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„Győztél, Kossuth V 
Két nap e'őtt volt éppen kerek harminc esz-

tendeje, hogy Kossuth Lajcs, akit a magyar nép 
ma is apjának nevez, az emigráció földjéről 
abba a hazába költözött, amely örök nyugalmat 
és jutalmat ád mindazoknak, akik az apostol 
szerint ama nemes harcot megharcolták, futá-
sukat elvégezték, a hitet megtartották. Ennek a 
harmincadik évfordulónak a csonka ország 
ünnepévé kellett volna lennie, magasztos és 
fönséges ünneppé, amely az egész világra és 
az egész világnak szól: volna. Ennek az ünnep-
nek hirdetnie kellett volna az idegen és az 
ellenséges világ felé, hogy ez az ország ismét 
szolidáris, jobban mondva ma szolidárisabb, 
mint valaha azokkal az ideálokkal, azokkal a 

Íondolati és érzelmi erőkkel, amelyek Kossuth 

ajost, a magyar szabadelvüség és függetlenség 
hősét és hitvallóját az egész müveit vilzg bámu-
latára és hódolatára méltóvá tették és amely 
erők nélkül nincsen életünk és nem lehet föl' 
támadásunk, de nincsen becsületünk és nem 
lehet boldogulásunk sem ezen a földön. 

Kossuth Lajos halálának harmincadik évfor-
dulója, ezt be keli vallani és meg kell mon-
dani, minden zavaró incidens, minden ünnep-
rontás nélkül mult el az idők végtelen ten-
gerébe. Nem volt semmi ünneprontás sem ezen 
a nevezetes és emlékezetes napon, mert az 
ünnep maga is elmaradt. És talán igy volt ez 
stilszerü, igy volt ez őszinte, igy volt ez méltó 
ahhoz a rezsimhez és ahhoz a kurzushoz, amely 
az ősi derest ismét törvénybe iktatta, amely a 
tanszabadságot megtépázta, amely az orgoványi 
hősökkel közösséget vállalt és amtí, Zalaeger-
szeget intézménnyé tette. Igy vált akaratlanul 
is igazán őszinte tüntetéssé ezen a gyászosan 
dicső napon a kormány tündöklő távolléte 
Kossuth Lajos messiási sírjától, amely távollétet 
csak harmónikusan kiegészítette a nemzetgyű-
lésnek és a bűnös Budapest mai erényes veze-
tőségének elmaradása arról a csöndes és borús 
zomotorról, amelyet Kossuth Lajosnak néhány, 
a mostani kurzustól üldözött és megbélyegzett 
hive tartott a turini nagy száműzöttnek haza-
tért hamvainál. 

Tavaly még csak megjeleni a kormány a 
sirnál és ,Győztél, Kossuth 1" fölirással koszo-
rút hozott a halhatatlan halottnak, akinek esz-
méit és elveit ügyan mostanában illik is és 
hasznos is megtagadni, de azért nem rossz 
az Ő nevében törvényt hozni numerus clausúsról 
és egyéb demokratikus és liberális reformokról. 

Igaz, volnának ebben a függetlenség koldus-
botjára jutott szerencsétlen csonka és béna 
országban elegen, akik ünnepelni szeretnék és 
tudnák is, egész szívvel, lélekkel és igazsággal 
Kossuth Lajost, ünnepelni nem csupán puszta 
szóval, de termő cselekedettel is, volnának nem 
is egyen, de most ezeknek hallgatni arany, 
mert igazat mondani fejbetörést jelent, de most 
ezeket másodrendii megyaroknak tekintik és ezt 
nyíltan is bevallják, sőt meg is cselekszik a 
kurzushazafiság kiváltságos és szabadalmazott 
hősei, akik ellenforradalmat játszottak akkor, 
amikor már régen nem volt forradalom, ami 
ellen mehettek volna! Bizonyos, hogy Kossuth 
Lajos tanítása, példája, szelleme ott él, mélyen 
és erősen milliók lelkében, mint sz áldott ta-
vaszi csira a márciusi rögökben. Bizonyos, 
hogy lesz még kikelet a kossuthi gondolat és 
érzés számára és bizonyos, hogy ezt a kikele-
tet nem a mai urak és legények hozzák. 
Várni kell még és ha Kossuth Lajos hosszú 
évtizedeken keresi ül tudott várni turini reme-
teségében és ugyancsak hosszú évtizededig a 
kerepesi temető csöndjében, akkor nekünk is 
lehet és kell is még várni arra a tavaszra, 
amelyet a szabadság és népjogok nagy kalen-
dáriumaban a mi számunkra kijelölt a sors 
bona, nihil aliud. 

Mert lesz még egyszer csakugyan ünnep a 

V m i 
69-ik szám. 

világon és ünnep ebben az országban is, ami-
kor nem szégyenkező pirulással és nem vádas-
kodó lelkiismerettel, de eme't fővel és ujjongó 
diadallal mondhatjuk ei a szent sirnál nagy 

szombati hatjgon, szabad és boldog milliók ég 
felé törő hallelujája mellett, hogy: Győztél, 
Kossuthi' 

Csak mi győzzük kivárni türelemmel -j—— w* •• v«vs«> **MoJ vüsiR u n ^ j r v M u n n i v u l l i l iUlvlwlliiiiwl* 

A népszövetségi delegáció befejezte munkáját. 
(A Szeged budapesti tudósítójától.) Háremheti 

megfeszitett munka utan a népszövetségi bizott-
ság progrsmezeiüen befejezte a kölcsöntárgys-
láiok&t s egyesek már a holnapi nap folyamán 
el is távoznak Budapestről. Munkatársunknak 
alkalma veit gróf Bethlen István miniszter-
elnökkel beszélni, aki kérdésünkre kijelentette, 
hogy a kőtcsönjavaslatok már a jövő hét szer-
dáján a parlament elé kerülnék. 

A népszövetségi delegáció este 10 órakor 
tanácskozásra ült össze, emely jóval éjfél után 

fejeződött be. 
Mint értesülünk, Harding egészségi állapotára 

való hivatkozással a főbiztos szerepét nem 
vállalja és igy ismét Zimmermann neve került 
kombinációba, akinek küldetése ez év májusá-
ban jár le Auszttiában. Megbízható párisi jelen-
tés szerint Harding már Európába való érkezte-
kor sem vállalta a főbiz'os szerepét és bará-
tainak biztatása is hiába való veit. Harding 
William de Guldot és Delanot ajánlotta maga 
helyeit. 

A külföldi delegátusok 
elhalasztották elutazásukat. 

kijelentette, hogy ö már pénteken el akarta 
hagyni Budapestet, a tárgyalás anyagának ha-
talmas volta miatt azonban csak szombaton 
délután utazhat el a fővárosból. 

A népszövetségi bizottság tagjai közül Wal-
lenberg, svéd delegátus ugyancsak péntekre Je-
lentette be távozását, azonban ő is kénytelen 
lesz az utazását elhalasztani. A bizottság leg-
több tagja hétfőn hagyja el Budapestet. A ma-
gyar fővárosban csupán a beteg A ve nol és 
Denis maradnak, 

A svéd delegátus (nyilatkozata. 
Wallenberg, a Népszövetség svéd magbizottja, 

a következőkben nyilatkozott: 
— En bizom a kölcsön sikeres elhelyezésé-

ben, hiszen meg vannak adva az előfeltételek, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a külföldi 
pénzügyi körök Magyarország boldogulása iránt 
bÍ7alommal viseltessenek. Természetesen az el-
helyezés minden technikai részletét előre meg-
jövendölni nem lehet; ez attól a pillanatnyi 
gazdasági és pénzügyi helyzettől függ, amely-
ben akkor azon országok lesznek, amelyekben 

Strakosch, a népszövetségi bizottság elnöke « a kölcsönt ei akarják helyezni. 

Megszavazták a valorizációs javaslatot. 
mány pénzügyi politikáját bírálja. A javaslatot 
nem fogadja el. 

Ezután Gömbös Qju'a szólal fel és reflektál 
Rupertnek a hadseregre vonatkozó szavaira. 
Meggyőződése, hogy a nemzetgyűlésen több-
ségben vannak azok, akik Rupert szerint szűk 
látókörű militaristák. Ami a javaslatot illeti, azt 
hiszi, hogy a vita be van fejezve és mindenki 
tisztában van a kérdés horderejével. Szerinte a 
nemzetgyűlésen a gerinctelenség uralkodik. A 
nemzetgyűlés nem bírja az akaratit a kormányra 
oktrojálni, a kormány pedig nem tudja betartani 
a programját és ezért azt kívánja, hogy hagyja 
el a helyét. Határozati javaslatot nyújt be, 
amelyben a kormányt ünnepélyesen felszólítja, 
hogy hagyja el a helyit. A javaslatot nem 
fogadja el. 

Azután Fábián Béla szólal fel. Polemizál 
Gömbös beszédével és különösen azt fejti ki, 
hogy nem lehet a jegyintézeti hiteleket ugy be-
állítani, mint ahogy azt a fajvédők tették. Ki-
jelenti, hogy nemcsak a bankokráciát lehel 
igénybevenni az áldozatkészséget illetőleg a 
kölcsön szempontjából, hanem a nagybirtokot 
is. Hibáztatja, hogy a pénzügyminiszter arra töre-
kedett, hogy a koronának zürichi kurzusát tartsa, 
ehelyett, hogy a belső értékét igyekezett volna 
alátámasztani. A kormánynak az üzemek terén 
való rossz gazdálkodásából megállapítható, hogy 
innen ered az állam deficitjének nagy része. 
A kényszerkölcsön kivetésénél is nagy hibák 
történtek; ahelyett, hogy a progessziót hozták 
volna be, a kisemberekre vetették a legnagyobb 
terhet. Ezután felhívja a nemzetgyűlés figyelmét 
az Oroszországban sínylődő hadifoglyokra. Arra 
kéri a kormányrt, hogy tegye lehetővé a hadi-
foglyok hazatérését. A javaslatot nem fogadja el. 

Több szónok a vitához nincs feliratkozva. A 
zárószó joga Farkas Istvánt és Baross Jánost 
illetné meg, azonban nincsenek jelen. Igy az 
elnök a vitát berekeszti, majd az ülést öt percre 
fe függeszti. 

(A Szeged budapesti tudósitójától.) A nemzet-
gyűlés pénteki üiését háromnegyed 11 órakor 
nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. 

