmi ügyekben.
Mentelmi ügyek.
Sally Endre mentelmi jogát
felfüggesztette.
Ezután Rupert
Rezső mentelmi ügyét tárgyalták. Zsitvay* előadó ismerteti az ügyet. A
székesfehérvári ügyészség a mentelmi jog felfüggesztését kérte, mert Rupert ellen rágalmazás és becsületsértés miatt fíljeien'&t leltek.
d bizottság javaslata alapján a nemzetgyűlés
S J ? j o g á t fe függesztette.
f . « 2 í L 7 b e erieszti Rátz János mentelmi
R
S ;
f í Já?0St
mezőőr feljelentette,
mert a vetésen keresztülhajtott, maeánvapvon
rongálás cimén. Kihágásról lévén S , a bizoüság a mentelmi jog felfüggesztését m m javasolja. A H z a javaslat értelmében határoz
Következik Propper
Sándor mtntelmi ütrve
A budapesti királyi ügyészség sajtó u'ján elkövetett izgatás miatt kéii kiadni. A választások
előtt 1922 január 12 én cikket irt „Diktatúra"
cimen a Népszavában. A bizottság a mentelmijog felfüggesztését jvasotja.
"'^eimi
Rupert
Rezső szisztematikus támadást lát
fennforogni, mert amíg a kormányhoz közelálló ssjtó izgatásait nem teszik bűnvádi eljárás
tárgyává, add g a Népszavát üldözik. Nem fogadja el a biz » sag jelentését.
Szilágyi

Lajua

szintén zaklatás esetét látja

fennforogni. Azonosítja

magát Propper

Sándor

cikkének
kitételeivel.
Megállapítja, hogy igaza
volt akkor, amikor azt irta, hogy az ellenforradalom egyenesen a szociáldemokrácia letörésére

vezetett. (Nagy zaj és ellentmondások

szót. Dénes István beszéde alatt lép be a tererr be Debrecen város III. kerületének uj képviselője, Nagy Virce, akit a szocialisták megéljeneznek.
Propper
Sándor: Éljen Nagyatádi minisztertársa I
Nagy Ernő: Igy lesz ez már ezután urak.
(Altalános derültség).
Dénes István javasolja, hogy Propper mentelmi jogát ne függesszék fel, mert cikkében
csak igazat irt.
Az elnök ezután félbeszikit ja a vitát és napirendi javaslatot tesz, mely szerint a legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor lesz a mai
napirenddel.

Rakovszky

Viharos napirendi vita.
István a napirendhez kér szót.

javasolja, fogy vessék fel a politikai

helyzet

megbeszélését.
(Állandó közbeszólások). A miniszterelnök olyan javaslattal lépett a Ház elé,
amely csak néhány embernek volt a titka.

(Nagy zaj a kormánypárton.
zéken: A bankokét Rupert:

Kiabálás az ellenEz alkotmányttp-

rás.) Érdekli, mit csinált a kormány azon jövedelemmel, amelyet három éven át az állampolgárokból kipréselt. Mikor már nem volt sehonnan sem jövedelme, elment a külföldre kölcsönt kérni, ez azonban a mai napig sincsen
meg. Azt hiszi, hogy a kormány tagjai szolidárisak a pénzügyminiszterrel és a miniszterelnök is azonosítja magát Kállay programjával.

Hihetetlen eset, hagy a pénzügyminiszter
bukik, de a javaslat
megmaradt.

meg-

Ezután felolvassa az igazságügyminiszternek
a Bs ross- Szövetség vacsoráján mondott beszédét, amelyben azt mondja, hogy soha sem fog
kényszerkölcsönről szóló javaslatot aláirni.
Ezután Bethlen
István gróf miniszterelnök
szólal föl:
— A képviselő ur beszédét azzal kezdte,
hogy az országban nagy zavar van és a kormány ilyen javaslattal jön ide. Az országban
zavar van, de sajná attal látja, hogy a túlsó

oldalon mindent elkövetnek, hogy ez a zavar
fokozódjék. (Nagy zaj a baloldalon. Felkiáltások : Nem áll l Mondjon le l A nagy zaj csillapodtával a miniszterelnök folytatja beszédét.)
A kiabálásokkal nem tehetik az igazságot meg
nem történtté a képvifelö urak. (Óriási
zaj a

baloldalon. Felkiáltások : Hordópolitika I) Amii
a képviselő ur előterjesztett, abban arra célzott
hogy a politikai helyzetet megbeszéljük. Hogy
mit jelent ez ? A tisztelt képviselő urak minden
olyan izgató kérdést, a m e l y . . . ( Óriási zaj a

a jobb- { szélsőbaloldalon.

A jobboldalon felállnak

és tap-

oldalon.)
Azt farija, hogy egyik társadalmi osz- ! solnak a miniszterelnöknek;
erre a baloldalon
tály sem szenvedett annyit az ellenfordalommal, ! még nagyobb zaj tör ki. Esztergályos: Nézzék
mint éppen a munkásosztály.
(Felkiáltások:
Ez í meg, milyen rongyos a nép az országban.)
sem igaz! A tisztviselők szenvedtek legtöbbet a
Elnök Esztergályost rendreutasítja,
aki erre
bolsevizmus
óta.) ÁUitja, hogy az ellenfordalom
ezt kiáltja: Akkor ismét kell mondani! (Óriási
külső erőkkel diadalmaskodó t és azt is aláírja,
zaj a jobboldalon. A képviselők Esztergályos
hogy az ellenforradalom
élősdiei a
legpiszkosabb felé kiabálns k. Lendvai
és Reischl között éles
eszközeivel
dolgoztak,
hogy megbotránkoztatták szóváltás keletkezik. A szociáldemokraták kiálazokat, akik az ellenforradalom igazi szellemi toznak. Felkiáltások
a jobboldalon:
Eckstein,
tartalmánsk a h vei voltak. A*ban is igazat ad Eckstein/ Az elnök percekig rázza a csengőt,

Proppernek, hogy egy társaság telepedett az
országra és erre a társaságra ő is csak a gyűlölet és undorérzésével gondolt és gondol ma is.

Mindaddig, amig a többségi párt a választási
programjából az általános ti kos, községenkinti
választójogot meg nem valósítja, a választások
alatt tett Ígéreteivel rutul becsapja a választó
közönséget.

Az elnök Szilágyit sértő kifejezéseért rendreutasítja.
Szilágyi
nézete szerint Propper igazat irt és
ő maga is hirdetni fogja Propper kijelentéseit.
Javasolja az előadó jelentésév 1 szemben, hogy
a nemzetgyűlés Propper mentelmi jogát ne

függessze fel.

Farkas
István a munkásság őldöztetéféről
beszel. Azt a nézetéi fejezi ki, hogy politikai
üldözésről van szó és ezért javasolja, hogy
P r o p p e r m e n t e l m i jogát ne függes-zék fel.
Ezután az elnök az ülést felfüggeszti.
Szünet után az elnök a kormánypárt értekezlete miatt az ülést csak 1 órekor nyitotta meg
újra. Propper Sándor mentelmi ügyét tárgyalják folytatólag, amelyhez Dénes István kér

mig végre szóhoz jut és kijelenti, hogy Esztergályos, Reisinger és Propper állandóan zavarják
a tanácskozást. Óriási zaj a baloldalon. Farkas
István: Menjünk ki 1 Felkiáltások
a
jobboldalon:
Csak menjenekI Moszkváig meg se álljanak!
kiáltja Urbanics.
Farkas, Propper zsehkendőt
lobogtatnak. Ugyanezt teszik a baloldali polgári
ellenzék képviselői is és a többi baloldaliak.
A zaj és a vihar egyre nő. Végre egy kis szünet
áll be.

