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V. évfolyam.
Egy ideges nemzet.

Az ideges nemzet: az olasz. Egy magyar fajvédő publicista nevezi annak, akik siet megnyugtatni elvtársait, hogy ciak a zsidó lapok
koholják szt, mintha az olasz Somogyi Béla
meggyilkolása válságba juttatta volna a fsscizmust. Sót egészen bizonyos, hogy i nemzeti
bosszú müve végeredményben csak javára válik
s szent nemzeti vaskéz eszméiének, amely előbbutóbb mirdenütt napfény gyanánt fogja elűzni
a fekete éjszaka vörös rémeit. A látszat ugyanaz,
mintha az ismeretlen tettesek tőre a meggyilkolt szocialista képviselő testén keresztül a
fascizmusba is beledöfött volna, de ez csak
látpat, amelyet az olasz nép ideges természete
magyaráz.
Némi képzavar van ebben a szemelvényben,
de sz se nem lényeges, se nem szokatlan a fajvédő publicisztikában. A vaskéz mint viJágitó
nap igazán nem meglepő azokon a hasábokon,
amelyek a sémita arabokat, Túrán ősi ellenségeit mint turáni testvéreket szokták ünnepelni
Írásban és képben. Valószínű, hogy a fascizmus körül is van a magyar honfikeblek egy
részében némi fogalomzavar, de az is lehet,
szándékosan felejtik el a magyar fascisták, hogy
az olasz fascisták közt nagy számmal vannak
zsidók is és bogy Mutsolini többizben kijelentette már, hogy az ő táborában nincs antisemitizmus s ő az antisemitizmust a maga részéről
el is itéli. Pedig ezt nem ártott volna már előbb
is tudomásul venni és hangoztatni, mert akkor
most diadalmasan lehetne hirdetni, hogy az
olasz szocialista képviselőt a fascisták közé belopódzott kommunista zsidók Ölték meg szíriai
gyávasággal é i kegyetlenséggel, csak azért, bogy
kompromittálják a mai olasz rezsimet. Lehet ii,
hogy ez még ki fog derülni, sőt az t e lehetetlen, hogy Garami Ernő és Hatvany Lajos követték el a gyilkosságot Peidl Qyula bujtogatásairs, —• egyelőre azonban csak annyit derített
ki a magyar fascisták által vezetett nyomozás,
bogy az olasz nép rendkívül ideges.
Valóban nagyon különösnek tűnik fői nekünk,
óvatos, nyugodt, hűvös, józan magyaroknak,
bogy milyen különös bolondságokra képes ex
az ideges olasz nép. Mert mi történt? Pascista
banditák, akiket kalandorokból politikai tényezőkké léptetett elő a Mussolini-kurzus, állami
autókon elhurcoltak, agyonszurkáltak és vizbe
dobtak egy szocialista képviselőt, aki kellemetlen adatokat tudott néhány fascista vezér és
közéleti oszlop komisz panamáiról. Csak ennyi
az e g é s z ? Miért kell ezen felfortyanni? Hiszen
ez csak annyit jelent, hogy kevesebb van egy
szocialistával s hogy akik még megmaradtak,
azoknak elmegy a kedvük a nemzeti ideálok
beszennyezésétőL Mert nem a panama a szenynves hanem aki a fascists eszme zászlóhordóira
rásüti a panamista bélyeget. Az ilyen megdönti
a hivőben a hitet, lejáratja a tekintélyeket és a
külföldön i»
ro^í^t^t^ni0?
mSí
nemzetnek. Mit kell tehát itt tenni ? Kifelé nem
beszéln a dologról semmit, befelé pedig a nem2 P h ő í ö í glóriájával köríteni a gyilkosok fejét
é s minden becsületes olasz szívben oltárt
emelni az ismeretlen tetteseknek.
Az olaszok azonban nagyon ideges emberek
és az idegességük olyan furcsa formákban nyilatkozik, amelyek teljességgel érthetetlenek nekünk, józan és higgadt magyaroknak. Az olasz
kormány három tagja lemondott merő idegességből, még pedig az a három
akiknek
legtöbb oka volna örülni a szocialista képviselő
örökös elnémitásának. Lemondott egy államtitkár, aki petróleumban fejtett ki közgazdasági
tevékenységet, lemondott Mussolini sajtófőnöke,
aki az olasz uszitó sajtót dirigálta és szintén
pe'róleumszagu volt és végre lemondott Róma
rendőrfőnöke, aki előbb tudott a gyilkosságról,
semmint arról jelentést tettek volna neki Es ez
a három ur lemondott azért, mert ba le nem

tagja,

138-ik szám.
idegessége annyira fokozódott, bogy gyászuk
jeléül félárbócra bocsátották az egyetem lobogóját. Még az Osssrvatore Rontana is idegeskedik, a pápa félhivatalos lapja. Azt követeli,
hogy ne csak a bűnösöket büntessék meg, h a nem végre .tisztítsák meg az országot attól a
bűnös társaságtól, amelynek erőszakos é s g o nosz működése a helyzetet egyre kínosabbá
teszi." Betetejezi sz idegességet az, hogy
Mussolini lapja is azt irja, , a cinikus fascista

mond, a fascista párt kilökte volna őket magából, mert a fascista párt többsége is ideges.
Másik bárom ur, a kultuszmininzminiszter, a
pénzügyminiszter és az igazságügy miniszter pedig azért nem ment el a fatcis a párt számonkérö
gyűlésére, mert a gyilkosság után, noha azt is
ismeretlen tettesek követték el, nem kivánja
magát s e miniszternek, se fascistának tekintetni.
Hát ilyen ideges emberek ezek az olaszok. D e
nemcsak a vezérek, hanem maga a Popolo
is. Az ellenzéki pártok, köztük a katolikus
néppártiak is, kijelentették, hogy addig a parlamentbe be nem teszik a lábukat, mig a szocialista képviselő gyilkosait törvényszék elé nem
állítják. A római ujságirók egyesülete a gaztett hatása alatt annyira ideges lelt, hogy
Mussolini politikájának leghevesebb támadfcját választotta elnökévé. A nápolyi törvényszék kénytelelen volt tárgyalásait elnapolni,
mert
az ügyvédek megfogedták, hogy
a
tárgyalásokon mindaddig nem vesznek részt,
amíg az aljas és gyáva gaztett meg nincs
bosszulva a törvény teljes szigorával. Es ami
legmegdöbbentőbb, a nápolyi egyetemi ifjúság
MMMWMM

oligarchia, amely csak üzletet akar csinálni és

azért állandósítja a forradalmat, hogy kereshessen bolsevistákon és fascistákon, ez a spekuláns anarchista tábor
komolytalanná
teszi
Mussolini egész küzdelmét."
Nem lehetetlen az se, hogy maga Mussolini
irja ezt a cikket, aki még szocialista szerkesztő korából benne van a publicisztikában.
Mert a dace is nagyon ideges. Annyira ideges, hogy maga vezeti a nyomozást éjjel-nappal
és eddig hetven letartóztatást rendelt el, noha
azok közt bizalmas alvezérei is szerepelnek.
D e hát ahol az ország annyira ideges, ott
muszáj a diktátornak is idegesnek lenni.

Angol lapok Smith f ő b i z t o s s i k e r é t jósolják.
London, junius 17.

A

Financial News két

ember, d i n e k nemzetközi látóköre van és szavai igazolják azt a reményt, bogy a magyar
rekcnttruciónak teljes sikere lesz. Smith az eddigi eredményeket rendkívül kielégítőnek jelölte meg é s kiemelje, hogy a magyar kormány
jó munkát végzett a Népszövetség szanálási tervének végrehajtásában.

hasábot szentel Smith genfi jelentésének. A jelentés kiemeli, hogy a kölcsönt m£r biztosították s annak legnagyobb része Londonban kerül kibocsátásra.
A Manchester Guardian genfi levelezője hirt
ad arról a kitűnő benyomásról, amelyet Smith
a Népszövetségre telt. Srailh nyilt és jó űzlet-

j Az igazságügyi bizottság vitája a sajtójogi felelősségről.
1
Budapest,
igar
— « junius
• » 17. A
A nemzetgyűlés
' —
ságügyi bizottsága Platthy
György elnöklete
alatt ma délután folytatta a
büntetőtörvény-

könyv kiegészítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását. A tárgyaláson a kormány részéről
Pesthy Pál igazságűgyminiszter volt jelen.
Az egész ülés napirendjét a sajtójogi
felelősség tekintetében javaslatba hozoit szakaszok
általános tárgyaláta töltötte be. A szakaszokhoz elsőnek. Rupert
Rezső szólt hozzá, aki
részletesen fejtegette, bogy a javaslat
anti-

demokratikus és ugy egészében, mint részletetien veszélyeztett a sajtószabadságot.
Rassay Károly a kaucióra vonatkozó intézkedést kifogásolta, mert szerinte az óvadék
egyáltalán nem indokolt. A felelősség kibővítésére vonatkozó intézkedést is feleslegesnek
tartja, mert megnehezíti
a lapszerkesztést
és

önkéntelenül

magával

hozza a nyomdal elő-

zetes
cenzarát.
Lehetetlennek tartja azt a i
intézkedést is, amely szerint, ha a felelősségre
vonandó személy nemzetgyűlési képviselő és
mentelmi jogát három nap alatt nem függeszfik
fel, megszűnik a felelősségrevonás lehetősége.
Felveti azt a kérdést, mi történik abban az eset-

ben, ha a nemzetgyűlés három napnál hosszabb
Ideig nem ülésezik.
Végül a betiltásra vonatkozó intézkedéseket helyteleníti, mert szerinte a
betiltás lehetősége ellentétben áll a sajtószabad-

Ság nyugalmával.
D e ettől eltekintve is a legnagyobb hibának tartaná a bíróságokat a poli.

Ilkába bevonni.