A valorizációs törvényjavaslathoz elsőnek 
Rupert Rezső szólalt fel. Nem fogadja el a 
törvényjavaslatot, mert bizalmatlan a kormány-
nyal szemben. A leglesujfóbb kritikát a kor-
mányról a népszövetségi delegáció mondotta, 
amikor megállapította, hogy két évvel ezelőtt 
saját erőnkből rendezni tudtuk volna az ország 
ügyét. A kormány nem tett eleget alkotmányos 
kötelességének, nem számolt el a bevételekről, 
egyébként is alkotmányellenes és törvényelle-
nes rendeletekkel kormányoz. Valósággal dul 
a rendeleü kormányzás. Az adózás terén egye-
nesen anarchia van, lassankint megőrölték az 
adóalanyokat és betömték az adóforrásokat. 
Összehasonlítja a magyar gazdasági helyzetet 
és pénzügyi rendszert a háborúban vesztes 
többi országokával és megállapítja, hogy míg 
más országban szabadon lehetett a keresetből 
értékálló valütát összegyűjteni, addig nálunk 
nem lehetett thesaurálni. Csak a hozzá nemér-
tésnek tudható be a mai helyzet. Beszél a laka* 
rékosságról. Kívánatosnak tartja, hogy a had-
sereget 3 évre szabadságolják. (Nagy zaj. Fel-
kiálltások a kormánypárton : Hogy azután köny-
nyebben lehessen felfordulást csinálni) Hadse-
regre költött pénz csak luxuskiadás. (Folyton 

fokozódó zaj.) A hadseregre költött összegek 
elegendők volnának a kényszerkölcsönre. (Szi-
lágyi Lajos: Nagyon félő, hogy ez a beszéd a 
hadseregre igen káros lesz, megmérhetetlen 
következményei lehetnek! Ernszt Sándor: Ez 
azután logikus). 

Elnök figyelmezteti Ruperlet, hogy most a 
valorizációs javaslatról van szó és nem a had-
seregről. Maradjon tehát a tárgynál. 

Rupert: A megoldás az, hogy megszűrhetjük 
a zsoldos hadsereget. 

Szilágyi Lajos: Általános hadkötelezettséget 
keil bevezetni. 

Elnök másodszor is figyelmezteti a szónokot, 
hogy maradjon a tárgynál, különben kénytelen 
lesz lőle megvonni a szót. 

Az elnöki figyelír ezfetés ulán Rupert a kor-

Walkó miniszter vilasza a beszédekre. 
Szünet után Walkó Lajos helyettes pénzügy-

mini: zter szólal fel. A maga részéről csak azon 
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kérdésekkel óhajt foglalkozni, amelyek a tár-
gyalás alatt levő javallattal a legszorosabb™ 
összefüggnek. A javallat két kérdést tárgyal; 
az egyik a valorizáció, a másik a kényszer-
kölctön. Ami a valorizációt illeti, az volt az 
általános felfogás, bogy ez a Javaslat elkésett; 
ez azonban még nem lehet ok arra, hogy 
elvessék. Általában a valorizáció kérdésénél az 
a helyzet, hogy valorizációt legkönnyebb akkor 
csinálni, amikor a valutaromlás megkezdődik 
és az első stádiumában van. Később azért 
nehezebb életbeléptetni a valorizációt, mert 
egyrészt lélektani hatással bir és azt a hitet 
ébreszti fel, hogy még tovább folytatódik a 
valutaromlás; másrészt technikai nehézségek is 
vannak ezen a téren. Valószínűleg ezek voltak 
azok az okok, amelyekből kifolyólag a pénzügy-
miniszter azt hitte, hogy nem lesz szüksíg 
valorizációra. Emellett még azt is remélte, hogy 
rövidesen bekövetkezik a szanálás. Miután 
azonban a legutóbbi hetekbe* pánikszerű jelen-
ségek léptek fel, ezeknek a befo'yása alait 
jutott azon meggyőződésre, hogy már rövidesen 
elérhetőnek látta a szanálási s az átmeneti időre 
megkísérelte a valuta bevezetését olymódon, 
bogy hitel-valorizációt csinált. Hónapok teltek 
el addig, a hitelek valorizációja életbelépett. A 
valorizációnak a hitel-ügyekkel kapcsolatosan 
megvolt a jó hatása. Most közel vagyunk 
ahhoz, hogy a szanálás bekövetkezzék és az 
átmeneti időre határozott könnyebbséget szerez-
tünk. Ami a takarékkorona kiszámításánál fel-
merült aggályokat illeti, e tekintetben az a 
helyzet, hogy ma elképzelhetetlen más megoldás, 
mint a Bécsen keresztai való számítás. Ennek 
a magyarázata az, hogy a koronánknak más 
piacon nem alakult ki az árfolyama. Ezidő-
izerint legnagyobb az áruforgalmunk Ausztriával 
és Csehszlovákiával. Ennek következtében ez a 
két ország az, amelyekben a magyar koroná-
ban is kialakult a forgalom. Ezért kínálkozott 
alkalmas módnak a Bécsen keresztül való szá-
mítás. Ez is átmeneti állapot, mert mihelyt a 
magyar korona árfolyama a többi piacokon is 
kialakul, a kiszámítás ezeken fog megtörténni. 
Arra a kifogásra, hogy a takarékkorona ki-
számítása nem fedi a tényleges helyzetet, meg-
jegyzem, hogy miután különböző időkben, külön-
böző a helyzet a bécsi piacokon, természetes, 
hogy azok, akiket egy félórával előbb, vagy 
utóbb telefonáltak, más árfolyamokat kaptak. 
Azt is emiitették, hogy 132 körül volna az 
utóbbi napokban a takarékkorona és ehelyett 
csak 116 ot jegyeznek. A 132 korona belső 
vásárlási képet mutatja és ez azt jelenti, hogy 
nálunk a drágaság jobban emelkedett, mint 
amennyit a korona ezen idő alatt romlott. Ez 
érthető is, mert a korona romlása február 
közepén igen hirtelen történt és ennek folytán 
a drágaságot nem követte teljes mértékben. 
Nem lehet az az intenciója senkinek sem, hogy 
a takarékkorona drágasági index legyen. A 
takarékkoronának az a célja, hogy mutassa a 
takarékkoronának a nemzetközi viszonylatban 
kialakult értékelését. Ami azt illeti, hogy 700 
milliárd valorizálatlan kölcsön vsn még kom-
merciális kézben, erre nézve megjegyzi, bogy 
ezeknek a váltóknak nagyrésze már eszkomptai-
tátott, ugy hogy a jelenlegi 700 milliárdnál 
jóval kisebb összegről volna szó. Visszamenőleg 
nem lehet valorizálni, meri ez a gazdasági 
életben hosszú láncolat van és ha a vissza-
menőleges valorizáció bekövetkeznék, ez meg-
rázkódtatást jelentene az egész gazdasági életre. 
Ami azt illeti, hogy a 10 százalékos kamatláb 
a valorizálatlan hitelnél igen magas, erre vonat-
kozólag megjegyzi, bogy más országokban is 
ilyen magas a kamatláb. A lényeg az, hogy 
a kamatláb ne legyen túlságosan magas a jegy-
intézeti kamatlábhoz viszonyítva. Farkas Tibor 
felvetette, hogy a kincstárnak módjában van 
befolyást gyakorolni ezen kamatlábaknak a 
megállapítására. Ebben igaza van; megvan az 
államnak a módja a postatakarékpénztárak és a 
pénzügyigazgatóságok utján. A valorizálatlanul 
kötött hitelügyleteknél a 10 százalékos kamat-
lábat veszik alapul; vannak azonban olyan 
hitelek is, amelyeket valorizálatlanul kötöttek, 
az ilyen esetekben szükségesnek tartja annak a 
kimondását, hogy a nem valorizált hitelekre 
vonatkozó jegyintézeti kamatláb továbbra is 10 
százalék legyen. Ami a kényszcrkölcsönt illeti, 
erre vonatkozólag nem akar most részletesen 
foglalkozni, a törvényjavaslat benyújtása alkal-
mával lesz módja még ezen kérdésről tárgyalni; 
előre is kijelenti, hogy a létminimumra vonat-

is eredeti szövegében fogadják el. 
Temesvdry Imre előadó uj zárószakaszt ter-

jeszt be, amely szerint jóváhagyják a kormány-
nak a jelen javaslattal kapcsolatos kiadott 
intézkedéseit. 

Farkas István kifogásolja, hogy az előadó 
bizottsági tárgyalás nélkül terjeszt be uj sza-
kaszt. 

Temesvdry Imre ezzel szemben hivatkozik 
arra, hogy éppen a bizottság utasította 61 ezen 
módosítás előterjesztésére. 

Rupert Rezső a szakasznak a bizottsághoz 
vsló visszautasítását javasolja. 

Walkó Lajos megnyugtató szavai után a 
zárószakaszt a Ház elfogadja. 

A Ház ezzel a javaslatot a részleteiben is 
letárgyalta. 

Az elnök ezután napirendi javaslatot tesz, 
amely szerint a legközelebbi ülést szerdán, 
március 26 án délelőtt 11 órakor tartsák. A 
tárgyalás napirendjén a valorizációs törvény-
javaslat harmadszori olvasása és az egyes meg-
üresedett bizottsági tagságok betöltése, továbbá 
a középiskolai reformról szóló törvényjavaslat 
tárgyalása szerepel. 

Az ülés egynegyed 3 órakor ért véget. 

kozó rendelkezéseknél nagy elővigyázattal keli 

^Ezután döntenek Rákóczy Ferenc és Farkas 
István határozati javaslata felett. Az említett 
képviselők azt indítványozták, hogy a törvény-
javaslatot küldjék vissza a bizottsághoz ujabb 
tárgyalás végett. A Ház a javaslatot elveti. 

Ezután a Ház többsége elfogadja általános-
ságban a korona értékcsökkenésének meggátlá-
sára szolgáló egyes intézkedésekről szóló tőr-
vényjavaslatot. 

A Ház valamennyi határozati javaslatot elveti. 
A részletes tárgyalás. 

Á'térnek a javaslat részletes tárgyalására. 
Az első szakaszt az előadó módosításával 

fogadják el. 
A második és harmadik szakaszt vita nélkül, 

a negyedik szakasznál Rupert azt indítványozz?, 
hogy azokkal szemben, akik a fizetési kötele-
zettségüknek nem tettek eleget, ne lehessen 
eljárni. 

Farkas hasonló értelmű indítványt tesz. 
Dénes litván és Rákóczy Ferenc módosító 

indítványt terjesztenek be. Walkó felszólalása u án a negyedik szakaszt 
u ^ u . M J U U J U U w i m r r m v m 1 - i V i t * — 

Forradalom tört ki Perzsiában. 
London, március 21. Teheránban kitört a 

forradalom. A váro3 utcáin csütörtökön való-
ságos csata fejlődött ki a köztárssságbelíek és 
a royalisták közölt. Mindkét oldalon sokan 
meghaltak és a sebesültek száma óriási. A 

rendőrségnek megfeszített munka után sikerült 
a rendet némiképen helyreállítani. Hír szerint 
az udvarhölgyeknek sikerült a királyi palotát 
feliüné3 nélkül elhagyni és Teheránból el-
menekülni. 

„A takarékkorona nem lesz hosszú életű." 
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A Pénz-

intézetek Országos Egyesülete pénteken ülést 
tartott a fővárosban, amelyen Hantos Elemér 
elnöki megnyitó beszédében rámutatott arra, 
hogy a pénzügyminiszteri tisztség betöltésénél 
legfontosabb a szakértelem és hogy ő Lukács 
Lászlót tartja méltónak a pénzügyminiszterségre. 

Az ülésen az a vélemény alkuit ki, hogy a 
takarékkorona hosszuiletü nem lehet, mert a 

Az arany jegybank felállítását szükségesnek 
tartjuk és remélik, hogy az minél előbb valóra 
válik. Szűcs Kálmán felszólalásában kifejtette, 
hogy mítyen sérelem érte a részvénytársaságo-
kat a pótadó felemelése által. 