Huszár
Károly alelnök felteszi a kérdést,
hogy hozzájárul-e a nemzetgyűlés ahhoz, hogy

Esztergályost

mentelmi bizottság elé utasítsák

Az egész jobboldal és a jobbközép felállva
hozzájárul
az elnök indítványához, amire uiból
1
nagy lárma tör ki.
Bethlen István gróf miniszterelnök közben
nyugodtan áll a helyén és várja, amig a beszédét ismét folytathatja. Már ugy látszik, hogy
sikerül rendet csinálni, amikor Szilágyi
Lajos
szól közbe, arait a kormánypárton nagy felháborodással fogadnak. Végre a rend pillanatnyilag helyreáll, amiker Bethlen beszédét folytalja :
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— Azt hiszem, hogy a tegnspi nap folyamán — amikor a pénzügyminiszter megtette a
beje'entését és a törvényjavaslafái — az ellenzék módot fog keresni arra, miként lehetne a
közvéleményt megnyugtatni. (Njgy zaj a baloldalon. Felkiáltások:
Az általános titkos választójoggal !) Az ellenzéknek az volna a kötelessége, hogy a felad ítát helyesen fogja fel;
ezzel szemben kihasználj) a felindu'ást, amely
az országban van. (Nagy zaj a baloldalon, helyeslés a kormánypírton.) Ebben az időben
nem felizgatásra, hanem megnyugtatásra és a
jelen helyzetben a pártok összefogására van
szűkség.
Ami 8 síükgégrende'eíet illeti, a kormánynak joga van azt megenni, de kötelessége azt
oejelenteni és a parlament f31 mentését kérni.
Ha n e « merne jogával élni a kormány, akkor
nem volna érdames a helyére. (Taps a kormánypárton)
— Az országban olyan álíapjt van, amelyben a kormánynak kötelessége volt intézkedni,
ha ezt nem tette volna, mái iá a vonhatták volna
felelősségre. E kérdésből a kormányra
nézve

bizalmi kérdést csinálok, mert vagy bukik ezzel
a kormány, vagy áll. A kormány állási foglal

cs tudni fogja a maga kötelességét. ( k o t mánypár i kt p/iselök felállnak helyeidről és
gy tap.o ják e* éljenzik Betűien litván grófo),
Ezu'án Perlaky
György szólal föi a nap-.
rend
javaslat mellett. A szükségrendclttríl
— úgymond — a kormánypárt a kormánnyal
cgyüu váilalja a felelősséget.
Farkas István: Az intézkedések egész láncolata b ú ü R y i j i , hogy & kormány hibá?. Rakovszky naprendi indítványa szerint a helyzet
Kieábeszél ísé, il.dőieg Kiíiay javaslatának letárgyalása föltétlenül szüsstgts.
Az elnök szavazásra teszi f >1 a kérdést. A
nagy többség ez tl,;ök n a p r s n d í indítványát
fogadj i .el. S:űneí után r í k a ü i a sor az interpelláci kra.
Intappettác'ók.

Csik József az elemi és polgári iskolái tanítók fúe é.ének megjavítását sürgeti. A s Intrr
pelléctói kiídjík a kul U5z»i iisztérnek.
Meskó
Zoltán a siötö'gazíUk részéé a rézgáitcnak
idejében való beszgííéséől interpellál.
Nagyatádi
minbzler i /.ri, ho^y ez ügyben
mindent meglesz.
Hegymegi Kiss P á ' : Arról interpellál, hogy
Albrecht f í h rceg debreceni ünnepits fogadta
;ásán k hivatalos
jelleget
adtak. A főáerce.:,
mint bá i vddnök jelent meg Debrecenben.
Kérdi a belügyminisztert, hogy sz ország érdekeit szolgálja-e a? iy*;n ünneplés.
Rakovszky
Iván belügyminiszter 'kijelenti,
b o ; y a királyság intézménye Magyarországon
nincsen elörí'lv.. Nincs tösvén>' arról, amely a
főhercegi címet eltörülte volna. Nem szembehelyezkedés s dsíroniztciós törvénnyel, ha a főherceget ünneples fügadtetós'Dőn részesítik. N a m
áll, hogy a formák tz udvari szertartás formaságai kőiül válók voltak. Maga a főherceg til-

Csáky Kiroly gróf: Ha még olyan óriási is,
még is igaz. Az u'olsó heteiben a Kúria a
győri esettel kapcsolatban olyan Ítéletet hozott,
hogy bár jelen enleg nincs koronás király, mégis
van királyi család. (Nag/ zaj és ellenmondás.)
Csáky Károly gróf: Mindig az vo'.t a gyakorlat Magyaronzágon, hogy a biróság ítéletét
mindenki respektálta.
Hegymegi
Kiss Pál elientétet Iát a belügyminiszter és a honvédelmi mini-zíer kijelentései közt.
Elnök kijelenti, hogy az interpelláció a miniszterelnökhöz, a belügyminiszterhez éi a honvédelmi miniszterhez volt intéive s igy a választ nem tekintheti véglegesnek. Az interpellációt kiadják a minisz erelnöknek.
Ezután Rupert Reaső interpellál arról, hogy
a debreceni Haendei párt üdvözlő táviratán
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köszönő válasz érkezett a kormányzó kabinetirodájából. A kormánynak vigyázni kellene 8rra,
hogy a kormányzó személyét korteicílokra ne
használják.
Kuna P. András: Mit beszél ?
Rupert erre indulatosan azt kiáltja: Menjen
a korcsmába, magával nem vitatkozunk!
Elnök
Ruperttől képviselő társának durva
megsértése címén a szói
megvonja.
Rakovszky
I?áa belügyminiszter: N e n az
interpellációra válaszol, de letizögazi, hogy a
Rupert által felolvasott kabinetirodái sürgöny
csak a szokásos udvariassági aktus volt.
Rupert
személyes kérdísbm szólal föl s
tagadja, hogy a Haendel-féle táviratok küldése
megengedhető vo!n«.
A többi interpellációt elhaissiíoltá*. Ü é s
vége fái 8 kor.

Idők és hangulatok
Néhány év óta sziníe elképzelhetetlen k ö i y
nyedséggel vágják az emberek egymás fejéhez
a hazaáruló titulust. É p p ugy vannak vele,
mint a destrukció fogalmával, amit dekoratív
disznók használnak, ha önmagukat akarják fölemelni és fe'ebarátjukat lesülyeszteni, elfeledkezve közben arról a csekélységről, hogy nincs
végzetesebb destruálás a butaságnál, a tudatlanságnál, a modoríalanságnál, f Ie< ha az
szerepelni és oktatni i'kar.
Mi.ta Magyarország megvan, clképzelhetlenül sok hazaáruló termett A szegény hazát
mindig árulták, d e a szállításnál megakadtak.
(Bár mi.tha néha próbálnának kivitej engedélyt szerezni.) Voltak fihazaárulók és mellekjárulnokok, úgynevezett kommitensek, de a
cégszeríi bejegyzésig egyik sem jutott. Talán
óvatossá* is nyilvánul; meg ebben a szokásban, mert idővel rendszerint kiderül, hogy
korai volt a vé emény-nyilvániíás, a címadó
mány zás. Károlyi Mihályt mondhatják akárminek — tőlem különösen is mondhatják, —
de a vagyon ira még senki se fogta rá, hogy
tisztesség elen szerzemény, pedig j ;var<*s?.ét a
szatmári békekötés hozta meg s azóta abból a