Ezután Györki Imre szólalt fel, aki az előző
felszólalásokkal egy értelemben terjesztette elő
kifogásait.
Az elnök az ülést azzal zárta be, hogy a
bizottság következő ülését pénteken délben
tartja, amikor is elsősorban Pesthy Pál igazságügyminiszter válaszol a mai ülésen e l h á n y
zottakra.
A munkásbalesatblztoaltás módosítása.
Budapest, junius 17. A nemzetgyűlés munkásügyi bizottsága ma délután Egri Nagy
János
elnökiele alatt ülést tartott, amelyen a betegségi és balesetbiztosítás ideiglenes szabályozásáról s - ó l ó rendelet kiegészítése é s módosítása
tárgyában kiadandó rendelet tervezetét mutatták meg.
A bizottság ülésére meghívást kaptak az érdekképviseletek is. A kormány részéről
Vas*
József volt jelen. A bizottság tagjai és a m e g hívott érdekképviselők behatóan foglalkoztak*,
rendelettervezettel. Véleményeik után f , „
V
zsef miniszter kilátásba helyezte ax e l h l í J X
véleményeknek a közérdek é , f
^ S k
szempontjából való ö s s z h a n g z a t b a h o z a S 2
a rendeletben való érvényesítését

D o u m e r g u e elnök ü z e n e t e a kamarákhoz:
r J J
7
,Páris,
Doumergue
elnök -a két ka" - - junius 117.
marához intézett üzenetében kijelenti, hogy
igyekezni fog a pártok felett és minden vitán
kívül álló pártatlan döntőbíró maradni. A jóvátétel kérdésé a szakértői vélemény óta ugy alakul', hogy a békülékeny Francieország a mielőbbi megoldásra törekszik, de az adósnak

előbb bizonyítékát kell

adnia

jóakaratának és

jóhiszeműségének,
amint tette ezt a hitelező is,
s ennek a bizonyságnak nem garanciák nélküli
egyszerű kötelezettségekből, hanem kétségbe-

vonhatatlan tényekből kell állani*
^ f f S J u n i u * u 1 7 - Több lap rokonszenvvel
X í l ^ i 1 0 " * ' Í 0 8 * Herriot hivatalba lépése
alkalmából személyesen megjelent
bemutatkozás
v

J?eU°

német

nagykövetségen.

Meg-

állapítják, hogy a háború óta elsőizben történik, hogy a francia miniszterelnök a német
követségen látogatást tesz.
Párts, junius 17. A kormánynyilatkozatban a
kormány mindenekelőtt azt s szándékát jelenti
be, bogy a vatikáni nagykövetséget megszün-

SZEQBD
teti 8 a kongregáciéa törvényt végrehajtja, de
az üldözés, vagy vallási türelmetlenség minden
gondolata nélkül. A kormány megadja a tisztviselőknek a szakszervezeti jogot, de nem mond
le jogairól a tisztviselők oly kollektív fellépésével szemben, amely a nemzet érdekei ellen
irányul. Terrezi Elzász-Lotharingiának a köztársasági törvényhozás kereteibe való bevonását. A kormány nem enged beleavatkozást
azokba az előnyökbe, amelyeket a munkátság
elért. Fenntartja a nyolcórai munkanapról szóló
törvényt. Éber szemmel ügyel Franciaország
hitelére. A szükséghez képest újjászervezi a
hadsereget és a tényleges katonai szolgálati

19*4 junius lg.

időt leszállítja. Franciaország visszautasít minden
anneksziós, vagy hódiió gondolatot, csak garanciát akar méltóságának és függetlenségének, bését
a maga számára és a többi nép számára. Jogunk van jóvátételekre, melyeket az igazságosság nevében követelünk abban az óhajtásban, hogy ne alapuljon igazságtalanságon.
Nem tartjuk lehetségesnek, hogy kivonuljunk a
Ruhr-vidékről, mielőtt Németoszág meg nem
adja a szakértők részéről kilátásba helyezett
méltányos és hatékony kezességgel ellátott zálogokat, amig ezeket át nem adják azoknak a
nemzetközi szerveknek, melyek azok igazgatására
hivatottak.
IDK

Elfogadták a vámjogi j a v a s l a t o t .
Korányi pénzügyminiszter beszámolója a kölcsön elhelyezéséről.
Budapest, junius 17. A nemzetgyűlés keddi ülé
sét 12 órakor nyitotta meg Scttovszky Béla elnök.
Bejelenti, hogy Farkas István Matteotti olasz képviselő meggyilkolása miatt napirend előtti felszólalásra kért engedélyt. Az elnök javasolja, hogy a
felszólaláshoz az engedélyt ne adják
meg és a
többség igy határoz. Bejelenti az elnök továbbá,
hogy Dréhr Imre a külföldi kölcsön tárgyában
sürgős interpellációra kért és kapott engedélyt Az
interpelláció letárgyalására napirend után térnek
á t A Ház az elnöki előterjesztések után az Iparosok Országos Központi Szövetkezetéről szóló törvényjavaslatot fogadja el harmadszori olvasásban.
Majd a vámjog szabályozásáról szóló törvényjavaslat további tárgyalására térnek á t A 7. szakasznál Biró Pál módosítást nyújt be. A módosítást azonban Bud János felszólalása után elvetik.
A 13., 17. és 25. szakaszhoz az előadó
be módosító indítványt, ami arra vonatkozik,
hii
a pénzügyőrség vámhivatali
szolgálatra is igénybe
vehető legyen. Az előadó módosításait a Ház elfogadja.
A 40. szakaszig vita nélkül fogadja el a Ház a
javaslatot
A 40. szakasznál az előadó uj 3. bekezdést indítványoz, amely szerint, ha az ügyfeleknek az
árubevallás tekintetében kétségei volnának, a vámhivatal az eszkOzOket a szükséges felvilágosításhoz
köteles megadni. A Ház a szakaszt módosítással
iogadja el.
A hátralévő szakaszokat részint kisebb módosításokkal elfogadják.

Ezzel a vámjog szabályozásáról szóló törvényjavaslatot részleteiben is elfogadta a nemzetgyűlés.
Ezután áttérnek a miskolc—diósgyőri helyiérdekű vasútnak közérdekű vasuttá való átépítéséről
szóló törvényjavaslat tárgyalására.
Hermann Miksa előaaó ismerteti a javaslatot A
Ház a törvényjavaslatot ugy általánosságban, mint
vita nélkül elfogadja.

Az indemnitási javaslat.
Áttérnek az indemnitási javaslat tárgyalására.
Temesváry Imre előadó ismerteti a javaslatot
Rámutat arra, hogy a kormány mindezideig azért
nem terjeszthette be rendszeres költségvetését,
mert a korona állandó romló tendenciát mutatott.
A külföldi kölcsönnel, a Nemzeti Bank felállításával a helyzet megváltozott. Ezekkel meg van adva
a lehetőség arra, hogy biztos alapon nyugvó költségvetést készíthessünk. A költségvetés előkészítő
munkálatai már munkálatban vannak, minthogy
azonban e munkálatokat nagy körültekintéssel kell
végezni, ezért az uj, aranyalapon készítendő költségvetés még huzamosabb időt vesz igénybe.
Ezért a kormány további hat havi
felhatalmazást
kér. Ez a törvényjavaslat alkalmazkodik a szanálási törvényben meghatározott keretekhez. Kéri a
Hemzetgyüíést, hogy a törvényjavaslatot tárgyalja
le minél előbb és fogadja ei t Q y általánosságban,
mint részleteiben.
Az első felszólaló Sali Endre szociáldemokrata.
Nem viseltetik a kormány iránt bizalommal, ezért
nem szavazza meg az indemnitási Ma már Ausztria
sokkal jobb helyzetben van, mint mi. A kormány
politikája az összeomláshoz vezet. Áttérve az állami
alkalmazottak helyzetére, kijelenti, hogy az elbocsátandók elhelyezéséről a kormánynak: gondoskodnia kellene. Az állami alkalmazottak létszámát
csökkenteni kell, de ezzel egyidejűleg meg kell indítani a közmunkákat, különösen pedig az építkezést A hadirokkantak, özvegyek és árvák ügyeinek a rendezését sürgeti, majd bírálja a kormány
szociális politikáját. A kormány iránt bizalmaüan,
a javaslatot nem fogadja el.
Az elnök ezután napirendi javaslatot tesz. A
legközelebbi ülés holnap délelőtt tiz órakor lesz a
mai napirenddel.
Részvét-Indítvány
a Matteotti meggyilkolása miatt.
Farkas
István a napirendhez kér szót. Szóvá
teszi Matteotti olasz képviselő meggyilkolását. Inditványozza, hogy tűzzék napirendre Matteotti
meggyilkolásának a kérdését és határozza el a

képviselőház, hogy az olasz kamarának részvéttáviratot küld.
Rupert
Rezső szintén arra hívja fel az elnök
figyelmét, hogy az olasz parlamentnek Matteotti
meggyilkolása alkalmából fejezzék ki részvétüket
Bethlen István gróf miniszterelnök: Hogy Matteotti képviselővel mi történt, ezt sem a képviselő
ur, sem az előtte felszólaló nem tudhatja, hiszen
csak általánosságban merült fel a gyanú, hogy a
meggyilkolt bizonyos politikai bűnténynek esett
áldozatul. Legjobb lesz, ha megvárjuk, amig az
egész kérdés tisztán áll előttünk. Azt hiszem,
hogy elég bajunk van, mintsem más államok bajával törődhetnénk. Először a magunk ügyét intézzük el.
A Ház az elnök napirendi javaslatát fogadja el.

A Weiss Manfréd-féle birtok ügye.
Eckhardt Tibor személyes kérdésben szólal feL
Ismét felhozza a miniszterelnöknek a Weiss Manfréd-birtok ügyében elhangzott kijelentését. Fenntartja vádját, hogy a miniszterelnök járt közbea a
Weiss Manfréd-birtok mentesítése érdekében. Szerinte az egész birtokot ki lehetett volna sajátitanL
Semmi okot nem lát, amely indokolttá tenné, hogy
a birtok egy részét meghagyják a
nosnak. Nem lenne kifogása, hogy a

közbenjárt, bár az a törvény rendelkezéseibe ütközik, de ha már közbelépett, akkor az igénylők
érdekében kellett volna közbelépni.
:ln
Bethlen István gróf miniszterelnök:
Már
szer
kijelentettem és most is kijelentem, hogy a
eiss
Manfréd-féle birtok mentesítése érdekeben nem
jártam közbe. A képviselő ur beszéde folyamán
azt igyekszik kimutatni, hogy én mint miniszterelnök közbeléptem volna azért, hogy ez a birtok
mentesittessék. A képviselő urnák az érdekei
kívánják, hogy ez az ügy ilyenformán ismét a
közvélemény elé kerüljön. Tiltakozom azon beállítás ellen, mintha én a Weiss Manfréd-birtok
mentesítésére bármilyen lépést tettem volna. Még
annak idején, amikor Weiss Manfréd személyesen
felkeresett engem, azt mondotta, hogy a biróság
ellene megindította a földbirtoktörvény alapján a
kisajátítási eljárást. En nem vonakodtam, hogy
megadjak mindent, ami szükséges a nincsetlenek
részére, azonban egy politikai agitációt indítottak
meg, hogy a birtokot teljesen kisajátítsák.
Eckhardt: Kik voltak azok?
Bethlen István gróf: Ezt nem mondhatom meg,
mert nem is érdeklődtem utána, ö csak arról
értesített, hogy egy politikai agitációt indítottak. A

földreformtörvény intenciója nem az, hogy azért,
mert valaki zsidó, tőle a föld elvétessék; az
intenció az, hogy az igénylők kielégíttessenek.