Elhatározta még az ülé3, hogy a forgalmi 
adó szabályozása tárgyában memorandummal 
fordul a kormányhoz. Ezután még a takarék-
korona könyvelési rendszerét ismertették, amely 
után az ülés véget éri. külföldi kölcsön folyósítása és a magyar arany 

jegybank felállításakor önmagától fog megszűnni. | 

Korányi Frigyes Budapesten. 
(A Szeged budapesti tudósítójának jelentése.) 

Korányi Frigyes báró párisi követünk meg-
érkezett Budapestre és hirtelen megérkezését a 
pénzügyi szék bstölíésével hozzák kombiná-
cióba. Minden valószínűség amellett szól, bogy 
Be'hlen István gróf és Korányi Frigyes báró 
budapesti megbeszélései eredményesek lesznek 
és igy a pénzügyminiszteri bársonyszék már 
nem marad sokáig üresen. 

Korányi Frigyes báró ezeket mondotta: 
— A kormány részéről erre vonatkozólag az 

utóbbi napokban hivatalos felszólítást nem 
kaptam, sőt Bethlen István gróf még nem 
kéretett magához. 

Egyébként Korányi sem m;g nem erősítette, 
sem meg nem cáfolta a pénzügyminiszteri jelölt-
ségére vonatkozó híreket. Arra a kérdésre, hogy 
mikor megy vissza Párisba, Korányi báró 
határozott választ nem adott. 

A nemzetgyűlés munkarendje. 
A korona értékcsökkenéséről szóló javaslat 

vitája pénteken véget ért. A javaslat letárgya-
lásával a nyolcórás ülések véget értek é3 ez 
után a Ház ismét a normális keretek között 
tarja az üléseit. Ezu-án a középiskolai reform 
kerül a Ház elé, amelynek a tárgyalása egy-két 
napot fog igénybe venni és azután sor kerül-

het a kormány pénzügyi javaslataira. A nép-
szövetségi jegyzőkönyvek ratifikációjáról, a fel-
hatalmazásról és a Jíg/bank fiiállításáról szóló 
törvényjavaslatokra, amelyeknek a letárgyalása 
igen sürgős. Eteknek a befejezése után ke-
rülne a sor a földreform kiegészítéséről szóló 
törvényjavaslatra. 

Az uj vám- é s vasúti tarifa. 
A gazdasági élet vérkeringésének a legfonto-

sabb szabályozója a vám- és a vasúti tarifa; 
ennek a két kérdésnek a végleges rendezése 
mos aktuáüsá vált. 

Egy beavatott szakember idevonatkozólag a 
következőkben nyilatkozott: Februárban készült 
el az uj vámtarifa, de hogy mi van vele azóta, 
arról hallgat a kormány. Az arany alapra való 
áttérést illetőleg kétségtelen, hogy az uj tarifa 
belső konstrukciója révén megállapíthatók a 
vámtételek arany koronában. A vámtarifát a leg-
sürgősebben a törvényhozás elé kell vinni, hogy 
a nemzetgyűlés törvényerőre emelje. 

A Má?. tarifa reformjára vonatkozólag kije-
lentette informálónk, bogy a Máv. uj szerves 
tarifareformja színién aranykoronában készül. 
Reméljük, hogy még ebben a félévbsn, de leg-
később junius végéig elkéssüi az uj szerves 
aranykorona a'apu vasu'i tarifa. 

Telefon : Pénztár 582. B e l v á r o s i M o z i Telefon: Igazg. 253. 
Szombaton, vasárnap, március hó 22. és 23-án 

3 r & 3 ! a k i ^ t ó művésznő első 
v m é m 9 fellépése amerikai filmen : B E L L A D O N N A (A méregkeverő!. 

Dráma 8 felvonásban. Pazar amerikai felvételek" 
Rendezte: George Flízmaurlce, a „Nászhajó" lendezője. 

Azonkivai: A . k i t ű n ő k i s é r ő m ü s o r . 

Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. " 
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Erélyesen keresi a rendőrség Klein Gyulát. 
(A Szeged tudósítójától.) Pénteken reggel az 

egész város sajtijában legelőször adott hirt ;; 
Szeged arról a nagyarányú bűnügyről, amely-
nek szereplője Klein Oyula bitoktató és amely 
azóta is izgalomban tartja Szeded társsdalmá-
nak legkülönbözőbb rétegét. Részletesen be-
számolt a Szeged arról, hogy csütörtökön dél-
után kettőszáz millióra volt tehető az az ösz-
szeg, smelyei Klein Oyula klienseitől kosztol-
tatásra átvett. Csütörtökön még nem lehetett 
tisztán látni ebben az ügyben, mivel csupán a 
följelentésekre lehetett alapítani a föltevése-
ket, azonban pénteken némiképen mégis kezd 
már ez az flgy tisztázódni. 

A rendőrség a legnagyobb energiával és 
köiüllekintéssel dolgozik az ügyben, a nyomo-
zást olyan széles mederbe terjesztették ki, hogy 
alig hihető, hogy az rövidesen ne vehetne 
eredményre. Csütörtökön még hihető volt, hogy 
Klein pénzügyeinek rendezésére távozott el 
Szegedről, azonban pénteken már inkább az 
ellenkező feltevés mutatkozott helytállónak, mi-
vel Klein Gyula nem jelentkezett az állam-
rendőrség egyetlen kapitányságánál sem é3 jó-
formán teljesen nyoma veszett. 

Még csütörtökön délben előállították a detek-
tívek a rendőrségre Klein Oyula feleségét, mivel 
az volt a gyanú, hogy K ein Gyu*áné felvilágo-
sításokkal tud szolgálni Klein üzleteiről, más-
részt pedig tudnia kellett az üzletekről. Klein 
Gyuláné az éjszakát a rendőrség őrizetében 
töltötte el, míg pénteken délelőtt újra kihall-
gatták, majd a déli órákban szabadonbocsátották. 
Kleinné elmondotta vallomásában, hogy sejtelme 
sem volt, hogy férje miféle üzletekkel foglalko-
zik és 8rra sem tudott felvilágosítást adni, hogy 
mire használta fel a pénzt. Egészen szolidan 
éltek — mondotta —, az üzletek nem hoztak 
nyereséget, amelyből költekezhetett volna. Azt 
tudja, hogy férje üzleti ügybsn utazott el, de 
hogy most merre tartózkodik, arról nem iud 
felvilágosítást adni, mert utazásának részletéről 
sohasem beszéli nski férje. A rendőrségről 
vallomása után elbocsátották és ezt megindo-
kolták azzal is, hogy Kteinnének kiskorú gyer-
mekei is vannak, akik nern lehetnek minden 
felügyelet nélkül. 

A bűnügyi osztályon már csütörtökön éjszaka 
megállapították, hogy merre mehetett Kiéin 
Gyula és ezekbe a városokba — Debrecenbe, 
Nyíregyházára stb — már tegnap telefonérte-
sítés ment, mivel ezekben a városokba Klem-
nek rokonai vannsk. A telefonkeresésekre 
azonnal megérkeztek a válaszok, amelyek arró! 
számoltak be, hogy Kfeii Gyula ott az utóbbi 
napokban tényleg megfordult és egyik híradás 
arról számol be, hogy Klein pénzt próbált sze-

rezni, hogy ugy ahogy ki iudja elégíteni hite-
lezőit. A jelentések arról ís beszámolnak, hogy 
Klein ismeretlen helyre távozott a —többnyire — 
sikerfelen pénzszerzési k's 'r 'ej után. A rendőr-
ségnek az a feltevése, hegy Klein Gyulának 
•kvetlenül még az ország határain belül kell 
tartózkodnia, mert útlevele sem v»lt és így 
alapos remény van arra, hogy rövidesen meg-
találják Klein Gyulát. 

A detektívek Szegeden pénteken tovább foly-
tatfák munkájukat és különböző részleteket 
állapítottak meg Klein üzle'eíről. Többen arról 
számoltak be, hogy Klein Gyula bútorait kö-
tötte le, bútorára vette fel a milliókat azzal, 
ha a terminusra nem fizeti vissza a pénzt, ugy 
a fél elviheti minden bútorát. Ez a feltevés 
még nincsen teljesen beigazolva. Akadt ugyan 
egy Lendáczky nevű kádármester, aki pénzt 
adott át Kleinnek március 19 éig. Állítása sze-
rint a határidőig Klein nem fizette vissza R 
pénzt és igy ő 19-én megjelent Klein lakása 
előtt butoikocsikkal, azonban csak K'einné volt 
otthon és ő nem adta ki a bútorokat, mivel az 
egész üzletről semmit sem tudóit. A detekliv-
jeientések szerint Klein már hetek óta folytatja 
üzleteit és már régebben küzdött bizonyos ne-
hézségekkel, mire — egyesek állítása szerint — 
többeknek kötötte le bútorait hasonló módon. 
A teljes tisztázáshoz föltétlen szükséges Klein 
kihallgatása és igy most minden munka arra 
irányul, hogy Klein Oyuiát előkerítsék. Az 
ügyet csak igy lehet tisztázni, mert még min-
dig nem lehet látni egészen tisztán, hogy 
sikkasztásról van-e szó, vagy pedig csak napok 
kérdése a hitelezők kielégítése. 

Pénteken délelőtt tovább jeíentkez(ek a fel-
jelentők — a Szeged cikkének olvasás? után —, 
akiknek az adott határidő ugyan még nem telt le, 
de már bejelentették esetüket. Az utolsó üzlet• 
kötés négy nappal ezelőtt volt, amikor Klein 
négymilliót vett át kosztoltgtásra, ez az ember 
is jelentkazsít a rendőrségen. A pénteki fel-

I jelentésekkel együtt most már mintegy 300 
millióra tehető az az összeg, amit Klein Gyula 
átvett kamatozásra. 

A város társadalmában egyönle'öen itéük e' 
Klein Gyula eljárását — még akkor ís, ha sik-
kasztásról nincs is szó —, hogy míkíp lehet-
séges az, hogy egy hitoktató nem mindig ered-
ményes, sőt kétes üzletekkel foglalkozzon. Az 
a meggyőződés, hogy a tanító így nem igen 
nevelheti az ifjúságot becsületes munkára, köte-
lességtudásra és szorgalomra. Nem menti itt a 
hitoktatót sz sem, hogy a nehéz gazdasági vi-
szonyokban — esetleg — sxükösen, nehezen 
tudott volna megélni családjával a szegényes, 
nem megfelelő tanítói fizetésből. 

Zentbauer János rágalmasási pore. 
(A Szeged tudósitójdlól.) Két neppal ezelőtt 

jelentette a Szeged, hogy a szegedi törvényszék 
Vítd-tánácsa péntek délelőttre tűzte ki a Zent-
bauer—Kecskéssy rágalmazásí pör főíárgyalá-
sát, amely iránt, kűiöriösen a város tisztviselői 
társadalmában élénk érdeklődés nyilvánult meg. 
Á pénteki főtárgyaláson azután jóformán telje-
sen megtelt, sőt szűknek bizonyult a tárgyaló-
terem, mivel a leszámolóhivatal tisztviselői és 
más tisztviselők igen nagyszámban jelentek 
meg ennek a nem minden érdekesség nélkül 
való pör főiárgyalásán. 

