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Hirdetési áiaki Pélbasábon 1
mm. 400, egy hasábon 108,
má» tél hasibon 1100. SzOveg.
közt 25 százalékkal drágább.
Apróhirdetés 10 szóig 8000
kor. SzövegkOzö közlemények soronként 0000 kórsa a.
Családi értesítés 45000 kor.
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V. évfolyam.
A Nemzeti Bank megkezdi
működését.
Budapest, junius 23. A Nemzeti Bank bolnsp
kezdi meg működését. Nevezetes dátum, ha
arra gondolunk, hogy milyen hosszú-bosszú
időn keresztül volt hasztalan sóvárgásunk tárgya, eredménytelen küzdelmeink célja, ó n á l l ó
bankot, Ausztriától való gazdasági függetlenséget épp oly hiába követeltek a magyar nemzetnek az uralkodó hatalomtól függetlenebb szószólói, mint önálló hadsereget. Most Ausztria,
de fájdalom, a magyar birodalom romjain is,
teljesült mindakét kívánság. Az önálló Nemzeti
Bank sokkal több, sokkal életbevágóbb áldozatok árán vált valósággá, semhogy születésének épp oly sziv szerint örülhetnénk, mintha
a béke éveiben sikerült volna kivivni az alkotmányos küzdelmek eredményeképen. Most bizakodó reménységet füzünk hozzá, hogy fontos
vára lesz a magyar közgazdaságnak, védelme a
további romlás ellen s hogy működése is
hozzájárul ?nya»i fölépülésünkhöz.
Popovics Sándor, a Nemzeti Bank elnöke a
bank működésének megkezdésével kapcsolatban
a kővetkezőket mondotta:
— A Nemzeti Bank teljesen simán, minden
zavaró körű mény nélkül kezdheti meg a holnapi napon működését. A mai napon annak a
hirdetménynek egyes függőben levő pontjait
vitatjuk meg, amelyben a devizaforgalom
lebo-

nyolításának technikai módozatait fogja a Nem-

zeti Bank publikálni. A hirdetmény holnap jelenik meg és a nyilvánossággal ismertetni fogja
a devizaforgalom lebonyolítását. A holnap megjelenő hirdetmény ismertetni fogja az importőrük
devizaigénylésének, valamint az egyéb legitim
igénylés Kellékeit és feltételeit. Célunk az, hogy
minden jelentkező legitim igény kielégítésre
találjon.
A Nemzeti Bank egyik igazgatója a következőket mondotta:
— A takarékkorona árfolyamát ma délután
125 ben állapították meg és ez az érték lesz
érvényes a később lebonyolítandó üzleteknél. A
devizahirdetmény holnap jelenik meg és ebben
a hirdetményben lényegesen csökkenteni
fogják

azoknak az intézeteknek a számát, amelyek a
Devizaközpont hivatalos megbízottai voltak. A
decentralizációra is sor kerül a rendeletben.

T e l i a z k y hazatért.
Teleszky János ma este, legkésőbb pedig holnap reggel visszaérkezik budspestre. A külföldi
kölcsön elhelyezésével kapcsolatos tárgyalásokról jelentést feg tenni a kormánynak. Működése
visszatérésével még nem tekinthető befejezettnek,
mert tövid budapesti tartózkodása után újból
Londonba megy, hol bevárja a kölcsön kibocsátásának befejezését. A kölcsön elhelyezésének kilátásai általában kedvezők, mert a magyar
kölcsön kibocsátása nemcsak biztosra vehető,
hanem kilátás van arra is, hogy az osztrák kölcsönnél sikerülni fog kedvezőbb kurzust elérni.
A tisztviselői fizetések terve
a 33-as bizottság előtt.
A minisztertanács pénteken éjszaka döntött a
köztisztviselők fizetéséről, de elhatározta, hogy
mielőtt nyilvánosságra hozza döntését, először
összehívják ebben az ügyben a szanálási program ellenőrzésére alakitotí 33-as bizottságot.
Ennek tagjai hétfőn délután kapták meg az
ülésre
szóló
meghívókat,
amelyeken
a
tanácskozás
egyetlen
pontjaként a tisztviselői
illetmények
és
nyugdijak
kérdése
szerepel. Holnap délután 5 órakor ül össze
a
33 as
ellenőrző bizottság, amely előtt
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter teljes
részletességgel ismerteti a kormány fizetésrendezési tervezetét. Beavatott helyről származó
értesülésünk szerint a 33-as bizottság előrelát-

hatóan több módosiiást tog ajánlani a kormány
fizetési skálatervezetén, de lényegbevágó változtatásra nem kerül sor.

142-ik szám.
resztényszocialista, Halupka
Károlv iparospárti
és Malaslts Qéza szociáldemokrata programmal.
A választás kedden is folyik, a Tárórát kedd
este 8-ra tűzték ki, amikor i* megkezdik a szavazatok összeszámlálását. Az eredmény holnap
eltére várhaló.

A tisztviselőfizetésről szóló kormányrendeletet
a 33-as bizottság tárgyalása után nyomban
minden bizonnyal még a hét folyamán megjelenik. A tiszviselőkérdésben egyébként
Homonnay Tivadar holnap felszólal a Házban az
indemnifási vita során. Felszólalásábsn részletesen foglalkozik a tisztviselőkérdéssel és a
Máv. reorganizálásával.

Fajvédők S z e n t e s e n .
A fajvédők táborkara országos propaganda
körútján eljutott vasárnap Szentesre is és a
sxentesi színház színpadáról szórta a gyér
nézőtérre a fajvédelmi eszmék frázis-záporát.
Beszélt Eckhardt Tibor, Gömbös Gyulí,
Ulain
Ferenc és Zsirkay
János. A hosszú beszédek
magva természetesen a zsidó-kérdés volt. A
néptelen szinházi népgyűlés után bankett volt,
amelyen megjelentek a Piroska-testvérek is,
kiknek .áldásos munkálkodására* Ulain Ferenc
üritette poharát.

A z jg'aiságügyminiszter b e s z é d e
e g y képviselői beszámolón.
Dr. Rácz János kormánypárti képviselő Mezőtúron tartotta vasárnap beszámolóját. A kerületbe utazott Pesthy Pál igazságügyminiszter is.
A miniszter nagyobb beszédet mondott, amelyben azt feltegette, hogy beteg az ország fizikailag az anyagi romlás miatt, de felgyógyítja a
külföldi kölcsön, beteg az ország szellemileg is,
mert osztályok, felekezetek közt nincs egyetértés, de az anyagi javulás a lelki talpraállást
is maga után vonja majd.

Lendvai m a n d á t u m a .
A hármas számú bírálóbizottság kedden tárgyalja Lendvai Istvánnak az állandó igazolóbizottság által kifogásolt ceglédi megbízólevelét.
Lendvainak tudvalevő'eg Lehner a valódi neve,
a nemzetgyűlésbe pedig Lendvai néven került
be és ezért emelt a bizottság a mandátum ellen
kifogást. A holnapi ülés érdekessége az, hogy
az ügy előadója a szociáldemokrata Hébelt Ede
lesz.

A győri választás.
A gyfri II. kerületben hétfőn reggel nyolc
órakor kezdődött meg a nemzetgyűlési képviselőválasztás. A mandátumért hárman küzdenek,
Bernolák Nándor volt népjóléti miniszter, ke-

K e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s Jugoszláviával
a l e g n a g y o b b k e d v e z m é n y alapján.
Budapest, junius 23. Dr. Daruváry Oéia
külügyminiszter és Popovics Tihamér jugoszláv
követ a mai napig történt jegyzékvállásuk utján
megállapítást nyert, hogy Magyarország és
MMMMMMMMMW^^
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Jugoszlávia a kereskedelmi forgalomban julius
1-től kezdCdöleg vámtételek szempontjából a
legnagyobb kedvezményt biztosítják egymás
gyártmányainak.