smételten állítom, hogy én más érdekében nem
ártam közbe és csak arra hivtam fel a biróság
„elmét, hogy itt egy ilyen politikai akció van
öíyamatban, már pedig én ilyen ezempoatból
támasztott kívánságokat nem helyeslek. Ezen állításomat fenntartom és fenn is fogom tartani. Ha
képviselő ur ezzel szemben mást követel tőlem,
erre csak azt felelhetem, hogy az
demagógia.
(Közben a szélsőbaloldalon és a fajvédőknél
állandóan nagy a zaj, ugy hogy a miniszterelnök
alig folytathatja beszédét Az elnök Lendvait, Szeder
Ferencet és Rupert Rezsőt állandó közbekiáltásaik
miatt
rendreutasítja.)
Bethlen István gróf miniszterelnök: Azt mondta
a képviselő ur, hogy a miniszterelnöknek nincsen
joga földbirtokreforra rendezésénél közbelépni. En
már rámutattam arra, hogy az egyes minisztekat képbiróság-

A pénzügyminiszter válasza Dréhr interpellációiéra a kölcsön elhelyezéséről.
Ezután a sürgős interpellációkra tér a Ház.
Dréhr Imre a következő interpellációt terjeszti
be a pénzügyminiszterhez: Hajlandó-e a pénzügyminiszter tájékoztatni a nemzetgyűlést arról, hogy
milyen eredménnyel végződtek a külföldi kölcsön
elhelyezése érdekében megindított tárgyalások és
milyen kilátásokat tud a kormány a kölcsön további
sorsáról? Van-e a miniszter ur abban a helyzetben, hogy a mostani válságos gazdasági helyzetben
megnyugtató kijelentést tegyen?
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter: Látszólag
a kölcsöntárgyalások csakugyan ugy tűnnek fel,
mintha elhúzódnának; tény azonban, hogy ez csak
látszat, amennyiben sikerült végrehajtani mindent,
ami a program lebonyolítására szükséges. A bankóprést április 1-én megállítottuk. Április 1. óta a
szükségletek fedezésére csak az előző megállapodásból kifolyólag vesszük igénybe a bankóprést.
Az április l - e előtti tartozások fedezésére a körmány a j n a i napig
te 790 milliárd értékű bankjegyet
(ötelességünk volt, hogy
vett ki. További ki
_ a folyó
deficitet a saját erőnkből
r m t " fedezzük, ez még nagyobb
robt
inegterheltetésbe került, azonban sikerült. A Kényszerkölcsönből 340 milliárd folyt be, amely összeg
megfelel húszmillió aranykoronának, ezenkívül felvettük a nagykölcsönből fizetendő előleget a pénzintézetektől, nagy vállalatoktól, amelyek fejében
tizenkilencmillió svájci frank folyt be. Ennek a
visszafizetése junius 30-ában volt megszabva. Megalakitottuk a egybankot, úgyszólván kizárólag a
saját erönkbő
•t hiszen nagyon kevés a külföldi jegyzés, hlogy a világ pénzpiacának a helyzete
hogyan
>gyan alakú , arra is előre kellett készülni és
ezért százmillió aranykorona erejéig előleget akartunk felvenni, amelynek biztosítására a magyar
közgazdasági élet összes ágazatai: a mezőgazdaság, az ipar és kereskedelem, továbbá a pénzintézetek egyaránt vállalkoztak volna Ez most
tárgytalanná vált, de ezt azért említem fel, hogy a
jelen pillanatban a legnagyobb köszönetet mondjak
mindazon gazdasági ágazatok
hazafiasságáért,
amelyek készek voltak a magyar államért ezen
súlyos garanciát elvállalni.
Elmondja ezután, hogy kiküldötteink, elsősorban
Teleszky volt pénzügyminiszter, amikor a népszövetség pénzügyi bizottsága az Időpontot célszerűnek látta, tárgyaltak a kölcsön elhelyezéséről
Amerikában, amelyet Csehszlovákia és Hollandia
is igénybevették, pénzszűke miatt nem lehetett a

nem sikerül

az angol pénzpiacon nyolcmillió

font sterlinget sikerült elhelyezni.

Azután Olaszországban biztosították egy és

egy-

negyed millö font sterling elhelyezésit

A francia

kormányválság után most már kétségtelennek látszik, hogy a francia pénzpiacon egy és félmillió

frankot jegyeznek majd. Ezzel a kölcsön 12 milió
fontnyi összege biztosítva van.

— Mindezek alapján hozta a genfi tanács ülésén azon ismert határozatot, hogy vállalja a fele-

lősséget a magyar rekonstrukciós ftervezet keresztOlvtteléért
— Sajnos azonban, a kölcsöntára
csolatban nem tapasztalja a komolyságot a sajtóorgánumok részéről. Egyes lapok olyan cikkeket
közöltek, hogy a kölcsön rosszul áll és hogy a
kölcsön feltételei rosszak lesznek. Ezekre csak egy
szóval tud felelni, hogy ezek „hülyeségek.*
— A köcsön feltételei teljesen normálisak. Azt
még nem tudjuk mi megmondani, hogy milyen
százalékos lesz, csak azt, hogy ezek a feltételek
a mai helyzetnek megielelően normálisak lesznek.
— Ilyen formán azt kell mondanom, hogy a
kölcsön biztosítva van, de azt is hozzá kell még
tennem, hogy Magyarország nemzetközi hitele újra
helyre álft.
A miniszter válaszát az interpelláló képviselő,
valamint a Ház köszönettel vették tudomásul.
Az ülés egynegyed négy óra után ért véget

Az osztrák kancellár állapota.
Bécs, junius 17. Dr. Seypel szövetségi kancellár állapotáról a Wiener
Amtllche
Nachrichten Stelle a következőket jelenti: A beteg
az éjszakát igen jól töltötte, reggel is jól érzi
magát, kitűnő hangulatban van. Állapota minden tekintetben kedvező, a szívműködés nyugodtabb.

Az uj albán kormány
megalakításának nehézségei.
Belgrád, junius 17. Az észak-albániai és a
valonai felkelők vezérei Tiranában ültek össze,
hogy megállapodj mak az uj kormány létesítésének kérdésében. A tárgyalások során nehézségek merültek fel, mert nem sikerült
megoldani azt a kérdést, hogy a kormány katonai,
vagy polgári tagokkal alakuljon-e meg. Valószínű, hogy kompromisszumos
megoldásra
kerül a sor.
( W M M M W M M M M f M ^ ^

A Devizaközpont közli, hogy 1<*
takarékkorona árfolyama egyenlő 129
papirkoronával.
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Matteotti m e g g y i l k o l á s á n a k h a t á s a . *
gyilkosság kompromittálja Mussolinit és a fascizmust*.

Róma, junius 17. Hat miniszter mé? tegnap
beadta a lemondását. Mussolini elfogadta a lemondást és a kormány újjáalakítására rögtön
megkezdte a különböző politikusokkal a tárgyalást.
Tegnap este nagy tüntetés volt Mussolini
mellett. A tömeg tűntetett a Mondo cimü lap
ellen. Egy nagyobb csoport az újságírók egyesülete elé vonult é* olt tüntetőleg éljenezte
Mussolinii. A Mondo helyiségei ellen a tömeg
támadást akart intézni, de a rendőrségi készenlét ezt megakadályozta.
A nyaraló előtt, amelyben Maiteotii képviselő lakása van, a szociáldemokrata képviselők
egv vörös szegfűből álló koszorú: helyszett el.
A "sörös koszorút a rendőrség az incidensek elkerülés végett eltávolította.
A Corriere Della Sera jelentései szerint az a
nézet alakúit ki, hogy Matteotti gyilkosságának
feltétlenül lesznek a politikai és a parlamenti
életre kihatásai. Általában számolnak azon lehetőséggel, hogy a kamarát u||á<ílakilják. Iíyea
értelenben nyilatkozott Mussolini is.
Pdris, junins 17. A párisi fascista azöveiség
nyilatkozatot tett közzé, amelybea Mussolinit I

egyes baloldali radikális lapok támadásai ellen
megvédi. A nyilatkozat visszautasítja azt a vá-

dat, mintha Mussolinit a gyilkosságért felelősség terhelné. Megállspiija, hogy Mussolini a
legszigorúbb vizsgálatot rendelte el és a bűnösökéi, ha kézrekerülnek, a legszigorúbban megbünteti.
Milánó, iunius 17. A Secolo jelentése szerint
Filipelit a Corriere d'/talia és Naldit, a Tempó
igazgatóját Bolognáian
letartóztatták.
Páris, junius 17. A reggeli lapok behatóan
foglalkoznak Matteotti meggyilkolásával. Általános a nézel, hogy a gyilkosság az olasz politikában uj helyzetet teremt és válsággal fenyegeti a fascizmust.
A Gaulois azt írja, hogv a gyilkosság
föltétlenül kompromittálja Mussolinit és a fascizmust. A Qjjtidien szerint Matteotti a nemzetközi szocializmus halottja, aki hangosan hirdeti, hojy O.aszorszigban gmoíztevók uralkodnak.
Luganó,
junius 17. A szocialista Liberra
Stampa azt a hirt közli, hogy Volpi, Matteotti
egyik gyilkosa már szonbato.i érkezett Luganója. Volpi a milanói hscísták titkára volt.