A pör ismeretéhez tartozik, hogy amikor a 
szegedi ébredők kitárták maguk közli Kecs-
késsy Tivadar pénzügyigazgatósági számvizs-
gálót, éles hírlapi polémia folyt több ngpon át 
a szegedi lapok Nyílttéri rovatában Kectkéssy 
és Zentbauer János főfelügyelő, a Szegedi Uj 
Nemzedék kiadója kösött. Kecskéssy Tivadar 
azután az elmúlt év február 7-én a Friss Hírek-
ben „Nyílt levél* címmel, többek között a kö-
vetkezőket irta: 

„Zentbauer János főtitkár urat pedig íovfigias 
elégtételadásra sz alábbi kir. közjegyzőileg 
hitelesített saját keze által irott sorainak az 
•lapján, képtelennek tartom: T. Bizalmi Ta-
nács ! Tudomásomra jutván, hogy a T. Bizalmi 
Tanács óhsja az, hogy az osztály vezetéséről 
lemondjak, bejelentem, hogy az erre és át-
heiyeztetésemre vonatkozó kérelmemet holnap 
beadom, engedje meg egyúttal, hogy T. Bi-
zalmi Tanács kijelentsem, hogy valamint a régi, 

álfslem már annakidején is mindenkor elitéit 
vádaláhelyezésig és felfüggesztésig meghurcolt 
rendszer alatt, sz általam vezetett legnehezebb 
osztályban a nyomások hatása alatt sokat szen-
vednünk kellett, ugy most készséggel dolgoz-
tam volna a bizalmi tanács által képviselt 
szabad és minden fölsőbb nyomástól mentes 
uj rendszer szellemében régi munkatársaimmal 
és elvtársaimmal együtt mindaddig, míg Sze-
gedről Budapestre a családommal váló átköltö-
zés lehetősége be nem áll. 

A T. Bizalmi Testületnek elvtársi üdvözlettel 
Zentbauer János, főellenőr.* 

Ezután Kecskéssy a nyilatkozatot igy foly-
tatta : 

.Kérdem tehát, volt- e nekem jogom az „ÉME" 
helyi csoporíjáasf; vezetősége megbúhatózágs 
iránt érdeklődnöm, mivel teljesen kizártnak 
tatom azt, hogy a főtitkár ur vörös uralom 
alatii viselkedéséről a vezetőségnek tudomása 
ne lett volna." 

Febiuár 11-én azután Kecskéssynek egy 
másik nyilatkozata jelent meg a Friss Hitek-
ben. A nyilatkozat többek között kimondja, 
hogy Zentbauer nem válaszolt az első közle-
ményre és igy Kecíkéssy joggal azt mondhatja, 
hogy Zentbauer vörösből vedlett át fehérré és 
hogy Zentbauer egy alkalommal azt mondotta, 
hogy ,ha tudtam volna, hogy mily szép és 
szabad eszméket hord magában a kommuniz-
mus, ugy én is régen kommunista lettem 
volna". 

Az ügyészség kétrendbeli hivatalból üldö-
zendő rágalmazás és becsületsértés címén emelt 
vádat Kecskéssy ellen. 

A főtárgyalás megnyitása után a személyi 
adatok felvétele következett, majd a vád ismer-
tetése, mire Kecskéssy Tivadar kijelentette, 
hogy nem érzi magái bűnösnek, mert mindent 
közérdekből tett. A cikkeket azért irta, mert 
rendkívül fölháboritotta az, hogy kihallgatása 
nélkül, egyszerűen kizárták az ébredők, ö már 
* megszállás alatt küzdőit a msgyar ügyért 
Nagybecskereken, onnét a szerbek ki is utasí-
tották. Közérdeket látott abban, hogy egy olyan 
ember ne játszón vezetőszerepet az ÉME-ben, 
akt a kommunistákkal tartott fönt összeköttetést. 

Ezután az elnök több levelet és okmányt 
olvas fel, amelyekben az ébredők igazítják 
Zentbauert, hogy kommunista-izü kijelentést 
nem tett. Majd sor kerül arra az iratra, amely 
azt bizonyítja, hogy a fegyelmi eljárás igazolta 
és visszahelyezte álláfába Zentbauer főfelügyelő-
k i g . 

Dr. Lévay Ferenc, Kecskéssy védője teszi 
meg ezután e'őterjesstését a valódiság bizonyí-
tására. A vádlott becsülete is olyan, mondotta, 
mint a sértetté. Nem foj? beszélni Zentbauerröl 
mint magánszemélyről, hanem egy olyan típus-
ról, amelybe Zentbauer is tar ozik. Ezek az 
emberek mindent konjunktúrából tesznek, min-
den rezsim alatt. Bizonyítani kívánja, hogy a 
kommün alatt — március 21-én — a direktó-
riun elnöke ajánlatára 50 korona külön fize-
tésért Zentbauer külön munkát vállalt. Ezzel 
igazolni lehet, hogy Zentbauer „vörösből ved-
lett át fehérré*. Jenőfi Sándort kéri kihallgatni. 

— Bizonyítani kívánom - folytatta Lévay —, 
hogy Zentbauer az 1904. évi vasutas sztrájk 
alatt sztrájkra izgatta a vasutasokat . . . 

Elnök: Ez nem tartozik idei 
Lévay: Zentbauer rokonai Szombathelyről 

Ausztriába mentek és innen a leggaládabb rá-
galmakat szórták Magyarországra. Ezután be-
jelenti, hogy amikor Zentbauer megtudta, hogy 
Benedikt leszámolóhivatali főnököt át fogják 
helyezni, elnökét szabálytalanságokkal vádolta 
meg, sőt Villaxhoz is elment a sértett. Kéri ki-
hallgatni Jenőfi Sándort és Dékány Antalt. 

— Zentbauer nem járt el. mindig olyan ön-
zetlenül — folytatta Lévay —, mint ahogyan 
az' beállítani igyekszik, hanem pénzbeli ado-
mányokat is elfogadott. Bizonyítani tudom ezt 
Rozsnyaí Henr;kkel. Zentbauer Ecsedi Ferenc-
től olcsón vett búzát, különböző malmokban 
protekciós u on őröltetett. Még most is liter 
tejeket visznek fel minden nap Zentbauernek 
irodájába. Bizonyítani fudom ezt Kiss Pál 
Lőrinccel. 

— A kitüntetéseket mindig Zentbauer tette 
zsebre — mondotta aztán —, de mások dol-
goztak helyette. Olt van Nagyfalusi felügyelő, 
aki mindéit elvégzett Zentbauer helyett és 
Zentbauer ezután eltávolította őt a hivatalból. 
Amikor szó volt arról, hogy Jenőfit jegyző-
könyvvezető titkárnak fogják kinevezni, Zent-
bauer elment a főnökhöz és meggyalázta Jenőfit, 
így ő kapta meg ezt az állást. 

— Zentbauer két lánya külön akkordmunkát 
végzett, ami után több évi munkássággal bíró 
alkalmazottakat nem vettek fel, hanem Zent-
bauer lányait tényiegesitették. Bizonyítani kívá-
nom ezt Gömbös Aranka és Bárányi Irén ta-
nukkal. 

— Bizonyítani kívánom Gerlóczy Gyula állam-
titkárral és Pretsch Károly Máv. igazgatóval, 
hogy egyetlen tisztviselő ellen sem tettek annyi 
följelentést, mint Zentbauer ellen. Kerner Lajos 
főfelügydő is tud Zentbauer durvaságairól. 
Széli Jánost pedig reprodukálhatatlan szitkok-
kal illette egyszer, mert egy temetésre akart 
elmenni. Bizonyítják Jenőfi Sándor és Dikday 
Antal. 

— Zentbauer összes közéleti munkája arra 
irányul, hogy hasznot biztosítson magának. 
Köztudomásu, hogy csak havi hatezer korona 
fizetéssel vállalhat mellékfoglalkozást köztiszt-
viselő. Zentbauer kiadója a Szegedi Uj Nem-
zedéknek és hogy ne legyen fizetése több hatezer 
koronánál, fiakker és vasúti költség cimin veszt 
föl a pénzeket, holott államvasull tisztviselő és 
szabadjegye van az államvasaton. Kérem még 
egyszer a megnevezett tanuk kihallgatását. 

Liszkay ügyész ellenzi a tanuk kihallgatását 
azonban, ha a bíróság még is elrendelné, ellen-
bizonyítást kér. Kihallgaíni kéri Hitler, Jeck, 
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Kiss Pál Lőrinc, Tary Tibor tisztviselők kihall-
gatását. . i j t 

Livay válaszában kijelenti, hogy u Jgazo'ő-
válpsztmány csak visszarendelte szolgálattételre 
Z-ntbauert, a miniszter pedig csak kegyelem-
ből hrgyta meg állásában. Zen'bauer mindig 
konjuktura után ment. 

A bíróság azután határoza'hozatdra vonul, 
vissza, majd hosszas tanácskozás utsn Vdd 
Károly elnök kihirdeite a törvényszék végzésé', 
amely szerint nem rendek el a bizonyítást, 
merS az inkriminált kitételekre nem ajánlott 
fel a védelem bizonyítást. 

Dr. Ltszkay Lóránt tartotta meg ezután vid-
beszédéf. Kecskéssy meg akarta burcoln Zenf-
bauert. Szigorú büntetést kér. 

Dr. Lévoy Ferenc terjedelmes védőbeszéde 
következett ezután. Kecskéssy nem tett mást, 
mint szó szerint közölt egy levelet, amit Zen 

nek, hanem tettek kel.'enek. A v á d l o i l n a k m n c s 
mása, mint hite és rongyos ruhája, ÍZ Ö érzése 
az volt hogy Hölje sz apportuuns szellemet 
a közéleti vezetőkből. Konjunktúrából tolakodott 
fel a vezetfpozíciókba a sértett. Joga van min-
denkinek elmondani, hogy aki ilyen típusba 
tartozik, menjen el helyéről. Lé?ay szufán föl-
m e ízügyész reflektált ezHíán ts védbeszédre, 
kijelentette, hogy Kecskéssy elégtételt akart 
venni azért, mert kitették az ébredők ssz^gyesü-

^facskissy szavai után a birésáz iféíethoza-
íalra vonult vissza. Egy óráig tartó tanácsko-
zás u<án a következő ítéletet hirdették ki : 

A tőrvényszék bűnösnek mondatta ki Kecs-
késsv Tivadart kétrendbeli sajtó utján elköve-
tett rágalmazás vétségében és ezért a 92. sza-
kasz alkalmazásával 600.000 korona pénzbün-
tetésre itilte, a büntetést azonban feljüggesz-mint szó szerint sozon egv leveici, «nu» ^-m- mesre u:uc, u 

bauer irt és h o z z á f ű z t e megjegyzéseit. Ha el- tette. A biróság enyhítő körülménynek vette a 
rendelték volna a bizonyítást, enné! sokkal vádlott beismerését és hogy elkeseredésében 
különbet is mondtak volna a tanuk. Kecskéssy jria a cikkeket, mert meghallgatás nélkül ki-
" „ u . Pi t.Hte FMF.-hfii. P.n jóhiszeműen iárí eí. csak a konjukturázást itéite el. 