Macdonald é s Herriot t á r g y a l á s a i .
„A rokonszenv

és bizalom

atmoszféráját akarják

megteremteni."

Páris, junius 23. A reggeli lapok feltűnő
szedéssel kőzik az argcl és a francia miniszterelnök találkozásáról kiadott hivatalos jelen-

mentére, ha Németország akadékoskodnék* vagy
ha katonai alapon fenyegetődznék.

általános jellegű volt. Az eszmecsere elsősorban a szakértői jelentés körül forgott, amely-

Páris, junius 23. A lapok jelentése szerint
Herriot és Macdonald kifejezik majd azt a kívánságukat, hogy az Egyesült Államok magát
Dawes
tábornokot küldje el képviselőjéül a
julius 13-ára tervezeit szövetségközi konferenciára. Németország
képviselőjét
Is
meghívják
erre a konferenciára,
legalább is azért, hogy a
zárójegyzőkönyvet tudomásul vegye és aláírja
A Ruhr-vidék katonai kiürítésének kérdésévei
és a biztonság ügyével ez a konferencia nem
fog foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, valamint
a jóvátételi fizetéseknek a szövetségesek kőit
való felosztásának arányával
későbbi konferencia foglalkozik, amelyet Macdonald kezdeményezésére Párisban fognak megtartani
Macdonald kifejezte Herriotnak azt a kívánságát, hogy látogatását viszonozhassa.
Páris, junius 23. Macdonald és Herriot
tárgyalásai főként arra irányultak, hogy a
^ .

E lehetőség feltétele az, hogy Franciaország

tést. Herriot és Macdonald között a tanácsko- a Rajna vidékén abszolút ellenőrzést gyakorolzás, mint ezekből a lop jelentésekből látható, jon bizonyos stratégiai vasutvonalakon.
nek megvalósítását a két miniszterelnök a legközvetlenebb feladatnak tartja.

Mind a ketten megegyeztek abban, bogy
mindenekelfitt a jelentésben leszögezett gazdasági kérdéseket ke l megoldani. A végrehajtás
módozatainak megvitatására julius
közepére

szövetségközi

konferenciát

terveznek,

amely

julius 16-án kezdődik és kizáróan ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ezt a konferenciát a szakértők tanácskozásának is lehetne nevezni, mert
semmi más kétdéiröl nem tárgyal, csak a
gazdasági kifliités ügyéről.
Páris, ]unius 23. A mai lapok majdnem
egyetértően azt írják, hogy Herriot és Macdonald a chtquersi találkozóan a következőképen
állapodtak m e g :
Dawes (ervét olyan gyorsan meg kell valósítani, amint csak lehetséges. Figyelembe kell
venni a jóvátételi bizottság jelentéséi és pótlásait. A németországi
nemzeti
ellenzék nem

tudja a szakértőt jelentés alapján hozandó
törvények megszavazását megakadályozni

y^Wráit

megteremtsék.

Macdonald álláspontja szerint a szövetségesek
egységesen lépnek fel azzal a Németországgal
szemben, amely szándékosan nem teliesiti kötelezettségeit, hajlandók azonban egy pacifista

S í S f K F & I ? e s e m é n y e k e t tenni. A RuhrHerriot kijelentette azt is, hogy lemond a vidék kiürítését a Néf szövetségre akarják ruházni,
Ruhr-vidék
ixunr-viuttt gazdasági
giuuuöugi kiaknázásáról,
Kiuniiucuöuiui, ha
ua Dftwes
wwcs
^ . . . . . .igy
*-giuiuusaoo feladata
leiaaaia lenne
itnus bizút6J
amelynek
'egfontosabb
terve már életbe lépett. Ezzel szemben Nollet ' tonsági zálogokról gondoskodni. Az Egyesült
tábornokkal egyelérlve, bizonyos kezességet kiÁllamokat valószínűleg meghívják a szövetséges— a Ruhr-vidék katonai
—« —
—
ván
megszállásának
meg- közi konferenciára.
szűntetése dolgában. Mindenekelőtt azt kívánja,
Brüssel, junius 23. Herriot
és kísérete ma
hogy gyorsan csapatokot vethessen a Rajna ette 7 órakor ideérkezett.
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A gyógyszerészek szegedi kongresszusa.
Szeged, junius 23. (Saját tudósitónktól.)
Vasárnap delelőtt a városháza közgyűlési termében
kongresszust tartott a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület. A közgyűlése.! dr. Gaál Endre
nyugalmazott államtitkár elnökölt, aki megnyitó
beszédében kifejtette a tömörülés fontosságának
és szükségességének az elvét és kijelentette,
hogy a gyógyszerészsegédeknek az egyesületbe
való felvételét még nem tartja ma sem időszerűnek. Ezt a maga részérői ellenzi. A kongresszus résztvevői is tiltakoztak a segédek
felvétele ellen.
Dr. Kószó
István belügyi államtitkár, dr.
Aigner Károly főispán és dr. Somogyi Szilveszter polgármester üdvözölték ezután a megjelenteket, majd Karlovszky
Qeyza emlékbeszédet
tartott Kazay Endre fölött, aki büszkesége marad mindig a
magyar
gyógyszerészeknek.
Koritsánszky
Oltó azokról beszélt, akik ötven
ive műkődnek a gyógyszerészi pályán. Felol• M M M M M M M M ^ ^

vasta a névsort, amelyben Bokor Adolf szeged 1
gyógyszerész ne ve is szerepelt.
Cziky Tibor egyetemi tanár tartott ezután
nagy érdeklődéssel kisért előadást. A közgyűlés
Franki Antalt beválasztotta az egyesület választmányába. A közgyűlés elhatározta, hogy akciót
indít az egyetemi kiképzés hirom évre való
meghosszabbítása érdekében, kéri a gyógyszerészkamara felállítását és Oyógyszerész Oithon
létesítését határozta el.
A debreceni gyógyszerészek indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy felír a kirmányiioz
és kéri, hogy azok a gyógyszerészhallgatók,
akik

a numerus clausus életbeléptetése előtt léptek a
pályára, akadálytalanul beiratkozhassanak az
egyetemre.

A közgyűlés után díszebéden vettek részt a
gyógyszerészek a Kassban, este pádig társasvacsorát rendeztek Újszegeden.

Szegedi közalkalmazottak sérelmei.
Szeged, junius 23. (Saját tudósitónktól.) A legutolsó időben egyre-másra hangzanak el panaszok
a vidéki közalkalmazottak köreiben, hogy nagyon
sokszor csak hosszabb késedelmek után, jóformán
a hónap közepén kapják meg fizetéseiket, másrészt
pedig hónapok is eltelnek, mig egyéb járandóságaikat az illetékes állampénztártól felvehetik.
Nem egy olyan eset is akadt, amikor egyes közalkalmazottak egyáltalán nem kapták meg járulékaikat bizonyos tévedésekből és csak többszöri
kérelmezés és miniszteri engedélyezések után bírták
felvenni illetményeiket. Ezek a jelenségek, amelyek
feltétlenül a bonyodalmas bürokratizmus következményei, nem egyszer kerültek már szóba
interpellációk formájában a nemzetgyűlés előtt is.
Most azután Szegeden is felmerültek bizonyos
panaszok konkrét formában, annak ellenére, hogy
az interpellációk után orvoslást és vizsgálatot
ígértek az illetékes miniszterek.
A panaszos köztisztviselők
belügyi tárca kötelékébe tartoznal
igazgatási faktorok, nyugdíjasok,
történt meg az, hogy ezek a tisztviselők jogos faés szénjárandóságukat,
amelyet a miniszteri
rendelet értelmében készpénzváltságban
vesznek fel,
sem május, sem junius hónapokra a mai
napig
nem kaphatták meg. Az állampénztár a kiutalásokat, illetőleg kifizetéseket azért nem kezdhette meg,
mert — értesülésünk szerint — a kimutatások még
nem érkeztek le Szegedre. Ezzel szemben a többi
tárcához — közoktatásügyi, pénzügyi stb. — tartozó
köztisztviselők számára készített kimutatások már
a hónap elején leérkeztek a pénzügyigazgatósághoz
és igy a kifizetések 10—20-ika között már meg is
történtek. Az egyes tisztviselők ilyen természetű
járandóságaik 200—300.000 korona között mozognak és érthető a tisztviselők nyugtalansága, amikor
az összegeket még a hónap végén sem kapták
eddig kézhez.

