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Háború a jegybank körül.
A minisziereínök vasárnap délelőtt Hódmezővásárhelyen nsgy beszédet mondott. Beszédében
főként azokat az eszközöket és rncdcktt jelölte
meg, amelyek a kormány felfogása szerint a
szanálás végrehajtásához szükségesek. Sok mindent mondott, amit néhány hónap előtt ellenzéki újságok is cssk félve mertek megírni, ma
azonban már a kormányprogramban szerepelnek. A szanálásnak ma már a kormány szerint
is előfeltétele egy olyan lelki atmoszféránsk a
megteremtése, amelyben nyugodtan lehet dolgozni. Ehhez képest beígérte a miniszterelnök
a különböző háborús és forradalmi rendszabályoknak ugy politikai, mint gazdásági téren a
hatályon kivüí helyezését és kilátásba helyezte
bizonyos alkotmányos kérdéseknek a rendezését,
amelyek éveken keresztül hiába vártak megoldásra. E pontot illetőleg különösen érdekes volt
a miniszterelnöknek az a nyilatkozata, hogy a
politikai rendszer megváltozásának Budapestről
kell kiindulni és hogy le kell számo ni annak
a kurzustöbbségnek az uralmával, amely egyáltalán nem fejezi ki a főváros válsszlópolgárságának a felfogását.
A szanálás egyéb részleteit illetőleg a miniszterelnök természetesen ujat nsm mondhatott.
Normális viszony megteremtése, Magyarország
méltóságának megőrzése mellett, a küllőiddel,
beleértve ebbe a semleges országokat, a nagyántánt és a kisántánt államait. A termelő munka
előfeltételeinek biztosifása és kereskedelmi szerződések megkötése. Külföldi kölcsön sz államhástarfás deficitjének kiküszöbölésére. A fedezetlen állam jegyekkel való gazdálkodás megszűntetése és az önálló magyar jegybank létesítése. Mindennek szükség* sségévgí már az
ország is régóta tisztában vaaés as egész közvélemény sláirhatja a míniszíerslnőkiiek azt a
kijelentését, hogy a jegybank létesítése egyformán érdeke minden íerfnelőosztáSynsfe és annak
alapításából kereskedőknek, iparosoknak és gazdáknak egyformán kí kell vsnní a részüké?.
Annál furcsább, hogy mikor s miniszterelnök
ezekfisfe a feladstoknss a megvalósítása érdekében a különböző társadalmi osztályok közötti
megértési hirdeti és a gazdasági békát proklamálja, valóságos béks-egérharc folyik a budapesti sajtóban, hogy ki mennyire teljesítette a
jegybank alípiőkéjének Igjegysése körül hazafias kötelességét. Ez a zsivaj még annak a
sajtóháborunak a folytatáss, amely hetekkel ezelölt az agráriusok részérő! a jggsbsnit majoritásáért megindult. Az agrárius körök alaposan
félreértve egy bankjegyeket kibocsátó centrális
pénzintézetnek a hivatását, sít szerették volna,
hogy az a mezőgazdaság hiteligényeinek fegyea
a kielégítő szerve és elérendő msjoritásuk révén
a hosszúlejáratú mezőgazdasági hitelek folyósításit szeresték volna kiverekedni.
Igazin nem tudjuk, hogy a történt jegyzések
milyen arányban oszlanak meg. Nem tudjuk,
hogy a jegyzések megfelelnek-e annak a százalékos elosztási tervezetne*?, amelyé a kormány
a részvényjegyzési felhívás kibocsátása előtt
felállított. Azt sem tudjuk például, hogy Igazak-g
azok a híresztelések, hogy a hódmezővásárhglyi
választók feözött, Ekik lelkesen megtapsolták a
miniszterelnök beszédéi, voltak olyan tekinfél?es
gazdák, akiknek még két-három ?sgon gabonájuk
van elraktározva, de sgyeflsa jegyhafikrészvényt
sem jegyeztek. Pedig hál ggy-Mi hét előtt mfig
nagyban olvéshiííunk o i p a m ^ a d z a f o k a t ,
feogy a gazdák azok, akik az orssűgEíak igazi
exportvalutáp, %Jjusát termelik és ezért vannak
ők hivatva elsősorban arra, hogy a jegybank
alspíláiának oroszlánrésze illesse meg őket.
A jegybank alapításában vsíő részvétel ténvleg
hazafias kötelesség volt Megadni a lehetőséget
ennsfc a szegény, nyomorgó orsiágnak arras
hogy a mm pgpiráradstof, amelynek irtéke
íResmyiBigének növekedése arányábfen egyrs
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jobban összezsugorodik, feltétlenül a konszolidációnak egyik legnagyobb biztositéka. Az állam
fenntartásának a ténye nem nyilaikozbatik meg
abban, hogy melyik osztálynak tagjai varrnak
többségben; ezt csakis azon az alapon lehet
elbitáini, hogy az osztályok milyen mértékben
veszik ki részükei az anyagi terhekből, amelyek
a fenntartáshoz szükségesek s vájjon tényleges
anyagi erejük szerint jelentkeznek-e az egyes
osztályok, mikor nem szavakról, hanem pozitív
alkotásokról van ssé.
A szanálási javaslatoknak egy nagy szépséghibájára már rámutattunk. Az adóteher e javaslatokban nincs arányosan elosztva és a hat
féléves szanálási periódus lejártával a földet
harminchárommillió, a házvagyont pedig házadó
és házbaszonrészedés cimén ötvenötmillió aranykorona adó fogja terhelni. Ez azonban kimondottan teher. De a Nemzeti Bank részvényeinek
jegyzése alapjában véve nem is teher, hanem
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jövedelmező befektetés. Ha tehát értjük is, hogy
a terheket az egyesek szeretik magukról elhántani, nem lettet feltételeznünk nzt, 'hogy
kivonnák msgukst egy olyan hazafias kötelességnek a teljesítése alól, amely az osztrák
jegybanknak példája szerint valószínűleg meg
fogja hozni a maga nagyon tisztességes osztalékét.
Az egész sajtöháborunak, hogy ki jegyzett és
mennyit jegyzett a Nemzeti Bank részvényeibőt,
nincs sok értelme. A bankok kötelesek voltsk
a jegyzésekről kimutatást összeállítani. A kimutatás a pénzügyminisztérium élőit fekszik,
amely az adatoknak a közzétételével mgyon
egyszerű módon véget vethet a vitának. Mire
való a civakodás, hogy mi van a skatulyában,
ha a skatulyát egyszerre ki lehet nyitni. Ha a
pénzügyminisztérium közzéteszi a jegybank
részvényeseinek a jegyzékét, egyszerre tisztán
láthat mindenki. Eló a nevekkel és vége a
vitának 1
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A fpneiiía válaszláiok eredményei.
Poincaré politikája megbukott.

Páris, május 12. A francia választásnak az
a szenzációja, hogy a Poincaré-kormány minden várakozás ellenére meglepetésszerűen megbukott. A válasz'ás eredményeként megállapítható, hogy a baloldali blok olyan jelentős
sikert éri el, aminőre alig simítottak. A nemzeti blok pedig, amelyre Poincaré támaszkodott ée a jövőben is támaszkodni akart, igen
jelentős veszteséget szenvedett. Nincs, kizárva,
hogy Bríaad ismét miniszterelnök lesz, immár
nyolcadszor, A Poincsré pcMzéjémk bugása
annál meglepőbb, tóért Poincaré egészen a
győzelemre rendezkedett be.
Páris, május 12. A baloldali lapok örömmel
jelentik a baloldali csopori győzeimét. A baloldali Quetidieane 3 érakor azt sz értesülést
kapta, hogy bár a választási eredmények még
egyáltalán nem teljesek, már is meg lehet állap i a m a blok győzelmét, amely egyeden mandátumot sem vesztett és már is több mandátumot nyert.
Páris, május 12. (Volff). A különböző megyékből beérkezett választási eredményekből

általában a baloldalra való eltolódásra következtetnek. Malvy volt miniszter megválasztása
valószínű, ezzel szemben Lefivre volt belügyminiszter ugylátszík megbukott.
Páris, május 12. Este 6 órakor már a választás teljes eredménye ismeretes, kitéve 9
gyarmati mandátumot és egy határozatlan mandátumot. A választás eredménye a következő:
Megválasztottak 11 konzervatív, 137 köztársasági (nacionalista), 92 baloldali köztársasági,
34 dtsszidens-közfársGsdgi, 127 radikális és
radikális-szocialista, 30 köztársasági szeciálista,
101 szocialista és 29 kommunista képviselőt.
Négy helyen pőiválasztdst
kell tartani. Az
összes mandátumok száma, a gyarmatokat nem
számítva, 574.
Páris, május Í Z Jól értesült körökben híre
jár, hogy Poincaré nem utazik Chequersbe.
Lemondása még a kamata összeillése előtt lehetséges. A kormányt ez esetben azonban meg
kell bizni az .ügyek továbbvitelével, hogy a
háromhetes parlament nélküli időszak áthidalható legyen.

Hármas bizottság tárgyalja a vámtarifajavaslatot.
tónak is részt kell venni. Szász Pál OMKEtitkár a vámíarifatervszeí részleteit ismertette, a
törvénytervezet vonatkozásai? fejtegette az iparban és kereskedelemben való viszonyunkban.
A kereskedelmi utazók is bejelentették csatlakozásukat a mozgalomhoz. A gyűlésen elhangzott adaiokat összefoglalva, az érdekeltek memorandummal fordulnál: a nemzetgyűlési képviselőkhöz, hogy árok a javaslat ellen az utolsó
pillanatban felsorakoztassák a kereskedelem és
a fogyasztók argumentumait. A nemzetgyűlési
képviselők közül Görgey István, a javaslat előadója és Dénes Isiván ellenzéki képviselő voltak
jelen. Görgey előadó az értekezlet után kijelentette, hogy a javaslaton nem változtat a kormány.
A száz millió aranykoronáé
kőlcsőnelőleg.