— Nem abban áll az irredentizmus, fcogy 
szabadjegyek melietí banket'eken beszédeke: 
tartsanak és besúgjanak mindent a rendőrség-

II*a fíí viiv^vnvii «*«w * 
tették az ÉME-ből. És jóhiszeműen járí ei. 

Az ítélet ellen a vádlott a bűnösség meg-
állapítása mistt, az ügyész súlyosbításért feleb-
bezélf. tartsanak és besugjaník mindent a rendörseg- oezett. 

j L u u n m ^ i L i u n n i n 1i r * 

A„Niko!áj" szerzője a „Tavasz é b r e d é s é i r ő l 
A sziniigyi bízottság ülése. 

(A Szeged tudósítójától.) A szinügyi bizottság | 
pénteken délután öt órakor tartotta dr. Gaál \ 
Endre kullurtanácsnok elnökletével márciusi ülé- | 
sét a városháza tanácstermében. Az ülés e^yel- j 
len érdekessége az a bírálat, amelyet dr. Dobay 
Oyula, a ,Nikoldju cimü darab szerzője mon-
dott Frank Wedekind világhírű darabjáról, a 
szegedi színházban is bemutatott Tavasz ébre 
désé-röi. 

Az ülés megnyitása uíén Andar Zsigmond 
színigazgató bemutatta a szinház müsorterveze-
lét, amely szerint március 27-tői 30-áig Strauss 
Oszkár uj operettjét, A balga szüz-et mutatja 
be a szinház Harmat Hilda és László Andor 
vendégfelléptével. Március 31-én Ráíkay Sán-
dor harmincötévej színészi jubileuma alkalmá-
ból a Cornevillei harangok-zX adják elő. Ápri-
lis elején lesz Molnár Ferenc darabjának, a 
Vörös malom-nak a bemutatója és hetedikéig 
ez a darab szerepel a műsoron, 8-tól 13-ig 
Vajda Ernő darabja, a Hárem, 14-tői 17-ig a 
Liliom, a Szerelem vására és a Pigmalion kerüi 
műsorra Varsányi Irén vendégszereplésével, 22 én 
lesz Mascagni operájának, a Kis Marat- nak 
eredeti bemutatója Szende Ferenc és Somló Jó-
zsef vendégszereplésével. A Kis Marat 27-íg 
marad műsoron. Ez a műsor valószínűleg meg-
változik, amennyiben az Álarcosbál és a Trou-
badour előadása ékelődik közé Németh Mária, 
Székelyhidy Ferenc és Basiiides Mária vendég-
szereplésével. 

A szinügyi bizottság hozzászólás nélkül hoz-
zájárult a müsortervezethez és tudomásul vette 
az igazgatónak szí a bejelentését is, hogy Sugár 
Qyula, a szinház bonvivántja megvált a társu-
lattól és helyét április elsejétől kezdve vagy 
Galetta Ferenccel, vagy Kompöthy Gyulával 
tölti be. 

Az elnök ezuián bejelentette, hogy a tanács 
az elhunyt dr. Balassa Ármin helyére dr. Aigner 
Károly főispánt választolta meg a szinügyi bi-
zottságba. A főispán — aki akadályoztatása 
miatt nem jelenhetett meg a2 ülésen — meg-
választásit elfogadta. 

Hosszú vita keletkezelt ezután a szinház se-
gélyezésének a kérdése fölött. A közgyűlés 
ugyanis - mint ismeretes — ugy halározolt, 
hogy a színház vigalmi adójának azt a részét, 
•mely a megszavazott tűzifasegély, a fönntartási 

költségek és az ügyeleti dijak levonása után 
megmarad, átengedi a színigazgatónak díszlet-
beszerzésre, de ezek a díszletek a város tulaj-
donába maradnak. Ezzel szemben a szinügyi 
bizottság azt javasolta a tanácsnak, hogy a 
vigalmi adó ötvenszázalékánsk megfelelő nagy-
ságú szubvenciót adjon és rekompenzációképen 
egy komplett díszlet átengedését kö3se kí. A 
tanács ezt a javaslatot nem fogadta el —pedig 
így a színigazgatónak külön lüzifasegélyre sem 
lett volns joga —, hitnem Andor Zsigmond 
külön kérelmére a közgyűlés eredeti határozata 
értelmében kiutalt diszleibesterzésre 25 millió 
koronái a már etőb'o kiutalt tizenötmillió korona 
tüzelőanyag segélyen felül. Kimondotta a tanács 
azt is?, hogy a szifiigazgetó köteles a 25 raiíiió 
korona ellenében megfelelő értékű diszletet adni 
a városnak és « díszlet kiválasztásával és érté-
kének megbecsülésével a mérnöki hívafalt bízza 
meg, egyúttal véleményt kér a Siinügyi bízott-
Ságtól is. 

Wimmer Fülöp indítványára kimondotta a 
bizottság, hogy a tanács által kiutalt összeggel 
erre az évre befejezettnek tekinti a színház szub-
vencionálását és rekompenzációképen nem kíván 
rrást sz igazgatóiéi, csak egy kos-plett szalon-
diszíetet. 

Hailatfszoitak ugyan olyan hangok s bizott-
ságban , hegy a szubvencionálásnak ez a módja 
nem minősíthető segélyezésnek, hiszen ámít 
egyik kezével készpénzben ad a város, szt vissza 
veszi a másik kezével díszletekben, sőt előfor-
dulhat, hogy a kérdéses diszleí értéke megha-
ladja a szubvenciót is. A tárgyalás azonban 
annyira kuszált volt, hogy nem lehetett meg-
állapítani, vájjon a bizottság többségének es 
lett volna az álláspontja. 

Giál Endre bejelentette azt is, hogy a tanács 
ötvenmillió állami szubyenciót kéri a kormány-
tól a szinház számára és kérte a rendőri ügye-
let dijainak a leszállítását, ehelyett azonban leg-
utóbb kétszer is emelték ezeket a dijakat. 

Buicz Károly műszaki tanácsos elmondotta, 
hogy budapesti vállalatoknál érdeklődött a szín-
ház fűtőberendezésének rendbehojása iránt. Az 
átalakítás 60—70 millióba kerülne. A bizottság 
elhatározta, hogy javaslatot terjeszt ebben az 
ügyben a íanác? eié. 

Gíá lEndre bejelentette ezután, hogy a szín-
Telefon : 

Igazg. 4—55. M o z i Telefon: 
Pénztár 11 85. 

Március 22., 23-án, szombaton és vasárnap 

A N a g y C a l e o t t o (A rágalom). 
DON JÓSÉ ECHEGARAY világhírű dréniája 6 felvonásban. 

Egyidejűleg: 
MÁRIA J A C O B I N I vel a főszerepben: _ Azonkívül: 

FEKETE ORCHIDEA. A közkedvelt Pathe-Revue. 
Exklusiv oroszlándráma 6 felvonásban. Természetes színes fetvételekkel. 

Előadások kezdete: Hétköznap 5, ?, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

igazgató által fölajánlott pályadijakra kiirt színmű-
pályázat határideje március 31-én lejár. Eddig 
25 darab szinmü és egy zenésdarab érkezett be. 
A bizottság dr. Dobay Gyulát és Prelogg Jó-
zsefei, — ha Prelogg nem vállalná — helyette 
dr. Szeles Józsefet választolta a biráló bizott-
ságba, amelynek elnöke Gaál Endre és helyet 
foglal benne Andor Zsigmond, valamint a 
Dugonics-Társaság delegálandó két tagja. A 
zenés darabok megbiráláfára külön szakértőket 
kér fel a bizottság. 

Mos- dr. Dobay Gyula kért és kapott szólásra 
engedélyt és szólt a következőképen: 

— Megnéztem a Tavasz ébredésé-i. Nsm 
vagyok az, aki a kákán is csomót keres, de 
ennek a perjld darabnak nem csak a konstruk-
ciója gyalázatos, hanem Irodalmi értéke sincs 
semmi 

egy megbomlott agyú ember 
munkája az egész. Nem hogy Szeged város 
színházának a színpadán, hanem az utolsó 
éjjeli lebujban sem lehetne elóadni. Az igazgató 
ur meg is bűnhődött, amiért előadta: a Jobb 
érzésű emberek távolmaradtak a színháztól. Ha 
nem akarja a köz&nséget teljesen elidegeníteni, 
azt tanácsolom, hogy máskor ne adja elő. 

Rövid csend követte a Nlkoldj szerzőjének 
Wedekind darabjáról mondott bírálatát, majd 
Wimmer Fülöp szóit a kérdéshez, kijelentve, 
hogy a darab irányával nem ért ugyan egyet, 
de nem merné azt mondani, hogy a Tavasz 
ébredése abszolút irodalmi érték nélkül való, 
hiszen az egész világ elismerte értékét. Dr. 
Szelsss József szintén az irányát tartja csak elíté-
lendőnek az irodalmi érték kétségbevonása nélkül. 

Más nem szólt a kényes tárgyhoz. 
Az elnök javaslatára elhatározta a bizottság, 

hogy Rátkay Sándor jubileumán a szinügyi 
bizottság is megjelenik és üdvOzIi a társulat Ju-
biláló tagját. Andor Zsigmond végül bejelen-
tette, hogy a bizottság jövő hónapi ülésén be-
mutatja a jövő évi társulat tájékoztató névsorát. 

Az ülés ezzel véget ért. 

P a p i r é s irodai s z e r e k 
kiárusítása! 

Mindennemű iró és átütő gépírók, tinták, másoló 
könyvek, levélboríték stb. 

Fogalmi papír 1000 ív . 85 ezer kor. 
Fehér Irodai 1000 „ . 110 -
írógép átütő 1000 M . 75 „ „ 
Rovatolt papírok . . . 85 koronától 
Levélboriték 1000drb-ként 40 ezertő l 

míg a készlet tart 

KELLER Széchenyi-tér 8. Tel. 363, 

Varga Mihály JSSm Szeged 
Telőfon 469. 150 Aradi-utca 4. 
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, 
szőlőkölöző fonalak és háló guárl tron kaphat*. 

„SZEGED".ET 
TÁMOGATJA, HA 

NYOMTATVÁNYAIT 
A DÉLMAGYARORSZÁG. 

NYOMDÁBAN ÁLLIT-
TATJA ELÓ 

Ó R A K Ö N Y V E L É S T 
vállal mérlegképes könyvelőnő. 864 

Cim: Váczy, Kölcsey-utca 10,, II. em. 

igazolják, 
hogy borsó, kalaráb, káposzta, takarmány-
répa és mindenféle konyhakerti vetemény 
és virágmagvak legjobb fajtiszta minő-

ségben 

Mihályi Adolfnál 
kaphatók. «« 

Kékkő, raffia nagy raktár. 
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I I I / 9 9 Szombat. Róm. kat. és protestáns Gen. 
• I l / ^ ^ n Kat. f Gör. kat. Vazul vt. Nap kel 

6 óra 1 perckor, nyugszik 6 óra 13 perckor. 
Meteorologiai intézet időprognozisa: Egyelőre eny-

hébb idő, később nyugatról borulás várható. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e, 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. lo—l-ig. 
A színházi előadás fél 8-kor, a mozi előadások 5. 7 

és 9 óraí>Oi kezdődnek. 

Í
A gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak Apró 

enő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 995), Barcsay 
Cároly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-

karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon H25), Moldvány Laios Új-
szeged (telefon 846). 