Más jelenségek is mutatkoznak a kifizetésekkel
kapcsolatban. A szegedi közalkalmazottak között
sokan vannak olyanok, akik bizonyos differenciák
miatt különböző járandóságaikat, liszt, cukor, zsir
váltságaikat, hónapokon keresztül nem kapták
meg. Az elmaradt járandóságok miatt az egyes
tisztviselők folyamodványt nyújtottak be hivatali
főnökségük utján a miniszterekhez és amikor hetek után végre kiadták a rendeletet az elmaradt
váltságárak kifizetéséről, a köztisztviselők azt még
sem vehették fel a legutolsó napokban.
Az engedélyezések után ugyanis a minisztériumok elkészítették a szükséges kimutatásokat,
de azok csak 19-én, vagy 20-án érkeztek le a
szegedi állampénztárhoz. Amikor pedig jelentkeztek a nyugtákkal az igényjogosult tisztviselők az
állampénztárnál, az állampénztár
megtagadta a
kifizetéseket azzal az indokolással, hogy a pénzügyminiszter 5200—924. számú rendelete értelmében minden hónap húszadikája
után az állampénztár csak a pénzügyi tárcát terhelő kifizetéseket teljesítheti és az idegen tárcához
tartozók
nyugtáit nem válthatja be.
Egyáltalán nem indokolt ez a rendelet, mert
hónapok telnek el, mig a tisztviselőnek végre engedélyezik elmaradt járandóságait és végre nem
fizetik ki egyetlen nap miatt, mert a kimutatás
19-én, vagy 20-án ért le az állampénztárhoz. Mire
azután a tisztviselő a következő hónapban fölveheti járandóságát, a ma még jelentős néhány
százezer korona könnyen elvesztheti értékének felét Idetartozik az is, hogy olyan tisztviselők is
vannak Szegeden, akik elmaradt járandóságaik
kiutalását március, április óta várják.
Helyes volna, ha a szegedi pénzügyigazgató
felhívná az illetékes minisztériumok figyelmét ezekre
a visszásságokra, mert tisztán,
bonyodalmas bürokrácia miatt nem lehet megnehezíteni
megélhetését az amúgy is küzködő
tisztviselőnek.

Rendelet az aranyfilléres kereseti adóról.
beálló gyakori változásokra, szükségesnek tarSzeged, junius 23. (Saját tudósítónktól.)
A
Budapesti Közlöny szombati számában érdekes ' tom, hogy a szolgálati illetmények ( n u n k * bérek) után fizetendő általános kereseti adó
pénzügyminiszteri körrendelet jelent meg, amelynek fontosságát mi sem bizonyitja jobban, téteiei az áilandó jellegű aranykoronaértékben
mint az, hogy a rendeletnek könnyen megállapíttassanak meg."
jegyezhető kerekszáma v a n : 9 5 000, Aki figyeA körrendelet szerint az uj kereseti adó, ha
lemmel kiséri a kormányrendeletek özönét, az a jövedelem a heti 10 aranykoronaértéket megtudhatja, hogy minden fontosabb rendelet szép haladja, a következő:
számot kap. A lakásrendeletnek például csupa to aranykoronán felül 12 aranykoronáig 5 aranyfillér
hármas számjegyből áll a száma.
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szolgáltatásoknak az aranykorona alapul vétele 46
50
0
0
W
1-12
55
5'J
0
#
9
mellett való adómegátiapítását elrendelhesse.
124
69
55
0
9
„Tekintettel arra — mondja a körrendelet —,
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Száz aranykoronán felül százhatvan koronáig
öt koronántint 25 aranyfillérrel; százhatvan
koronától 250 koronáig öt koronánkint 5 0
pranyfiliérrel; 250-től 325-ig 25 feoronánkint
1'50 aranykoronával; 325-től 375-ig két aranykoronával; négyszázötvenig 2 50 e l ; ötszázig
három koronával; 5 0 0 aranykoronán ffliűl minden 5 0 aranykorona után az adó 3 75 aranykoronával emelkedik. Minden megkezdett 50
aranykorona teljes 5 0 aranykoronának veendő.
Ha a jövedelem havonkint
40
aranykoronaértéket meghalad, az általános kereseti adó
40 aranykoronán félti 5o aranykoronáig 2o aranyfillér
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Hasonló kulcs szerint emelkedik az adó a
jövedelem emelkedésével arányosan. A 3 0 0
aranykoionás havi jövedelem adója hét aranykorona, a négyzázé 12, az ötszázé 17, a hatszázé 22, 1 hétszázé 30, a nyolcszázé 40, a
kilencszázé 50, az ezer koronáié 60, a kétezerszeresé 150 aranykorona.
A tiz aranykoronánál kisebb heti és a 4 0
koronánál kisebb havi jövedelem adómentes.
Az a munkaadó, aki pipirkoronában állapítja
meg alkalmazottainak fizetését, köteles azt a
havonta megállapítandó kulcs szerint átszámítani.
INMMMKMMWMMMMMMAMMMMMI

Sándor Pál a kereskedők
és fogyasztók azonos érdekérői.
Az OMKE h ú s z é v e s
fennállása.
Budapest, junius 23. Az OMKE vasárnap évi
rendes közgyűlést tartott Budapesten
Sándor
Pál elnökletével. A közgyűlés keretében ünnepelte meg az egyesület megalakulásának huszadik
évfordulóját.
Sándor
Pál
megnyitó
beszédében foglalkozott az ország gazdasági
helyzetével. Kifejtette, hogy az emelkedő korona
milyen veszedelmes helyzetbe sodorhatja azokat
a kereskedőket, akik nem tanúsítanak kellő
óvatosságot.
— A kereskedőknek és a fógyaszlóknak teljesen azonos az érdeke.
A kereskedő olcsó
árut akar szerezni, hogy olcsón adhassa tovább
a fogyasztóknak. Az uj vámtarifa azonban ebben
a törekvésben legyőzhetetlen
akadályokat
állított eléje. A mai helyzeten csak ugy lehet s e gíteni, ba a kormány a legsürgősebben nekilát

a kereskedelmi szerződések

kötésének.

— A tranzitókereskedeiem fejlesztése elképzelhetetlen a mai vámrendszer
és a vasúti
torijának megdrágítása
miatt.
De a legsúlyosabban bénítja a magyar kereskedelmet a protekció
és a panama rendszere. E rendszer elleni küzdelmet ma már erőskezű ember hirdeti: Bud
János miniszter s meggyőződésem, hogy ennek
az embernek sikerülni fog a küzdelem.
Szentpity
István üdvözölle ezután a húszesztendős OMKE-t, majd Bodroghy József, az
OMKE titkára tett elöterjeiztést a forgalmi adórendszer megváltoztatásáról. Az adórendszert
ugy kell megváltoztatni, hogy a forgalmi adót
egy összegben a vámnál és a termelés helyén
kell behajtani. Szász Pál tükár határozati javaslatot nyújtott be a behozatali korlátozások haladéktalan m e g s z ü n t e s s e és a kereskedelmi
szerződések tárgyalásának megindítása érdekében. Vértes Emil beszédében azt mondotta,
hogy a behozatali tilalmak melegágyai lettek a
panamáknak s a korrupcióknak.
Több felszólalás után a közgyűlés
Sándor
Pál zárószavaival ért véget.