vagyonból éit a nagy csalid számos, egészen

konstrukíiv, tagja is. É p p ugy senki se hiragudotí soiia a Rákccii-birtokok uj gazdáira.
Ne siessünk hát, emberek, várjunk egy kicsit
a jelzőkkel. Meglássátok, száz év mulva egészen
más le z a gondolkodás. Görgei Arlurnak is
el kellett szenvednie évtizede < kárpálásá?, viharát, oroszlánb gését és szun: ogcsipését, hogy
végül is mindenk tői tisztei én, a nemzet halottjaként, fejez/e be é'etét.
Sená ma élő.e nem gondolok, eszemben
sinc-% hogy bárki' megvédjek, csali a tempót
nem értem, ho,iy miért vagyok én hazaáruló
és társa, h s például u jában állok valakinek s
miért leszek szeietetreméltó bájos hazafi, mihelyt
átengedem Teörtetheő I nbecillnek a terepet ?
N^m ma szakadt először páriokra a magyarság, megtette azt rég^n is. Mégsem átkozzák
takozott volna az ellen, ha. őt királyként akar- mindenkinek az emlékét.
ták volna üdvözölni. A főherceg re.ii vett részt
A Rákóczi-féle szabadságharcot Palf/ János
azon a lakomá.i, amelyen a választási szeszgréf fojtotta el, eki haía'mas dinasztia tagja
tilalmat felfüggesztették. ( Nagy Ernő: A király vol
s csak s a kurucok ajakán hazaáruló.
árváit miért nsm hozzák ide 1) A H í z a miniszBécsben mindenki rajongott érle, főleg az
ter válaszát tudomásul veszi.
udvar, amely tele volt szép dámival. Pálfy
Horváth
Z tltán szólal fő! ezu'án s/.emüyes János voltfkorának legifjabb ezredese, sokkal
kérdisben. Beszédében Albrecht főhercegről fiatalabb, mint a miéinÍ a világháborúban.
szólva, őt „Albert ur"-nak nevezi, mire a legiJános Frigyes würtenbergi herceg akkortájt
timista képviselők között nagy felháborodás
sokat lebzselt Bécsben s dupla erővel gyűtámad. A nagy viharban az elnök kénytelen oz lölte Pálfy. Főleg a népszerű gavallért nem
ülést felfüggeszteni.
szívelte benne, de kellemetlen volt neki a
Szakács
Andornak személyes kérdésben való magyar mágnás magyarsága is. A herceg sze
felszólalása után Hegymegi
Kiss Pál kijelenti, mében legutolsó dolog volt magyarnak lenni.
hogy ezíri interpellál a miniszterelnökhöz, a
Előrelá ható volt, hogy ez a titkos gyűlölbelügyminiszterhez és a honvédelmi miniszter- ködés, amely mosoly alá rejti az indulatát,
hez, mert érvényt kell szerezni annak az elv- előbb vagy utóbb ki fog robbanni Csak alkanek, hogy a királykérdés fölveiése kerülendő. lom kell h zzá és elhatározás, amely áttöri az
D brec;nben, fintarija állítását, udvari sor- udvariasság gá jait.
tartással f ;gadták Albrecht főherceget.
János Frigyes volt EZ, aki nem ludia magát
Csáky K*rcly gróf honvédelmi minisztár: A türtőztetni s egyszer Pálfy gróf jelenlétében azt
hoivádség szabályai kimondjik, hogy a katonai kérdi egy liszttől:
parancsnokba feirály! család tagjiit fogsdni
— Értik e azok a vadak a német kommanköíe'essk. ( 0 iási zaj és felkiáltások: Nincs dót?
királyi családi)
Pálfy vette át a szót, ő fe eit a tiszt helyett.
Csáky Károly gróf: Természetes, hogy ami— Fölösleges, h szen Magy a. országon makor a királyi jogok gyakorlása szünetei, vagy gyar a kommandó.
amig a nemzetgyűlés ebJen ujibb határozatot
— Akkor érik a ku'yaugaást, jegyezte meg
nem hoz, mindaddig a régi szabályok
marad- rá a würtembergi nagyúr.
nak éjvényben a szol^áhtban. ( Horváth Zoltán
— Hogyne érlenék, vágott vissza villámt özbeszól: Óriási F)
gyorsan Pálfy, ha hercegséged vezínyeli őket.

változásairól.

A herceg elsápad', lep ttant róla minden máz,
válogatatlanul gyalázkodó szavakkal kezdett bes z é n i az egész magyar hadseregrő, amiért
Pálfy nyombsn provokáltatta.
A herceg hires lövő volt, de a golyója csak
a kalapját lőtte át Pálfynsk. Ő maga holtan
maradt a p >rbaj színhelyén. Lipót császár aztán
maga vizsgálta meg az ügyet, aminek nem lett
folytatása.- Hamar megkegyelmezett a grófnak,
akiből osztrák szolgálatban is kitört a magyar.
Az alá bi törénetet régi hős negyvenhatos
tiszttől hallottam, sose láttam megírásának a
nyomát.
A hires dobeidói fa, amely ünnepséged során
került a szegedi kul urpalotába, teljesen le volt
már kopaszitva golyók viharában a vegyvenhatosok állása előtt. Akkor kivágták, de a háború végéig ott maradt a fronton, nemzeti szalaggal díszítve.
Ezt a szalajot Tisza István ajándékoz a a
szegedi háziezrednek s a tisztikar ugy talá ta,
hogy mél óan csakis h res fájukat övezheti.
1916 decemberében Krajna Vaa helyságben
pihent az ezred, amikor meglátogatta Boroevícs
Szvetozár hadosztályparancsnok, sok balkezű

cselekedet hőse.

— Vegyék le ezt a szalagot, paranc olta a
tisíteknek, mikor megiá'ta a dobeidói fát, amit
ide is magukkal "vittek.
— Nem 1 het, vott a válasz, T i za Is-.ván
gróftól kaptuk.
— Tisza n?gy ur, felel e Boroevícs, de a
sz lagot le kell venni.
E z ellen aztán nem volt apelláta, a szalag
csak Szegeden került megint v ss*a a hűséges
holt-bajtársra.
(Sz.)
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Találkozás a holddal.
Tegnap délután nevezetes esemény történt.
Nem a földön, bár ott is történt egyetmás, sőt
a magyar földön is, de ezekiől nem is jó beszélni. E sorok irója arra az égi eseményre
gondol, amelyet teljes holdfogyatkozás
néven
jelentetlek be azok a boldeg halandók, akik
elfordulva a földi hiúságoktól, az örökkévaló
mennyei dolgokat szemlélik és mérlegelik. B i zony a legszebb és legbölcsebb ludomány
mégis csak a csillagos ég tudománya, mert
bár a nap.iak is vannak faltjai és bár a bolygók páiyája is görbe, azért csak szivesebben
n 4 zem százszor az eget, mint egyszer ezt a mai
közéletet! A tegnapi esemény különben családi jellegű holdfogyatkozás volt, de ennek is
közvetlenül és kizárólag a Föld volt az oka,
mivel árnyékával irigyen és huzamosabb ideig
eltakarta a szerény és igénytelen Holdat. A
legtöbben észre sem vették az egészet, hiszen nappal történt az eset, azonkivü', borús idő is volt.

SZEOBD

45 milliárd aranykorona Ausztria és Magyarország javára
(A Szeged bécsi tudósítójától.) Benes csehszlovák külügyminiszter az elmúlt héten hoszszasabban foglalkozott a reparációs kérdéssel
és ezzel kapcselatban Cseh-Szlovákia jóvátételi kötelezettségeivel. A trianoni és saintgermaini békeszerződések érteimében Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia is kénytelenek jóvátételt fizetni, illetőleg a régi monarchia
jóvátéte'i összegének egy részét magukra vállalni. Diplomáciai körök közlései szerint a kis-

ántánt három állama mintegy 45 milliárd
aranykoronát köteles fizetni rájuk eső összegként Ausztriának és Magyarországnak.
Ez a

fizetési kötelezettség azonban amennyire Ausztriát és Magyarországot érinti, csax képletes,
mivel nem a két legyőzött állam kapja, hanem

a jóvátételi bizottság, amely azután ezt levonja
az Ausztria és Magyarország által teljesítendő
jóvátételből. Végeredményben azonban mégis
Ausztria és Magyarország javára írják ezt az
összeget, ugy hogy a kisántánt reparációs kötelezet! ségeit ugy lehet tekinteni, mintha ezek
a két állam javára történnének, mivel minden
esetre csökkenti Ausztria és Magyarország
adósságait.

noni békeszerződések azonos rendelkezései szerint mintegy 20 millió aranykoronát kell fizetnie.

Ausztriával

és Magyarországgal

szemben a re-

parációs kontón semmiféle ellenköveteléseket
nem támasz hat, mivel a jóvátételi bizottság
szerint Ausztriával és Magyarországgal nem
viselt háborút. Diplomáciai körökből a Szeged
bécsi ludósitója arról értesül, hogy a jóvátételi
bizottság Ausztria és Magyarország bevonása
nélkül tárgyalásokat kezdett Csehszlovákiával a
reá eső 20 milló csökkentése érdekében. E z
azonban ellenkezik a békeszerződések megállapodásaival és igy a jóvátételből részesedő hatalmak sem fogna* beleegyezni a cseh kvóta
mérséklésébe Ausztria és Magyarország rovására.
Ebben az esetben ugyanis a régi monarchia
területére kivetett jóvátételi ősszegből Ausztriának és Magyarországnak kellene nagyobb hányadot vállalniok, az osztrák és magyar kvóta
emelése azonban nem áll a hatalmak érdekében,
mivel ez a kát állim belátható időn belül
amúgy sem fizet jóvátételt, mig Csehországtól
könnyebben be lehet hajtani. Benes külügyminiszter egyelőre persze tudni sem akar a
! fizetésről.