Budapest, május 12. A nemzetgyűlés közgazdasági és közművelési, együttes bizottsága
Hermann Miksa gínöfcleiévei hétfőn délután
kezdte meg az autonóm-vámtarifáról szóló tőrvény javaslat tárgyaiágát. Az értekezleten & kormány részéről Walkó Lajos kereskedelmi miniszter vett részi. A gyűlés megnyitása ulán
Hegyeshalmy Latos, Sándor Pál és Gömbös
Gyula a bizottság tárgyalásának elnapolását
javasolták. Waikó Lajos kereskedelemügyi miniszter s javaslatot elfogadta. Ezután kimondotta a bizoítság, hogy a nemzetgyűlés legközelebbi ülésén, május 14-én napirend előtti felszólalás utján fogják kérni a Házat, hogy a
javaslatot a mostani kettős bizottságon kívül
utasítsa a pénzügyi bizottsághoz is. Ezután elhatározta a bizoítság, hogy a Ház ilyen Irányú
határozata esetén 15-én, szerdán délután megkezdi a javaslat érdemleges tárgyalását

A pénzügyminisztériumban hétfőn folytatfák
a százmillió aranykoronás előlegre vonatkozó
fárgyslásf. A tanácskozás eredményesen befejeződött. Fenyő Miksa, a Gyáriparosok Országos
Szövetségének igazgatója a megállapodásról
ezeket mondotta:

Kereskedők és Iparosok
a vámtarifaj&vaslafc ellen.
A főváros valamennyi kereskedelmi és ipartestülete vasárnap délelőtt a vámtarifatervezet
ellen a Lloyd-feremben tiltakozó ülést tartott,
amelyen a vidéki kereskedők és az egyes szakmák képviselői is megjelentek. Sándor Pál nemzetgyűlési képviselő, az OMKE elnöke nyitotta
meg az ülést. Megnyitóbeszédében kifejtette,
hogy a vámtarifaakció olyan természetű, amelyben nemcsak a kereskedőnek, hanem a fogyasz-
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taiében. A bankok egy összegben garantálják a
vaiutseiöieget, ugy hogy a hitelezőkkel szemben a felelősség el a TEBE vállalja. Végleges
megállapodás a következő arányszámmal tör-
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tént: a mezőgazdasági érdskeHsége'a; 37 és félsiáia'.ékot, a kereskedelmi és magánvállalatok
öl százalékot, a gyáriparosok 35 százalékot, a
bankok pedig a fenn marad 5 22 és fél százalékot vállalják. E : a megállapodás véglegesnek
tekinthelő és mo3t már megehetjük a lépésekei az iránt, hogy a küllődön hozzájuthassunk
a valutaelőleghez.

vetni. Náluik az aranyköltségvetés 90 millió
aranykoronában állapit] a meg a forgalmi adóból előreláthatóan befolyó összeget. E i azonban nem fedezi a kiadásokat é3 a deficitek
eltüntetésére 120 millió aranykorona szükséges.
Reméljük, hogy sikerülni fog ezen összeget elérni és igy srr-3 törekszünk, hogy a befizetések
ellenőrzéseit minél tökéletesebbé tegyük.

Nam törlik el a forgalmi adót.
Az egységes párt legutóbbi értekezlete
nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter bejelentette, hogy a kormány foglalkozik
azzal a kérdéssel, hogy miként lehetne a forgalmi adót más adóval pótolni.
Ide vonatkozólag a pánzügyminisitériun forgalmi adóosztályának a veietőjéiől azt az információi kapluk, hogy a kormány a Jelen pillanatban nem gondil a forgalmi adó eltörlésére.
— Mi Bécsben — mondotta sz informátor —
a forgalmi adó kezelését és behajtását tanulmányoztuk és eza* folyamán találkoztunk a
német kiküldőitekkel, akik szintén az osztrák
forgalmi adórendszert Sanulmányozták és kijelentették, hogy az osztrák forgalmi adórendszert nem találják megfelelőiek, hanem inkább
a magyar
köiliagyai forgalmi
lui&aiuii adórendszert
ouun.uusi.wi kívánják —

Feloszlatták a Kossuth-párt nagygyűlését.
A Kossuíh-párl vasárnsp délelőtt Angyalföldön zászlóboníó nagygyűlést tartott, amelyei a
pári tagjai közül Batthyány gróf, Rupjrí, Nigy
Vince, Buza Barns és Vámbéri Rasztem vgttek
részt. Rupert Rezső a pírt programját ismerteti?, Batthyánv gróf bessédében visszapillantva
sz uio'ső érsk történelmére, megállapít]*, ho^y
mindaz, anit Ők követelnek, a mo3t uralkodó
rendszer poüliiája. A fajvédőkről szóiba kijelenti, hogy soikal jelentéktelenebbeknek tekinti
őket, semhogy velük komolyan fo|liIko*zék.
Nagy Vince a kormány kétszínű politikáját bírálja, a kiküldőit rendőrtisztviselő kétszer ís
megszakítja. Vámbéri beszédéiek első mondaiát sem fejezte be, osert a rendőrtisztviselő a
gyűlést feloszlatta. Buza Bírna igy nem is beszélhetett.
—

A minisz

ok beszámolója Vásái*hel]feii.

Hódmezővásárhely, május 12. Nigy kísérettel
érkezett Bethlen István gróf Hódmezővásárhelyre,
ahol nagy dísszel fogadták.
A beszámold délelőit 10 órakor keidődSft a
Feke'e SJS nagytermében. Dr. Genersich Antal,
a helyi pártelnök megnyitó szavai után a
miniszterelnök kezdíe meg beszédét.
Bethlen Isiván gróf mindenekelőtt kimentette
hosszú távollétét, majd visszapillantást vetett az
elmúlt év munkájára, mert — mint mondotta —
a közvéleményben ebben a tekintetben sok
balvélemény terjedt el. A maga részérői sem
a pesszimizmusnak, sem a túlzott optimizmusnak nem szószólója. Egészséges optimizmus
keli, hogy elíöltse a magyar nemzetet. Majd
visszapillantást vetett azokra a csapásokra,
amelyeket a trianoni szerződés okozott és ezekét
három csoportba fogialvá: az ország területének
feldarabolása, a nemzet lefegyverzése és a pénzügyi blokád, magyarázta meg súlyos ' jelentőségüket.
— A jóvátételi kérdés elintéségiriil, a nemzet
gazdasági talpraállitásának a kérdésénél, ott,
ahol a külföldi államok, volt ellenségeink, között
mutatkoztak rések, mutatkozott a hajlandóság
egyik és másik állam részéről, hogy ebben a
tevékenységünkben támogatásunkra siessen. Ez
volt a szanálási akció kiindulási pontja egy
évvel ezelőtt. A külpolitikai részen kivül az
akciónak máaik része is volt: a Népszövetségnél. Ei főleg technikai és pénzügyi munka.
Sokan ezért is támadtak.
— Igaz, hojy a Népszövetségben ma is a
győzők viszik a vezelö szerepet, de nemcsak a
győzök vannak jelen, hanem az összes európai
neuirális államok, sót jelen van a négy világrész
minden számottevő áilama. A Népszövetség
ma a világ nemzeteinek a parlamentje. De van
egy állandó organizációja, amely ugy működik,
hogy egy hasonlattal éljek, mint a nemzetek
életében a kormány, amellyel szemben áll a
parlament. Ennek az állandó organizációnak az
az előnye, hogy pártatlan szakértőkkel dolgozik.
En legalább a magam részéről mindazokban a
tárgyalásokban, amelyeket a Népszövetséggel
folytattam, a legnagyobb pártatlanságról tehetek
tanúbizonyságot. Maga az a körülmény, hogy '
cz Egyesült Államok egyik kiváló polgárát
küldték ide, biztosíték arra, hogy semmiféle
kicsinyes politikai befolyás a rekonstrukció
kérdésiben Magyarország rovására nem fog
irvinyesülni.
— Ami a reparáció kérdését illeti, elégtétellel
kell megállapítanom, hogy a reparáció kérdését
az ország javára sikerült elintéznem, hogy a
jelenlegi helyzettel szemben rosszabb helyzetbe
nem kerültünk. Ások a fizetések, amelyeket a
közeljövőben reparáció cimén keli teljesítenünk,
nemcsak nem uagyobbak az eddigi fizetéseknél,
hanem szoknál csekélyebbek. (Helyeslés.)
A miniszterelnök ezután a rekonstrukció végrehajtásáról szólt és mindeneklőtt a gazdasági részre
mutatott rá, amely a pénzügyi rekoiitstrukció kiegészítő része. Ennek első etapja — mondotta —
azoknak a gazdasági megszorításoknak, korlátoknak a megszüntetése, amelyek a gazdasági élet

szabad mozgásának útjába emelkednek. A kormány már a legközelebbi napokban intézkedése-

ket fog tenni, hogy a kiviteli

tilalmak

az

egész

vonalon megszűnjenek. Hasonló intézkedéseket
fog tenni a kormány a vámtarifa tőrvényerőre
emelkedése esetén, amint kereskedelmi szerződéseket kötünk szomszédainkkal a beviteli tilalmak

tekintetében is. De meg kell szüntetni az árvizsgáló bizottságokat, az ármegállapításokat,
azokat

a kötött gazdálkodási lehetőségeket, amelyek még
mindig fennállanak egy és más árucikk tekintetében. Meg kell szüntetni a szénkormánybiztosi és
a kormánybiztosi hivatalokat. (Élénk helyeslés).
Könnyítéseket kell adni abban a percben, amikor a magyar nemzeti jegybank működését megkezdi a devizaforgalom tekintetében. A kontingensrendszert le kell épiteni a behozatal tekintetében
és igy folytatólagosan egyik napról a másikra

fokozatosan meg kell szüntetni mindazokat a korlátozásokat, amelyek az utolsó években nem saját
kedvünkből, de a helyzet kényszerítő hatása alatt
a gazdasági
élet szabad mozgásának
útjában
állottak.