Katonai uralom Albániában.
Berlin, junius 23. Belgrádi jelentések szerint
az albán kormány nagy nehézségekkel küzd.
Számítanak azzal, hogy a Fan Noli kormány
visszalép és katonai uralom lép a helyébe.

SZBQBD

1924 junius 14.

Még nem szűnt meg az olasz belpolitikai válság.
Bologna, junius 23. A Pó-sikság fascistái
tegnap nagygyűlést tartottak, amelyen elhatározták, hogy Mussolini
miniszterelnökhöz üzenetet intéznek, amelyben a fascizmus vezeíőjéhez, Mussolinihez való megingathatatlan hűségüket fejezik ki. A jövő vasárnap Milanóban
tartandó nagygyűlésen mintegy 1 0 0 0 0 0 fascista
vesz részt. Turinból, Palermoból és Triesztből
is érkeznek jelentések a Mussolini mellett megtartandó nagy demonstrációról.
Róma,
junius 23. Commandatore Cesure
Rossl volt sajtófőnök, akit a rendőrség körözött, vasárnap délután 2 óra 15 perckor a
Regina Coeli-fogházban önként
jelentkezett.
Róma, junus 23. De Bono rendőrfőnök a
leghatározottabban állitjí, hogy Fllipellivel semmiféle összejövetelen részt nem vett és neki ut*
levelet nem adott. Megcáfolják továbbá azt a
jelentést, hogy Dumlnt
vallomást fett. Épp az
ellenkezője igaz, a vizsgálóbíró el5ti megtagad
minden felelelet. Ftlipelll éhségsztrájkot
kezdett.
A Rónába
Összehívott
éizakolaszországi
fascista milícia egy része megint elutazott.
Mussolini reméli, bogy a válságot erőszakos
eszközök igénybevétele nélkül is megoldj;. A
helyzetet azonban megnehezíti, hogy mindiél
tábor sajtója egyre élesebben ir.
Tegnap Mussolini tanácskozott De Bono

rendőrfőnökkel és Quiardino tábornokkai. Ezt
a tábornokot emlegetik a nemzeti milícia főparancsnokául. A Corriere
della Sera azt irta,
hogy a tábornok kinevezése lesz az első lépés
a fascista pártmiliciánnk állami szervezetté való
á'alakitásához.
Páris, lunius 23. Pré St. Oervsnisban (Páris
mellet) fascistaellenes
kommunista
tüntetés folyamán többrendbeli összeütközésre került a
sor. Több tüntető és több rendőr megsebesült.
A rendet végre helyreállították.
Róma, juniu3 23. A lapok azokat a különböző híreket, amelyek szerint Mussoini a kormányt újjászervezni szándékozik, kora nak jelentik ki. Mussolini semmiesetre sem fog a elhagyni
a többségi pártok kereteit. A min szterelnök
különös figyelmet fordít a nemzeti m licia újjászervezésére.
Róma, junius 23. A lapok jelentése szerint
Macdonald a londoni olasz nagykövettel beszélgetést folytalott é s a nagykövei által az Olaszország ellen intézett támadás miatti tiltakozásra
kijelentette, hogy mikor ö a munkáspárt ülésén
megjelent, egyáltalán nem volt szándékában,
hogy csatlakozzék az Olaszországban uralmon
levő nacionalista kormány elleni) tiltakozáshoz.
0 csupán azt akarta, hogy tiltakozzanak azok
ellen a siélsőséges erők ellen, akiket az olasz
kormány is elitéi.

A Városok Gazdasági Központja.

ezidőszerint nincs abban a helyzetben, hogy hitelt
Budapest, junius 23. A szanálással kapcsolatos folyósítson a városok szükségleteinek fedezésére.
takarékossági intézkedések súlyosan érintik a Kölcsönre pedig halaszthatatlan szükség van az
városok háztartását. Az állam ugyanis igen sok építkezésekre és egyéb elkerülhetetlen befektetéolyan támogatást von meg a városoktól, amelyek
sekre. Azért jönnek össze ma a városok polgármesteeddig lehetővé tették a magas kiadási tételek rei,hogy ezzel a helyzettel szemben állást foglaljanak.
részben való ellensúlyozását. A városoknak tehát
— Az értekezleten szóba kerül a „Városok
módot keli találniok arra, hogy az állami segítség
Gazdasági Központjának* megalakítása is. Ez a
csökkentése után is fenntarthassák háztartásuk
gazdasági szervezet az összes városok bevonásáegyensúlyát. Ennek a kérdésnek megtartására
val részvénylársasági
alapon jönne tétre s meg;yül egybe ma délután a magyar városok országos
alakulása esetén magára vállalná a városok gazongresszusának
állandó
bizottsága.
Fo
dasági ügyeinek lebonyolítását. A Gazdasági KözAz
t \ L értekezleten
Cl ICI\1~£.1\.IX-II szóbakerülő
.Várhidv
. . - r __,
MSI B^Hkérdésekről
"—-—
_ _ t Ipont tárgyalna az érdekelt városok hitelellátása
Lajos, a magyar városok országos kongresszusának érdekében, ez keresné meg azokat a forrásokat,
igazgatója a következőket mondotta:
J melyek a legjobban elégítenék ki a városok hitel
— A városok azelőtt a Pénzintézeti Központtól
ieénvét. Igy legközelebb a városoknak megszerkaptak olcsó kamatú kölcsönt. Most azonban a
__
Vkölcsön
" ~ *ügyében inditaná meg a
Pénzintézeti Központ nem ad hitelt, mert ezt a ' zendöi külföldi
kiií
tevékenységet a Nemzeti Bank vette át, amely tárgyalásokat
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A
mozi
elvétele
után a Ztótér-ház tulaj ionoSzeged, Junius 23. (Saját tudósítónktól.) Mint
sai,
hogy
tehermenteiitaék
a házat, pört indía Szeged már többizben bfeszámolt róla, hoszszas tárgyalások után a város tanácsa elhatá- tottak Ben Blumenthalék ellen, nzzal az indorozta, hogy a Zsótér-házat .650 ezer aranykoro- kolással, hogy a „Siinháíüzjin R i " nyolc hónáért, ami msi értékben 13 milliárd koronát nap alatt nem te'jesitetie a kikötött tavitáti
fesz ki, megvásárolja, illetőleg ilyen értelmű munkálatokat a moziban s étért a 25 érre
javaslatot terjeszt a legközelebbi közgyűlés elé. szóíó szerződés semmisnek tekintendő. A járásE pillanatban még bizonytalan, hogy a vásár- bíróság, dr. Deutsch I nre ügyvéd f jjiegetései
lás tényleg megtörténik-e. A vásáriáj mellett után, elutasította kérelmével Bach Jenőt azzal
pro és contra érvek hingzának el a társadalom az indokolással, hogy Ben Blumenthalék rajluk
különböző rétegeiben. Mi most érdekes adatok- kivül álló okokból nem tudták teljesíteni a javíkal bővíthetjük ki ezt a tervezett vásárlást, olyan tásokat, tudniillik még mielőtt azt megtehették
volna, ki kellett menniIk a Victiin-féle rendetényekkel, amelyek eddig s e u a tanács tárgyalet
érteimébea a mozib5l. Az e'utwiíó Ítéletet
l á s i alkalmával, sem máskor nem kerültek a
nyilvánosság elé. A Zíótér-házhoz ugyanis a ezután ugy a törvényszék, mint a tábla helymai napig ts köze van Ben
Blumenthalnak. benhagyta és igy az jogerős lett. I*y a Korzó
Mozi tulsjdonképen még ma is a „Szinházüzem
Erről az ügyről a Szeged munkatársa a követRt." tulajdona 1946 ig.
kező részleteket jelentheti.
Ide tartozik még az is, hogv a Viczián-féle
1921 január elsején a budapesti „Szinházütem Rt." — amelynek érdekkörébe tartozik a rendelet után pótszeriődés jött létre Bach Jenő
Vígszínház, valamint a Fővárosi Operettszínház és Ben Blumenthalék közölt, amely szerint ha
s amelynek elnöke Ben Blumenthal, a kül- a bérleti 25 év alatt visszatérne a szabad renföldön jól ismeri szinháztulajdonos — 2 5 évre delkezési jog a mozikra, ugy a mozi ismét a
szerződési kötött a szagedi Korzó Mozi tulaj- részvénytársaság tulajdonába kerül.
A bérleti jog tehát még ma is érvényben van,
donosával, Bach Jenövei a Korzó Mozi megvéa
betáblázás
még ma is benne van a telektelére vonatkozólag. A régi Korzó Mozi részkönyvben.
Meg
kell itt jegyeznünk azt, hogy
vényei igy teljesen átmentek s részvénytársaság
gondolt-e a tanács arra, tekintetbe vette-e, hogy
tulajdonába s igy a Korzó Moii Ben Blumenthilék tulajdona volt a szerződés szerint 1946 a házvétellel kapcsolatban a város milyen terdecember 31-éig. A szerződés megkötése mán heket venne magára. A 25 éves bérleti szerzőa 25 évi bérlet jogot be is kebelezték a telek- dési jog ma papirkoronában szinte ki sem
fejezhető. Egyébként értesülésünk szerint a
könyvi hivatalban.
.Színházi Üzem R.-t." ragaszkodik bérleti joIsmeretes, hogy 1921 elején megjeleat az
gához
s azt megfelelő nagy ellenszolgáltatás
azó'a már hirheddté vált Viczián-féle mozirevidacára
sem adná át. Mi fog történni a b b a i
ZÍÓB rendelet, amelynek értelmében a régi tulajdonosoktól majdnem kivétel nélkül elvetlék a az esetben, ha a város megveszi a házit, közmozikat. Igy a szegedi Korzó Mozit is elvették ben a szabad rendelkezési jog visszaáll és
a „Síinházüzem R ' . M ő l s annak uj tulajdonosa Ben Blumenthalék újra a birtokukba kívánják
a Magyar Nemzeti Apollo Mozgófénykép Rt. venni a még ma is érvényben lévő szerződés
lett, amelynek elnöke, mint ismeretes
Tasnddy értelmében a mozit?
Szűcs András, a Máv, helyettes elnöke.