A tábla helybenhagyta Fekete Géza büntetését.
Szeged, junius 17. (Saját tuáósitónktól.) Kidden dé előtt tárgyalta a táblán az Orosi-tanács
azt a nagy érdeklődéssel kisért bűnügyet, amelynek középpontjában a tragikus sorsú Fekete
Géza hódmezővásárhelyi gyógyszerész áll és
amely annak idején, a törvényszéki tárgyalás
alkalmával, szinte lázban tartotta Szeged és
Vásárhely egész közönségét A törvényszék
Juhász tnnácaa — mint még emlékezetes —
Fekete Gázát, aki agyonlőtte feleségét, bűnösnek mondotta ki az erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettében éa eiért egy évi, nyolc
hónapi börtönre, valamint három évi hivatalvesztésre ítélte. A büntetésből azonban hat hónapot a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett. Az
iiéiet ellen ugy az ügyész, mint a védő felebbnéssel éltek és az dgy aktái átkerültek a
táblára.
A törvényszéki tárgyalás óta mintha elnémult
volna a nagyfokú érdeklődés Fekete Géza tragédiái* iránt, a tárgyalóterem kedden délelőtt
szinte egészen üresen tátongott, még azok a
nők sem jöttek el, akik annakidején egyetlen
végigvírDer cet sem mulasztottak volna ei és
fasztottak a folyosón, mig másfélnapig zárt tárgyaláson hallgatta ki a törvényszék Fekete
Gézát és az udvarlót, Engelthaller Kálmánt, aki
a tárgyalás alatt nvugodtan könyvet olvasott, a
Therápiát". Ma Fekete Géza ugyanabban a
szmokingban áll a biróság előtt, mint négy h ó nap előtt, ugyanolyan sápadt, szűkszavú és szomorú.
Fé' tizkor nyitja meg a felebbviteli főtárgyalást Orosz Pál elnök, majd dr.
Szenttamásy
Miklós előadó részletesen ismerteti a törvényszéki tárgyalás jegyzőkönyveit. Először magát a
ír»e*dia előzményeit és eseményeit ismerteti.
1923 lanuár 10 én — miután eiőső estén lesállásból megfigyelte, hogy éjfél után két órakor
Pnao'iihalter Kálmán távozott felesége szobájáS f ttdta
vonta feleségét, majd a Hatat
emhpit is maid mifror ez kihívóan viselkedett,
a S f ülötte mirt- Engelthaller yi^aütötte A
zajra « m á 8 ! k szobából kiszaladt Fese-éné és
igy kiáltott:

— Ne bántsd!
.
Fekete gyócyazeiés? erre előrántó,ta revolverét, a.t első lövést Engelthallerre 'rányitotta
majd egy másodperc múlva feleségére lőtt. A
második lövés talált. A fiatalember meggörnyedve elmenekült.
Az eset ismertetése utfn Fekete vallomását
olvasta fel az előadó. Fekete ebben elmondotta, hogy ő nem akarta megölni feleségét,
először gyermekere való tekintette"'. Engelthaller
Kálmán a rendőrség elótt tett vallomá-átom
elsősorban beismerte, hogy azon ez éjszakán
Feketénével volt együtt, ugyanezt mondotta a
vizsgálóbíró előtt. A törvényszék előtt ezt a
vallomást visszavonta. Egyszer azt mondotta,
hogy azért dicsekedett, hogy neki Fekeléné a
szeretCj mert a barátaitól ugy hallott*, hogy

szégyen egy fiatalé nberre az, ha nincs szeretője.
Szentlamássy előadó ezután az otvosszakértök véleményeit ismerteti. A tábla a további
jegyzökönyvek ismertetése ideiére zárt tárgyalást rendelt eL A zárt tárgyalás )n ism:rtették
Feketéné naplóját is. Érdekes, hogy a tábla

remegő hangon, sápadtan, kezeit tördelve ezeket mondta :
— Ssmmi más mondanivalóm nincs, csak
azt kérem, ne vegyenek el ártatlan kisfiámtól...
Tízperces tanácskozás után Orosz Pál elnök
kihirdette az íteletet, amely szerint a tábla

helybenhagyta a törvényszék ítéletét, miután
helyesnek találta ugy a büntetés
kiszabását,
mint a minősítést.
A főügyész tudomásul
vetít az ítéletet, a
védő semmiségi panaszt jelentett be az öntudatlanság meg nem állapítása, a haláltokozó
súlyos testisértés meg nem állapítása miatt.
A Fekete-ügy epilógusa igy a Kúria elé
kerül.

Beszédes számok a város
mult évi gazdálkodásából.
Szeged, junius 17. (Saját tudósítónktól.) A
városi számvevőség most készült el a város
háztartásának 1923-ik évi zárószám adásaival,
amely a Hivatalos Lap rendkívüli kiadásában
124 oldal terjedelemben jelent meg. A vaskos
füzet rendkívül érdekes adatokat tartalmaz,
amelyek hűen jellemzik a városi gazdálkodás
rendszerét és elesen belevilágítanak abba a
kaotikus felfordulásba, amelyben megszűnik a
reális számitás lehetősége.
A zárószámadás szerint a város pénztárának
a mult évben H.990,428.231'37 korona volt a
bevétele, a kiadása pedig 11.780,179.862 19
korona. Az év végén tehát 210,248.369* 18 korona volt a pénztári maradvány.
A horribilis áremelkedéseket mi sem jellemzi
jobban, mint az, hugy a közel tizeakétmiiliárdos pénztári eredménnyel szemben ac 1923.
évre készített költségvetés csupán 210,629.783
koronát irányzott elö. Ez pedig ötvenhitszeres

zárt tárgyalist rendelt el azokra a részletekre
áremelkedést jelent.
is, amelyek a törvényszék előtt nyilt tárgyaláson törtintek. A kisszámú hallgatóságot csak
A bevételek.
akkor bocsátották be a terembe, amikor dr.
Nagyon érdekes te tanulságos képet nyújt k
Baross főügyész már majdnem befejezte vád- |
.Bevételek" rovata. A haszonvételi jogokból —
beszédét
idetartoznak a parthasználati, hordójelzési, sulyA fóügyédz, amikor már a sajtó képviselőit
és űrmérték, hídvám, piaci helypénz, halászati
beengedték a tárgyalóterembe, kijelentette, hogy
jog bérlet, vadászati jogbérlet malom-, tégla-,
kis epizód volt az, amikor az eset bekövetkeföld- és vályogbehozatali, tápéi révvám és
zett, amikor a nagy emóciók voltak, akkor
a
csolnakátkelési dijak — a költségvetésben
Fekete Oéza nem csinált semmit A 92-ik
előírt
tíz és félmillió helyett 219 millió korona
szakaszt sem lehst alkalmazni, súlyosbító kövolt a város bevétele. A város és az állam
rülménynek kell betudni, hogy
halmazattal
tavára számolandó fogyasztási adókból az előirt
állanak szemben és ezért fönntartja az ügyész
5,017.411 korona helyett 18,343.735 koronát ;
súlyosbításért beadott felebbezését
Dr. Wllheim Lajos védő állott fel ezuíán és a városi vámokból és illetékekből 6,766.943
megkezdte mindenre kiterjedő védöbeszídét korona helyett 286,544.735 koronát; a fölElsősorban azt a kérdést boncolgatja, hogy dek és közterek béréből 84,429.130 h.-lyett
ölési szándék
egyáltalán nem forog fenn, ez 2.460.967.254 koronát vett be a város házipénziára.
csak Engelthaller vallomásából világlik ki, anAz üzemek elszámolása a zárószámadásbati
nak a fiatalembernek vallomásából, aki az
kissé hiányos. A rovatban csupán a vízvezeegész tárgyalás alatt, mint akit semmisem érték, a gőzfürdő, a közvágóhíd, a téglagyár és
dekel, könyvet olvasott Ez a vallomás nem
a szeszfőzde szerepel 144,338 925 korona bélehet perdöntő. Maid részletesen foglalkozik
vé, ellel, de kimaradt — hogy miért, azt nem
Fekete egyéniségével. Fekete teljesen szegényen
tudjuk — a bodomi és a tápéi réti gazdaság,
került Vásárhelyre, szegényen nősült és a nem
a hatósági husszék, az autóüzem, a kenyéréppen jóhirű patikát rövid idő alatt felvirágyár és még néhány kisebb üzem.
goztatta.
A városi házak tizennyolcmillió, az íirdök
Fekete az utolsó percig menteni akarta a 312 millió, a füzesek és közkertek 47.650 kohelyzetet, minden feltűnés nélkül akarla tisz- ronát jövedelmeztek.
tázni az ügyet Csak aniak a „hetyke fiatalFigyelemreméltó bevételi rovat a városi adók
embernek ripök fellépése" okozta a tragédiát rovata is, Az 50 százalékos pótadóbői 194
Riszteteken ismerteti az eseményeket, amelyből millió, a házbérfillérből 750 ezer, az ebadóból
kitűnik, hogy Feketénél akkor nemcsak erős 1,317.082, a *igalmi adóból 98 millió, a szálfelindulás jelentkezett, tunem az öntudatlansdg. lodai adóból 7 millió, a telekCrtékadóból egyPéldákat olvas föl, amikor a Kúria htsonló millió, a közlekedési adóból egymillió a for
ügyekben fölmentő Ítéletet hozott A jogi kér- galmi adórészesedésből ped<g 412 millió korona
dések lisztázása után a család tanúinak valló- folyt be Az adók összege 715 é< félmillió komásával foglalkozik, mint mondotta, ezeknek a ropa volt az előirányzott 43 millió helyett
tanuknak vallomása nem volt egyéb a rágalKöltségelőirányzaton kivűl négymilliárd komazásnál. Halálba akarták kergetni Feketét, rona volt a város bevétele.
hogy az ártatlan gyermeknek most már se
anyja, se apja ne lenyen. Dr. Wilheim ezután
A kiadások.
igy fejezte be védőbeizédét:
tarkább
— Ezek elöl a vallomások elöl csak a biró- j e l l e m ™
^
*
^
ság bölcs belátása és mentalitása alá hjlyezA haszonvételi jogak kezelése a 219 milüó
ktdaetűnk. Nagytekintetü itélőtábl*, méltóz- korona bevételből 67 milliót emésztett fel, a
tassék ennek a szerencsétlen embernek teljes bevétel egy harmadrészét.
A fogyasztási adók
szabadságát visszaadni, eléggé bűnhődött már kezelése 94 millióba került pedig a bevétel
ezért a tragédiáért, elvesztette a családi mele- csak 18 millió volt. Erre tehát alaposan rágei, a békét, azt a boldogságot amelyet ezek- f.zettünk. A városi vámok kezelése már jobb
ben a napokban semmisem tud pótolni. Föl- üzlet volt. A kiadás 36 millió a 286 millió
mentést kérek.
koronás bevétellel
szemben. Az üzemeknél színFekete Géza állott föl ezutár, a könnyektől
' tén deficit mutatkozik.
Személyi és dologi ki-
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SZEQBD
adások közel járnak a 300 millióhoz
mek 194 milliós bevételivel szemben.

az üze-

ségügyre 6 4 millió korona volt a kiadás. A
városi fogatok 45 milliót emésztettek fel. A
Az utak, hichk é s árkok jókarban tartására költségvetésen kivüli kiadások nagyon közel
járnak a hárommilliárd koronához.
5 7 2 milliót, az adók behajtására 221 milliót
A közgyűlés a mult év^en a többletkiadások
költött a város. Maga a közigazgatás 573 milfedezésére három é s félmilliárd korona póthitelt
lióba került.
A kaszárnyák fenntartása 3 8 millióba került. szavazott meg.
A számvevőség a zárószímadást rövidesen a
Kaszárnyabér cimén a város csupán 22.681
tanács elé terjeszti, azonban nem valószínű,
koronát kapott.
A tanügyi kiadás 143 millió korona volt, a hogy a juniusi közgyűlés már letárgyalhatja,
mert előbb a pénzügyi bizottság elé kell vinni.
tudományért é s a művészetért 5 5 milliót áldozott a város. Ebből a muzeum é s a könyvtár Igy tehát a törvényhatósági bizottság csak a
13, a városi szinház 18, a zeneiskola 2 4 mil- nyári szünet után, a szeptemberi közgyűlésen
tűzheti napirendre a zárszámadás tárgyalását.
liót kapott. Vallási célokra 284 mi lió, egész-