Magsm, mint lapunk rendes mennyei tudósítója, nem mulasztottam el az alkalmat, hegy
fölkeressem az előkelő isnrrőst aki legalább
is néhány ezredév óta hűségesen kitart mellettünk, barátságosan és szelíden világit és ezért
Csehországnak a saint germaini és a tria- ;
sohasem emeli a tarif t és a szerelmes szíveknek, valamint a köhőknek és kutyáknak annyi
gyönyörűséges órát szerez. A Hold éppen kilépett a Föld árn éiából, amikor találkoztam
vele, föltűnően sáppadí volt, halovány, gyütö;t
ábrázatú, az éjszakai virrasztás lá'ha ó nyomaival gyűrűs tekintetében.
(A Szeged tudósítójától.)
S z e d e r ! a drágu
hatvan helyett kilencvenet mutatott. A most
— Kegyelmes uram, hogy érzi magát a köás, vagy s s esetleges olcsóbbodás legjobb folyó hé; indexe szonban még ennél a harminc
rülményekhez képest ? — kérdeztem tőle meg- «ei8zmográfja az úgynevezett szegedi indexszázaléknál ig nagyobb drágu'ást jelzett. Szer5ja'0 tságtíl remegő hangon és gra'ulálram neki, rendszer, amely sreriní a kölcsönös megáliüpodán déli tizenkét órakor állították fel az erre a
hogy szerencsésen kinn van a félámyékból. Jások alapján, a Szegedi Munkaadód Szövethétre érvényes indexet és ez alkalommal az
Í5 óra 57 perc volt.)
ségébe tartozó munkáltatók az eimuít év októ- 131 73 at mutatott, ami azt jelenti, hogf októv
— Köszönöm kérdését, megvagyok, jobban, ber 3 é óla fizetik rcuakásaikat.- A rendszer
mint a magyar pénzögyminiszter. Öregszem, el!en nemrégiben bizonyos körökben mozgalom ber harmadika óta a közszükségleti cikkek árai
barátom, öregszem, a krátereim kihűltek, eltö- indult meg, azonban ebből tz egyoldalú "harc- 131-73 százalékkal emelkedtek. Az elmuit hétrt it a hegedűm, de azért ö eg hold nem vén ból győztesen került ki ez a fzetési rendszer, hez viszonyítva tihát a korona«pánik hetében
hold, még elélhetünk egy pár zázezer eszten- mivel az egyré z teljesen megszünteti a sztrájkol, átlag negyven százalékos az általános drágulás.
deig. Hallom, hogy a földi költők sok szépei — Szegeden október óta nem is volt semmiAz indíx ezen a héten a következőket m u irnak rólam, viszont a földi kutyák állandóan féle nagyubbjrányu sztrájk — másrész! pedig tatja: hm 19 000 (az elmuit héten 17.000).
megugatnak. A mul^or egy kis kellemetlenség a munkások a drágasággal arányban k-spják zsir 28.000 (ÍZ elmuit héten 24.000),
tiszt4450
ért, Szenes Béla vígjátékot szerzett felölem, de meg hetibéreiket és igy a termelő munka foly- ( 3 3 5 0 ) cukor
16 5 0 0 ( 1 2 0 0 0 ) , tej 2 5 0 0 ( 2 0 0 0 ) ,
fa 38 400 (29 350; Tehát az elmuit héten egyetezt'is túléltem.
tonosságát semmi se.n zavarja meg.
szolgáló cikk sem volt.
A szövetség titkársága és a munkások kép- len olyan közsz&kségletet
— Mit szól l egyemes uram a világ esejelentékenyen.
viselői minden hét közepén, szerdán áilapitják amelynek ára ne emelkedett volna
ményeihez ?
A munkások ezen a héten a mult heti fize— Szárnemra világesemény az, hogy a Nap- meg a folyó hétre érvényes indexál, alapul
negyven
rendszer iassan, de biztosan halad a Herkules vévá elsősorban a közszükségleti cikkek szegedi téshez hozzákapják az októberi alap
csillagképe fe'é. Mondom, lassan, de biztosan, momentán árait, valamint a Pestet Lloyd és a százalékát, illetve «z okóberi órabérek százharOktóber 3 án az órabérek
ám még m ndig gyorsabban és biztosabbin, Szakszervezeti Értesítő indexszámait. Az index minc százalékát.
mint ahogy önök sietnek a konszolidáció felé. első időben alig mutatott változást, mert hiszen 2 0 0 0 — 1 5 0 0 korona közölt mozogtak, ma tehát
— Kegyelmes uram, tehát informálva van a ősszel a drágaság sem lett sokksl nagyobb, az órabérek 4600 és 3450 korona között vansőt egyetlen esetben visszaesést ia mutatott az nak. Egy munkás átlagosan tehát, nyolcórai
magyar politikai viszonyok fel.il is ?
index november közepén. Az elmuit évben átlag munkaidőt íizámilvo, kéiszázhuszezernyolcszáz,
— Igen, uram, és higyje el nekem, hogy náőt fiz százalékkal emelkedőit az index éü igy a illesve fczázhatvanölezerhatszáz koronát keres
lam nem j irt Peidl Gyula. Csak aéha lenézek
munkások bérei is. A legnagyobb emelkedés az
hetenkint és igy az egyhavi jövedelme 883.200,
a főidre és látok mindent. Mondhatom, nem
elmúlt
héten mutatkozott, amikor is az index ««•»..»w
illetve 682.400
koronái
valami épületes dolgökat látok, különösen né- ' " " M i i <«tci» m i i i H u i . — - 1 —
yju^.-i\j\j n
u m n a i tesz
isae. ki.
ni.
mely éjszaka ! Nagyon sok holdkóros ember
mászkál ott lenn, akik reálpolitikusoknak adják
ki magukat. D e én nem akarok sz önök belügyeibe avatkozni, én jóakaratú semlegességgel
— Megtartották a helyszíni vizsgálatot. —
nézem már sok ezer eszt, ndék ótf, hogy önök
(A Szeged
tudósítójától.)
Ismeretes, hogy helyét uj építkezésekkel állandóén bővíti, ami
mint gyilkolják és h_:gy falják föl egymást. J5
néhány héttel ezelőtt a szegedi hasipsrosok még jobban biztosija számára a husiparosok
étvágyat kívánok, a viszontlátásra !
A
"yájas í g i vándor csöndesen mosolygott, küldöttsége járt a kereskedelmi miniszternél a sgyonkonkurráiásának lehetőségét. A fősiámhatóiági huiszéi megrendszabályozása ü g y i - vevő levezette a miniszteri biztost az üzem
majd óríjíra nézett.
6
pCrC
^ ? 8 t t m á r e £észen kinn vagyok ben. Á küldöttség átnvujtoita azt a memoran- műhelyébe, ahol meggyőzte a vád alaptalanaz árnyékból, mondotta és ebben a percben telié- dumot, amely a szegedi husiparosok panaszait ságáról.
sen elborította egy nag^, feke e felhő.
Gyalu és kívánságait tartalmazta és amelynex az vol:
— Pedig a mészárosok azt mondták, hogy
Telefon:
a kifelezett célja, hogy a kereskedelmi minisz- itt nagyarányú építkezés folyik — jegyezíe meg
Telefon:
I g a z g . 455.
ter parancsolja rá a városra a ha ósági hu3- csudálkozva.
Pénztár 1185.
sték bezárását, vagy „^radeti keretei kőié való
Február hó 21-én, csütörtökön
Megnézte azután a műhely berendezését
visszafejlesztését". A kereskedelmi miniszier amely tetszését a legnagyobb mértékben meg•
C S H K 16 ÉVEM r E E L M E K N E K I c<upjn azt igírte meg a küldöttségnek, hogy
nyerte és meggyőzödött arról is, hogy alaptalan
a kérdést alaposan meg fogja vizsgálni és
a h j s p i r o s o k n s * az a vádja is, amely szerint
döntését a vizsgálat eredményétől teszi f a g g ö ^ .
a katósági husszák berendezésévei képjs lenne
A nspokban Szegedre érkezett a fcere&ks- f v / r o *,, e «é3s húsfogyasztásának ötven száza(Az örökcser. d tornya)
it
deimi minisztériumba beosztott ipatL'lügyeiő, lékát eilátni.
Főszerepben: Magda Sonja és Max Neufeld.
hagy a minhz er megbízásából hJyszinen vizsAzonkívül:
Sckáig tárgyalt azután az üzem belső ügyeigálja felül a memorandumba fjglait állításokat
ről
és a tárgyalások után kijelentette, hogy a
é-a győződjön meg azok helytállóságáról. A miM A X L 1 N D E R R E L a főszerepben
niszter megbizo.tja először a hatósági hus- kormánynak egyáltalában nincs szándékában
üzemba látogatott el és Scultéiy
Sándor f3- az ücem megszüntetés?, nem is lehet ez a
számvavőtől. az üzem vezetőjétől kért infor- szándéka, meri hiszen a főváros területén nsm
Legsikerültebb burleszk 2 felvonásban.
mációdat. Különösen az iránt érdeilőditt, hogy egy hasonló hatósági üzemet tart fenn & hatóa mészárosok panaszai és a memorsadumba sög, de a budapesti hU3Íparo«o'x körében
Előadások: Fél 5, fél 7 és f .l 9 órakor
foglalt sérelmei mennyiben felelnek meg a hasonló panasz sohasem merült fel. Az uj
Péntektől kezdve
vaíóságnah. Elsősorban arra volt kíváncsi, hogy ipartörvény sem jogosítja fel a kormányt az
az üzem keretén belül miféle nagyarányú épít- üzem megszüntetésének elrendelésére, tiltó renkezések folynak. A husparosox ugyanis szzal delkezés nincs is benne.
vádolták meg a hatósági húsüzemet, hogy mű— Kiknldetésemnek csupán^jaz a célja,.megf

A szegedi index szerint
negyven százalékkal drágultak ezen a héten a közszükségleti cikkek.