A vámtarifáról szemben kritikák hangzottak el,
de kérem önöket, hogy ezeket cum grano salis
vegyék. Mert hiszen bizonyos, hogy egy vámtarifa nem adja a magyar

nemzet

vámpolitikai

irányításának végleges képét. Végleges képet azok
a szerződések adnak, amelyeket más államokkal óhajtunk megkötni és amely szerződések az auíonom vámtarifa lefektetett tételeiben
még igen lényeges módosításokat fognak keresztülvinni. A vámtarifa harci fegyver, amelynek segítségével tárgyalni akarunk egyfelől azért,
hogy
mezőgazdasági
terményeinket a külföldi
piacok
megkaphassák, más oldalról pedig, hogy önálló
és nemzeti iparunkat megvédhessük addig a mér-

tékig, amelyet az összes vállalkozási ágak érdekei
elénk tárnak.
A nemzeti Jegybankkal kapcsolatban sajnálattal
kell megállapítanom, hogy a sajtó kényszerű hallgatása folytán a részvények jegyzése érdekében
nem tudtuk azt a propagandát kifejteni, ami szükséges lett volna, de bizom abban, hogy a nemzet
megérti ennek a kérdésnek jelentőségét és legalább utólag pótolni fogja mindenki a maga részéről annak az anyagi erőnek segítségével, amely
fölött rendelkezik, azt a kötelességét, amelyet elmulasztott.

szervezetek kirdisét ts rendezni fogja.
— Sokat beszélnek az emigránsok vissza tirisiről és ferds világításba állítják azokat az
intézkedéseket, amelyeket a kormány ezen a
téren tenni kíván. Nagy és súlyos teher a
nemzetre az a propaganda, amelyet a külföldön
tartózkodó emigránsok ellenséges indulattal
Magyarországgal gzemben folytatnak.
— Nem arról van szó, hogy a Kun Bélák ís
Kanflak, vagy hasonló nevű vezető emigráns
urak, sőt csekilyebb nevű emigránsok hazatérhessenek és máról-h&lnapra újból politikai
faktorrá avattassanak. Itt csakis arról van szó,
hog-y olyan embsieir, akik a bolsevizmus megszűnése után az ellenforradalmi
jelenségek
hatása alatt félelemből megszöktek, de külföldön ellenünk semmit sem csináltak, hazatirhes«
ssnek azon esetben büntetlenül, ha ezt a bitóság reájuk kimondja és itt ezen rövid idő alatt
szabadlábon maradhassanak. Tartozom a nemzet nyugalmának ezzel s nyilatkozattal (Éljenzés és tapS.)
A közeljövőben reánk vár a törvényhatósági
közgyűlések reorganizéciója. Egy pár szót kell
szólni ezzel kapcsolatban a fővárosi törvényhatóságról, mert a főváros lelke az országnak
és kiindulópontja lehet az országnak a felemelkedésre, de a desiruálásra is. Uj fővárosi törvényt akarunk alkotni, de ugy, hogy azok az
irányok, amelyek a főváros destruálására törekszenek, ott többséget ne nyerhessenek.
Egészen bizonyos, hogy most a szociáldemokrata párt és a radikális vezető férfiak akcióba
fognak lépni és kétségessé fogják fenni a fővárosban a polgári uralmat, ha a polgári elemek
egymással kezet fogni nem képesek. Megengedem, hogy egyes vezirek szempontjából ez áldozatot jelent, elsősorban a gyűlölködés terén, de
hogyha azt akarjuk, hogy a fővárosban a polgári többség biztosíttassák, akkor félre kell tenni
az ilyen szempontokat és meg kell szüntetni
azokat a belső harcokat, amelyek alkalmasak
arra, hogy megmérgezzék az egész politikai légkört. (Élénk éljenzés és taps.)
Beihien ezután a házszabáiyrevizióről
szólt.
— Hajlandó vagyok — mondotta —• az ellenzék vezetőférfiaival tárgyalást folytatni, de azoknak, akik a házszabályreviziőt elgáncsolj ik, csak
annyit mondhatok: ha. lehet veletek, ha pedig
nem lehet ellenetek. (Éiénk éljenzés és taps.)
A ftiinssierelnök beszéde végén kérte valasztói támogatását és a nagygyűlés közönsége ujből viharosan ünnepelte.
Utána Pesthy Pál igazságügyminiszter intézett
buzdító szavakat a tömeghez. Lovász János képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy mint
valódi kisgazda szólal fel és visszautasította az
osztálypolitika vádját. Még Barabás Samu és
Kósző István államtitkár beszéltek. Márton Árpád az utolsó szónok bejelentette, hogy örökéltig Vásárhely képviselőjének tartják
Bethlent.
A gyűlést a Fekete Sas-szállóban társísebád
követte.
Bethlen itt pohárköszöntőjében a mai helyzetet Róma hanyatlásánsk korszakához hasonlította ; mert az általános választójog alapján
álló parlamentek egész Európában lerombolták
a tekintélyeket.
Pesthy Pál igazságügyminiszter a büntetőnovella kap:sán a sajtóról szólt. A sajtó vegye
figyelembe azt, hogy munkájában gyakran veszély van. A büntetőnovella intézkedései n é m a
sajtó elnémitására irányulnak, hanem felhívják a
sajtó figyelmét arra, hogy munkája lehetőleg
kevéssé romboló legyen.
A miniszterelnök megtekintette ezután a város
több intézményét.

A miniszterelnök moát áttért a nemzetgyűlés
legközelebbi teendőinek az ismertetésére.
— A szanálási program alapján be kell
nyujtanunk az arányköltségvdést. Ha életünk
Bankett a szegedi Kaszinóban.
normális mederbe kerül, előáll a lehetősége
annsk, hogy fokozatosan vlsszatirjünk a norA miniszterelnök kíséretével este nyolc órakor
mális viszonyokhoz a szabadságjogok tekínte- érkezeit Szegedre, ahol tiszteletére a Kaszinóban
tiben. A büntetőreformmal kapcsolatban a kor- 150 terítékes bankett volt. Dr. Aigner Károly
mány megszünteti a zalaegerszegi internáló- főispán a miniszterelnököt köszöntötte fel, majd
tábort, reviztő alá veszi a Kúria által, már az Kállay Tamás a kormányzóra mondott köszöntőt.
egysigesités kedviirt is, a gyorsított eljárás Ezután s miniszterelnök köszöntötte a város
alapján hozott büntelőilileteket és miután a közönségét és képviselőjén Teleki Pál grófot.
t ü itetőnovelia a sajtó tekintetében is tartalmaz Sajnálatát fejezte ki azon, hogy Teleki nincs
intézkedéseket, a sajtószabadságot is vtssza jelén. Beszélt az első kerületi képviselőnek és
akarja állítani olyan mirtikig, ahogyan a béké- mindazoknak érdemeiről, akik Siegeden az
ben fennállott, azon egynéhány módosítással, újjáépítést megindították. Ebben a városban —
amelyet a büatetőnovslla ebben a tekintetben xsoadotía — a destrukció megvai sohasem keltek
j tHíalmaz. Az ősz folyamán rendeznünk kell az | ki és nem fognak kikelni a jövőben sem, bárha jön
\ egyesülési és gyülekezési jog kérdését és ugyan- | majd egy idő, amikor nehezebb lesz helyi állni a
I csábító szavakkal szemben, amelyek ma már fei1
ütik fejűket Magyarországon is, A kormánynak
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nem lehet hivatása, hojzy a magyar polgárságot
önmsga ellen védj?, a polgárságnak saját magának keli szembeszálinia olyan pártiörekvér'e!.kel szemben, amelyek az országot ujabb
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bajba dönthetik. A miniszterelnök hosszas tapssal fogadott bssiéde u f án a társaság a késő
esti órákig maradt együtt. Bethlen gróf éjtel
eíutazoít kíséretével Szegedről.