P i r o s k á é k alibit igazolnak . . .
Szeged, junius 17. (Saját tudósítónktól.) Hetekkel
ezelőtt részletesen beszámolt a Szeged arról a legújabb fordulatról, amely legutóbb túlságosan hoszszura elnyúlt csongrádi bombamerénylet ügyében
történt. A Piroska-iivérek
szabadlábra helyezése
után a Kúria Szegedről Szolnokra tette át a bom bamerénylet aktáit, most pedig ujabb meglepetés
történt.
A szegedi vizsgálóbiróság ugyanis hetekkel ezelőtt már teljesen befejezte a vizsgálatot, ugy, hogy
a főtárgyalás kitűzésének nem volt semmi akadálya. Dr Széchenyi István, a gyanúsítottak védője
— dr. Ulain Ferenc csak a főtárgyaláson fog megjelenni — terjedelmes beadványt adott a szolnoki
törvényszékhez, amelyben hetven uj tanú kihallgatását kérte, miután a védelem szerint eddig teljesen más vágányra terelték a vizsgálatot. A törvényszék el is rendelte a vizsgálat kiegészítését.
Dr. Nádas Béla szolnoki vizsgálóbíró ma ki is
szállt Csongrádra és az uj tanukat ma, szerdán,
pénteken és szombaton hallgatja ki. A védelem
álláspontja szerint ez a hetven tanú teljesen iga-

zolni fogja nemcsak Piroskáék, hanem az összes

gyanúsítottak

alibiét.

Ugyanis

például

Piroska

János ny. főhadnagy, festőművész, azt adja elő,
hogy az elmúlt év húsvétján, amikor állítólag kitervezték a merényletet, ő nem is volt a Magyar
Királyban, hanem Kiss István csongrádi lelkész
képkiállitását tekintette meg. A vizsgálóbíró ezért
kihallgatja Kiss István lelkészt. Még 15 tanú bizonyítja majd Piroskáék alibijét...
Igen érdekes, hogy a gyanúsítottak azt állitják,
hogy a bombát nem Sinkó László dobta a bálterembe, hanem azt egy robogó fekete autóról
hajították. Erre vonatkozólag ki fogják hallgatni
azt a pálinkafőzőt, aki karácsony másodnapján
éjféfkor állítólag látta a fekete a u t ó t . . . Ide tartozik az is, hogy a rendőrség többek közt tnegállapitotta, hogy Csongrágon a merénylet előtt körülbelül három héttel nem is járt autó.

— Balogh Károly hivatalának átadása- A polgármester határozata értelmében kedden megtörtént Balogh
Károly ügyosztályának átadása. Az épitési és katonai
ügyeket dr. Szendrey Jenő tanácsnok, az elöljáróság!
ügyosztály vezetője vette át, a javadalmi ügyeket pedig
Fodor Jenő adóügyi tanácsnok.
— Kávé, kává, babkávé . . . A súlyos gazdasági
helyzet az áldatlan konjunktura, a szanálási kényszerakció, az aranymérleg, a juniusi fagy, és még néhány
miegymás késztette derék szegedi kávésainkat bizonyosan arra, hogy egy ujabb hőstettel gyarapítsák eddigi
jó hírnevüket. Néhány pillanatnyi gondolkozás után,
vakmerő hősiességgel, mintegy megtagadva hires és
nagyrabecsült sönzetlenségüket, felemelték a fehérkávé
árát. Ma már 65oo koronába kerül Szegeden egy
ozsonnakávé, borravalóval egvütt 73oo koronába. Ki
gondolná, hogy drága, ha történetesen a pesti kávésok
nem lennének olyan önző és rosszindulata emberek,
akik lényegesen olcsóbban adják a fehérkávét? Csakis
ők, a pestiek az okai, hogy mi drágának találjuk a
kávét Szegeden, mert ha nem tudnánk, hogy Pesten
csak 48oo korona az ára, ugy még valahogy csak beletörődnénk a dologba. De igy egyenesen tiltakozunk az
árdrágítás el'en és követeljük, hojy a kivéso'i vagy
szállítsák le a kávé árát a pesti nívóra vagy a pestiek
emeljék fel a szegedi nivóra, mert tűrhetetlen, hogy
Szeged drágább legyen Budapestnél. Dagadó lokálpatriotizmusunk ezt a szégyent nem birná ki.
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Műbutorokat készit Spitzer, Szeged, Margitutca 12.
Mi

F^ber v á s z o n - é « tenni^.clpök megérkeztek, minden kivitelben Ha-Ha cipőáruház Kelemen utca 12.
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Sport

* IMiután dr. Szabó József egyetemi tanár beterjesztette szakvéleményét, amely szerint a gyanúsítottak közül senki sem szenved elmebajban, dr.
Boross és dr. Tyápai ügyészek elkészítik vádiratukat, majd dr. Fuchs Béla tanácselnök szeptember elejére most már haladéktalanul kitűzi a főtárgyalást.

A Vasasok •Szegeden. Redkivül érdekes sporteseményben lesz része vasárnap a sportközönségnek. A
fővárosi elsöosztályu csapatok egyik legjobbika, a Vasasok teljes első csapata leiz a SzAK vendége,
mé'kőzés iránt már is nagy az érdeklődés.
W C—Zrínyi. A Wekerle-telepi SC csütörtök délután 5 órakor az SzTK Hunyadi-téri püyáján játszi
le mérkőzését a Corínthián-vándordijért. Tekintve s
WSC jelenlegi jó formáját és helyezését, ha a Zrínyi
kompletten áli fel, igen szép és izgalmas mérkőzésre
van kilátás.

K o r z ó Mozi, S z e g e d
f|Q
Szerda, fiám. kai. is protestáns EJrim. |
W l / l O a Gör. kat Leone vt. Nap kel 4 óra
i perckvr, nyugszik 7 óra 59 perckor.
Meteorológiai intézet idöprognózisa: Csökkend felhőzettel és a hőmérséklet emelkedésével túlnyomóan
«záraz idö várható.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. lo—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak :
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi
Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Újszeged (teleion 846), Török Márton Csongrádi-sugárut
(telefon 364).
Makón ezen a héten SzOllőssy Jenő Fő-téri gyógyszertára tart éjjeli szolgálatot.

nyilatkozatával megelégszik. A kir. ügyész ezekután kijelentette, hogy miután a pör miniszteri
fölhatalmazásra indult, de a miniszter Károlyi
Imre gróf nyilatkozatát teljesen kielégítőnek
ismerte ei, az ügyészség a vádat elejtette. A
vád elejtése után az eljárást megszüntették.
— A SzAK csütörtöki kerti ünnepélye iránt váro»szerte nagy az érdeklődés. Az ujszegedi sporttelepet e
célra teljesen átalakítják, a pálya az esti órákban
villanyfényben fog ragyogni és gyönyörű látványt fog
nyújtani a sok sátor és a körülötte forgolódó hölgysereg. !
Lesz katona- és cigányzene, ródli a tribünről, szer- >
pentin és konfetti csata, 1 szépségverseny és este 9 órai I
kezdette kabaré, melyei résztvesznek a színtársulat '
összes tagjai. Herczeg Vilmos konferál. A mulatság
reggelig tart. Belépőjegy 5ooo korona.

Junius 18-án, szerdán

Petőfi Sándor örökbecsül
költeménye:
'

János vitéz.
Filmesített daljáték 3 színpadi
részben.

é s 3 film-

Szereplők:

János vitéz . .

SUGÁR GYULft

a szegedi tziakiá ». tagja
Károlyi Lajos képkiállitása a Kass-halljában,
Iluska . . .
TUBÁI NU >1
nyitva naponkint 9 — 1 é s 4-től fél 7-ig.
— S z a b ó D e z s ő ítéletét a l e g e n y h é b b r e
Királykisasszony
SZÉCHY TILLft
— latén tisztelet az evangélikus templomban. szállította l e n Kúria. Budapestről jelentik:
Ferke....
BOHÁTYLAJOS
Szerda délelőtt 9 órakor az evargélikus templomban Kedden tárgyalta a Kúrián Ráth Zsigmond taA
mostoha
.
.
CSILLAGNÉ
a kormányzó születésnapján istentisztelet lesz. Zemann nácsa Szabó Dezső iró ismeretes izgatási ügyét.
Zoltán tábori lelkész prédikál.
A bűnösség megállapi'ása miatti semmiségi pa— Református harang- és orgonaavatás. naszt elutasította d e megsemmisítette a tör- E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 é s 9 órakor.
A szegedi református egyház nagy ünnepségek vényszék é s a tábla ítéletét, illetve annak egyik
Kedvező idö esetén a 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjuk.
keretében szombaton é s vasárnap avatja fel uj
részét é s Szabó Dezsőt a magyar állam é s a
harangját és orgonáját. Junius 22-én, " szombaton
délután hat órakor a harangot megáldja Harsányi nemzet megbecsülése elleni vétségben bűnösjogházra
Pál esperes. Vasárnap délelőtt fél 10 órakor nek mondta ki, é s ezért egy hónapi
ünnepi istentiszteletet tart dr. Balthazár Dezső és 50.000 korona pénzbüntetésre itéite. Az ítépüspök. 11 órakor matiné lesz a Belvárosi Mozgó- let végrehajtását azonban a büntetőnovella első
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szinházban, ahol ünnepi beszédet mond dr. Révész §
slapjín
felfüggesztette.
szőlökötöző
fonalak és háló rutin »na kaphat*;
Imre kerületi főjegyző. Szerepelnek még Basilidesz
Eljegyzés. Néhai Sándor Móric szécsényi
Mária és Venczell Béla operaházi tagok,
Kürti
József, a Nemzeti Szinház tagja és Edvy Gyuláné takarékpénztári igazgató é s neje, néhai Sándor
őméltósága,'zongoraművésznő. Délután öt órakor Móricné szül. Deutsch Róza leárnát, Ferikét elorgonahangverseny, amelyen Hammerstadt János jegyezte dr. Deutsch
Mátyás. (Minden külön
Vcrmorel rendszerű Jyárl áron mig a készlet W*
250
orgonaművész szerepel több számmal. Énekel • értesítés helyett)
Venczell Béla és König Péter vezetésével a Szegedi I — Sportcélokra kérik Makó legszebb terét. Papp
gazdasági gépek és műszaki cikkek raktárába"
Daláida. Jegyek a matinéra Endrényi Imre könyv- ' József, a MAK elnöke kedden egy meglehetősen kuszált
Szeged, Törők-utca 11 (Valéria-tér sarok. Te'.
kereskedésében előre is válthatók.
beadvánnyal lepte meg a város polgármesterét. Az
írásban azt kéri, hogy a Püspök-téri parkot 10 — 15
— Egvez*eg a
fllatiysaovMky—Károlyin é m &
évre engedje át a város a MAK-nak, amelyért hajlandó
pörben. Budapestről jelentik: Kedden tárgyalta évi 10 millió haszonbért fizetni. Az egyesület biztosítja
a törvényszék Mattyasovszky
György volt rend- a polgármestert, hogy a térnek park-jellege megmaradna,
őrfőkapitánynak Károlyi Imre s r í f ellen felha- a kézönség ingyen látogathatja tovább is s csupán az
g y e r m e k e i m mellé azonnalra.
,
talmazással mditott rágalmazási é s becsületsér- ott lévő vízvezetékkel kapcsolatban építtetne az egyeQ e 1 « 7 l e r S7eged, Bocskay-utca 4
sület a vivó, birkózó, lövő és torna szakosztályainak
tést ügyét. Károlyi Imre gróf ügyvédje kijelen- hajlékot. A kérés a közgyűlés elé kerül, amely bizotette a tárgyalás előtt, hogy ügyfele nyilatkoza- nyára napirendre fog térni fölötte, mert nem hihető,
tot óhajt tenni. Nyilatkozatában sajnálkozásá- hogy a város legszebb terét spertház építésére engedje
nak adott kifejezést azon kijelentések miatt, át, mikor ezt a tervét egyebütt és könnyen megvalósíthatja a MAK.
amelyeket Mattyasovszkyról é s a rendőrségről
Ha nyomtatványra van esflksége, telefonáljon
tett, hORy azok felelősek azon mulasztásért, a Délmagyarország Hirlop- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
kapható a l e g o l c s ó b b napi árakon.
^
amely Tisza István gróf halálát okozta. A nyi- telefon 16—34
latkozat elhangzása után Mattyasovszt>y nyilatO l c s ó f ü r d ő k á d a k , gyermek- é s ülökádak
Makó, Kosauth-utca 64. szám. Telefonja
kozatát olvasták fel, amely szerint Károlyi gióf
Fogéi Edinái, Szeged, Takaréktár-utca 8.
m