A husiparosok vádjai a hatósági husszék ellen.

7 ÍHA?

Morsd Mosi

Bűnös

szerelem.

Maxi és a nadrágtartó.

SZOMBAT É3JEL

S2EQBD

6
vizsgálja n a husiparosok panasiá', airelynet
bázisa az volt, hsgy a hatósági huiQzem a
magániparosok exisztenciáját veszélyezteti.
A irinitz'eri bizfos közölte a föszámvevővel
azt is, hogy a husiparosokat is megszeretné
hallgatni ebben az ügyben. A főszámvevő azt
tanácsolta, hogy azokkal a husiparosokkal lépjen érintkezésbe, akik meginditolták és irányították a hatósági husszék elleni akciót.

Szeged. 1924 febtttá; 21.

A miniszteri biztos kedd délután sz ipartestület székházában a busiparosokat is meghallgatta, skik természetesen szilárdan követelik
továbbra it a hatósági husszék szigorú megrendszibályozását.
A miniszter megbízottja
szerdán utazott
vissza Budapestre, ahol jelentést tesz a kereskedelmi miniszternek Szegeden szerzett tapasztalatairól.

M M M M M W M M M M Í M M W W W W W M M I

MÍM^ÉÍ.
Hatalmas tüntetés volt
a napokban a berlini egyetem uj aulájában,
több ezer főnyi tömeg jelenlétében a békeszerződés ellen. A tiltakozást egy nemzetkőzi bizottság rendezte, amelyben husz állam van képviselve. Az ülésen a németek nevében Röthe
professzor, a berlini egyetem rektora üdvözölte
a megjelenteket. Az elnöki tisztet Thomas Kall
(Amerika) töltötte be. Magyarország
nevében
Lukács Géza beszélt, aki vázolta az ország
szétdaraboldsának következményeit.
Hollandia,
Japán, Spanyolország, Finnország,
Törökország
és Belgium képviselőjének felszólalása után oz
ülés tiltakozó határozatot fogadott el, amelyben
a békekötések reviziiját követeli.

— Harminc millió óvadék elteiében Vasek szabadlábra helyezését kérik. Budapestről jelentik: A Tanítói Bank letartóztatott alelnöke, dr. Vasek Ernő tudvalevőleg kérte szabadlábra helyezését a vádtanácstól és a táblától, de tekintettel a milliárdos kárra, a biróság
továbbra is előzetes letartóztatásban hagyta.
Vasek egyik vezető tagja volt a fővárosi keresztény pártoknak, akol most széleskörű akció indult meg, hogy közadakozás utján teremtsék
elő azt a 20—30 millió koronát, amelynek
ellenében a vádtanács Vasek szabadlábra helyerését kilátásba helyezte. Néhány nap alatt
összegyűlt a 30 millió korona és Vasek védője
beadványt intézett a tanácshoz, amelyben 30
millió korona leté'ele ellenében Vasek fzabadlábra helyezését fogja kérni.

— A szegedi egyetem Földrajzi IntézetéE z ü s t «v Oszerek Fischer Testvéreknél. i6ga
nek megnyitása. A szegedi egyetem Földrajzi
intézetének megnyitása, aminek jelentőségét ma
— Az adófölszólamlási tárgyalások. Folyó
vezércikkben méltattuk, kedden este ünnepi hó 21-én, csütörtökön a II. számú bizottság a jakeretek közt történt meg a központi egyetem vadalmi hivatal épületében: Tóth Sándor, Sándor42—44. számú termeiben, amelyek az uj intéz- utca 40. Csikós Ferenc, Remény-utca 41. Gutmény otthonául szolgálnak. A nagy és diszes mann Regina, Kálvária-utca 28. Kiss Gyula, Vajdautca 6. Szűcs Erzsébet, Teréz-utca 10. Balázs
közönség előtt, amelyben a városon kivül kép- Mihály, Csongrádi-sugárut 65. Frank István, Téglaviselve voltak Szeged különböző kultúrintéz- gyár-utca 12. Tóth István, Kossuth Lajos-sugárut
ményei, dr. Schmidt
Henrik, a bö'csészi kar
101. Bittó Péter Pál, Hunyadi-tér 11. Halász Vince,
dékánja vázolta az intézmény célját, dr. VeszCsongrádi-sugárut 57. Katona József, Somogyi-telep
prémy Vilmos rektor pedig az egyetem nevében 6. Makra Tamásné, Hunyadi-tér 21. Fodor Mihály
átadta a helyiségeket dr. Kogutowicz
Károlynak, t Szende-Béla-u. 3. Hattyasi Gyula Szentháromság-u.
az intézet vezetőjének azzal a kívánsággal, hogy I 53. Gyarmati Sándor, Hunyadi-tér 20. Riegler
a geográfia uj otthonában eredménnyel szolgálja I Gusztáv dr., Kálvária-tér 5. Diener Györgyné,
Kormányos-utca 15. Dimitrievics Angyelkó, Párisia tudomány eszközeivel a magyar igazságot. 1 körut 21. Iritz Bárd Piroska, Brüsszeli-körut 3.
Ezután Koguicwitz professzor nagyérdekü elő- Faragó, Kossuth Lajos-sugárut 52. Széli József
adásban ismertette Georg Wegener német geo- ügyeit tárgyalja. Az I. számú bizottság
idézettekkel
gráfus uj elméletét a földrészek keletkezéséről, targyal. A III. sz. bizottság csütörtökön nem tart
amely hipotézis némely részben frappánsul tárgyalást.
egészíti ki a Suess-féle kontrakciós elméletet.
Hoór Templa Erzsébet ária- és dalestje ma este
A vetített képekkel kisért előadás után a közön- 8 órakor a Tiszában (Harmónia).
ség megtekintette az intézet felszerelését, amely
— Az Erzsébetvárosi bombavetők a vizsszerénységében is beszédes bizonysága KoguBubics
towicz professzor agilitásának. Az első beren- gálóbíró előtt. Budapestről jelentik:
Jenő
dr.
vizsgálóbíró
szerdán
délelőtt
hallgatta
dezkedéshez az állam tizenötmillió koronával
járult hozzá, a város a szállítási költségeket ki az Erzsébetvárosi merénylet bárom gyanúsífedezte, körülbelül egymillió koronát. Az intézet, tottját : Marosi Károlyt, Radó Józsefet és Heramelynek célja a tudomány intenzív müvelésén czeg József portást. Marosi és Radó teljes bekivüi a geográfia népszerűsítése is, számit a ismerésben voltsk a vizsgálóbíró előtt is és
szegedi társadalom
támogatására.
Szívesen mindenütt fenntartották a rendőrségen tett bevesznek természetbeli adományokat is, neveze- ismerő vallomásukat. A vizsgálóbíró Marosit és
bűntettével és
tesen földrajzi könyveket, téiképsket, fényképé- Radót kilencrendbeli gyilkosság
Herczeget a gyilkosságban
való bünrészesség
szeti szerelvényeket stb.

elmén helyezte előzetes letartóztatásba.

—• Meghalt a csongrádi merénylet egyik
áldozata. Budapestről jelentik: Ismeretes, hogy
a csongrádi bombamerénylet egyik áldozatának,
Farkas
Balázs cipáryprimásnak a lábát vérmérgezés következtében amputálni kellett. Farkas
Balázs, a merénylet utolsó szerencsétlen áLlozata a késő esti órákban a Rékus-kórházban
kiszenvedett.

A hatá-

rozatban mind a hárman megnyugodtak. Az
iratok szerdán visszakerültek az ügyészségre és
itt elkészül a vizsgálati indítvány. Bub cs vizsgálóbíró csak akkor kezdi meg a többi bombavető, Márffy és Chrias ti kihallgatását.

Ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán utca 6.