„K vadházasság nem erkölcstelenség."
Szeged, junius 23. (Saját tudósítónktól.)
Ezt a
merész tételt a napokban mondta ki egy polgári
pörben az újvidéki szerb Ítélőtábla Egy asszony
ugyanis pört indított az édesanyja ellen, kérve,
hogy fossza meg a biróság az anyját atyai örökségének haszonélvezetétől, mert vadházasságban él
egy emberrel, sőt a viszonyból két gyermek is
származott.
A törvényszék helyt adott a keresetnek, a tábla
azonban az ellenkező álláspontra helyezkedett.
Indokolásának ime néhány „gyöngye":
— „A magánjog szerint a férj köteles feleségét
eltartani s ez a kötelesség a féri halálával sem
szűnik meg. Az asszonyt a férjéről rámaradt vagyon,
illetve annak haszonélvezete megilleti, tekintet
nélkül arra, hogy erkölcsösen, vagy erkölcstelenül
él-e. A lopás és csalás nemcsak erkölcstelen, hanem büntetendő cselekmény, az özvegy még sem
veszti el özvegyi jogát, ha lopást, vagy csalást
követett el."
— „Kérdés azonban, hogy a konkubinátus egyáltalában erkölcstelen-e? Ennek mérlegelésénél a
biróság (persze az újvidéki szerb) figyelembe veszi
azt, hogy sok katolikus pap él konkubinátusban
és még sem mozdítják el Őket állásukból. Az is
tény — mondja továbbá az indokolás —, hogy a

legtöbb özvegy pravoszláv lelkész vadházasságban

él és még sem fosztják meg egyiket sem lelkészi
hivatalától. Eszerint tehát a vadházasságot a társadalom és az egyház is türi. Sok egyházi tisztviselő is él szintén konkubinátusban, akik nem
mondtak le állásukról."
Most jön aztán a nagy sláger:
— „Erkölcsi szempontból a birák állása a legkényesebb, mégis vannak birák, akik vadházasságban élnek és állásukban tovább is megmaradhatnak. Ha a vadházasság erkölcstelen volna,
akkor a papoknak és a bíráknak is le kellene
mondani állásukról. Ebből világosan következik,
hogy a vadházasság nem erkölcstelen (!). Az egészen természetes jelenség, hogy egy férfi egy
nővel együtt él. Az ágyasság. természetes viszony,
ami pedig természetes, az nem lehet erkölcstelen.
A vadházasság is egyik formája a házasságnak, a
férfi és a nő rendes háztartási életet élnek, gyermekeket hoznak »a világra, közös háztartást vezetnek és együtt nevelik fel a gyermekeket. A konkubinátus is házasság, csak nincs törvényesen megerősítve."
Az ítélőtábla ítélete annál feltűnőbb, mert a
szerb belügyminiszter épp a napokban bocsátott ki
a vadházasság ellen szigorú rendeletet s a rendőrhatóságok kiutasítják
a vadházasságba
élőket
azon az alapon, hogy erkölcstelen életet élnek.
A pör még folyamatban van, ilyenkor nem illik
hozza — ekkora távolságból sem — megjegyzést
fűzni, mindössze azt teszi meg e sorok irója, hogy
ezennel apróhirdetést küld a belgrádi lapokba:
— Intelligens, általában szegénynek mondott, —
de még csale kevéssé vedlett legényember, ezen
az uton kiván tisztességtelen szándékból megismerkedni csinos, vegytisztitó uton is tisztának jelentett
hajadonnal. Házasság kizárva, a fő a dinár. Ajánlatok a hozomány megjelölésével, sőt előlegezésével „Vadházasság a legszebb a világon" jeligére
küldendő.
IMMMMMMMMMMMMWMIMIMIMM
A nemzetkőzi
iparművészeti
kiállítás.
Budapestről jelentik: Fontos tanácskozás volt
ma a kultuszminisztériumban az 1925 ben
Párisban tartandó nemzetközi iparművészeti
kiállítás tárgyában. Az érdekelt szakkörökön
kívül jelenvolt a TÉBE i s a QyOSz képviselője is. Kiebelsberg
K u i ó gróf közoktatásügyi
miniszter azon a véleményen van, hogy a mult
évi monsai sikeres szereplés után okvetlenül
részt kell venni a kiállításon, ha nem akarjuk,
hogy a külföld azt irja rólunk, hogy a gazdasági élet válsága iparművészeinket is megbénította. Reméli, hogy azok a gyárak, amelyek
ott sikert arattak, itt sem fognak elmaradni a
TÉBE különben támogatását elvileg már kilátásba helyezte és ugyanazt várja a Q y O S i tól is.
Az Akadémia ülése. Budapestől jelentik •
A Magyar Tudmányos Akadémia hétfőn tartotta a
nyári szünet előkészületi ülését, melyen az ehöklő
Berzeviczy Albert megemlékezett Naev Ivánról a
kiváló genealogusról és Podmaniczky Frigyes báróról kiknek e Hónapban volt 100 éves jubileumuk.
Utóna Balog Jenő főtitkár emlékezett meg Lehr
A b er

l , ií ö 1 , , A r a , n y J á 1 o s m ü v e i n e k kiváló magyarázójáról, akivel egy korszak búcsúzik el az Akadémiától, minthogy ő még azok közül való volt, akik
Arany Jánossal együtt ültek az Akadémia ülésein.
Ugyancsak elparentálta a főtitkár a junius 13-án
elhunyt Tasnádi Nagy Gyula jeles történettudóst
és kutatót, méltatva érdemes munkásságát.
Károlyi Lajos képklállitása a Kass-halljában.
nyitva naponkint 9 — 1 és 4-től fél 7-ig.