tolódott. A Kis Marat két legfontosabb férfi szerepét ugyanis vendégek ének'ik, Szende Ferenc,
az Operaház basszistája, aki a Faust szegedi
előadásain Mefis'ó szerepében olyan nagy sikert
aratott és Somló József, az Operaház tenoristája,
akit korábbi vendégszerepléseiből szintén előnyösen ismer a szegedi közönség. A két venA rákosszentmihálytelki tömeggyilkosság a törvényszék előtt.
dégénekes budapesti elfoglaltsága volt a preBudapest, május 12. Emiékezetben él a orvcsSsnhallgalóval és ily módon sikerűit meg- mier ismételt elhalasztásának az oka. Pedig ha
rákosszentmihályi tömeggyiikosság, amelynek tudnia, hogy Kövesné mérget keres, hogy legalább április elején megtarthatták volna a neelvetemült fótettesét, Molnár Tóth Józsefet négy válásit megölhessen. A bőbeszédű Kövesnébői vezetes premiert, azon maga Mascagni is megileí rövid egymásutánban való kioltása terheli. aztán nem volt nehéz kicsikarni a titkot, hogy jelent volna, legalább azt üzente Székelyhidy
Az ügyészség vádirata szerint Tóth aljas nyere- kinek & megölésére gondol. Lachmann Andrást, Ferenccel Andor Zsigmondnak.
ségvágyból először az Amerikából visszatért a mostohaapját akarta megmérgezni, hogy
A szegedi siinbáz operaegyüttese már három
Lachmann Andrást, majd annak mostoha- szabaduljon az erőszakos és durva embertől
hónap
óta tanulja a Kis Marat-X. A darab az
leányát, Köves Lipőtnét, végül a kis Köves és szabadabban élhesse világát. E*t nyíltan
Gyulát és Ksnozscy Dezső segítségével Lach- nem vallotta ugyan be Kövesné, de szavaiból egész operaszemélyzetet foglalkoztatja. Szende
Ferenc és Somló József Budapesten tanulták
mann Andrásnét gyilkolta meg.
könnyen lehetett következtetni.
meg szerepeiket és hétfőtől kezdve együtt próA budapesti bünteiőtörvényszéken hétfőn
Tóíh, aki mindent a hasznos oldaláról fogott bálnak a szegedi színészekkel. A darab előadákezdték meg a rákosszentmihályi tömeggyikos- fel, jő pénz reményében segített a méreg meg- sának (echnikai része is már négy hét óta fogság főtárgyalását, ds előreláthatólag még hosszú szerzésében Kövesnének, majd mikor az öreg lalkozlaf ja a színház műszaki személyzetét. Husz
időt fog ígánybevenni, mig az egész hatalmas Lschmannt már megölték, azon igyekezett, asztalos, lakatos és díszitőmunkás dolgozik
ügyet letárgyalják és Ítéletre kerülhet a sor. hogy a hármuk titkát — mert Lachmanné is Kincses födiszleímester és Mihályi diszletfestő
Mindjárt sz első tárgyalási nap, amelyei dél- fudoti a gyilkosságról — 8 maga javára hasz- irányítása szerint a Kis Marat egészen speciális
előtt fél tizkor nyitott meg Leltner Emil tábls- nosítsa. Különféle cselfogásoV.kal igyekezett rá- díszletein. Különösen az első felvonás diszlebiró-tanácselnök, szenzációval szolgáit, amennyi- ijeszteni Kövssnére, hogy őt az országból el- tezése volt súlyos probléma. Az első felvonásben Tóth egészen más beállításban mondotta lávoüisa és ezalatt Lschmannétól a házat ki- ban ugyanis Nantes város egy ma is fennálló
el az ügyet, mint ahogyan azt a rendőrségem zsarolhassa és a maga nevére írattassa át. E terén játszódik a darab cselekménye, azon a
lelt vallomásai alapján a lapok ismertették. célra használta fel Puskással, a harmadrendű téren, amelyen a Loire folyik keresztül. Az első
Kijelentette, hogy csak három gyilkosságban vádlottal való ismeretségéi, akit az ügyben, és a második felvonás diszleteit teljesen a
érzi magát bűnösnek, mert Lachmann Andrást mint „detektív" szerepeltetett, de kevés ered- milanói operaszínház díszleteinek mintájára kénem ő, hanem Kövesné, Lachmann mostoha- ménnyel, mert amint ezt Tó h általános derült- szítették. Andor Zsigmond már hónapokkai ezleánya gyilkolta meg, az öreg Lachnasnná tud- ség közepette megállapítja, Puskás, mint de- előtt megrendelte Milánóból a Kis Marat betával és beleegyezésével. Kösesnévd az Ország- tektív annyira tehefságtelsn volt, hogy még azt mutatójáról készített fényképfelvételeket és
ház-kávéházbsn ismerkedett msg és csakhamar ssm tuöía éreztetni, "hogy ő megvesztegethető, kosztümterveket és ezek szerint igyekezett mega legjobb viszony
viszony támadt
támadt közöttük.
közöttük, Egy al- A tárgyalást folytatják.
oldani a feladatot. A Kis Marat szegedi bemukalommai kihallgatta Kövesné beszélgetését egy
tatójának sikerét tehát a Mascagni muzsikáján
kívül minden valószínűség szerint a darab
technikai előállítása is nagy mértékben növeli.
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Az opera szövegét Móra Ferenc és Tonelli
béreket, az simult héten a lakás már harminc Sándor fordították magyarra és fordításuk most
jelent meg könyvalakban a magyar könyvpiacon.
egységgel szerepelt az indexben.
Azt a nagyarányú érdeklődést, amely a beBizonyos körökben már hetekkei ezelőtt
mutató
iránt megnyilvánul az országban, élénhangoztatták, hogy ezzel a tul nagy lakásjjruIékkaJ elveszti m index igazságosságát és ken bizonyítja az, hogy a Kis Marat szerdai
megbízhatóságát, mert jíienleg egyáltalán nem premierjén jelen lesz ifjabb báró Wlassits Gyula,
képzelhető el az, hogy a mindennapi megélhe- az állami színházak főigazgatója, Mihályi Fetés mintegy harmadát ígnné ki a lakásbárnek. renc, as állami színházak főrendezője, Máder
Ezért s Munkaadók Szövetségében az a terv Raoul, az Operaház igazgatója és Márkus
merült fel, hogy az indexrendszertől teljesen el Dezső, a budapesti Városi Színház főzeneis és kívülük a magyar színészet i s
keli választani a lakbért, illetőleg ezt a tételt B igazgatója
-->,..x
ki kell emelni abból és a lakbért az indexen
számos reprezentánsa A fővárosi nagy
kivül, önállóan kellene fizetni a mindenkori lapok, kivétel nélkül valamennyi, bejelentették
lakásrendelet alapján, A Ssővsíség igy akarja í a színház igazgatóságának, hogy a premierre
elkerülni, hogy az ind:x azután taljísen irreális | külön tudósítót küldenek ki, sőt a nagyobb
legyen. A lakbér kikapcsolása azonban a mun- | vidéki lapok közölt a miskolci Reggeli Hitlap
kásokra nézve nem jelent semmi hátrányt, mivel I is referál majd az előadásról. A Milanóban
1 megjelenő Corriere della Será szintén kért tuők külön kapják meg lakásuk bérét.
á s index módosítása ügyében a Szövetség 1 dósitási.
kedd délután 6 órára értekezletet hívott össze, 1 A Kis Marat, mint ismeretes, Mascagni legamelyen a munkásság kíp jisslői is megjelen- újabb operáinak egyike. Első bemutatója tavaly
nek. A Szövetség — értesülésünk szerint — nyáron volt, Milanóban, ősszel már Rómában
azzal a prepozícióvá! lép az értekezlet elé, és Párisban játszották, húsvétkor a velencei
hogy a lakbér kikapcsolása után természetesen színház műsorán szerepelt és nem régen muaz"eddigi szokás szerint állapítják meg az in- tatták be díszelőadás keretében a fiumei szindexet; lakbér f ejében pedig a munkások — a házbin, még pedig Fiume olasz aonektálásának
mindenkori lakásrendeletek alapján — száz- emlékünnepén. A díszelőadáson Vicíor Emmáötven aranykoronát kapnának, mini a munkás- nuel is megjelent. A Kis Maratnak tehát Szelakásoknak a békében szokásban volt bérét. ged lesz a hatodik állomása.
Ebben a negyedben 84.500 koronát kapnának a munkások. A ksddi értekezleten előrelát'nntőlsg nem merülnek fel ellentétek és már
Makó, május 12. (Saját tudósítónktól.) Makó
most éleibe lehet msjd láptelni az uj rendszert.
város hétfői közgyűlésén a szabadságon lévő dr.
Nikelszky Jenő polgármester helyett Gorcsa Péter
helyettes polgármester elnökölt. A tárgysorozat
11
súlyos részén délelőtt estek át. Sok szóharc után
i,!E p i c c o l e ü i a r a t
a piackérdést ugy intézték el, hogy a hagymások
Országos érdeklődés előzi meg Mascagni operájának első magyar bemutatóiát. régebbi helyükre kerülnek vissza (az Ehrenfeld- és
Szeged, május 12. (Saját tudósítónktól.) Az előadási jogát megszerzi és a darabot műsorára Tengerics-üzletek közé). A szabók a Deák Ferencutca déli oldalát kapták, mig a hagymások most
egész országban feltűnő nagy várakozással te- tűzi, A Servet azonban elejtették, mi?el az Opera- elhagyott
helyét a kofáknak juttatták. Az aszfalkintenek Mascagni világhírű operájának, a Kis ház művészi ügyeinek intézői közül néhányan tozást házikezelésbe veszik. Papp József felszólaMaratlak („II piccolo Marat") szegedi bemu- aggályosnak találták azt a kort — a francia lására az elnök megmagyarázta, hogy a rendkítatója elé, amely ennek a szinházi évnek két- forradalomról van sző —, amelyben a darab vüli vágatási dijakat az állatorvos, a rendes dijaségtelenül egyik legjelentékenyebb eseménye meséje játszik, tekintet nélkül arra, hogy ennek kat pedig a város javára szedik. Szavazás volt
lesz ugy helyi, mint országos szempontból. A a mesének szinte kifejezetten ellenforradalmi afölött, hogy a Püspök-kertet Papp József indítKis Marat premierje annyiban emelkedik ki a tendenciája van. Dehát az Operaháznál tudják, ványára Horthy Miklós nevére, vagy Biri Imre intöbbi szegedi bemutók sorából, hogy a szegedi hogy mii csinálnak és ennek köszönhető, hogy dítványára Nikelszky polgármester nevére kereszNyolc szótöbbség szólt az első indítvány
premier egyszersmind Mascagni legújabb alko- Andor Zsigmond dr. Marton Sándor irodalmi teljék-e.
javára. Elvetették Zubek indítványát az 500 korotásának első magyar bemutatója is, amennyiben ügynökségének közvetítésével megszerezhette a nás helypénznek 200-ra való leszállításáról. Elfoa szegedi színház minden más magyar színhá- milanói Sonzogno kiadócégíőí a Kis Marat ma- gadták dr. Diós-Szilágyi Samu főorvos indítvázat — még a fővárosi Operaházat is — meg- gyarországi bemutatásának elsőbbségi jogát a nyát, hogy ne kötelezzék a házigazdákat a
előz bemutatásával. Az országos érdeklődésnek szegedi színház számára.
hiányzó házszámtáblák pótlására, hanem javítsák
ez a magyarázata.
Andor Zsigmond eredetileg ugy tervezte, hogy ki az olvashatatlan táblákat s kötelezzék a gazdáAa Operaház a múlt évben komolyan foglal- januárban tarlja meg a darab bemutatóját, az a kat azok karbantartására. A délutáni ülésen megkozott azzal a gondolattal, hogy a Kis Marat dátum azonban rajta kivül álló okok miatt el- i szavazták a javadalmi dijnokok és a havi Inap-

Szeged, május 12. (Saját tudósítónktól.) Hónapokkal ezelőtt részletesen beszámoltunk arról
a nagyjelentőségű egyezségről, amely október
3-án jött létre a szegedi munkaadók és a szegedi munkások között. Ezen sz éríakezieíen
ugyanis — mini ismeretes — a munkások és
munkáltatók megejyeztek abban, hogy a munkabéreket ezentúl a megállapított alapbérekhez
számított szegedi Index szerint fogják kifizetni.
Ez ez uj fizetési rendszer kétségtelenül nagy
jelentőséggel bírt g szegedi fejlődő ipar minden ágában, mert ezzel elsősorban biztosították
a termelő munkát, amely mi sem bizonyít jobban, minthogy október éta egyetlen olyan
üzemben ssm voltak bérdifferenciák, még kevésbé sztrájkok, ahol a munkásokat ennek a
rendszernek alapján fizetik, most a jól bevált
szegedi indexrendszerben némi változtatásukat
kívánnak eszközölni, anélkül azonban, hagy
magát a rendszer lényegét megváltoztatnák.
Erről a most tárgyaiások alatt lévő reformról
a következő részleteket jelenthetjük:
Ismeretes, hogy a szegedi indexrendszer száz
egysége a közszűkségiet aránya alapján megfelelő részekre vin fölosztva az ggyes mindennapi szükségleti tárgyak közölt. Az index megállapításánál irányadóul veszik a lisztt a cukor,
a has, a zsír, a burgonya, a te}, a fa, a ruházat is a lakás átváltozásaid 1923 október
harmadikán a száz egységes rendszerben a
lakás egyetlen egységgel szerepelt. A közben
szinte hőnaponkint kiadott ujabb lakásrendeletek miatt, amelyek mindig drágították a lak-

Makó város parlamentjéből.