Varga Mihály JEá. Szeged
Ttldfon 469.
951 Hradi-ntcs 4.

R u h Vilmos

Magyar vagy
kisasszonyt keresel*
Cséplésre S

hazai és

külföldi kőszén és brikett

Hercz József

]

8 % JB O B D

IM4 janim 18.
Eladó házak, földek, tanyás birtokok, szilők villával.
Emelet.a bérhiz felerésztjen ÍO »ÜUIÓ.

magtoUi 1>

fflillié Kni.uth La os-sutáruton 4 szobái • a g i n h i z IK) milli*,
azonnal belSltSíliw niagínhíx részletfizetésre 5 millióval átvehető,
aMfahos utcában magánház azonnal beköltözhető 120 Billió. 4 szobás
matánház az állomás mellett ÍM millió, emeletes magánház U 0
néevszüíöles telekkel azonnal beköltözhetö 100 millió, Belvárosi 2
emeletes bérkáz 238 millió, emeletes sarokház vendéglővel azonnal
beköltözhető 10* millió, Oizella-tér mellett 8 szobás modern lakással
azonnal átvihető Í50 Millió, Dugonics-tér mellettt 4 szobás magánház azonnal beköltözhető 300 milli*.
Ugyancsak beköltözhető magánházak Makón, Hódmezővásárhelyen,
Sző regen, Röszkén, Pillichfalvan és Újszegeden.
l'S
Földek minden mennyiségben már 1 holdtól 4500 hold terjedelemig.

pannas

iNanTcnniitoDA

törvényszékileg bej. cég
Szeged, Klauzál-tér 7. szám (kenyérpiac, Wagner-ház). Telefon 11—39.

ittam

a Belvárosi lllatszertárban,

sorsjegyet kap
teljesen ingyen
mert minden vevő e g y

é s miután 21 értékes tárgyat
sorsolnak ki, kőanyen juthat
szép i n g y e n nyereményhez.

A kisorsolandó tárgyak a
kirakatban megtekinthetők.

Gyógyszertárakat látogató
képviselőt keres

s z e g e d i utxinháx heti

wösora:

Szerda: Mihályiné két lánya, vígjáték. B-bérlet.
Csütörtök délután : Pompadour, operett.
Csütörtök este : Boccaccio, vig opera. A-bérlet.
Péntek először: Gyere be rózsám, operett. A-bérlet.
Szombat: Gyere be rózsám, operett B-bérlet
Vasárnap délután: Pompadour, operett.
Vasárnap sete: Gyere be rózsám, operett.

& s z e g e d i s z i n h á z mai szinlapja.
Mihályiné két lánya.
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Bús Fekete László.
SZEMÉLYEK:
özvegy Mihályiné
Uti Gizella
Klári
)
Komáromi Rózsi
Mariska) gyermekei
Lengyel Gizi
Tibor )
Delly Ferenc
Zsiga bácsi
Borbély Sándor
Dániel Viktor
Rubinyi Tibor
Jancsó Kálmán
Szabó István
Virgilné
Gulyásné
Rozenzweig, ügynök
Herczeg Vilmos
Fiatal )
Saáry Gyula
öreg
)
riporter
Gáspár Endre
Elegáns )
Sándor Lajos
Cukrászlegény
Csordás György
Ónsi
Herczegné
Kisasszony
Gimesi Gizi
Andriska
Reéz Ellus

Az előadás 8 órakor kezdődik.
Mihályiné két lánya.
— Bús Fektti László 4 felvonásos vígjátékának bemutató eléadása a szegedi színházban. —

Az időjárás segitségére jött a színháznak és
megkönnyítette a referens helyzetét. Arról aztán
igazán nem lehet tenni, legfeljebb csodálkozni
lehet rajta, vagy rosszalni, hogy a közönség nem
Szeged és vidékére „ A e a c n l a p * P a p i r ü a e m teljesen tömör sorokban jött el a keddi bemutatóra,
Budapest, II, Margit-utca 5.
noha az idő — juniusban vagyunk — mostohasága
alkalmat adott, hogy verejték és szenvedés nélkül
élhessen irodalmi érdeklődésének. A referens azonban megragadja az időjárástól kapott kedvező alkalmat és megpróbál a kedd este bemutatott vígjátékIMMMMSMJMMtfMIIMMMWMIMIMM^f
ról a dolgok lényegébe vágó véleményt mondani
Bús Fekete László „Mihályiné két lánya" cimü
E hili Nklámtfkktink:
vígjátékát mint az elmúló színházi évad java terReklám evőkanál
.
.
.
.
t ezer
mését szokták emlegetni. Erről az egész termésről
Reklám kávéskanál
</• ezer
Fakanál
!«/, ezertől
most nem cseveghetünk. Se helyünk, se időnk
Alnmiaiura evOcaaál
- • ezer
hozzá, meg talán az alkalom se egészen megAlumínium kávés karnál
. . .
31/, ezer
felelő. Bús Fekete László képességeit elismerjük.
Magyar aynjtéla
5 ezer 1 Párbeszédei, amint mondani szoktak, könnyen és
Piaci szatyor S ezer
gyorsan gördülnek. De még nem egyénítenek, nincs
Férfi kabát- és nadrágtartó
- 5 ezer
meg a karakterizáló erejük. Megérzi, talán meg is
Patent szflnyegporoló
- 10 ezer
látja a jellemeket, de drámaírói készsége még
Női ruhatartó, ta
2 ezer
távolról sincs annyira kifejlődve, hogy képes lenne
Faü sótartó, fehér
25 ezer
Füszerdoboz, fehér
S ezer
ezeket a jellemeket ugy kihozni, ahogy látja és
K o n y h a i szappantartó
•
- 8 ezer
érzi őket. Egészen biztos például, hogy Mihályinét
Patent habverő
8 ezer
a mindig gyermekeiért szaladgáló és magát folyton
Riiiconyaprés, cinezett
- 25 ezer
értük törő másmilyen anyának képzelte,
mint
és zsemlyedaráló
- 30 ezer
aminőnek — ha a darabját helyesen olvastuk —
Vizestálca, festett
10 ezer
megrajzolnia sikerült. Van érzéke a hangulatfestés
Cseresnyemagoló gép
- 4 ezer
iránt, de még nem otthonos a színpadi technikáp d R I S I I R Q T É R Q n É Z R.-T.
ban.
Innen van, hogy egyik-másik ilyen hangulatSzeged, Széchenyi-tér.
08
darab valósággal kiesik a vígjátékból és mert
technikailag zavarólag hat. színpadi munkánál ez
rendkívül fontos, nem kelt zavartalan hatást és
illúziót se. A technika általában gyönge oldala a
szerzőnek. Ez az oka, hogy egyik-másik felvonás
után olyan érzésünk van, mintha valami hiányoznék, mintha valami elmaradt volna, aminek pedig
1924 ivi junius hó 21-iu dilutdn 4 órakor még a befejeződött felvonásban volna a helye. De
Hr ipdiicska Béla kir. közjegyző jelenlétében küzd más, a kezdőket jellemző technikai nehézH lÍ«z árterezve kb. 13,000.000 korona értékű séggel is és csak irói rutinjának köszönheti, hogy
Sma S e
női és férfi harisnyák, fehér- az ebből előállt bántó hibákat legtöbbször sikerült
letompítania.
S n e k diszmüáruk, batisztok, selymek stb.
Nagy érdeme, hogy az életben lépten-nyomon
kínálkozó
témák egyikébe akar belemarkolni. SajAz átvet is helye Maros-utca 24. szám, az
nos, ma még ezt se tudja következetesen, erősen,
udvariam.
ugy, hogy etikát vagy tiszta poézist, vagy mindAz árverésre kerülő tárgyak a legtöbbet Ígé- akettőt hámozzon ki belőle. Magunk is láttunk,
ismertünk anyákat, akiknek minden mesterkedése
rőnek készpénz ellenében fognak eladatni.
abban merült ki, hogy lányaikat minél jobban
Szeged, 1924 junius 17.
férjhez adják. Ez, akármit mondjanak, nem tetsző
dolog, mert a testnek a törvényes formák betartáLegjobb
sával való árubabocsátása ugyanolyan undorító,
mintha ez az üzlet egészen rövid határidőre, minden forma teljes mellőzésével köttetik meg. Itt tehát előtérbe kellene lépni a megalkuvásról hallani
sem akaró, szüzfehér etikának, amely a színpadról
egy tisztultabb morál felé irányítja az emberek
tekintetét De tegyünk le erről a követelményről.
44>00 korona kilója.
3M
Mi történik Mihályiné két lányával? Kláriba, az
idősebb lányba ketten szerelmesek. Jancsó Kálmán, mérnök és Dániel Viktor, egy abonyi jó fiu.
Klári, nyilvánvaló, Dánielt szereti, de a mamáján
KfOVtafviQyalf készít- kivül az eszére hallgat és a kezét — lancsónak
• • • H l bármily
•égben, férfiruhát, fehér- tesse a Délmagyarország adja. Ezzel végződik az első felvonás. A második
ít e a Bt a legmagasabb ár- Hirlap- és Nyomdavállalat felvonás öt év múlva jászódik l e Dániel az elmúlt
ban veszek. Wt&seaberg, rt.-nál, Szeged, Petőfi S.« idő alatt bejárta Afrikát, gazdag és hires ember
Szeged, Attila-utca 8. a i sugárut 1. Telefon 16—34.