A Devizaközpont közli, hogy 100 
takarékkorona árfolyama egyenlő 116 
papirkoronával. 

— Nincs titkos szerződés Csehszlovákia 
és Jugoszlávia köpött. Belgrádból jelentik : 
Az Avalát felhatalmazták annak kijelentésére, 
hogy teljesen alaptalan a Berliner Tageblattnak 
az a jelentése, amely szerint Csehszlovákia és 
Jugoszlávia közt titkos szerződés áll fenn. Ma 
este a minisztertanácson egyébként Nincsics 
dr. külügyminiszter jelentést tett a Berliner 
Tageblatt közleményeiről, amelyekei kitalálá-
soknak mondott. 

— Megszűnt a kedvezményes liszttel való 
ellátás. A hivatalos lap közli a pénzügymi-
niszter rendeletét a kedvezményes lisztellátás 
megszüntetése tárgyában. A rendelet kimondja, 
hogy a kedvezményes lisztellátást április 1-ével 
megszűnik és helyette az igényjogosultak kész-
pénzválságot fognak kapni. 

— Márffyék a vizsgálóbíró előtt. Buda-
pestről jelentik: Dr. Bubuts Jenő törvényszéki 
tanácselnök, mint vizsgálóbíró most megkezdte 
Márffyék kihallgatását. Márffy József kihallga-
tása nem tartott hosszú ideig. A vizsgálóbíró 
előtt visszavonta a rendőrség előtt tett beismerő 
vallomását és folyton azt hangoziatja, hogy 
semmi része sincs a bombamerényletben, an-
nak előkészítésében ő nem volt benne, s a me-
rénylet végrehajtásában sem vett részt. A vizs-
gálóbíró Márffynak ezt a visszavonó vallomását 
jegyzőkönyvbe vette és azután visszakisértette 
a cellájába. Márffy után a többi terheltek ke-
rültek a vizsgálóbíró elé. Az összes kihallgatá-
sok befejezéséig az iratok a vizsgálóbírónál 
maradnak, azután visszakerülnek az ügyész-
ségre, és ha az ügyészség az eddigi vizsgálati 
anyagot kielégítőnek találja, akkor hozzáfog a 
vádirat elkészítéséhez. 

— A mezőgazdasági munkások utazási kedvez-
ménye. A kereskedelmi miniszter értesítette a polgár-
mestert, hogy azok a mezőgazdasági munkások, akik 
hatóság előtt szerződtek, féláru jeggyel utazhatnak 
munkahelyükre. 

— Eljegyzés. Néhai Lövik Károly iró és özv. 
Lovikné Somló Emma leányát Mancikát Buda-
pesten eljegyezte Bauer Antal városi mérnök. 
A menyasszony nővére ifj. Lövik Károlynak, a 
Szeged volt szerkesztőjének. 

— Rágalmazás! pör egy futballmérkőzés 
miatt. Somlyodi Ferenc egyetemi hallgató egy 
békéscsabai mérkőzésből kifolyólag — amikor 
szerinte a csabai rendőrség tehetetlenül nézte 
-a csőcselék verekedését — támadó cikket irt a 
Sportújságban a csabai rendőrség ellen. Hiva-
talból üldözendő rágalmazásért ma állott a tőr-
vényszék előtt. Előterjesztésére elrendelték a 
bizonyítást, mintegy 40 tanút fognak kihallgatni. 

— A Zsidó Nőegylet március 23-án délelőtt 
fél 12 órakor özv. Holtzer Jakabné elnök lakásán 
választmányi ülést, 25-én délután fél 5 órakor 
pedig a Chevra nagytermében közgyűlést tart 
Kérjük a tagok minél nagyobb számban való 
megjelenését. 

BSrbatorokat kéizit Winter, Osztrovszky-utca 3. 

— Adófölszólamlási tárgyalások folyó hó 
22-én, szombaton: Az I. számú bizottság a icamara 
épületében a következők felebbezéseít tárgyalja: 
Popper József Valéria-tér 3, özv. Virágh Gézáné 
Szent György-utca 16, Ligeti Jenő szerkesztő Kö-
zépkikötősor 8, Nyáry Ferenc Peiőfi Sándor-sugárut 
32. Fehér István dr. orvos Polgár-utca 2, Sz. Bitó 
János Vitéz-utca 5, Szántai Kiss János Bokor-utca 
7, Frankó Andor Kálvária-utca 17, Bedő Imre dr. 
Attila-utca 11, Sághy Janka Petőfi Sándor-sugárut 
14, Körösi József Báró Jósika-utca 24, Kertész 
Márk téglagyáros Tisza Lajos-körut 39, Pásztor 
József Petőfi Sándor-sugárut 1. A kővetkezőket 
adótételeik felemelése végett beidézi a bizottság: j 
özv. Csikós Jánosné Felsőtiszapart 3, Tóth László 
Felsőtiszapart 22, Aczél Gyula Felsőííszapart 27, 
Ambrus Mihályné Maros-utca 1, Göntér Gábor 
Maros-utca 26, Aragyanszky Radó Maros-utca 32, 
Erdélyi Pál Maros-utca 34, Csányí Ferencné Ma-
ros-utca 35, Balogh Géza Maros-utca 39, Hirháger 
Ferenc Római-körut 8, Vászity József Római-körut 
20, Frekot Tamás Római-körut 26, Táborosi Jó-
zsefné Római-körut 28, Lorsch Péter Római-körut 
34, Varga János Sajka-utca 1, Orovetz Ferencné 
Sajka-utca 1, Péter Pál Sajka-utca 3, Szabó Imre 
Sajka-u. 5, özv. Vaszilcsin Lászlóné Sajka-utca 11, ! 
Csordás Sándor Sajka-utca 14, Halál András Szent 
Miklós-utca 6, Orosz Ferenc SzentmíkJós-utca 9, 
Ekker Erzsébet Szent Miklós-utca 11, ifj. Schneíder 
Imre Gál-utca 7, Méhes Lajos szűcs, Gál-utca 7, 
Stély Miklós Timár-utca 1, Zwickl Ferencné Festő-
utca 4, Kecskeméti József Festő-utca 5, Véber 
Péter, Kocka János és Irén Festő-utca 7, özvegy 
Szabó Imréné Kálmán-utca 12, Kocka Ferenc 
Zárda-utca 8, Blatsarek Joachim Zárda-utca 10, 
Szukits Imre Munkácsi-utca 6, Szukich Imre Festő-
utca 6, Kovács Ilona Szent György-utca 1, Reích 
Erzsi Szent György-utca 17, Lux Mihály Vásár-
helyi-sugárut 9, Kugler Józsefné Vásárhelyi-sugárut 
12, Hodács Gyula Vásárhelyi-sugárut 12, Kávé 
József Vásárhelyi-sugárut 13, Auslánder Béla Du-
gonics-utca 15, Hullman István Dugonics-utca 16, 
Kovács Gvörgy Dugonics-utca 17, özv. Bures 
Józsefné Dugonics-utca 28, Berenka Pál Dugonics-
utca 39, Schwartz Adolf Fodor-utca 4, Henberger 
János Fodor-utca 8, dr. Kubinyi Pál Fodor-utca 9, 
Kálló Antal Fodor-utca 23, Babós Aladár Fodor-
utca 26, Lévai Henrik Fodor-utca 26, Szendreí 
István Fodor-utca 31, özv. Feró Dezsőné Puszta-
szeri-utca 1, Schönfelder György Pusztaszeri-utca 
2. A II. és III. számú bizottság csak idézettekkel 
tárgyal. 

Helge Lindberg, világhírű finn énekesnő dal- és 
áriaestje szerdán, 26-án a Tiszában (Harmónia). 

— Adomány, özv. Weiser Adolfné téves gyűjtésből 
eredt 132.5oo koronát ma átadott nekünk a zsidó árva-
ház céljára. Az összeget rendeltetési helyére juttatjuk. 

— Egy volt osztrák-magyar nagykövet 
feleségének házasságtörése. Az elmúlt év 
novemberében a magyar sajtó megemlékezett 
arról, hogy Collerede-Mansfeld herceg, volt 
osztrák-magyar nagykövet a párisi törvényszé-
ken bepanaszolta feleségét és Raul Logall nevü 
titkárát házasságtörésért. Az ügyben a bíróság 
most tartotta meg a tárgyalást és — mint 
Párisból jelentik — ugy a hercegnőt, mint a 
titkárt in conlumatiam egyenkint 15 frank 
pénzbirságra ítélte. (A francia frank emelkedése 
ellenére sem vajmi súlyos büntetés in fiagranti 
megállapított házasságtörésért. A szerk.) 

Tavaszi női é s leány fe lö l tők készen és 
modell utáni rendelésre, trikó jumpsrek, gyapjú-
szövetek méter számra stb. legolcsóbb árban! 
Reményiné divatáruháza Szeged, főposta mellett. 

— Ipari tanfolyamok. A szegedi m. kir. állami felső 
ipariskolán folyó hó 24-én este 6 órakor elektromos 
gépkezelő tanfolyam, április 1-én pedig a gáz- és 
benzinmotorkezelő tanfolyam fog megindulni. Előbbire 
a megnyitás napjáig azok jelentkezhetnek, kik az elek-
tromos ipari előkészítő tanfolyamot sikerrel elvégezték. 
Jelentkezéskor tandíj és egyéb illeték cimén összesen 
78.Ioo korona, a gázmotor tanfolyamon pedig 39.1oo 
korona fizetendő. Az igaógatóság. 

Régi órákat, ékszert, aranyat, ezüstöt és 
drágakövet legmagasabb árért vásárol Deutsch 
Imre, Széchenyi-tér 9. (Zsótér-ház.) 55 
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FRIOERICUS REX 
Történelmi játék a „Nagy császár" idejéből. I - I I . r é s z * e j y s * t r r « , « j y e l ő a d á s b a n . 

Eredeti r.enekisé ettel. 
Főszereplők: 

I. Frigyes . . Albert Stelnrflck. Amália . . É v a May. Kaunitz . . Werner Krausz. 
A lainagyobb lörténtlml film. „ . „ 

A CSELEKMÉNttgSZlNHSLYE POTSDAM, BERLIN, BECS, VERSAILLES, SCHÖMBRUNN ES PÁRIS. 
^Előadások kezdete? Hétköznap 5. 7, 9 órakor, vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor. 

— A rókusi asszonyok kívánságai. Breisach 
Béla kanonok a rókusi asszonyok küldöttségét ve-
zette pénteken Gaál Endre kulturszenátor elé, aki-
től azt kérte, hogy a rókusi templom kertjét ho-
zassa rendbe a város. Elpanaszolta a küldöttség, 
hogy a templom teteje egy helyen megromlott, de 
a tanács annak idején nem javíttatta ki és az 
esőviz a menyezet nagyrészét teljesen eláztatta. A 
kulturszenátor megígérte, hogy a rókusiak kíván-
ságait tolmácsolja majd a tanács előtt. 

Ezüst tálcák Fischer Testvéreknél, Kárász-u. 
— Ismeretlen női hullát vetett ki a Tisza. 