I9»4 május 13.

SZEGES
számosok buzajavadalmának 25 kilós javítását.
Hajdú János főszámvevő szabadságát mcgtolaták
néfxy héttel. A Makói Dalárdának váratlanul kétmilliót szavazott meg a közgyűlés, hogy a Budai ;

Dalárdát méltón fogadhassa, Dr. Kogutovicz kérelmét azonban, hogy egy egyetemi hallgató tanulmányutjára 50 dollárt szavazzanak meg, eiutasitották. A közgyűlés ezzel véget ért.
,ÖÍW w w w w w w w w w w w w w w w

— A fogadalmi templom kupolájának key / i a Kedd. Rém. kai. és protestáns Szervác
7 / l O i pA-. Gör. //«f. Glicéria vt. Nap kel 4 óra resztje. A fogadalmi templom továbbításé szépen
26 perckcr, nyugszik 7 óra 26 perckor.
halad' előre. A hatalmas kupola kiépítését nemsoMeteorologiai intézet időprognózisa'. Változékony idő kára befejezik, sőt aktuálissá vált már a kupolára
várható, sok csapadékkal,
kerü'ő kereszt megrendelése is. A tanács BerzenSjmogji-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. czey Domokos műszaki főtanácsos javaslatára elMuzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (közponíi egyeíem I. emelet) nyitva határozta hogy a kupola keresztjét vörösrézből
> készítteti el. A kereszt a vállalkozó költségvetése
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás 8 órakor, a mozi előadások \ 7 ;5 szerint húszmillió koronába fog kerülni.
és 9 óra!>or kezdődnek.
,
- Dr. Veszprémy Dezeő állapota jgvulí.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartana.::\ M?dr!uk, hogj* dr. Veszprémy Dszsőf, a ssegedi
Apró jenö Kossuth Lajos-sugárat 61 (telefon 995), Barceay
megoperálKároly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta- - e g v e t e m rektorát szombaton
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog, ' fák Ennek ellenére Veszprémy állapota vasárasszeny-sugárut (telefon 1125), Aloldvány Lajos Új- nap este igen súlyosra fordult, mára
azonban
szeged (telefon 846).
'
javulás
állott
be,
ugy
hogy
minden
remény
Makón ezen a héten Breuer Zoltán Fő téri gyógyf
megvan
arra,
hogy
rövidesen
fölépül
ás
ismét
szertára tart éjjeli szolgálatot.
í elfoglalhatja hivatalát.
A Devizák özponi közű, hogy ISO } — Négy emigráns. Budapestről jelentik:
íakarékkorona árfolyama egyenlő 128 * Eddig három emigráns kérte a megjelent
| emigrációs rendelet alapján a nyomozóiévá!
papirkoronával.
' visszavonását és pedig Kondor Bernát, az Á!!
— 30186í főhsrcag fölolvasása az. Aka- talános Fogyasztási Szövetkezet volt igazgatója,
démián. Budapestről jelentik: A Magyar Tu- f dr. Ladányi Ármin ügyvéd és Győri Ákos tadományos Akadémiában vasárnap délelőtt folyt I nár. Izgatás miatt volt ellenük eljárás, amelyet
le a< Akadémia 84 ünnepélyes közgyűlése. í a kommün alatt kövesek el Madzsar József
Nagy közönség töitöfíe meg a dísztermet és í egye'emi m. tanár három évi emigrációbői
annak sorai közölt az irodalmi, tudományos és ' Budapestre hazaérkezett.
E s u s t e v ö s x e r e k F i s c h e r Testvéreknél, Szeged.
közi-leinek előkelősége jelent meg. A polgári |
—
Szakértők
döntik el sz ÁdúU
húntrs
ünneplők kZzé tetszetősen vegyüllek el a nemzeti hadsereg törzstisztjeinek egyenruhái, vala- Szegzá város pöíé?. Hétfőn vizsgálta a szemim a megjslent közös hadseregbeli ás hon- • gedi törvényszéken Zöld Jenő törvényszéki bíró
véd nyugalmazott tisztek egyenruhái, arik Jő- ; Adok László káríérifési pöréí, ame!yrői már a
zcef királyi herceg felolvasását meghallgatni : Szeged részletesen beszámolt. Ugyanis még
jötie'í el Megjelent József főherceg, továbbá í 1923 nyarán a késsüíő felsőianyai Horíhy-uton
neje és leánya is, Auguszía királyi hercegasz- j Adok László kocsija felfordult és Adok súlyos
szony és Zsófia királyi hercegnő. Concha Győző jí sérüléseket szenvedett. A kártérítés iránti kereegyetemi tanár, főrendiházi udvari tanácsos, a \? setében évi fél vagon buza járadékot kéri. Zöld
Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke j\ bíró elrendelte a bizonyítás felvételét és délnyitotta meg a közgyűlést A meg nyitóbeszéd j1 előtt 10-től este 7-ig tanukat hallgatott ki. Vébizta a pSrt, akik
után Balogh Jenő főtitkár számolt be a Magyar ;I gül is szakértők döntésire
Tudományos Akadémia elmúlt événvk gazdag i megállapítják, hogy terheli-e a várest felelősség
munkásságáról és minden eseményétől. Ezután •! c.z ut építése alatti balesetekérL A három szaka Tudományos Akadémia nagyérdemű tagja, • értő Regdon Geyza, Villányi Ármin és Freifeld
Bsöihy Zsc-ft emlékének szenteltek néhány per- j Ferenc '30 nap alatt terjesztik be véleményüket
cet. Az e m l é k e s után József királyi Herceg í és csak ezután hozza meg a törvényszék ítéletét.
üli a felolvasóasztaihoz és „Véres kárpáti virá- \ Ha nyomtatványra van szüksége, telefonáljon
gok" címmel háborús naplójából olvasott fel I a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nafe,
festői, hangulatkellő művészettel éa drámaiasság- | telefon 16-34.
— Rsblógyilfeossági m e r é n y l e t e t k ö v e t t e k
gaí megirt részleteket. A felolvasást a közönség I
|
el
egy szsgedi gabonakereskedő elíen. Az
percesig tartó tapsokkal juiaiiiiazta.
| elmúlt hét végőn Mggőkovácsházs mellett. Domb— E-'ékóc ftletek & dókai-cenicmiáriumr?. \ egfháza határán borzalmas rabSógyilkosiáp
Budapestről jelentik: A jövő évben tartandó I merénySatet köveitek el Róíh Jóssef gabonaJókai cenfennátiumra mindenül! serényen foly- ] kereskedő güen, akinek családja Szegeden a
nak az előkészületek, különösen a Franklin 3 Horváth Mlhály-uíca 7. s z á a t a l a í í lakik és aki
Társulat készül kitenni magáért, mert annak I a szegedi Ágráría Kereskedelmi
R.-T. mezőidején ő voli az, aki a Heckennast- nyomda I kovácsházi bevásárlója volt. Róíhot ugysnís isvállalatát átvette. Elhatározta, hogy uj Jókai ii meretlen emberik egy telefonbeszélgetés kapéletrajzot ad ki, amelynek megírására Krúdy I cssn kicsalták a Domaegyházi Puki-féle tanyára,
Gyulát körte fei.
| azzal az ürüggyel, Hogy oti egy vagon buza j

— A szanálási törvény és a városok. A
belügyminiszter értesítette Somogyi Szilveszter
polgármestert, hogy tizenhatodikára éríekezSeíet
hívott össze a szanálási törvények és városok
háztartása közötti kapcsolatok megbeszélése
érdekében. Az értekezletre a polgármestert is
meghívta, aki csütörtökön utazik fel Budapestre.
— A beíügymíniiíaier rsndelsíe &z oroezo m á g i ragyar hadifoglyskiél. Néhány nappal ezelőtt a belügyminiszter igen fontos rendeletet adott ki a még mindig Oroszországban
lévő msgyar hadifoglyok ügyében. A rendelet
részletesea foglalkozik a hadifoglyok hazaérésével és más igen fontos kérdésekkel, A szegedi rendőrséghez ma érkezett le a rendelet, a
hadifoglyok hozzátartozói stb. a rendelet részleteiről a hivatalos órák alatt kaphatnak részletes felvilágosítást a bünügyi osztályon Búkor
Miklós rendőrkapitánynál. (Városháza, földszint 5.)

— Halálozás. Strasser Manóné urnő május
11-én hosszú szenvedés uián, életének 50-ik
évében elhunyt. A mélyen meggyászolt uriasszonyt kiíerjedt család gyászolja. Temetése
13-án, kedden délután 4 órakor lesz a Kálváriau ! ca 19. szám alatt lévő gyáizházből.
Kök'StS^'
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> Szeged,