Hirek.
Í f l l*%£
Kedd. Róm. kat. és protestáns Ker.
I J á n o s , Gór. kat. Iván szül. Nap kel
4 Ara 3 perekor, nyugszik S órakor.
A meteorologiai intézet idóprognózisa: Egyelőre zivataros idő válható, később hősüllyedéssel.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. lo—l-ig.
Egyelemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-től 1-fe és délután 3-tól 8 óráig.
A szinházi előadás 8 órakor, a moti előadások 5, 7
és 9 órakor kérdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11.

— Maróczy a győri sakkversenyen. Maróczy
Géza, a kiváló magyar sakkmester Londonból
Győrbe érkezett és résztvesz a győri nemzetközi
sakkversenyen.
— Nyomára jutottak a megszökött gabonabizományosnak. Budapestről jelentik: Néhány
nappal ezelőtt Kelemen Ernő gabonabizományos,
miután a reábízott pénzeket elsikkasztotta, megszökött Budapestről. A véletlen most nyomára vezette a rendőrséget, a főkapitányságon sikerült
megállapítani, hogy Kelemen Ernő volt titkárjának
levelet irt, amelyben címét is megadta. Részletesen ismerteti sorsát és mai helyzetét a titkárral,
aki a rendőrségi kihallgatás alkalmával kénytelen
volt bevallani, hogy Kelemen e pillanatban Siracuzában Kálmán Ernő név alatt egy szállóban lakik és megküldi a pontos címét, hogy leveleit
utána küldhessék. Dr. Balta Gyula renaőrtanácsos
az olasz követség utján táviratilag szólította fel a
palermói rendőrhatóságot, hogy Kelement azonnal
tartóztassák le és szállítsák a magyar határ felé.

A Devizák ö* pont közli, hogy 100
takarékkorona árfolyama egyenlő 125
papirkoronávai.
Megkondult a szegedi reformátusok
harangja.

— A Rendőrségi Almanach. Dr. Boltka Sándor
rendőrfőtanácsos levelet intézett a Rendőrségi Almanach szerkesztőségéhez, amelyben aziránt érdeklődött,
hogy az almanach szegedi előfizetői miért nem kapták meg még mindig az almanachot. Erre vonatkozólag hétfőn kapott választ a rendőrkapitányság vezetője,
amelyben arról értesitik, hogy az almanachot előállító
nyomda kevesebb példányt szállított, mint amennyit
megrendeltek. Emiatt pör van folyamatban a szerkesztőség és a nyomdavállalat között, akik azonban nem
akarják bevárni a pör végét, a Rendőrségi Almanach
szerkesztőségénél Budapest, Hermina-ut 67. sz. alatt
visszakaphatják a befizetett előfizetési összeget.

Ünnepe volt szombaton és vasárnap a
szegedi református egybáznak: a Kálvin-féri
kisfemplom tornyában fölbúgott a régen nélkülözött harangszó. A harangot szombaton délután húzták fel kedves ünnepség keretében a
toronyba. Vasárnap délelölt kondult meg először a harang, miközben Balthazdr
Dezső püspök tartott a templomban istentiszteletet. Istentisztelet után a Belvárosi Moziban nivós matiné volt, amelyen Révész Imre egyházkerületi
gondnok ünnepi beszédet mondott, Tímár Ila
Tosca imáját énekelte nagy siaerrel. A matiné
műsorán Venczel Béla operaházi tag, Edvy
Gyuláné zongoraművész és Kürtby József, a
Nemzeti Szinház tagja szerepeltek még. A református templom uj orgonáját is vasárnap délután avatták fel. Az orgonán Hammerstidt
János játszott, Venczel Béla énekeit és a Szegedi
Dalátda hangversenyzeit König Péter vezetésével. A szegedi református egyház este, a Tisza
nyári éttermében vendégelte meg vendégeit.
— Harminc- és húszéves érettségi találkozó. Vasárnap tartották meg a piarista főgimnáziumban 1894-ben
végzettek 3o éves találkozójukat. Reggel 9 órakor gyülekezés volt a gimnázium dísztermében, ahol szentmise után a volt tanítványok tanáraikkal együtt megbeszélésre vonultak. Jelen voltak: Prelogg József főgimnáziumi igazgató, MiklÓ8z János, dr. Reiniger Hermann, dr. Wanie Rudolf, Agocsi István, dr. Szeless
József, Várnay Dezső, dr. Barta Dezső, Timina Béla,
Apró István, Jock Ferenc, Zeke Imre, dr. Korpássy
Gyula, Hegedűs István, dr. Rainer Oszkár, Ottovay
István és Bernácsky Ernő. Délben barátságos összejövetelt tartottak a volt tanítványok családjaikkal együtt
a Próféta kerthelyiségében. Ugyanekkor tartották meg
2o éves találkozójukat az 1914-ben érettségizett növendékek. Fekete Ipoly tartott szentmisét reggel 9 órakor
a főgimnázium házi kápolnájában. Je en voltak: Ivánkovits Sándor Máv. titkár, Óíott Kovács Mihály biztosítási tisztviselő, Klein Antal ny. főispán. Deák István
járásbiró, Szekerke Lajos, Lugosi Döme, Rottenberg
Pál, Hajnal István, Kádár Mihály ügyvédek, Berényi.
János, Csikós János, Schön Károly, Szlávik Péter,,
Gera József és László Gyula. Mise után társasebédre2
a Tisza-szálló kerthelyiségébe vonultak Prelogg József'
igazgatóval és Fekete Ipoly volt régi tanárukkal együtt.
— A budapesti mérnöki kamara *j elnöke.
Zielinszky Szilárd halálával megüresedett a budapesti
mérnöki kamara elnöki állása, amelyet a szombatra
öszehivott rendkívüli közgyűlésen töltöttek be. A választás eredményét vasárnap hirdették ki, amely szerint
Hermann Miksa lett az uj elnök, akire 157o szavazat
közül 1555 esett.
— A polgármester Budapestre utazott- Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester hétfőn reggel a gyorsvonattal
Budapestre utazott, hogy részt vegyen a városok
kongresszusának választmányi ülésén. A választmányi
ülés a városok pénzügyi helyzetének szanálásával foglalkozik.
— l * m é t U u « t ajánl&nak a v á r o s a * * . A
Zsótér-ház után, ugy látszik, nagyon fellendült
Szegeden a házeladási kedv és érdekes, hogy
mindenki a városnak ajánlja megvételre házát.
Hélfőn Tóth Pétertől kapott a polgármester
ajánlatot a Széchenyi-tér 12. és 13. számú házára. A házért, amely szintén a városháza
szomszédságában van, ötszázezer aranykoronát
kérnek a tulajdonosok.
— 0 v o s i hir. Vitéz Berde Károly dr. egyetemi tanársegéd párisi tanulmányútjáról visszatért s rendelését bőr- és nemibetegek számira
lakásán (Dáni utca 7) megkezdte.
Dr. Berényi
Olga nőorvos a nyári id.'ny
alatt mint dr. Cukor Miklós nőgyógyász assistense Franzensbadban működik.