Pénteken délután 6 órakor a téli kikötőnél egy 
2 5 - 2 6 év körüli női holt'estet vetettek ki a 
Tisza hullámai. A nő sötétkék ruhát viselt, 
fekete harsnyát, fekete egész fflzÖ3cipőt, személy-
azonosságát nem sikerült megállapítani, mert 
sem monogram nem volt fehérneműjében, sem 
okmány a zsebedben. A kabátban Barna József 
nevére szóló levelet találtak Debreceni-utca . . . 
I. em.-re címezve, a számot nem lehetett ki-
olvasni. A rendőrorvos megállapítása szerint 
két-háromnapos lehet a hulla. A törvényszéki 
bonctani intézetbe szállították. 

• ő l és férfi gyapjúszövetek legfinomabb 
minőségig méter számra legolcsóbb árban l Re-
ményiné divatáruháza Szeged, főposta meiett. 235 

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a 
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) 
és a DELMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi 
Sándor-sugárut 1). 

\ színház heti műsora: 
Szombat: Kék postakocsi, operett. 
Vasárnap délután: A három grácia, revü-operett. 
Vasárnap este: Kék postakocsi, operett. 

A városi szinház mai szinlapja. 
A kék postakocsi. 

Operett 3 felvonásban. Irta: Szilágyi László. Zenéjét 
szerzete, részben összeállította: Buday Dénes. 

SZEMÉLYEK ; 
Hochenstaedt Kamilla grófnő . . . Faith Giza 
Gretchen, a leánya . . . . . . . Viola Margit 
Steiger Flórián Polgár Gyula 
Poldi, a fia Delly Ferenc 
Rozmaring Bihari Sándor 
Kudelka. fogadós Gulyás Menyhért 
Teca, a felesége Horváth Böske 
Stangelmayer, fogházigazgató . . . Czobor Imre 
Cservenka, börtönőr Borbély Sándor 
Prandler Nepomuk Herczeg Vilmos 
Strudelné Herczegné 
Pandurőrmester Molnár Rezső 

Az előadás fél 8 órakor kezdődik. 

* Fenyvesi Emii halála. A magyar színját-
szásnak egyik kivételes tehetségű művésze, a 
Vígszínház oszlopos tagja, Fenyvesi Emil, hosszas 
betgeskedés után eltávozott az élők sorából. Mind-
össze hatvanöt évet élt és ebből az időből több 
mint negyven esztendőt töltött a színészetnél, ahol 
már fiatal korában az élre került és az aradi szín-
háztól harminc évvel ezelőtt szerződtették a Nem-
zeti Színházhoz, hogy idővel betöltse majd Náday 
Ferenc szerepkörét. Amikor a Vígszínház megala-
kult, oda szerződtették és elmúlásáig tagja maradt 
a színháznak, amelynek legjelentősebb sikerei a 
Fenyvesi Emil nevéhez fűződnek. Svengalija, Ocs-
kay brigadérosa felejthetetlen színházi élmények 
és nem volt az a kicsi szerep, aminek Fenyvesi 
ritka színjátszó talentumával jelentőséget ne adott 
volna. A nagy magyar színjátszók közé tartozott, 
akiknek sora mindjobban ritkul és akik megala-
pozták a modern magyar színjátszás nagy értékeit 
A múltban gyakran járt Szegedre vendégszerepelni 
és mindig ünnepnapja volt a szegedi színháznak, 
valahányszor Fenyvesi Emil a színpadán megje-
lent. Utoljára a háború idején szerepelt nálunk a 
Lyon-Lea-ban és a Trilby-ben. Nagy színjátszó 
volt, igaz ember, aki áhitatosan űzte a foglalko-
zását, amelynek tisztelőket szerzett a közönség 
körében. 

* Helge Lindberg, világhírű finn énekesnő dal- és 
áriaestje szerdán, 26-án a Tiszában (Harmónia). 

Aki házat vagy ingatlant 
vásárolj 

s?ját érdekében vétele előtt keresse fel D Í V I D 
Q 7 a C i n ingatlanforgalmi irodáját, Kossuth Lajos-
sugárut 9, telefon 10—42, mert ugy vételét, mint eladá-
sát ezen cégr.él minden kívánalmat kielégítően, a leg-
előnyösebben bonyolíthatja le. 
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TŐZSDE 
a n«wiukBioonl árfolyamai. ValutCk t Holland 

for in t 28911— Dinir 955 - 990, Lei 410-425, 
Beisi hank 3235-3335, Dán koron. 12200-12570, 
Worvéfi koron* 1072C—11C40, Angol font 33580O-
345800. Liia 3365- 3470, DoM' 7820O-8O5CO, Fran-
tía frank 4G70-4190, Sicíol 2255- 2325, Léva 5 5 5 -
£€ft *>véd kcroca 20530-2115Q unnák korona 
109.70-M300, Stájci frank 13465—13865, Napoleoo 

2693.0 pénz. 
Dttaán i Ametenlam 28915-29775, B e ^ i d 9 5 5 -

960, Bukiiesi 410- 425, Brfssel 3235- 3335, Kopen-
bit* 1220C-1257D, Ktiíztünia 1C720-11Ü40, Logoo 
335200-345200, Milánó 3335 3440 Kewywk 77900-
802G0, Pária 4C40- 4160, 2255-^25, Szófia 
555- 560, Stockholm 2(530- 21150, Béca 109.70-
liaOO, Zürich 13465-13865. 

Zürichi tőzsde, hyitást Pária 29.85, Londcn 
2488 " m ™ 578.75. Wilaró 25.00, Holland* fffi&SSZ OXCC£OOaC131Vr Bécs &,K8l% Szófia 
4.15, Prága I6.73'/«. Varsó Budaptu 0.0085, 
Bukarest 3C5, Belgrád 7.10. 

ZBrxhi tartat í Páris 30X0, London 2489, Hnr-

l vork 57850, Milánó 24.8a Hollandia 214.75, Beriie 
O OOOGOC00013IV,, Béca 00081%, Szófia 4.15, Pfá» 
1&7SVT , Badarai 0.0085, Bakarwl 
a05, Belgrád 7.12'/,. 

Terménvtőwde. A pénteki terménytőzsde íránjzata 
nagyon szilárd volt. A buza 12.5co koronával drágult, 
egyéb cikkeknél az áremelkedés nem volt olyan nagy-
mérvű. 

Hivatalos árfolyamok: 76 kg,-o» tiszavidéki bnza 
3200 3225, egyéb 3175-3200, 79 fcg^o* tiszavídék! 
buza 3300-3325. egyéb 3275—330C, icx* 2725-2750, 
takarmányárpa 2930-3100, sörárpa 340-t—3700, zab 
2550—2600, tengeri 2550—2600, korpa 1925—1975. 

Irányzat. A pénteki forgalom élénken índulf, ami 
annak a következménye volt, hogy a prolongácíós napra 
való tekintettel realizáltak, mások pedig a magas koszt-
pénzkamat reményében angazsmánaiktól szabadulni 
igyekeztek, Így az eladások voltak túlsúlyban és mint' 
hogy ekzekuciós eladások is előfordultak, oly sok áru 
került a piacra, hogy az irányzat, mely eleinte tartott 
volt, később határozottan lanyhává vált Bécsből is 
lanyba híreket jelentettek, ami hozzájárult a kedvezőt-
len irányzat kimélyítéséhez. A spekuláció egy része 
tartózkodó volt, a másik része szintén eladóként szere-

pelt. A lanyha irányzat a tőzsdeidő folyamán körül-
belül lo—15 százalékos á -eszteséget eredményezett, 
amelynek csak igen kis réozs térüit meg zárlatkor. 
Kosztpénz promt 2 százaiéi, volt és a prolongációt ma 
2 - 3 százalék közölt intézte el. Zárlatkor a hangulat 
változatlan, a forgalom cse. ely, az árfolyamok tartottak. 

Esti magánforgalom. A- este 8 óráig hozzáérke-
zett jelentések alapján a t agyar-Olasz Bank szegedi 
fiókja a következőket jelt i : Az esti magánforgalom 
teljesen üzlettelen, a bécsi jegyzés hatása alatt lanyha 
maradt. Árfolyamok: Kőszén 45:'*', Magyar Hitel 868, 
Osztrák Hitel 287, Kereskedelmi bank 2025, Ingatlan-
bank 525, Georgia 810, Foncíére 500. Feltűnő volt a 
Pallas szilárdsága és emelkedése 145—147-es ár-
folyamon. 

A Szegedi KizaBvaabauk mindennemű tőzsdei 
megbízást a legpontosabban végez el. n 

A szerkesztésé^ ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF. 
Kiadótulajdonos: Oélmagyarország Hírlap- és Nyomda-

vállalat R.-T. 
Nyomatott a Délmagyarország Hírlap- és Nyomda-

vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged. 

Mai legalacsonyabb (!.), iegmagasab! 
és ziröártolyamok (1.1.) 

>b (11. 

Bankok: 1. a HL 
Angol-Magyar 125 133125.5 
Boüyák-agrár 82 90 82 
Földhitelbank 593 630 5M 
Hazai 38ü 3Skí 380 
Merni es 84 90 84 
Szlavón jelz. 82 84 82 
Lloyd Bank 20.5 21.521.25 
Magyar-Hitel 847 892 852 
Ingatlanbank 470 505 47 0 
C&ehbanii 34 37 34 
Forgalmi öank 75 77 72 
jelzaloghitelbank 
Keresk. Hitel 

152 150 163 jelzaloghitelbank 
Keresk. Hitel 48 54 48 
Leszámitoló b. 126 13J 126 
Magy.-ném. bank £6 88 87 
Olaszbank 34 35.25 34 
Központi jelz. 24 26 24.5 
Városi Bank 16.3 17.4 16.3 
Merkúr 25 27.5 25.5 
Nemzeti 62 65 61 
Osztrák Hitel 273 235 276 
Kereskedelmi 1940 2'J45 1945 
Bankverein 1*3 — 183 

Takarékpénztáraki 
56 64 
1617.75 
46 51.5 

275 297 
2c6 28G 
300 316 

56 
16 
45 

2 8 1 
266 
300 

6580 685J 6600 

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

Biztosítóki 
Első M. Bizt. 16750 18QC0 16750 
Fonciére 475 533 490 
Jég 4C0 420 40ü 
Pannónia B. 4000 4203 4100 

Vasművek is gépgyárak: 
Brodi vagon 
Coburg 
Corvin gép 
Csáky 
Gazd. Gépgyár 
Fábián 
Fegyver 
Fémkeresk. 
Franki 

129 140 129 

11 
28 

210 

10.5 
28 

215 
29 

220 
13 13.75 13.25 

17C0 1775 1700 
31 33 32 

185 — 185 

Qanz-Danub, 
Ganz-Vili. 
Kistarcsai 
Győrffy-Woll 
Hoffher 
Kaszab 
Kissling 
KUhne 
Láng 
üpták 
Mág 
Magy. Acél 
Belga fám 
Mérleggyér 
Motorgyár 
Oiomáru 
Chaudoir 
Vegyipar 
Vagongyár 
Rex hajó 
Rimamurányi 
Woessesiann 
Rothmüller 
Schlick 
Schuller 
Teudloff 
Vulkán gép 
Wörner 

Közlekedést vállalatok: 