— ítélet iferczeg József vimfirtiszthaiyettes ü g y é b e n . Részletesen beszámolt a Szeged
srról
emberölési bűnügyről, amelynek központjában Hercieg József vámőrtiszthelyetles áll
és amelynek másodszori főíárgysláaát négy
nappal ezelőtt kezdie meg a szegedi honvédíörvényszék, A hitfői napon dr. Retch Zoltán
védő tartotta meg háromórás védőbeszédét. Az
esteli órákban hirdették ki az Ítéletet, amely
szerint a honvédtörvényszék bűnösnek mondotta
ki Herczeget a testisirtés bűntettében, valamint
a szolgálati kötelesség sértésében, de főimentette az emberölés bűntettében és ezirt őt hónapi foglár-fogságra
Ítélte, a büntetést azonban a vizsgálati fogsággal teljesen kitöltöttnek
vetfe. A katonai ügyész íölebb szett.
— E g y n a p i f o g h á z r a Ítélték a RÖR t ü n tetőit. A szegedi kihágási bíróság most kézbesítette ki a RUR előadása alkalmával szervezett diáktüntetés exponenseinek a bünte'őparancsot, amely egynapi fogházra átváltoztatható 9000 korona pénzbírságról szól. Az Ítélet
indokolása a következő rövid két s o r : „mivel
éjjel a várost színházban a közönség
nyugalmát megzavarta." Tudtunkkal a büntetés ellen
felebbezés nem történt s a megbüntetett tüntetők egytől-egyig a pénzbüntetést választották
a fogház helyett.
Ebédlő, uriszoba olcsón eladó Kocsis müasztalosnál, Szeged, Hor/áth Mihály-utca 7. 30
— A Sajtos—Szalay fágalmazási p ö f . Ismeretes az a nagyarányú rágalmazási pör, amely
már régebben folyik Sajtos Samu volt szegedi
pénzügyigazgató és dr. Szalay László pénzügyi
titkár között. Ebben az ügyben már másodszor
tűzte ki mára a főtárgyalás! a Vild-tanács, azonban a mai, második tárgyaláson sem jelent meg
a vádlott Szalay és igy azt megint el kellett napolni.
Ha Meinl maltinkafeaéját még nem használta, tegyen egy próbavásárlást. Gyermeknek
és felnőttnek, egészséges és betegeknek egyaránt a legjobb tápszer.
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Nyilatkozat.
Vevőink körében egy körlevelet terjesztettünk,
amely többek kőzött azt tartalmazta, hogy az
általunk eladásra kerülő szegedi légszeszgyári
koksz minőség tekintetében a legjobb hazai
termelésű koksz, mert ez az egyetlen légszeszgyár hazánkban, mely koksztermelésre tisztán
karwini szene! használ, míg a budapesti és a
többi vidéki gyár is a külföldi szenet harminc
vagy még nagyobb százalék hazai szénnel
keveri és igy a szegedi légszeszgyári koksz
kalorikus értéke magasabb minden más hazai
termelésű koksznál. Körlevelünk fenti farialma
a valóságnak meg nem felel és annak közlése
részünkről tévedésen alapult, mert különösen a
budapesti gázgyárak kizárólag szintén tiszta
karwini, illetőleg saarvidéki szenet használnak
és ahhoz hazai, vagy egyéb gyengébb minőségű szenet egyáltalán nem kevernek. Ennélfogva nem felel meg a tényeknek a körlevél
azon előadása, hogy a szegedi légszeszgyári
koksz kalorikus értéke magasabb volna más
hazai termelésű koksznál.

Bach Jenő és Testvére
eladó. Rólh el is induli, majd mikor este tíz- j
fa- és szénnagykereskedök.
kor a tanya elé érkezett, az országúton isme- \ 58
retten tettesek megtámadták,
kiseikkel össze- ?
szurkálták, tízmillió korona készpénzét pedig \
elrabolták. Rólh visszavlnssorgoü a községbe, I
T e l e f o n 11—85,
majd eszméletlenül é l d veszed slmes álapoíbsn |
bevitték a mskói kőskórházbs. A mezőfeovács- I Május h ő 13. és 14-én, kedden és szerdán
házi csendőrség 8 iegerélyssebö nyomosáéi in- §
ditütta meg a tettesek feázrekeriíésére.
I — Elveszett Veér Imre kanári madara a f
I Csillagbörtönből. Ismeretes, hogy Veér Imre, a I
| köztársasági párt alelnöke, a szegedi Csillagbör- f
a főszerepben:
| tönben levő államfogházban tölti másféléves bün- I
i 1 ?
l tetését, amit köztársasági agitációért kapott. Veér I
I Imre lakásából elhozta fogsága idejére régóta I
% megszokott kanári madarát, hogy igy legalább ne ?
| legyen egyedül. A kanárival eddig nem is volt \
| semmi baj, szépen fütyült, mig most, mialatt a I W . Mayer színmüve filmen § felvonásban.
1 köztársasági vezér ujabb tárgyaláson a fővárosban |
| járt, a madár vigyázatlanság folytán elröpült. Veér |
Azonkivül:
I Imre ezúton nagyon kéri a becsületes megtalálót, |
akihez a kiszabadult madárka beröpült, adja vissza I
azt tulajdonosának, mert az államfogság magánya- f
ban igen hiányzik neki. A madárka két lábán két f
Amerikai burleszk 2 felvonásban.
kis gyürü látható. A becsületes megtalálónak ötven- I
ezer koronát ajánlott fel Veér Imre.
|
Szántó Lajos zománcedény és gépüzieíét e hóban áthe- í F ő s z e r e p b e n :
lyeziaRef. palotába (Szeged, városi gőzfürdővel szemben). |
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Eva May, Werner Krauss
és Paul Hartmannai
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Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor.

1924 május 13

SZEGED
Eladó

. , S í A , ! 5 , ~ . E S C ( B u d a p e s t ) 5 : 0 ) . A Corinthián-d jért
j o ' y ? küzdelemben a SzAK első ellenfele a fővárosi

Á szegedi színház bet! raütortí
Kedd: Süt a nap. életkép.
;; Szerda : Szende Ferenc és Somló József vendégfelléptével. felemelt helyárakkal először A kis Marat,
opera. Operabérlet 15. sz.
f4
Csütörtök: Szende Ferenc és Somló József vendégfelléptével, felemelt helyárakkal A kis Marat, opera.
Péntek: Süt a nap, életkép. Bérletszünet.
Szombat: A három grácia, revü-operett.
Vasárnap délután: Orphsus a pokolban, operett.
Vasárnap este: Díszelőadás a szegedi fUharmonikua
társulat jubileumára. I. Filharmonikusok. II. Tiszaparii
jelenet a Bánk bán operából. III. Parasztbecsület, opera.
Operabérlet 16. sz. Operai helyárak.

A szegedi szinház mai színlapja.
8üs a nap.
Életkép három felvonásban. Irta: Zilahy János.
SZEMÉLYEK:
Tiszteletes ur
Klenovits György
Tekintetes asszony
Uti Gizella
Sárika
Lengyel Gizi
Postamesterné
Gulyásné
Jolánka
Baán Klári
Forgalmista
Czobor Imre
Tanitó
Herczeg Vilmos
Tanitóné
Herczegné
Ponge, juhász
Polgár Gyula
Sámson Mihály
Rubínyi Tibor
Szűcs Mari
Komáromi Rózsi
Laji
Daily Ferenc
Kodus
Csordás György
Puklo .
Hunyadi János
Sámsonné
Borbélyne
Az előadás 8 órakor kezdődik.

A kis Marat.

házak,

földek,

tanyásblr-

tokok, szdldk villákkal stb.

r

7 . a m e ' y várakozáson aluli gyenge játékot
nyújtott, ugy hogy a SzAK-nak könnyű dolga volt és
valósággal lelépte ellenfelét. A SzAK a nagy gólaránya
győzelem dacára sem volt a legiobb, ugylátszik a
gyenge ellenfél nem ambicionálta a csapatot. Á!1 ez
különösen a csatársorra, ahol csak Megyeri játszott
régt nagy formájában, a halfcorban Klonkay volt a
legjobb, a védelem hibátlanul funkcionált. A fővárosi
csapatban a csatársor jobboldala, a ceníerhaif é3 a
jobbhátvéd voltak jók. A gólokat Megyeri, Wahí és
Martonossy rúgták. Jó biró volt Zsíday.
„ e g y é - eredmények: Vasutas—KEAC 5:1. S z T K Szentesi TK 3:1. Zrinyi—KAC 2:1. SzAK ifj.-Zrinyi
|fj. 1:1. SzAK II.—Makói AC 8:1.
25 km-es mezei futóverseny. Nagy érdeklődéi volt
a MASz mezei futóversenye iránt, amalveí a favoritként induló Frank (MTE) nyert meg 1.37 óra igen jó
idö alati. Második Rózsa (MTE), harmadik Gái (Vasutas, negyedik S Í D O S (SzAK). A mintaszerű rendezés a
kerület uj elnökének, Koós ezredesnek érdeme.
Levente avatás a SzAK-ban. A SzAK ujszegedi
sporttelepén vasárnap mintegy 15o leventét avattak fel
és osztottak be csoportokba. Az ünnepségen megjelent a SzAK tisztikara és az ifjú leventékhez bástyái
Holtzer Tivadar elnök mondott nagyhatású lelkes beszédet, mely után négyes sorokbaa elvonultak és elénekelték a Himnuszt.
Az S«T£ dlsztornája. Vasárnap tartotta a Szegedi
Torna-Egyesület 52-ík évi disztornaüanepélyét a városi
színházban. Erre az alkalomra a fővárosi Nemzeti
Torna-Egyesület hölgytornász csapata szerepelt vendégül, e nagy múlttal biró régi egyesület e i évben is
méltó íornászreprezentánsokat küldött le Szegedre. A
részükről bemutatott botgyakorlat, de különösen ritmikus gyakorlataik igazán uj szépségeit mutatták meg
a tornász sportnak. A disztorna-ünnepélyt rendező
SzTE alapos felkészültséggel állította sorompóba férfi
és női gárdáját és bemutatott gyakorlataik szakavatott
kéz munkájára vallanak. Igaz elismerés illeti az egyesület művezetőjét, Szekszárdy Boldizsárt, aki fáradtságot nem kiméivé, a kralitásos anyaggal a jilentős
sikert az egyesület részére biztosította. Az ünnepély
keretében láttuk a Szegedi Atlétikai Klub hölgy és
férfi csapatát és határozottan meg lehat állapítani, hogy
ez a másik régi, nagy sportegyesület a torna terén is
igen nagy fejlődésről tesz tanúságot. A hölgycsapat
bemutatott gyakorlatai a közönségből megérdemelt igen
nagy tetszést váltott ki.