Csütörtökön, február hó 21-én

EREDETI

ELAINE^HAMMERSTEIN-nel:

A híres opera E L S Ő filmváltozata.
Nagyszerű regény
hat felvonásban.
g ^ a i l U Ö l

&

Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor.

(A P U K Á Ü I [U k i s y á n d o r m u z s i k u s ) i felvonásban.
J A C K I E C O O G F I N , a 6 éves csodagyermekkel:

K

É

T

Á

teljes mér-*

tékben még nem honorálták a segédek kíván
sá?át, amely szerint ugy emeljék a munka^
béreket, mint a kiszolgálási árakat.

Házat, földbirtokot, nyaralót,
gyümölcsöst, szölöbirtokot,
telket, üzletet
(minden szakmából)
elismerten
| legelönyösebí ben közvetít
mindenkor

GAÁL

SZEGED, Kígyó-utca 7. szám.

Wigner

I"

országos
ingatlanok
adás-vételi
irodája

42 Telefon 18—04.

Testvérek

cégnél
j'O
tavaszi dlVSf S Z Ö V t f a k és s e l y m e k legnagyobb
választékban kaphatók

\L

IZIOCB. K i H A s z - n T c a io. s z i t u ,

M

AMODERKÍ
KAUCSUK JPAR
BEMEKE

ZENEKISÉRETTEL!

MIGNON

világhírű operája 6 felvonásban.

A

s u l i i n k a z o n b a n , h o g y a mesterek

Igazgató: Dr. Varsányi Elemer.

Telefon 16—33.

Hétfőtől:

— Telefonforgalom C s e h s z l o v á k i á v a l . A
kereskedelmi miniszter f. évi február 16-ávai a
magyar- ctehszlovák távbeszélő foigalmat megnyitotta. Sztgedről a következő viszonylatokban
lehet beszélni: Bohumin (Odervrerk), Brno
(Brün), Cesky, Tesin, Decin (Tessen), Frantiskovy Lazne (Francensbad), Karlovy Vaty (Karisbad), Karvinna Liberec (Reichcnberg), Marianske
Ltzne (Marienbad), Mor. Ostrava (Márisch
Ostrau), Olomoatz (Olmütz), Opsva (Troppau),
Podmokly (Bodenbach), Pracha (Prága), Usti
n L. (Aussig), Warrsdcrf. Beszélgetések csak
18 órától (este 6 óra) reggel 7 órá'g folyt thatók.
— A borbélyok tarifaemelése. Ismeretes,
hogy a szegedi borbélyok legutoljára február
elsején emelték fel a kiszolgálási árakat. Most
ismét fölemelték a koronaromlás és a drágasághoz mérten a borotválkozást. Egy borotválkozás ezentúl 2000 korona, borotválkozás fcsü<
éssel 2500, h jvágás 5000 korona. U^y érte

V í z v e z e t é k é t Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. 49

8 órakor a Tiszában (Harmónia).

|

A jelentés szól még azonkívül a német jegybanknak 300 millió aranymárka alaptőkével
való alapításáról: a jegybank központja a külföldön lesz. Németország újjáépítésére való
tekintettel a belga és a francia hatóságok felfüggesztették a működésűket.
A szakértők a francia kormány kérésére
beleegyeztek abba, hogy a tervezett három évi
moratórium helyett csak két évi moratoriumot
kapjon Németország.
A jelentést még március 5-ike e'őtt letárgyalja a jóvátételi bizottság.

JftEchim József párisi rajzainak kiállítása
Iskola utca 23. Nyitva naponta 9-5-ig.
211

Hoór Templa Erzsébet ária- és dalestje ma este

Péntektől vasárnapig

A Németországba küJüöu vizsgálóbizottság jelentése.
Péris, febraár 20. A Chicago Tribüné közli
a
Németországba
küldött; vizsgáié bizottság
elnökének, Dawesnek a jelentését. A jelentés a
Ruhr-vidék gazdasági kiürítését és a jóvátételi
kérdés flzleti alapon való megoldását javasolja.
A nagyántánt mondjon le a Ruhr-vidék valutáinak ellenőrzéséről és azt Németországnak
eagedje át
fiflMM'
<é

l

M

V

A

.

12 felvonásban.

KARTELLEK! K1VÖC

JL- Olcsó v á s á r !
Óra, ékszer, gramofonlemez, öngyújtó,
zseblámpa stb. o l c s ó
é r o n l

TÓTH ó r á s ,
i

Köicseu-ufca 7.

Tőrt arany, ezüst, brilliáns, | L
régi pénz beváltása.

Nagy javító műhely!
161

S Z B Q E D

SMgpd, B B 4 február 21.

kult ki egységesen. Néhol véleményes vásárlások is
2483 Newyork 574.75, Milánó 24.81,
Hollandia
21500, Berlin - .
, Bécs 0,0C8!«'«. Szófia „ voltak, másutt a piac teljesen csendes volt. Az elhanyagolt papíroknál úgyszólván névlegesek maradtak az
4.45, Prága 16.75, Varsó - . — , Budapest
0.0140,
árfolyamok. A tőzsdeidő kezdetén szilárdnak mutatkoA DevizakSzpont árfolyamai. Valuták i Dntr. ko».
Sukarest 3.10, Belgrád 7,30.
zott az irányzat, később azonban elgyengült és zárlat
5.4590—0.4920, Dinár 4130V-44100, Swkol
94400Zürichi tárlat t Páris 23.90, London 2484, Newfelé a magánspekuláció vásárlásaira javult meg ujből.
101400, LCTÍ 25100-26700, Lei 17800-19000, Lengyel
york 577.75, MUanó 24.80, Hollandia 215.25, Berilt
Hozzájárult a javuláshoz az is, hogy a bécsi tőzsdéről
, Líra 1410—1510, Fr, frank 1383- O.OOOOOCOOO 127'/«i Béos 0.00811/,. Szófi* 4.45, Prága
barátságos irányzatot jelentettek és hogy a kosztpénz
1430. Belga fr. 1140-1240, Sv. Lanfe 5650-5050, Ango
16.75, Varsó —.
, Budapett
0.0140, Bukaraat
4'/,—4 százalékig ment vissza. A piac meglehető3
hnt 140600—15C6C0, Dollii 32853-35150, Holland forint
3.10, Belgrád 7.33.
ellenálló képességet tanúsított és a felszínre kevült
12160—13010, Dán koron 5150^5550, Svéd korona
Terménytőzsde. A szerdai terménytőzsde irányzata
darabokat elég könnyen vette fel és a kuliszpiacon,
85j5 -9115, Norvée
korona 4320—4670, Napoleou
lanyha
volt,
az
árak
az
utolsó
naphoz
képest
további
továbbá a vezető értékekben, a bánya-, fa- és bank113000 pénz.
looo koronával estek.
papírokban az üzleti idő vége felé áremelkedés jelentttítt t Bécs 0.4590 -0.4920, Belgrád 41300-44100,
kezett. Nagyobb árveszteség az egész nap folyamán
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki bura
94400—101400, Szófia 25100-26700, Bukarest
nem fordult elő. A zárlati árfolyamok legtöbb esetben
2230 -2270, egyéb 2200—2220, 79 kg.-oa tiszavidéki
178D0—19000, Varsó
, Milánó 1400-1500,
a középárfolyamoknál magasabban vannak megállapítva,
buza 23C0—2353, egyéb 2250—2300, rozs 1810—1850,
Paris 1265—1475 8r0sse! 1143-1240, Zürich 5650jeléül annak, hogy zárlat felé az irányzat szilárduló.
takarmányárpa 1900—2000, sörárpa 2100—2300, zab
Ö050, Lolíon 140300-150300,
32700-35000.
Lecsöngetéskor a hangulat barátságos, a forgalom
2100—2300, tengeri 1900 -2300, korpa 1340-1360.
.aterdam 12160-13040,
Kopenhim
5150-íKq, ,
élénkülő.
Irányzat. A szerdal tőzsde helyzete a pénzügyS'ocktaolm 8505— 9115. Krisztiánia 4320-4670. Minden •
A Szegedi KSznfiveabank mindennemű tőzsdei
miniszteri válság hatása alatt alakult ki. A spekuláció
vonatkozásban 52*|, felár számítandó.
megbízást a legpontosabban végez el.
s?
tartózkodó magatartált tanúsított, az irányzat nem alaZürichi tőzsde. Nyilát i Páris
24.20, London

TŐZSDE

Hal legalacsonyabb (I.), legmagasabb ( 1 1 . )
és láróírfolyamok (ÍU.)