S Z E a B ö

— Vannak-e Mars-lakók? Nagy érdekességü
kísérleteket fognak végezni augusztus hónapban a
Mars bolygóval arra vonatkozóan, hogy laknak-e
ott emberek. Az idén, augusztusban ugyanis ritka
alkalom kínálkozik erre, mivel a Mars ekkor éri
el a földhöz való legkisebb távolságot 3.460,000
mérföldet. Ismeretes, hogy Marconi a rádiófelvevő
készülékén már hosszabb idő óta folytonosan ismétlődő és szabályos jelzéseket észlel, melyekről
azt hiszi, hogy a Marsról származnak. Ez az észlelés lesz az alapja az augusztusi kísérletezésnek
is, amelyet a Jungfrau ormán végeznek egy a
Marconi készülékéhez hasonló, mintegy tizenötezer méier hullámhosszra berendezett felvevő és
leadókészülekkel, ugyanazokat a jelzéseket fogják
leadni, amelyeket Marconi rádióján észlel és valószínűleg ezzel a kísérlettel sikerülni fog eldönteni
a nagy kérdést, van-e a Marson élet.
— A női felsőkereskedelmi iskola érettségi eredményei. A Szeged városi négyévfolyamu női felsőkereskedelmi iskolában az érettségi vizsgálatok dr.
Fülei Szántó Endre miniszteri biztos, vallás- és közoktatásügyi miniszteri titkár elnöklete alatt befejeződtek, melynek szép eredménye a következő: Jelesen
feleltek meg: Kasztner Ibolya, Mischung Mária és
Trosztler Ibolya. Jól feleltek meg: Brossek Ella, Erdélyi Vilma, Komlóssy Ilona, Kuglis Zsuzsanna és
Radnai Aranka. Megfeleltek: Jancsó Rózsa, Kellner
Mafalda és Ződi Teréz. A városi négyévfolyamu női
felsőkereskedelmi iskolába felvételi vizsgálatra való
előjegyzés céljából junius 30-án délelőtt kell jelentkezni.
— Ártatlanul 32 hónapi vizsgálati f o g s á g ban. Budapestről jelentik: 1921 márciusában, húsvét vasárnapján Andrássy-uti lakásában megölve
találták özvegy Breitner Józsefnét. A rendőrség a
gyilkossággal gyanúsítva letartóztatta Székely Kálmán pincért, akit 32 hónapi vizsgálati fogság után
a büntetőtörvényszék fölmentett. A tábla jogerős
ítéletében kimondotta, hogy bebizonyitottnak veszi
Székely teljes ártatlanságát és bizonyítottnak veszi
azt is, hogy a bűncselekményt nem ő követte el.
A jogerős itéiet alapján Székely védője kártérítési
pört indított a kincstár ellen és a napokban kihallgatáson jelentkezett Pesthy Pál igazságügyminiszternél, kérve őt, hogy a pör végleges eldőltéig segítsen rajta. Az igazságügyminiszter a
saját hatáskörében gyorssegély cimén kiutalt az
ártatlanul meghurcolt embernek félmillió koronát
költségei fedezésére.
— T o v á b b áli a k e n d e r g y á r i KZtrijb. Mint
ismeretes, mintegy hét óta bérharcban állanak
a kendergyár munkásai és ezért szünetel a
munka, Az elmúlt hét végén már közeledések
mutatkoztak a felek között, amennyiben a gyár
igazgatósága 1 0 — 1 5 százalékos bér ja vitást helyezett kilátásba. A munkások — szombaton
megtartott megbeszélésükön — ezt a béremelést nem fogadták el és tovább ragaszkodnak
a huszonöt százalékhoz. Olyan hangok is merültek fel, hogy a gyár terjessze ki az emelést
minden kategóriákra. Ebben a pillanatban igy
semmi közeledés nem tör ént a termelő munkát
megölő, most mát hosszura nyúlt bérharcban.
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— Elfogták a minisztériumi s z o l g a gyilkosát. Pollák József minisztériumi szolgának meggyilkolásáról részletesen irtak a lapok. Mint budapestről jelentik, a gyilkost most elfogták
Balogh
Pál csavargó személyében, aki már el volt Ítélve
beteges hajlamú emberek kirablása miatt.

1

— A tökéletesített hullabalzsamozás. Rómából jelentik? Docio Lapponi, a pápa egykori orvosának fia, aki inaga is kitűnő orvos, uj módszert talált fel a holttestek bebalzsamozására. Már
két év óta folytatja kísérleteit és most sikerült találmányát tökéletesíteni. Lapponi nemrég mutatta
be kísérletét az orvosok előtt. A Giornale d'ltalia
azt hiszi, hogy Lapponi a halottakat egy folyadék
alkalmazásával kőkeménnyé tudja tenni.
—A pestszentlőrinci rablógyilkos. Budapestről
jelentik: A pénteki rablógyilkosság tettesét: Luxics
József mészárossegédet ma délelőtt hallgatta ki
utoljára Szrubián Dezső rendőrtanácsos, a sérülési
osztály helyettes vezetője. A gyilkos teljes letargiával és egykedvűen válaszol a rendőrtanácsos
kérdéseire és mindig a mellette ülő detektívet
figyeli, aki összeszijazott kezét tartja. A 22 éves
gyilkos sötétszürke ruhát visel és szürke pettyes
sapka van kezében. A rendőrtanácsos előtt most
is azt hangoztatja, hogy végső kétségbeesésében
követte el tettét, miután belső rothadása
miatt
sehol sem kapóit alkalmazást. A kihallgatás során
azt is újra megkérdezték, hogy a gyilkos hová
tette az ékszereket. Dr. Simánnak volt egy aranygyűrűje, két kézelőgombja, aranyórája, aranylánca,
édesanyjának arany jegygyűrűje, karperece s karkötő órája, amelyeket nem sikerült megtalálni.
Ezekre vonatkozóan a gyilkos nem tud határozott felvilágosítást adni. A rendőrségnek az a
határozott véleménye, hogy a gyilkos az ékszereket
már értékesítette. Szrubián Dezső rendőrtanácsos
a kihallgatás után visszakisértette Luxicsot cellájába és intézkedett, hogy átkísérjék a pestvidéki
törvényszék fogházába.
— ö n g y i l k o s lett Tisza István gróf inasa.
Nagykárolyból jelentik: Tisza István gróf egykori
inasa, Sipos Gáspár 65 éves korában .tegnap felakasztotta magát egy maga fonta kötéllel. Az
öreget fején darutollas kalappal holtan találták.
— Miniszterek rágalmazást pörei egy lapszerkesztő ellen. Budapestről jelentik: Ez év
elején a nemzetgyűlésen Szilágyi Lajos a nagy
hullámokat felvert Prónay-ügyről interpellált. Másnap a Magyarság-bax\
„Róka fogta csuka, csuka
fogta róka" cimen cikk jelent meg, amely éles
hangon foglalkozik a Szilágyi beszédében foglalr
takkal. A miniszterelnök felhatalmazására hivatalból
üldözendő sajtó utján elkövetett rágalmazás cimén
a királyi ügyészség megindította az eljárást a cikk
irója ellen és megállapították, hogy a cikk szerzője
Milotay István, a Magyarság főszerkesztője, A
vádtanács vád alá helyezte Milotay Istvánt sajtó
utján elkövetett rágalmazás miatt, a védelem
kérelmére azonban elrendelte a valódiság bizonyítását és elrendelte azon ellenzéki vezérférfiak kihallgatását, akikkel Bethlen István gróf állítólag
közölte, hogy Prónay Pál végleg megvált a hadsereg kötelékéből. Ugyancsak elrendelte a vádtanács
Prónay Pál kihallgatását is. Vád alá helyezte a
biróság Milotay Istvánt azon cikkből kifolyólag is,
amelyben szemére vetette a kultuszminiszternek,
hogy közeli rokonát: Kovács Bélát, a Ferenc
József-nevelőintézet kormányzójává nevezte ki,
ugyanakkor, amikor sok más érdemes férfiút mellőzött. Hivatalból üldözendő rágalmazás cimén
ugyancsak megindul Milotay István ellen az eljárás
és ez ügyből Kifolyólag is vád alá helyezte őt a
vádtanács.
— A k ö uti hídról a Tiszába ugrott. Hétfőn délután 6 óra tájban borzalmas eset zavarta meg a thzai strandolókat. A közúti hid
közepén, egyetlen pillanat a'att egy 2 5 — 2 7 év
körüli féllábú, rokkant fiatalember átvetette magát a korláton és a Tiszába dobta magát. Egy
pillanst alatt ismét a felszínre került, amikor is
a közelben levő regattisták siettek megmentésére. Néhány pillanatnyi tusa után sikerült-a
szerencsétlei fiatalemberi megmenteni, aki csak
könnyebb sérüléseket szenvedett. Mint a rendőri vizsgálat megállapította, az öngyi ! kosságot
megkísér ő fiatalember egy ismert szegedi órással azonos.
- ö n g y i l k o s s á g . Hétfőn délután Bordás-utca 11.
számú házban Deres Gizella 22 éves rendőri felügyelet
alatt álló nő öngyilkossági szándékból lugkőoldatot
ivott. A mentők súlyos sérülésekkel a közkórhizba
vitték.