Háziasszonyok figyelmébe!

Önkéntes
árverési hirdetmény.

csemege juhluró

Glück, Szeged, Kelemen-utca.

APRÓHIRDETÉSEK

lett Olvastunk és láttunk hasonló dolgokat kiváló
drámákban. Mindaz azonban, ami itt Dániel körül
történik, tulregényes ahhoz, hogy a vígjáték szerves részévé lett volna szabad tenni. No de Dániel
megint itthon van, régi szerelme Klári iránt még
mindig lobog és Mihályiné most azon mesterkedik,
hogy Klári elváljon az urától és Dánielhez menjen
férjhez, mert most ő a jó, aki dúsgazdag és hires.
Közbejön azonban a kfsebbik lány, a Mariska, aki
öt év előtt is titkos érzelmeket táplált Dániel iránt,
aki leleplezi az anyját, önmagát s aki végül is
szerelmének boldog viszonzását találja meg Dánielnél. Ha a szerző Jancsó mérnök urat az első felvonásban is olyan együgyű, hülye fráternek festette
volna, mint a harmadikban és a negyedikben,
hajlandók lennénk elhinni, hogy mindazt végig
lehet vele csinálni, amit Mihályiné és Mihályiné
ösztönzésére Klári végigcsinálnak. Igy azt mondjuk, hogy Mihályiné mégse nagyon Ízléstelen
anya és anyós, láttunk Klárinál hitványabb feleséget és gyöngébb karakterű nőt is, de vaskosabb
hibákat drámaíró,
akit
egyéb
kvalitásainál
fogva komolyan számba kell venni, ritkán halmozott, mint itt Bus Fekete László. Hogy még kevésbé legyünk tisztában Mihályiné jellemével, mint
eddig, a vígjáték végén a saját lányai marasztaló
Ítéletet mondanak fölötte. Marikához akar menni,
aki dúsgazdag sorsba csöppent. De neki aem
kell, nyilvánvalóan, mert fél a bajkeverésétől.
Nem kell azonban most már Klárinak sem, aki,
ugy látszik, megelégelte az anyja praktikáit A két
lány internálja az anyját Abonyba, ahol egykor,
az első felvonás idején, laktak. Lehet, hogy a lányok helyesen cselekszenek. Az iró azonban
semmi esetre se cselekszik helyesen, mikor darabját ezzel a futurista izü végakkorddal zárja, csinálván ezzel Mihályiné tekintetes asszonyból árnyékfigurának is egészen gyönge Learné naccságos asszonyt (A szegedi színpadon ezt a befejező
részt, nagyon helyesen, elhagyták. Mégis beszélünk
róla, egyéb okok mellett azért is, mert a referens
nem arról a vígjátékról mond véleményt, amelyet
a rendező megkurtított, hanem arról, amelyet a
szerző megirt.)
Értékes irói tulajdonságok a már emiitetteken
kivül is találhatók a darabban. A színigazgató tehát helyesen járt el, hogy színre hozta. O nem
alkalmazhat a mienkéhez hasonló szigorú mértéket. Fokozottan áll elő azonban az a kötelessége,
hogy helyi jelentőségű és értékű szerzők helyett
olyan magyar irók számára nyissa meg a színpadot, akik a jövőre vonatkozó ígéretet hordoznak
magukban és akiknek munkájában itt-ott már is
megcsillan a tehetség ereje és fénye. Az előadás,
mely az évad második felében lezajlott, valamennyi
drámai és vígjátéki előadásnál jobb és kiforrottabb volt, igyekezett a darabban rejlő értékeket
felszínre hozni és érvényre juttatni. Örömmel állapítjuk meg a közeledést az egységes játékstílushoz. A színészek legtöbbje megértette szerepét,
most, amikor e sorokat írjuk, egészen mellékes,
hogy egyéni felfogás, vagy rendezői közreműködés révén. Uti uiza finom játékmodora sokat
enyhített Mihályiné nekünk nem rokonszenves
' alakján, amelyet mindig egyszerű és közvetlen
művészi eszközeivel plasztikusan domborított ki.
Komáromy
Rózsi szerepét élethűen
játszotta
Klárit és feltűnően jó volt végre Lengyel Gizi. Szabó
István negédes és esetlen mérnököt játszott, mig
Rubinyi Tibor Dániel Viktor szerepét mintázta több
lelenetben illúziót keltő hatással. Többé-kevésbé
ók voltak azok is, akik kisebb szerepet játszottak,
^íem eléggé győzzük azonban az igazgatóság
figyelmébe ajánlani, hogy ne forszírozzon állandóan
nagy szerepekben olyan színészeket,
akiknek
képességén túlnőttek ezek a szerepek is, meg a
szegedi színpad is. Ennek nincs értelme (remélhetőleg célja sincs) és nem vezet jóra.
Az örvendetesen szépszámú közönség jól mulatott, láthatóan élvezte az előadást és bőkezűen
tüntette ki a szereplőket az elismerés tapsaival.
Kivánatos lenne, hogy a vígjáték további előadásait a mainál jóval teltebb náz nézze végig. Ez a
város valamikor a nyári színházért harcolt. Akkor
azonban az igazgatója patópáloskodott. A mostani
igazgató játszani akar junius végéig. Ha produkál
tartson ki mellette a közönség.
'

Kézai Simon.
* Lorándv Varga Ilonka makói
szarenU..
Lorándy Varga Ilonka e hó 23-án fog bemutaík&n'a'
makói nyári színházban Katona József
Bánk bánjában, Gertrúd szerepében. Lorándy Varga llnntu iá
év előtt indult el a szinésznői pályára Mak'rt s „ ó U
az ország különböző városaiban, igen gyakran HudaPMten
^olgálta a magyar kulturát. Most visszatért
szülővárosába s valószínű, hogy — ha fellín^l
sikerül - szerződtetni fogják.
' ellépése 8

Csütörtökön, junius 19-éa

Páris grófnője
négy részben, mind a négy rétz e<yszerre

a szegedi Korzó Moziban.

8ZBGBD
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A DavizakSzpont árfolyamai. Valuták i Holland
forint 32230—33230, Dinár 1020—1CÖD, Ld 375—400,
Balga bank 4140—4260, Dán korona 14550 -15020,
Norvég korona 11630—12030, Angol iont 37390O—
884900, Ura 3755- 3865, Dollár 86850-88950, Francia frank 4750- 4900, Ssokoi 2540-2615, Léva 6 0 5 635, Svéd korona 22930-23330, üsiüák korona
122.50-125.00, Svájci frank 15250-157201 Napoleon
808000 pénz.
Onmáki Amsterdam 32530—33230, Belgrád 1035—
1C60, Bukarest 3 8 5 - 400, Brüssei 4170-4260, Kope»há«a 14700-1502q, Kriaztiánia 11780-12130, Losdo»
376900- 384900. Milánó 3785-3865. - c - y o i k 87150—
88950, Pária 4780-4900, Pr*ga 2560-2615, Szófia
620-635, Stockholm
23130- 23630, Bécs 123.00125 60, Zürich 11400-15720.
Zürichi tőzsde. NyHát: Páris
31.25, Londoi
2446, Navyork 565.50,
Milánó 24.40,
Hollandit

L

UL

a

56 55
Angol-Magyar
54
62 60
Bosnyák-agrár
56
Földhitelbank
331 345 336
Hazai
180 191183.5
4S 52 48
Hermes
62
62 64
Szlavón jelz.
1211.75
Lloyd Bank
11
570 577 571
Magyar-Hitel
—
ingatlanbank
250
25J
27
27
29
Cseh bank
_
40
Forgalmi Bank
40
jelzáloghitel bank 104 112 105
—
28
keresk. Hitel
28
84
Lessámitolób.
87
82
30
Magy.-ném. bank 29
31
Olaszbank
21
21 21.25
Központi Jelz.
6
6 6.5
Városi Bank
8 8.35 8.30
Merkúr
12.5 14.5 12.5
Nemzeti
32
34
32
Osztrák Hitel
195 203 195
Kereskedelmi
1205 1260 1225
Bankverein
145 150 140
Takarékpénztárak i
Belvárosi
Lipótvárosi
Kőbányai Tak.
Egy. Bpest Főv.
Magyar Alt. Tak.
Moktár
Pesti Hazai

Biztosítók i
Első M. Bizt
Pondéra
Pannónia B.