Bankok:
I.
Augol-Magyar
143
bosnyák-agrár
80
földhitelbank
800
Hazai
375
Hermes
98
Sziavon jelz.
62
Lloyd Bank
25
Magyar-Hitel
850
ingatlanbank
<83
Csehbank
28.5
Forgalmi Bank
65
leizáloghitelbank 170
iteresk. Hitel
33
Leszámítoló b.
135
Magy.-ném. bank 68
Olaszbank
35
Központi Jelz.
24
15
Városi Bank
31
Merkux
75
Nemzeti
255
Osztrák Hitel
1853
Kereskedelmi
190
Bankverein

u.

III.

160 153
10Ü 95

880 820

440 403
120 118
70
70
27.5 27.25
920 900
500 490
31
23
70 65
195 IC3
42 40
148 142
70
72
37
44
24 27
15
16.5
32
40
80
85

282 280

2050 1960
200 ISO

Takarékpénztárak:
Selrárosi
Lipótvárosi
Kőbányai Tak.
ggy. Bpest Főv.
Magyar Alt Tak.
Vloktár
Festi Hazai

58
19
30
3C0
285
310
57C0

63
20
350
340
350
6300

60
19
30
323
310
310
6000

Biztosítók i
Első M. Bizt. 11000 130C0 12530
Fonciére
350 450 400
'annónia B.
Vasmüvek és

Srodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Gazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Fémkeresk.

Franki

2750

— 2500

gépgyárak:
120 150
70
12 13
33
33
200 225
12
15
1700 2000
33
34
180 -

140
75
12
33.5
200
13.5
1900
33
180

L
5100
2525
86
145
200
65
25
91
220
23.5
69
405
220
40
65
47
215
46
135
13.5
178
110
28
129
55
115
195
26.5

Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Qyőrtfy-Wolf
Hoffher
Kaszab
Kissling
Ktihne
Láng
LipÖk
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudloff
Vulkán gép
Wőrner

0.
5800
3000
100
150
250
71
40
107
230
27
77
493
280
48
80
62
250
58
152
14.5
199
120
32
1EÍ

m.
5625
2750
86
150
245
71
32
100
220
24
73
430
260
48
65
47
220
46
143
13.5
195
115
30
143
—
55
130 115
240 230
29
30

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

—
- 1500
57
66
58
45
48
46
—
37
39
37
115 125 125
460 505 500
290 340 320
52 50
46
166 182 176
620 700 690
145 170 170

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

95 117
170 195
68
77
75
95
153 175
27
32
67
75
135 150

Varga Mihály J g U Szeged
Telefon 469.
Rradi-ulct 4.
m
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szölökötöző fonalak és háló gu>H Iron kapható.

103
185
70
85
162
30
71
145

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubla

í.
40
305
1C0

n.
ui.
43 41
350 335
120 105

Bányák és téglagyárak:
Bauxit
610 633 625
Beocsini
1675 l7i!3 1675
Borsódi szén
265 320 280
Szentlőrinci
1Í3 155 15u
Cement
160 170 160
Szászvári
593 663 595
Kohó
1450 1625 16C3
75
85
83
István tégla
250 275 275
Kőb. gőztégla
450 500 5C3
Drasche
3700 4200 4030
Magnezit
90 108 93
Magyar Aszfalt
3930 4500 4250
Által. Kőszén
140 160 140
Kerámia
42
48 45
Móri szén
340 400 355
Nagybátonyi
865 945 9j5
Salgó
Sajókóndói
—
— 340
Újlaki
Unió
Urikányi
1150 1450 1350

i.
Malomsoky
Nemzeü fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár*
Hitelfa

Különféle

Nyomdáki
Athenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler

280
30
235
75
31
74
98
130
Stephaneum
11
Faipari vállalatok:
Merkurfa
7.50
11
10
Cserző
Dunaharaszti
1715.53
15.50
Egyesült fa
66
65
65
25
25
Fornir
24
1300 1400 1300
Guttmann
225 263 260
Hazai fa
17
17
Honi fa
7.75 10.50 8.50
Körösbánya]
26
22 26.50
Kronberger
150 175 170
Lignum
27
26
24
Amerikai
10
10 I I
Erdő
223 230 230
Magyar Lloyd

Ne vesztegesse el

becsiiltesse fel

62

vállalatok:

Elővételi fogok i
Kistarcsai

58 80

Kasszanap március 6.

LACK

CIPŐT

már Í O O ezer koronáért,

ékszerész, Széchenyi-tér 9. s z . , Zsótér-ház.

m á r 9 5 ezer k o r o n á é r t
vásárolhat elsőrendű anyagból

M A N Ó
»«

Seelenfreund
Legmegbízhatóbb

Csipeinél,
Szeged, Iskola-utca 18. se.

CSEKONICS-UTCA

M M m

63

ANTILOP CIPŐT

Viszonteladók l e g o l c s ó b b

MNi

63

i.
II. ín
100 103 1Q0
Királysör
14
12
13
Klein
163 167 170
Klotild
8
10
8
Fructus
—
40
Győri textil
40
725 800 750
Polg. sör
100 105 100
Krausz szesz
—
40
35
Ligetszanat,
Cukoripar
4550 5050 5030
300 370 330
Lámpa
—
3Ü0
393
Auer
115 150 130
M. Kender
365 429 409
Őstermelő
290 333 310
Pamut
425 480 370
Gumi
30 34.5
31
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi 350 435 370
Marosv. Petr.
120 130 120
Gcoreia
700 783 750
Mezoh. cuk.
410 470 440
Interrexim
43
43
48
Óceán
55
61
58
Olajipar
125 140 133
Pannónia sör
21
22
22
Phöbus
55
63
62
Püspöki
25
30
26
Royal-szálló
85
Schwartzer
93
93
Star film
30
36 35
Lukácsfürdő
13
1413.75
Szikra
109 125 114
Stummer
3000 3150 3050
Szegedi Kender
590 650 650
Telefon
175 240 180
Temesi sör
215 245 240
Tokaji bor
62
65
62
Török
38
39
38
Turul Budapest 16.5
18
17
Unió színház
23
32
30
Szolnoki
13.5
16
14
Vasm. Vili.
55
60
55
Vili. Pezsgő
60
65
60
Wander
26
28
26
Zagyvapálfai
56
64
56
Hangya
30
32
31

mielőtt eladná. — Lelkiismeretesen felbecsüli
ingyen
g7

rövidáru nagykereskedő

* WlWiUU a

110 120 120

22
25 23.5
1110 1140 1120
17
20
17
10
11 10.5
145 193 160
450 550 530
63
70
63
17
19
160 180 165
13 13.5 13.5
37
50
48
690 800 720
102 105 105
10.5 11.5 10.5
78
90 81
830 925 850
24
—
24
1250
1?*5
14 17
15
90
99
98
55
60
55
250 293 280
76
85
80
370 425 385
Temesi szesz
185 200 19a
Felten
_
Wernstadti textil 20
—
20
Flóra
160 190 185
Fővárosi sör
45
47
45
Goldberger
125 íeo 135
Gsíhwindt
375 420 410
Halkeresk,
37
40
38
Hungária Mütr, 300 345 335
luta
210 260 260
Jacquard
140
— 140
Karton
120 140 133
Gróf Keglevics
18
22
18
Keleti
55
65
60
Királyautó
10.25 11.5 10.5

ékszereit, briüiánsát, aranyát, esüstjét, hinem

K O H N

T+AMOIfe

in.

Ált. gázizzó
Alt. Osztr.Légsz.
Bárdi
Baróti
Bóni
Brassói
Chinoin
Corvin-film
Danica
Diana
Dorogi gummi
Déli cukor
Dunánt. sertés
Cinner Szalámi
330 305 Égisz
31
30 Izzó
260 245 Unió textil
84
80 Horv. cukor
3533.50 just izzó
85
84 üyapjumosó
— 105 Papir-ipar
143 14J készvénysör
Szövő és kőtő
14
12 Spódium

DEUTSCH I M R E

»C»UK

a

19.5
21 20
350 375 375
Í0.5 11.5 10.75
780 850 800
193 215 205
125 140 135
3003 3400 3250
11
12 11.5
170 195
m
283
— 280

KÉZIMUNKAÜZLET
beszerzési

m

bevásárlási helye.

forrása

mindennemű

kézimunka

anyagoknak

Állandó képkiállítás

Tisza L-körut 48.
és

fonalaknak.

Megtekinthető vételkényszer
nélkül

F r e i m a n n á l ,

Takaréktár-utca 8. Speciális
képkeretező műhely
171

Használt írógépek nagy választékban
1,500000 kor.-tói kezdve
kaphatók.
írógép szallagok, carbon és átütő
papírok olcsón
beszerezhetők.
OEEiVIDCK

E G 7 E D Ü W

KcPVISEEiOJC.