L (L 111. 
5750 6100 5775 
25J0 2650 2500 

74 78 74 
135 140 137 
275 297 275 
56 59 58 

22.5 23 22.5 
77 81 78 

225 245 233 
21 5 23.25 22 

58 62 61 
38J 405 380 
230 245 23 j 

37.5 39 33 
58 63 60 
37 40 38 

230 — 225 
44 50 44 

150 154 150 
12 14 12 

193 202 197 
93 100 93 
24 25 25 

115 12-i 118 
60 — 60 

149 150 140 
170 189 170 

22.5 24 23.25 

Adria 2200 2250 2200 
Atlantica 60 67 60 
Közúti Vasút 35 40 30 
Városi 43 49 43 
Bur 34 35 34 
DéliVasut 116 126 118 
MFTR 480 495 485 
Levante 430 450 430 
Miskolci villamos 50 — 50 
Nova 177 186 
Államvasút 650 700 665 
Tröszt 152 162 154 

Királymalom 
Pesti Viki 
Transdanubia 

L 
42 

360 
100 

a. 
45 

385 
105 

SL 
42 

360 
100 

Bányák is téglagyárak: 

Malmok: 
Back-malom 
Borsod-misk. 
Concordia 
B.-csabai 
i. bpesli gm. 
Törökszentm. 
Gizella 
Hungária 

90 95 92 
2.0 210 201 
65 67 65 
62 65 62 

192 2l0 192 
32 34 32 
93 99 91 

165 178 167 

Bauxit 
Beocsini 
Borsódi szén 
Szentlőrinci 
Cement 
Szászvári 
Kohó 
István tégla 
Kőb. gőztégla 
Drasche 
Magnezit 
Magvar Aszfalt 
Által. Kőszén 
Kerámia 
Móri szén 
Nagybátonyi 
Salgó 
Sajókóndói 
Újlaki 
Unió 
Urikányi 

Nyomdák: 
Atlienaeum 
Fővárosi 
Franklin 
Glóbus 
Kunossy 
Pallas 
Révay 
Rigler 
Stephaneum 

660 7C0 660 
1700 1810 1700 
235 250 232 
135137.5 137 
138 140 138 
550 600 550 
883 - 840 
70 73 70 

215 230 215 
440 455 440 

3950 4000 3950 
83 90 88 

4393 4570 4375 
130 — 130 
40 42 40 

295 300 290 
910 957 920 

2021.25 20 
320 345 320 

- - 35 
1190 1270 1190 

280 303 283 
19.5 20.5 20 
180 210 190 

93 815 
£0 47 

144 147 145 
9ű 95 94 

115 120 118 
14 15 14 

80 
47 

Faipari vállalatok: 
Merkurfa 
Cserző 
Dunaharaszti 
Egyesült fa 
Fornir 
Guttmann 
Hazai fa 
Honi fa 
Körösbányai . 
Kronberger 
Lignum 
Amerikai 
Erdő 
Magyar Lloyd 

7 Jö 
26 
12 
58 
27 

550 
270 

12.25 
7.5 
35 

130 
22.5 
9.75 
170 

8.1 7.75 
27 26 
13 
65 
32 

12 
58 
27 

580 550 
2S0 270 

13 12.5 
7.9 7.4 
38 36.5 

146 135 
26 23 
- 9.5 

195 175 

Malomsoky 
izeti fa 
itíg 

Rézbányai 
Szlavónia 
Nssíó 
Viktória bútor 
Zabolai 
Zentai 
Thék gyár 
Hitelfa 

i. ü. in. 
15.5 16 15.5 
500 — 503 
10.5 11.5 11 
835 920 835 
215 235 215 
140 155 145 

3550 3800 3550 
1010.75 10.25 

196 203 195 
254 275 264 
120 130 110 
58 61 58 

Különféle vállalatok: 
Ált gázizzó 
A1L Osztr.Légsz. 
Bárdi 
Baráti 
Bóai 
Brassói 
Chinoín 
Corvin-film 
Danica 
Diana 
Dorogi gummi 
Déli cukor 
Dunánt. sertés 
Cinner Szalámi 
Egísz 
Izzó 
Unió textil 
Horv. cukor 
Jusí izzó 
Gyapjumosó 
Papír-ipar 
Részvénysör 
Szövő és kötő 
Spódium 
Tsmesi szesz 
Felten 
Wernstadti textil 
Flóra 
Fővárosi sör 
Goldberger 
Gschwindt 
Halkeresk. 
Hungária Mütr, 
Juta 
jacquard 
Karton 
Gróf Keglevics 
Keleti 
Királyaufó 

25 
1275 

18 
12 

140 
480 
58 

20.5 
205 

11 
31 

835 
90 

12.5 
65 

810 
16 

1225 
11.5 
82 
78 

374 
45 

353 
280 

1250 
14 

155 
57 

190 
475 
36 

365 
245 
220 
124 
21 
53 
9.5 

27 26 
1325 1300 

20 19 
13.25 12 

147 141 

62 
480 

58 
20.5 

215 205 
12 11.75 
36 31 

875 830 
- 85 

13.25 12.75 
74 66.5 

935 850 
16.5 16 

1300 1275 
13.5 12 

90 84 
82 80 

400 378 
- 45 

393 360 
295 285 

1300 1300 
16 14 

165 158 
60 58 

200 190 
493 475 
37 36 

390 365 
- 245 

240 220 
137 126 
- 21 
57 53 
9.5 8 

Király. 5r 125 130 125 
Klein 10 11 10.5 
Klotild — — 170 
Fructus 11 — U 
Győri textil 38 40 39 
Polg. sör 89J 925 915 
Krausz f-esz 95 105 96 
Ligetszanat, 26 28 26 
Cukoripar 4400 4575 4425 
Lámpa 320 345 330 
Auer 400 — 400 
Kender 115 135 115 
Őstermelő 395 410 402 
Pamut 450 485 455 
Gumi 655 675 658 
Részv. Szalámi 32 34.5 32 
Vasúti forgalmi 440 450 44<J 
Marosv. Petr. 160 — 150 
Georgia 763 795 763 
Mezőh. cuk. 383 405 380 
Interrexim 36 41 35 
Óceán 47.5 51 47.5 
Olajipar 154 164 155 
Pónnonia sör 29 33 29 
Phöbus 54 55.5 5bi 
Püspöki 30 32 32 
Royal-szálló 270 320 260 
Schwartzer 105 115 105 
Star film 34 — 34 
Lukácsfürdö 12 13.5 13-
Szikra 98 110 lOu 
Stammer 3303 — — 3303 
Szegedi Kender 600 620 600 
Telefon 285 310 285 
Temesí sör 275 295 275 
Tokaji bor 65 70 70 
Tőrök 36 37.5 37 
Turul Budapest — — — 

Unió színház 33 35 33 
Szolnoki 12 13.3 12 
Vasm. VUt. 63 65 63 
Vili. Pezsgő 73 76 72 
Wander 37 37.5 37 
Zagyvapálfai 48 52 50 
Hangya 40 41 40 

Elővételi jogok: 

Kasszanap április 3. 

Mindenki figyelje ős érdeklődje meg, 
hogy a legjobb és a legolcsóbb házakai 

és földeket a legelőnyösebben 

Z - A - 2 3 © 
Iroda közvetíti: 

Kétemeletes nagy bérpalota a belvárosban, vii, 
villannyal, mcdern lakásokkal, 11 vaggon buraláráért A. S«ent» 
héromság-ulca mellett, a Nagykörúton belől jókarban 
lévő ház lakással, £0 millióért Kossuth Lajos-sugájrut 
mellett nagy házhe.'y, ipartelepnek is megfelel, 35 millióért. A. 
Tisza Lojos-kOrut mellett magasíüiduzintes, cserépteiös 
káz viz, villannyal, 60 millióért. Újszegeden, a hídhoz közel 
uj magánház, 30 évig adómentes, 2 szobás modern lakással, viz, 
villannyal, kerttel, lakó nincs, 3 és f ' l vaggon buza áráért Felső-
várost templomnál emeletes ha?, háromszobás uri lakás-
sal, viz, villannyal, nagy kerttei, 160 millióért A zsidótemp-
lem mellett emeletes bérház modern fürdőszobás lakással, 
S2l> millióéit. Szatymazon 3 hóid sz^lö tanya nélkül, alkalmi 
áron. SzBregen , i2 és 16 katasztrális hold príma feketeföldek 
búzával bevetve, igen oicsó árakon. Szatymazon 16 kataszt 
hold szőlőbirtok uri villával, alkalmi áron. Üzlethelyiségek 
és vendéglOk a város minden pontján Cséplőgépek, 
•zántógépek, motorekék, malmok és ma-
lomberendezések alkalmi áron eladók. 

Fentieken kivül még számtalan ma«án-, családi és bérházak, 
löldek, szólóbirtokok irodám által a legkedvezőbben vehetők meg. 

Keresse fel bizaiommal 212 
r 

központi nagy ingatlanforgalmi irodáját, Széchenyi-tér 
6. szém al?tt, a törvényszék átellenében. Telefon 10-54. 

M a l f f l l l a f kiselejtezett levele-m d H u i d i u r a i y z é s t é s ü z ! e t i k ö n y v e . 
ket, vJamint papírhulladékokat és bizalmas iratokat 

tezuzá-ra legmagssa! b napi áron veszünk. 245 

Krausz Lajos és Tsa Kffiofm 

Trikó selymek, koverkot, 
női és férfi szövetujdon-

cácrntr legolcsóbban a a S U I V beszerezhetők 
B I ü S R I H á L 

Püspökbazár- épület. 524 Mikszáth Kálmán-utca. 

M e g h i v ó . 
A Szegedi Kádár és Faipari Munkások Termelő Szö-

vetkezete 1924 március 30-án délután 6 órakor Boldog-
asszony-sugárut 3. szám alatti helyiségében tartja 1923. 
évi rendes közgyűlését, melyie a tagokat tisztelettel 
meghiviuk. Napirend: 1. Igazgatóság és felszámoló bi-
zottság jelentése. 2. Mérleg beterjesztése és jóváha-
gyása. 3. Felügyelő bizottság jelentés. 

Felszámoló bizottság. 

Apróhirdetés. 
Eiac.ó egy sötétkék kosz-
tüm és egy tavaszi kabát. 
Hull ám-utca 8, 11. 18. 5:0 

NYOITiTYÓYAIT 
készittesse 

a Délmagyarorszíg 
Hírlap- ős Hyomda-
v&llalaí R.-T.-nál 
Petőfi S.-sugárut 1. sz. 

Telefon 16-34. 

Petykó Károly divatszücsüzlete 
Kelemen-utca 7. 

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű 
Kőrmejavitist és átalatitást m 

Ismét kapható T B U ' kötött 
bluz és zsemper e f f i S l S f ö 43 ezer 
Irnrnnéór t é s f e l í e b b» a m ig a készlet tart. 5W 
Kürunaer t p á r | » t Hagy AmhH, Széc&enm-Iér. 

Vitrinek és szalönasifálok 
készén kaphatók 

Liptay István és Fia 1E9 

} műasztalos és esztergályos, Polgár-utca 27. sz. 

szönyegszövéshez 
a legtartósabb színekben Ieg-

jutányosabb árakon 
szőnyege. .?^ műhelyben 

l \ a O O Boldogasszony-sugárutl.sz. 