L
3150
1400
47
90
167
38
14.5
47.5
135
14.75
36
280
135
28
30
22
140
30
76
7
110
89
13
71
52
100
97
30

211.2$ Berlin 0.000000000134'/M Bécs 0.0080, Szófia
4.05, Prága 16.62'/,,
Buácput
0.006$ Bukaieet
2.50, Belgrád 6.72»/» Varsó 0X000109.
Terménytőzsde. A keddi terménytőzsdén az irányzat lanyha volt. A buza lo.ooo, a rozs 5«oo koronával olcsóbbodott. A forgalom igen caekély volt.
Hivatalos árfolyamok! 70 kg.-os tiszavidéki boza
3C75—3100, egyéb 3025-3075, 79 kg.-os tiszavidéld
buza 3150—3200, egyéb 3125—3150, rozs 2625—2650,
takarmányárpa 2900-3000, sörárpa 3150-3350, xat
3200-3250, tengeri 2700—2775, korpa 2225-2250,
Irányzat. A hétfői irányzatnak
folytatásaképen
kedden is lanyha volt a tőzsde és már nyitáskor sok
értékben alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre.
Bécsből is gyengébb hireket jelentettek, ami fokozta a
lanyhaságot, ugy hogy körülbelül hárem százalékot
kitevő árveszteség állott el*. A spekuláció főleg a
kuliszértékekben eszközölt eladásokat. A tőzsdeldö
második felében ujabb lanyhulás kezdődött meg, amely
a.
in.
3275 3175
1500 1475
50
43
—
85
173 173
38
37
15.5 14.5
50
48
142 140
15.25 14.75
38.5
36
290 28 ">
—
135
32 29
36
30
24
23
145 140
32
31
78
75
8 7.5
125 115
91
90
14
13
74
71
—
50
—
100
1C0 97
33
31

26 27 26.5
Közlekedési vállalatok i
8.5 9 8.25 Adria
1740 1760 1750
14.5 16.5 14.5 Atlantica
4(J
39 40.5
151 161 151
39
40
39
Közúti
Vasat
163 175 170
43
52
48
Városi
202 203 203
33
34
Bur
3900 3670 3900
66
70
66
Déli Vasnt
295 300 295
MFTR
235 245 242
9000
- 90C0 Levante
38
40
35
Miskolci
villám
210 230 220
153 159 154
Nova
155
- 150
580 585 58U
— — — Államvasút
100 109 104
Tröszt

Vasművek és gépgyárak:
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Oazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Fémkeresk.
Franki

Ganz-Dannb.
Ganz-Vili.
Kistarcaai
Győrffy-WoB
Hoffher
Kaszab
Kissiing
KUhne
Láng
Lipták
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáru
Chaudoif
Vegyipar
Vagongyár
Rez hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schullei
Teudloff
Vulkán gép
Wörner

Malmok i

125 127 127
50 65 62 Back-malom
9
—
8 Borsod-misk.
18 21 20 Concordia
- 168 B.-csabai
7.75 8.5 8 L bpesti gm.
1200 1270 1260 Törökszentm.
27 28 27.5 Gizella
Hungária
110 120 115

59
125
40
75
125
29
56
95

1924 janim 11.

61
135
42
—

130
30
—

107

60
128
41
75
128
29
56
98

Királymaloa
Pesti Viki
Transdannbia
Bauxit
Beocsini
Borsódi szén
Szentlórinci
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
Köb. göztégla
Drasche
Magnezit
Magyar Aszfalt
Által. Kőszén
Kerámia
Móri szén
Nagybátonyi
Salgó
Sajókondói
Újlaki
Unió
Urikányi

HL
L
n.
32.5 33 32.5
220 230 222
60
80
61
!agyárak 1
325 335
970 980
125 130
66
70
BS —
375 385
470 490

330
970
125
70
90
375
470

OyapJuisOTet-OMlAly i

Tiszta gyapjú öltönykelmék . . . 98.000
Nyári kamgarn öltönykelmék . . 289.800
177.100
Tavaszi raglánkelmék
Női kosztümkelmék - K j . S 5 . S S 92.000
149.500
Koverkot
Gabardin ruhakelme
tifttSSS. 69.000
Gyapjugrenadin S S í í " . ^ . ^ . ? : 138.000
Kombinált öltönykellék-csomag. 225.000
(tMtalam 1 BltónyhOi szükséges Gtvei bélésanyagokat)

Sslyem-oiBtály t

Nyersselyem minden színárnyalatban . . . .
Divat liberty
Fulárdselyem S K t & u w , « . . „éie.
Crepe de Chine minden .zinben
Georgette ű i T l t l I i n e k t > e n , n e h é z n , ^ . . .

92.000
112.700
151.800
207.000
175.000

vassoiMMstaiy t

Fenyves mosottvászon
!• kelengyesifon
Bőrerős angin
I* batisztsifon
Vászon törülköző

23.000
27.600
27.600
35.650
26.450

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK jOZMT
Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- é s Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában. Szeged.

N e v e l ő n ő t vagy német
kisasszonyt keresek °
3 és fél éves kisfiam mellé. Cim a kiadóhivatalban.

Malomsoky
Nemzeti la

SS*
Rézbányai
Szlavónia
Nasict
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hite) fa

L
10
580
5.8
520
180
ÍÜJ
2200
6
110

6.5
535
190
104
2250
6.25
12t

IS.
9.5
580
6.25
525
190
1U7
2200
6.1
118

26

29

26

a

—
—

Külöuféli vállt 1 latoki
Alt gázizzó
12
14 13
Alt. Osztr.Légsz. 670 730 660
Bárdi,
11.5 12.5 11.5
Baróti
4
3.8 4.4
Béni
75
72 78
Brassói
_
315 330 330
Chinoin
14
1414.75
150
Corvin-film
605
Danica
120 127 122
13
Diana
•
180
30
30 34.5
Dorogi gummi
28
530 550 530
Déli cukor
1010
49
49
45
Dunánt. sertés
Nyomdák i
15
16 15.5
Cinner Szalámi
Athenaeum
37
36
35
150 154 152 Égisz
Fővárosi
—
655 680 655
9.25
9.25 Izzó
Franklin
7.5 8.5 8.5
95 —
95 Unió textil
Glóbus
41
1125 1150 1175
37
39 Horv. cukor
Kunossy
5.75 6.3
6
8 8.75 8-5 Just izzó
54
53
53
Pallas
110 120 122 Uyapjumosé
47
46
45
—
56 Papir-ipar
58
Révay
260 250 245
70
73 Részvénysör
75
Rigler
29
30
8.75 9.25 9.25 Szövö é s kötft 27
Stephaneum
175 190 178
Spódium
1Ö0 200 195
Faipari vállalatok i
Tamesi szesz
925 875
875
4J25
5
4.8
Merkurfa
Felten
8
8 8.25
31
32 Wernstadti textil
Cserző
95
05 100
3.8 4.1 3.9Flóra
Dunaharaszti
40
38
39
27
— 27 Fővárosi sör
Egyesült fa
160 170 162
13.75
14 13.5 Goldberger
Fornir
158 167 162
420 430 420Qschwindt
Guttmana
a
23
22.5
142 145 142 Halkeresk.
Hazai fa
9 9.5 9 Hungária Mütr. 142 146 145
Honi fa
Körösbányai
32
40 33 juta
Kronbergor
16.516.75 16.5 Jacquard
98 120 112
Lignum
81
87 81 Karton
30
28
m
Amerikai
13 Gróf Kaglevics
_
—
—
Erdő
4
5 4.6 Keleti
4-5
4
4.75
Királyautó
35
50 45
Magyar Lloyd
90
210
18G0
68
3205
85

100
96
220 210
1875 18JG
* 70 68
3325 3215
85
90
—
32
160 156
640 605
13
13.5
190 180
—
28
1030 1020

F E N Y V E S D E Z S Ő RT.
Budapest

főleg az flzlettelenségnek volt az eredménye és egész
zárlatig eltartott, de csak itt-ott térült meg az árveszteségek egyrésze és javult kissé a hangulat annak következtében, hogy a kosztpénzben igen nagy kínálat
volt és a kamatláb egynegyed százalékra esett vissza.
Zárlatkor a hangulat kissé barátságosabb, az irányzat
tartott a nyitáshoz képest, a forgalom csekély. Kosztpénz hivatalosan '/«—'/« százalék.

i.
i. m
KirályaQr
~7 7^5
Kleia
72
75 72
Klotild
Fructua
Győri textil
36
— 36
600
— 575
Polg. sör
5 0 - 5 0
Kraasz szaaa
34
36 36
Ligetszar at,
2775 2000 2775
Cukoripar
166 185 167
Lámpa
- 360
Auer
68
70 68
Kender
250 260 255
Ostermel*
260 284 272
Pamut
175 385 380
Gumi
100 106 103
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi 200
- 235
105
- 115
Marosv. Petr.
466 476 468
Georgia
235 240 237
Mezöh. cuk.
22
24 21
Interrexim
31 33.5 31
Óceán
77 81
Olajipar
15.25 16.5
1
Pannónia sör
3Ö.5 41 38.5
Phöbus
Püspöki
28
30 29
210
- 205
Royal-szálló
Schwartzer
Star film
9 9.75
J
Lukácsftlrdé
Szikra
51
54 J ,
Ktummer
Szegedi Kender 2750 28Ü0 27£ü
Teleion
Temesi sör
152 155
Tokaji bor
155 —
Török
46
50 &
Turul Budapest
2 8 - 2 9
Unió szinház
91
93 93
Szolnoki
7.5 8.25 7.75
Vasm. VilL
6 0 - 6 0
Vili. Pezsgő
50
60 53
Wander
30.5
32 30.5
Zagyvapállai
24
25 2i
Hangya
25
26 2í

Előtéteti fogok i
Közp. Jelzálog

IX., Calvin-tér 7., IV.,

Kasszanap Julius 3.
Koronaherceg-utca 8

VII., Károly-körut 9., IV., Károly-körut 10. %t

l á t v á n y o § s á g a!

Vászon konyhatörlő
Ágynemű-damaszt
Frottir-törülközö
Flanel portörlők
Szines kerti abrosz

18.400
38.400
41.400
19.950
165.600

Kunburgi lenvásznsk, batiiztsifónok, lenbatisztok,
frottirkelmék és ssztalueniüekben ériási választék.
Mosö-osstály:

Csikós selyembatisztok minden szinben 21.000
Színtartó mosókrepp minden szinben 24.150
29.900
Divatcsikos ingzefirek
46.000
Francia cérnagrenadin Ö k L
Ruhavászon, selyemfényű ralndtn szinben 49.450
Liberty-szatén E&S^dUszéie. 63.250
69.000
Eponskelme divatcsikokkal • • • • • •
KOtOltA r u - o s s t A l y :
(Csak a Calvin-téri áruházunkban)

Női harisnyák mlnden .zmben
Férfizoknik fartöi
Női szines cérnakesztyűk
Gyermek nyári trikó
Férfi fürdő trikó
Trikó reform női nadrág
Selyem zsemper ^ e n .zinben

11.500

8.800

33.350
24.150
43.700
37.950
221.000

1 1 .05

MSI ( c h é m e m O H > s s l á l r (
(Csak a Calvin-téri áruházunkban)

t0

Himzett nappali ing
64.400
Himzett nadrág
55.200
Himzett hálóingek
115.000
Himzett nadrág-kombiné
89.700
Szoknya-kombiné azsúrral
144.900
Himzett füzővédő
32200
Vászon párnahuzat
65.55U
25:
Vászon paplanlepedő
M*X
Fürdőruha legújabb fazon
131.000
Fürdőcipő
33.350
Női frottír köpeny
588.8*$
Pizsama öltönyök BWVáta<rt4tt „...418.60i'
Férflfehémemn-osalAly :
(Csak a Calvin-téri áruházunkban)

«

Férfiing pikké mellel
Szines zefiring ktt kfll0n gtUémil
105.0^
Hosszú hálóing izinei 8zegtUyel
Hosszú köpper gombosnadrág.. 10j*
5
Rövid alsónadrág
n 200
Vászon férfizsebkendő
.X'
13*800
Selyem nyakkendő
Fürdőruhák, frotttr-kOpenvek és fflrdí ruházati
cikkekben óriási választék.