Speciál I r ó g 4 p ] a v l t ó

műhely!

Szeged, XM4 február 21.

gZBOBD

_8
mm

m

JM *

Kfurósze/

3ajt 2000 korona darabja a
K Ö Z P O D T I
T E J C S H R D O K
minden fióktejcsarnokában.

h színház h«ti m ű s o r a :
Csütörtök: A három grácia, operett.
Péntek: Pásztor Ferike, a Népopera primadonnájának vendégfelléptével Éva, operett. Premierbérlet A
15. sz.
Szombat: Pásztor Ferike vendégfelléptével Éva, operett. Premierbérlet B 15. sz.
Vasárnap délután: Tavasz, operett.
Vasárnap este: Pásztor Ferike és Székelyhídi
Ferenc,
a m. kir. Operaház művészének vendégfelléptével, felemelt helyárakkal Hoffmann
meséi, opera. Operabérlet
8, sz.
Hétfő: Pásztor Ferike és Székelyhídi
Ferenc vendégfelléptével Hoffmann
meséi, opera. Bérletszünet.

A városi szinház mai szinlapja.

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

szőrme javítást és átalakítást

Az előadás fél 8 órakor

ni

Két szobás, konyhás
lakást keresek. J S

venni vagy eladni óhajt,
ugy

bizalommal

keresse

fel

Ajánlatokat 6-46 telefon alatt kérek.

A három g r á c i a .
Revfl-operett 3 felvonásban. írták: C. Lombardo és A.
Willner. Átdolgozta: Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette:
Lehár Ferenc. Rendező: Rátkai S. Karnagy: Takács A.
SZEMÉLYEK:
Trottoni
Herczeg Vilmos
Elena, unokahuga
Ha Maré
Casatti Carlo gróf
Sugár Gyula
Leonir, detektivfőnök
Polgár Gyula
Marietta
Viola Margit
Spaghetti, színművész
Bellák Miklós
Ninetta
Horváth Böske
Trittinó
Borbély Sándor
1. táncosnő
Polgórné
2. táncosnő
Gimesi

R.-T.
143

Ha házat, földet,
szőlőbirtokot,
üzletet, telket vagy
bárminemű ingatlant

Vaserősségü

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

Modell gipsz
kapható. Telefon 765.

irodáját

Széchenyi-tér 6. :: Telefon 10—54.

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

A Szegedi Hus- és Vásárpénztár R-T. igazgatósága, felügyelő
bizottsága és tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti, hogy a rész-

kezdődik.

vénytársaság igazgatóságának tagja

* Hoór Tempis Erzsébet hangversenye- Nagy
érdeklődéssel várják Hoór Tempis
Erzsébetnek mai,
csütörtöki hangversenyét. A kiváló művésznőnek, aki
Hoór Tempis Móric műegyetemi tanár s nem mint
tévesen hiszik, Hoór Károly leánya, Szegeden is nagy
sikert jósolnak.

Lichtenegger Gyula ur

* A atinházi Iroda blrei. Szenzációs vendégfellépések éjjeli előadás keretében. Budapest jelenlegi férfi

nagybirtokos, Szeged szab. bir. város törvényhatósági bizottságának
tagja stb.

starja kétségkívül Palló Imre, az Operaháznak illusztris
tagja, ki mint a Népopera bonvivantja, e szakban a
legkülönb klassjist képviseli. Az International Concert
Bureau most állította össze külföldi mtivésztournéját
hazai művészekből és ezek legelsöbbran^u csoportját
sikerült egyetlen vidéki vendégszereplésre Szegedre
lekttni. Szombaton fél 11 órai kezdettel lép fel Palló

folyó hó 19-én váratlanul elhunyt.
A megboldogult, ki már társulatunk alapításában részt vett, annak
érdekeit mindenkor szivén viselte. Elhunyta fájó veszteséget okoz nekünk.

Imre, báró Vécsey Elvira, a magy..kir. Operaház prima-

ballermája és Berg Ottó, a magy. kir. Opeiaház karnagya a következő szenzációs műsor keretében: 1.
Emlékét mindenkor kegyelettel
Leöncavalio: „Bajazzók", prológus — Palló Imre. 2.
Goldmark : .Sába királynője*, míh-tánc — báró Vécsey
Elvira. 3. a) Mejerbeer: „Dinorah", románc — Palló
Szeged, 1924 február hó 19-én.
Imre. b) Thomas: .Hamlet", bordal — Palló Imre. 4.
Erdei Manó: Groteszktánc — báró Vécsey Elvira. Szünet.
5. Pirchystal: Keleti tánc — báró Vécsey Elvira. 6.
Kacsoh: Három magyar dal — Palló Imre. 7. Brahms:
Ma gyí" tánc — báió Vécsey Mária. Szünet. Az eltévedt
Óriási választék
golyó. Bohózat 1 felvonásban. írták: Klinger és Taussig.
legfinomabb
Főszereplők: Komáromy, Lengyel, Rubinyi, Herczeg és
104
tömörfa
Czobor. A müvészestélvt Klinger és Taussig Szegeden
t v s f a t bármily mennyihálószobákban
még nem adott sikamlós bohózata, „Az eltévedt golyó*
Bégben, férfiruhát, fehérfejezi be. Báró Vécsey Elvira, Palló Imre és Berg Ottó
neműt a legmagasabb árkörülbelül egy és fél órás műsora mindenki által megtekinthető, mig az .Az eltévedt golyó" szigorúan csak
ban veszek. Weissenberg,
felnöttekrek való. Pásztor Feri vendégfelleptével hirJ»
Attila-utca 8.
905
detett „Éva" szómba i előadása 7 órakor kezdődik.

fogjuk megőrizni!

BÚTOR

Apróhirdetés.

Schaff er Testvéreknél
Kossuth Lajos-supárut 8. Elsőrendű

minötíg. Meglepő olc»ó árak. Telefon 7-73.

KEZIMUNKAHAZ"

Szeged,

* Ma este 8 6rak«r Hoór Tempis Erzsébet
ária- és dalestélye. Jegyek Harmóniánál.

Fllbarmcnlknack

Ill ik

bérleti

Ajánlja

hangvaraenja

Kölcsey-utca

g y a p j ú - és

vasárnap délelőtt fél 11 órakor.
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hírlap- és NyomdaváJlalat R.-T.
lyomatoít a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

NYOMTATVÁNYAIT

Aki házat vagy ingatlant

a Délmagijarország
Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nál

vásárol,
saját érdekében vétele előtt keresse fel D f f c V I D
Q V Q t n ingatlanforgalmi irodáját, Kossuth Lajossugárut 9, telefon 10—42 mert ugy vételét, mint eladását ezen cégrél minden kívánalmat kielégítően, a legelőnyösebben bonyolíthatja le.
948

Dr. Jedlícska

Béla

kir. közjegyző.

selyemfonalait

fiscncK

a legméltányosabb

izsó.

13—50.
árakban.

1
0
.

készíttesse

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

Petőfi S.-sugárut 1. sz.

szőnyegszövő
miihelyében
Kass keleti
Szeged, Boldogasszony-sugárut
1

Telefon 16-34.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző közhírré teszi, hogy
egy darab aranygyűrű (brilliáns és rubin kövekkei), egy darab aranygyűrű (brilliáns kővel),
egy darab c«iHár nyak-.k három darab brilliánssai 1924. évi február hó 25 én délután 3 órakor a „Báck és Fazekas' cfgnek Szegeden,
Káráhz-uíca 3. sz. a. üzleti helyiségében a cég
adcsa kárára és költségére nyilvános árverésen
eladatni fognak.
Szegeden, 1924 február hó 19-én.

10. s z d m. + Telefon:

Budapesti

Báli

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.

és estély!

ruhák

vegyileg tisztítása és kívánatra minía utáni festése soronkivíl készül
IAVCAI kelmefestő és vegyiruhatisztitó ipartelepén, Kazinczy-utca 14. Telefon:
10-75.
Fióküzletek: Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéna-tér), Gizella-tér 3. sz.
és Kiskunfélegyháza. — K ü l ö n l e g e s s é g « A tisztításra adott férfiruhákon kisebb javítás teljesen díjtalan. —
|

LUCZa

flyÚLBÖRT

Mindenkinél magasabb Árban vásárolt*"*

Rosner Ödön és Társa

Szeged, Petőfi Sándor-sugárut 12.

Telefon 14—471