„Ö szűz anyám, reményem,
Te beléd vetettem én,
Irgalmad nappal, éjjen
Szelíden nyújtsd felém.
S ha majd a végső óra
Lefogja fáradt szemem,
Hallgass könyörgő szómra
S boldog halált adj nekem."
A francia rémuralom foglyának e szomorú dalával
kezdődik Mascagni uj operája, mely most kezdi befutni
diadalutját a világ nagy színpadain, hogy uj fényt
vessen Mascagni ma már ösz fejére és újra ünneppé
avassa a nagy olasz zeneköltő géniuszának megnyilattűzben lágyított, fényezett félkemény, horkozását. A „Parasztbecsület" óta igazi sikere Mascagniganyzott,
ónozott és galvanizált kivitelben,
nak nem volt. „Fritz pajtás", „Iris", „ Amica", ,lsabeau"
vas- és acélminőségben
933
mind magukon viselték szerzőjének nagy kvalitásait, de
komelyabb értéket nem jelentettek. „A kis Marat*
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milanói bemutatója után végigfutotta a világ sajtóját az
olasz színházi világ nagy diadalkiáltása: A dédelgetett
maestro, Olaszország egyik legünnepeltebb büszkesége,
B u d a p e s t , VL, T e r é z - k ő r u t 60. Telefon 157-68.
ismét megtalálta önmagát. Hogy az olaszok mennyire
értékelik e hatalmas müvet, legjobban mutatja az a
tény, hogy most, Fiume annektálási ünnepén a király
tiszteletére rendezett díszelőadás alkalmára „A kis
Marat" bemutatóját tűzték ki. Nagy kulturális eseménye
az Szegednek, hogy a műj első magyar előadását itt
hallgathatjuk meg. Minden zenével, művészettel foglalkozó embere ez országnak e napra Szegedre figyel
és kíváncsian várja az első nagy operapremier lezajlását,
mely nem Budapestről indul további útjára. A komor
forradalmi zaj, annak belső tartálma sok emlékezést
fog felkelteni bennünk és elénk állítja azt a tényt, hogy
a különbözö korok forradalmá mindig és mindenütt
egyenlők. A fékevesztett tömegindulat akkor is, ma is
állatiasan kegyetlen. A gyilkolás, rablás tanyáján kerül
elénk a tiszta szerelem gyönyörű lírája, melyet Mascagninál szebben még kevés zenész szélaltatott meg.
Nem hiába emelik ki az összes kritikák a legnagyobb
elragadtatás hangján az első felvonásbeli, anya és fiu
közötti és a második felvonásbeli szerelmi duettot.
Ezek meghallgatása oly éivezetet nyújt a közönségnek,
melyet nem egyhamar fog elfelejteni. A bemutató tulajdonképen nyolc és egynegyed órakor kezdődik, mert a
budapesti sajtó képviselőinek legnagyobbrésze csak a
szerdai gyorssal érkezik.

DROTOKAT
tiMosonya Jenő

I^leiit

Három szobás mazánhí! 24 órán belül elfoglalható 50 millió,
kisebb magánház 45 millió, kedvező fizetési feltételek mellett, azonnal beköltözhető, egy másik kis magánház, színtón beköltözhető.
25 miilió, belvárosban bekö'tözhető magánház 60, ugyancsak itt
emeletes híz 90 és két másik emeletes ház 220, a belvárosban
továbbá modern magánház 230 és egy 2 emeletes palota 350 millió.
A város szivében két darab modern két emeletes bérpalota, az egyik
1 milliárd, a másik t milliárd 85J millió koronáért. Újszegeden házak,
villák, gyümölcsösök, telkek alkalmi áron. Pillichfalván cseréptetős
ház nagy telekkel és gyiimílcíössel alkalmi áron. Szőregen magánház 15 millióért.
Földek a szőregi határban 11 m. h. 88 millió, ugyanitt 2—6—7—
8—11—15—21—28—34—33—43—50—55 —73—117—1§S—189—251—308
és 379 kat. hold terjedelmi földek a legjutányosabb árakon sürgősen
eladók, Szaiymazo.i,l'-aszálláson, Felsőközponton. Kapitányságban
szölőbirtokok tanyával és anélkül alkalmi áron, felsötanyai határban 15 hold tanyásbírtok és dorozsmai határban 5S millióért 4 m. h.
szántó sürgősen eladó. Algyői határban 250 millió eladási ár mellett 23
holdas tanyásbírtok azonnai átvehető. Hódmezővásárhelyen 10 m. h.
tanyásbirtok sürgősen eladó
Azonnal átvehető üzleti helyiségek 3 milliótól kezdve. Bútorozott
l. és bútorozatlan lakások azonnal bérbe és illetve albérletbe vehetők.

PONOaS

INOHTCHHIRODH

Szeged, Klauzál-tér 7. szám (kenyérpiac).

876 Telefon 11—39.

TŐZSDE

A Devizaközpont árfolyamai. Valutát l Holland
forint 32300 -332J0, Dinár 1070 -1100, Lei 435-453,
Seiga frank 4100—4243, Dán korom 14733-IS 130,
Korvég korona 12083—1248), Angol font 377700—
387700, Ura 3830-3930, Dolli- 86500-88830, Francia frank 4383-5043, S«kol 2533-2600, Lev« 6 3 0 653, Svéd koros* 22300-23450. Osztrák korona
122.10-125.35, Svájci frank 15350—15750, Hapoleoa
307030 pénz.
Cktüáks Amsterdam 32330-33200, Belgrád 1 0 7 0 1100, Bukaresi 435-450, Brflsssl 4100-4243, Kopanhájra 14730-15134 Kriszöánia 12083-12433, Load-ja
377700-387703. Milánó 3830-3950, Nawyorít 8 6 5 0 3 88800, Páris 4880—5040, ft'ga 2533-2500, Szófúl
633—653, Stockholm 22830 -23450, BóCS 122.Í0—
125.35, Zürich 15350-15750.
Zürichi tőzsde, fipüáít
Pária 34.10,
Londoa
2462. Newyork 563.00, Milánó
25.051/,. 9 Hollandia
1
2i0.%. Berlin 0.0030Ü0000129 /,, Bécs 0.C079 /.., Szófia
4.11V*. Prága 16.50, Varaá —.—, Badapul 0.0062l/t,
Bukarest 2.38'/.. Belgrád 6.97'/,.
X&rishi eárlai! Páris 31.'/,, London 2461, 8awyoró 563.00, Milánó 25.00, Hollandia 210.*/t> Berlia
0.003000000Í29V., Bécs 0JXUö*/it, Szófia 4.HV«; Prága
16.50, Varsa —. , 8udu?tíi QM62'/„ Bükartsl
2.83*/4, Belgrád 6.97.
Terménytőzsde. A hétfői terménytőzsde irányzata
barátságos volt Búzában áremelkedés nem történt,
csupán az árkülönbözetet szűkítették meg a buza felső
és alsó határa közön 25oo koronával. Egyéb változás
nem volt.
I Hivatalos árfolyamok t 76 kg.-os tiszavidéki buza
3425-3450, egyéb 3 3 7 5 - 3 4 0 0 , 7 9 kg.-os tiszavidéki
haza 2525-3553, egyéb
;szs 3203—3250,

takarmányárpa 3000-3103, sörárp* 3250—3450, xstt

3350 -3450. tengeri 2375—2725, korpa 2300 -2400,
Irányzat. Szilárd irányzattal nyitott a hétfői tőzsde,
mert a tőzsdecégekhez a kétnapos szünetben beérkezett vételi megbízások lebonyolítása jóval magasabb
kurzusokat hozott a felszínre. A fedezési vásáriások is
megkezdődtek, továbbá Bécsből is javuló irányzatot
jelentettek. Később azonban, midőn a bécsi tőzsdén
letöredeztek az árfolyamok és az arbitrázs a budapesti
piacon eladásokat eszközölt, az irányzat átmenetileg
elgyengült, zárlat felé azonban, minthogy ismét kedvezőbb híreket jelentettek, továbbá, mert az alacsony
kurzusokra könnyen jelentkeztek vevők, az irányzat
ujból megszilárdult. Az általános áremelkedés kü!öaö»
sen a vasértékekben 15—20 százalékra rug. Kosztpénzbenn em volt üzlet. Zárlatkor az irányzat továbbra is
élénk, a forgalom sziiárd.
h szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF,
giadétulajdonos: Délmagyarország Hírlap- és Nyomdaváilalat R-T.
Nyjmatoit a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

BSfbufofí

készít
javít

fest

és mindennemű párnázott bútorokat
készit WINTER, Szeged, Osztrovszky-u. 3.

Csütörtöktől vasárnapig
HARMATH IMRE és ZERKOVITZ
BÉLA viléghirli operettje:
mint
Q
*
filmszkeccs kerül
bemutatásra

i

101 \

Slágertánc!!!
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a szegedi Korzó Moziban

NŰI HARISNYÁK
_

757

nagy választékban,
minden színben

férfi fehémemüek, kalapok, nyakkendők:
SZENDE MIHÁLY Szeged, Kelemen-utca 12. T e l e f o n 3 - 6 4 .

- TA4.P V ( í Ziő•
'CSUK - S A R O K *

1924 május 13.

gZEQBP

Bankok:
L
Aagol-Magyar
66.5
Bosnyák-agrár
60
Földhitelbank
335
Hazai
250
Herma
54
Sziavon jelz.
66
Lloyd Bank
11.5
Magyar-Hitel
622
ingatlanbank
250
Csehbank
26
Forgalmi öank 52.5
elzáloghitelban 136
31
íeresk. Hitel
Leuámitoió b.
88
Magv.-ném. bai
i7
Olaszbank
22.5
Központi jelz.
13
Városi Bank
9.5
15.5
Merkúr
37
Nemzeti
Osztrák Hitel
218
Kereskedelmi
1325
_
Baskverein

Í

a
77
62
370
270
58
10
12.5
660
265
29
58
260
36
S5
43
24
16
10.5
18
39
236
1430
—

1U.
72
64
370
250
58
68
12.5
658
260
29
58
160
35
92
43
24
15.5
1U.5
16
39
234
1415
165

Takarékpénztárak i
MELFÍTOÁ

2A

Lipótvárosi
11.5
Kőbányai Tak.
15
Egy. Bpest FŐT. 175
M^ya/AJtTak. 160
Motíár
200
Pesti Hazai
4170
Biztosítók i

31

13
16
200
170
2i5
4460

29

12.5
15
195
168
215
4425

Első M. Bizt. 1GC0Ű 115C0 11250
fejeiére
26ü 330 300
>wmónia ő.

33o0

-

3300

Vasmüvek és gépgyárak:
ürodi vagon
i3ü 140 137
Coburg
33 35 38
7 7.5 7.25
Corvin gép
18 22 21
Csáky
175 190 185
Oazd. Gépgyár
7
9
8
Fábián
11C0 1310 1250
Fegyver
24 25 25
Fémkeresk.
135 150 145
Franki

Qanz-Dantib,
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Györffy-WoH
Hofiber
Kaszab
Kissling
Kühne
Lipt
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáro
Chaudoii
Vegyipar
Vagungyái
Rex hajó
Rimamurányi
Roessenuinn
Rothmtiller
Schlick
Schuller
Teudlofi
Vulkán gép
Wőmer

ia
n.
L
35C0 335C 3700
1625 1885 1850
51 58 57
_
90
175 185 165
34 45 43
17 18 17.5
53 65 59
150 170 168
12.5 13.5 12.5
38 43 4-5
255 295 290
155 170 170
29 32 32
40 41 40
23 27 26
18Ü 2ŰÜ 190
20 3$ 36
90 1C0 SO
7
7 8.5
125 150 143
88 95 90
15 19 18
81 88 87
55
55 —
90
95 —
100 115 11Ü
27 32 29.5

1
legbiztosabb a FRANK
• P nOnLr O. nS §f if ?B 8r -a H. H
H Íl i ? % £ .
A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hsgy.
Egy tívee ára S O O O K . - Egy nagy üveg ára
I 5 . 0 0 Ö K« Kapható egyedül: F38NKLANTAL
gyógyszertárában Felsőváros, Szeged, Szt. György-tér.

Varga Mihály
feléfon 469.

m

Brsdl-tffes

te

Mindennemű kötéiáru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló Büfiri arott kapható,

nállIH

orsz. Ingatlan forg. i r o d á j a
Szeged, Kossuth Lajos-sugárut
9 , ielefon 10—42, mindenkor előnyösen közvetit m o d e r n m a g á n h á z a t , 's é r t é s c s a l á d i
házat, bérpalotát, f ö l d - és s z ö í ö h i r t o k o k a t ,
házhelyeket, berendezett üzleteket, lakás o k a t és egyéb vállalatokat stb.
sss

Eladók:
1 fűszeres pult,
1
„ állvány lisztes ládákkal,
1 létra, I vasalt talicska,
2 80 literes demijon.
Cim

a

kiadóhivatalban.

Üzlet áthelyezés!!
S Z V H T O N
É S
K U C S £ $
műszaki és elektrotechnikai vállalat
Szeged. Tisza Lajos- körút 47. és Püspökutca 7. szám alatt fennálló

műszaki és mezőgazdasági gépkereskedését

összevonva és kibőviíve a volt Szegedi
Lombard Bank ás Kereskedelmi Rt.

Feketesas-utca 22

(Wagner-palota) helyiségeibe

k

Királyinalom
Pesti Vikt
Transdanubia

E

E

37 39 38
245 270 268
66 80 75

Bányák és tégiagyáraki
400 445 440
Bauxit
1125 13G0 1250
Beocsini
140 175 175
Borsódi szén
90
—
9J
Szentlőrinci
100 107 110
Cement
390 440 433
Szászvári
540 595 580
Kohd
54
58
54
István tégla
Köb. gőztégla
273 330 235
Drasche
2150 2500 2500
Magnezit
84
88
87
Magyar Aszfalt
3500 3725 3675
Által. Kőszén
82
—
82
nerámis
35
45
50
Móri széo
180 200 2C0
Nagybátonyi
663 730 730
Salgó
14
—
14
Sajókondói
210
— 210
Ujiaki
Unió
1070 1150 1130
Urikányi

977

1 május 15-én áthelyezi,

U.
—

525
8.25
595
150
102
2650
8
135
—

—

31

34

UL
10
523
7.25
580
153
100
2600
7.75
128
180
—

33
13
700
—

7,5
95
368
33
22
150
8
26
600
60
9
43
720
—

1200
7.5
60
34
252
32
228
230
9í)ü
—

115
40
131
198
30
228
170
83
17
35
6

i.
H. 111
80 82 80
Királysor
7
Klein
9
8
80 95 95
Xiotild
12 —
Fructus
12
27 30 29
Győri textil
600 650 525
Polg. sör
60 65 65
Krausz szesz
23 —
Ligetszanat,
25
2825 3125 3050
Cukoripar
2G0 225 225
Lámpa
30U 310 305
Auer
90 95 95
Kender
264 300 295
Őstermelő
265 3(0 3uO
Pamut
4CO 445 435
Gumi
39.5 43 42
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi 220 233 225
120 — 120
Marosv. Petr.
533 557 543
Georgia
252 290 278
Mezoh. cuk.
28 26
26
Interrexim
34 36 36
Oceáa
90 115 112
Olajipar
17
19 19
Pannónia sör
33
35 34
PiiőÖUS
37
40 39
Püspöki
250 280 280
Royal-szálló
93 —
Schwartzer
90
23 25 24.5
Star film
9.75 12.5 11.5
Lukácsfürdő
65 75 75
Szikra
2800 3000 2950
Síurnmer
Szegedi Kender 480 550 £45
165 195 191
Telefon
—
230
230
Temesí sör
52 55 55
Tokaji bor
—
23
23
Török
—
—
—
Turul Budapest
32 34 33
Unió színház
9 7.5
9.5
Szolnoki
61
60 62
Vasm. Vili
—
—
—
Vili. Pezsgő
—
27
30
Wander
31 35 35
Zagyvapálfai
33 31
3J
Hangya

Elővételi iogok i
Kasszanap május 28.

TÁT QYÖnyőrü angol é s francia
J L I N I J l J C i l V zephirekből óriási nagy raktár

V a K SP I
M

Ifa
Rézbányai
Szlavónia
Nssici
Viktória bátor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelía

I.
12
500
7
560
140
95
2350
7
120

T X T i^T?

X 7 C D C T

r

Mílomsoky
Nemzeti fa

latokii
Különféle vállalatok
14
Ált. gázizzó
12
Alt. Osztr.Légsz. 750 —
—
Bárdi
8
Saróii
7.5
Bóni
84 95
Brassót
330 370
Chinoin
32.5 36
Corvin-film
22 —
140 150
Danica
_
-7.8
Diana
23.5 27
Dorogi gtanmi
590 605
Déli cukor
55 65
Dunánt. sertés
10
8.5
Cinner Szalámi
40 44
173 Égisz
650 720
9.75 izzó
_
—
115 Unió textil
UC0 1225
49 Horv. cukor
8
6.75
10 Just izzó
60
52
Gyapjumosó
195
32 36
72 Papir-ípar
230 254
100 Részvénysör
29 33
10 Szövő és kötő
215 240
Spődium
230 —
lemesi szesz
900 —
6 Felien
—
Wernstadti textil _
112 117
5.5 Flóra
37 42
40 Fővárosi sör
123 135
17.5 Goldberger
180 198
480 Gschwindt
26 30
185 Halkeresk.
8 Hungária Műtr, 230 240
170 175
60 Juta
18.5 Jacquard
72 84
102 Karton
—
—
12 Gróf Keglevics
32
5.5 Keleti
5.5 6.3
SŰ Kírályautő

Nyomdák i
Athenaeum
160 178
Fővárosi
9.5
10
Halatok;
105 115
1775 — 1750 Franklin
Adria
44
49
38 48 47 Glóbus
Atlantica
8
11
37.50 39 38 Kunossy
Közúti Vasút
182 196
40 Pallas
40 —
Városi
—
—
24 28 27 Révav
Bur
90 100
73 80 74 Rigler
Déli Vasút
9.7510.25
330 350 335 Stephaneum
MFTR
250 290 285
Levante
Faipari vállalatok i
Miskolci villamos 39 42 40
5.5 6.5
166 IS) 180 Merkurfa
Nova
630 653 640 Cserzd
Államvasút
7
5
98 110 110 Dunaharaszti
Tröszt
50
40
Egyesült fa
18
16.5
Fomir
Malmok i
480 485
Guttmann
180 190
65 70 67 Hazai fa
Back-malom
7.5
8
142 I5S 153 Honi fa
Borsod-misk.
58
69
50 55 5í Kőrösbányai
Concordia
16
19
50 —
55 Kronberger
B.-csabai
90 105
148 165 16U Lignum
1. bpesti gm.
12
—
34 35 34 Amerikai
Törökszentm.
4.5
6
58 65 t>; Erdő
Gizella
95
—
105 120 112 Magyar Lloyd
Hungária

tökéletes
{POLOSKA
kiirtására
- FRANKL-féle 872
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SZEGED,

Volt Máder cipőflziete.

959

Elsőrendű cipők f f f i J t i B S S

üzlete
S z í c h i n ^ 4 é ^ r S a .
Telefon 17—72.

Műbútorasztalosok által készített, nálam beraktározo't

Fekstesas-u. 18 és Szentháromság-u. 54. Teltífon 1 i-82.13
ÍS$SS6í sánníiy mennyiségben, íérfiraliái, fehér- shiüt p. legmagasabb áröaa vsssefc,' wéfsseotasig,
Szeged, Atüís-ntca 8. sís

13—33
SZESED

telefonszáma.

S P I T Z I %

944
olcsón eladók.
Szeged, Margit-utca 12. szánig

Csordás Sándor

Bútorozott szoba kiadó teljes ellátással. — Bővebbet
Kardosné kalapüzletében
Szeged, Oroszián-uíca 6.42

Első Szeged) Bőrruhaguár

Csipke és szöveífüggöny,
zongora, szék és takaró
selyemkendők, női ruhák,
dama?í abroszok, á.yhuzat és fehér félfiiölföny,
lüszterkabát, mellény és
masyar perzsaszőnyegek
eladók, czv. Bőhmné, Szeged, Kárász-u. 6|a. II. em. «

S Z E G E D . Telefon: 1 4 - 7 3 , 5—24.
Férfi é s női bőrkabátokat k é s z e n é s m é r e t után a l e g m é l t á n y o s a b b
áron, rövid i d ő alatt készit.

1 — — — I* me MMMBWWM——M

Készit mindenféle r u h á z a t i b ő r ö k e t , ú g y s z i n t é n
Elv? Hal b ő r ö k kikészítését feléből is.

szőrméket.

A Mindenható akaratától mélyen lesújtva tudatjuk a magunk és a
gyászoló rokonság nevében, hogy feledhetetlen drága anyánk, a jó gyermek,
testvér és nagymama

Sírasser Manóné szül Spiízer flóra
folyó évi május 11-én hosszú és kinos szenvedés után életének 50-ik
évében jobblétre szenderült.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 13-án délután 4 órakor
fogjuk a Kálvária-utca 19. szám alatti gyászházból utolsó útjára kisérni.
Szeged, 1924 május 12.
Özv. Spiíser Mérné Friedmann Ernőné Strasser Sarolta F r i e d m a n n E r n ő
anyja.
Pollák Nándorné Strasser Zelma
Pollák Nándor
Friedmann Editke, Pollák Lacika
unokái.

gyermekei.

4i

vejei.

Aidás e m l é k é r e !