NYOMTATVÁNYOK
izléses kivitelben, jutányos árban

Délmagyarország Hirlap-és
Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában

Szeged, Petőfi Sándor-sugárut L szám.
Telefon 1 6 - 3 4 .
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Női

harisnyák, keztyük, fürdőruhák, cipők é s sapkák,
csipkék, szalagok stb. stb.

Csakis szavatolt elsőrendű áruk a
legolcsóbb szigorúan szabott árakon.
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Cimtáblák Jónásnál Szeged, Polgár-utca 8.
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T e l e f o n ll—SS,

Junius hó 24-én, kedden

Petrovich Szvetiszláv
főszereplésével:

Azonkívül:

Rejtelmes India.

Utazás a messze Kelet csodaországban, 4 felvban.
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Az alföld—alpeal turaut g y ő z t e s e . Az alföld—alpesi turaut résztvevői szombaton este
érkeztek Bécsbe. A szak és sportkörökben gróf
Kinszky Uiric'a győzelmét tippelték é s feltevésükben nem is csalatkoztak. Szombaton este
10 órakor az osztrák Autóklubban kihirdették
az eredményeket é s az egyéni győztes valóban
gróf Kinszky Ulrich lett. Hasonlóan büntetőpont nélkül vett részt a versenyben a kiskocsik
közül dr. Szellndr
Aladárné. Szombaton d é l előtt a Presbischel-hegyiuton Ziegel József győzött 5 perc 15 másodperc alatt. A bécsi autóklub fogadóestélyén megállapították, hogy a
valóságnak nem felel meg az, hogy a versenyen

bárkivel is halálos szerencsétlenség történt volna.

KAUCSUK - TALPvél
KAUCSUK -SAROK*
Építkezésből f e n n m a r a d t

331

különféle
építkezési
a n y a g o k
(I. oszt. kisméretű kézi- é s géptégla, hornyolt cserép, homok stb.) jávai napi áron alul
eladó. Megkereséseket Szeged, Hé!vezér-utca
9. szám alatti igazgatósági irodánkba kérjük.

Therapia laboratórium é s d o b o z g y á r rt.

__

Uzletáthelyezés! M ?

edény-üzletét áthelyezte a Ref. palotába vároii gőzfürdővel »zembcn (a nagy ártési kútnál Elsőrendű

aománcedények, gépek, hegyi gumik, alkatrészek,

gyújtók, zsebkések,
ebkések, borotvák
borotvák

előnyárban.

ön-

folyó h ó 23-tól kezdve naponta a

Dréher-serf őz de
békebeli minőségű világos sörkülönlegessége, a 14 fokos
337

S z e n f J á n o s sör
lesz csapolva.

POLOSKA

tökéletes
kiirtására
legbiztosabb a FRANKL féle 872

P0G0SKn-n ncAc.

A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.
Egy üveg ára SOOO K . — Egy nagy üveg ára
IS.OOO K. Kapható
egyedül:
FRANKL
ANTAL
gyógyszertárában
Felsöváros,
Szeged,
Szt. György,
tér.

* Színi évadzárás. Szerdán lesz az idei évad utolsó
előadása. Szinre kerül kedden és szerdán Bús Fekete
László nagy sikert aratott vígjátéka, a Mihályiné két
lánya.
* Az elmaradt bérleteket a jövő szini évadban
ótolja Andor Zsigmond színigazgató. Elmaradt négy
I, három A és két operabérlet.
* Jerltza Mária, Orska, Blaha Gitta és egyéb
színházi és moziesemények uralják a Képes Mozivilág
e heti számát. Társadalom-, divat-, sport- és tőzsderovataiban csupa eseményt közöl, dus illusztrációk
keretében. Közli az összes mozik műsorát, nagy pályázatokat. Lenkei Zsigmond országszerte népszerű,
díszesen kiállított hetilapja mindenütt csak 5ooo korona.

Korzó Mozi, S z e g e d

5, 7 é s 9 órakor.

Bohn-féle sorcsarnokban

Mihályiné két lánya.
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Bús Fekete László.
SZEMÉLYEK:
özvegy Mihályiné
Uti Oiza
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
Kisasszony
GimesiJ Gizi
Andriska
* . Reéz Ellus
Az előadás 8 órakor kezdődik.

az
akarta tulajdonítani a fürdőköpenyt,
szék 14 napi fogházra ítélte.

kerdete.

Értesítjük a t. közönséget, h o g y a

A szegedi szinház mai szinlapja.

— Az asszony, aki ékazsrektdl cilllog. Budapestről jelentik: A Lukács-fürdőben öt nappal ezelőtt egy
elegánsan öltözött úriasszony jegyet váltott és a fürdőző hölgyközönség nem győzte cssdálni az asszony
értékes ékszereit. Midőn az asszony eltávozott, a kiszolgálőnő fel akarta reá adni selyemköpönyegét,
észrevette, hogy a n y a k á n á l kilátszik a fürdő tulajdonát
Rrtetön rendőrt hivatott, aki az

Előadások

Az olimpiai v o r s e n y e b felújításának é v fordulója. Párisból jelentik: Az o'impiai játék
felújításának 30. évfordulóját ma a Sorbonneon
Doumergue elnök és az elimpiai bizottság számos hivatalos
személyiségének jeleniátétxa
megünnepelték.

szegedi szinház heti n i d s o r s :
Kedd: Mihályiné két lánya, vigiáték.
Szerda: Mihályiné két lánya, vígjáték. (Utolsó előadás.)

bor. Isten velük, mindig emelik a bor árát.' Az

Filmjáték 6 felvonásban.

fehérnemiiek, nyakkendő-különlegességek, r ö v i d é s m a g a s
h a r i s n y á k , fürdő-trikók stb.
Szeged, Széchenyi-tér 17. Telefon 855.
Csekonics-u. 6. Telefon 854. Alapítva l905.

JsJ

öngyilkos holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe vitték.

Az ő r s z e m .
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— „Nincs e l é g bor!" Ma reggel a tápéi gátőrháznál, a Felsőtiszaparton holtan találtak a járókelők egy 30—35 év körüli fiatalembert A kiszállott rendőri bizottság megállapította, hogy Megyeri
József szabósegéddel azonos, aki az éjszaka öngyikossági szándékból felakasztotta magát. Két
levelet is találtak a szerencsétlen fiatalember zsebében, az egyik a feleségének és kislányának, a
másik a rendőrségnek szolt. Megyeri mind a két
levélben kijelenti, hogy a sok ital tette a sirba.
Feleségének a következőket irta: „A sok ital visz
a sirba, az ördög hatalmába kerültem, aki azt
mondja, hogy öljem meg akiket szeretek, inkább
magammal végzek." A rendőrséghez humoros bejelentést intéz az öngyilkos. Ezt irja: „Nincs elég

Telefon 17-02.

5

Vasas—SzAK 2 : 1 (2:1). Minimális vereséget szenvedett a SzAK nagynevű ellenfelétől, holott a mutatott
kitűnő játéka után — győzelmet érdemelt volna. A
csapat minden része lelkesen és szépen játszott. Különösen a csatársor volt elemében, amely Megyeri mesteri irányításával állandóan támadott és csak balszerencséjén múlott, hogy a jól megérdemelt győzelmet
nem tudta kicsikarni. A halfsorban Csáky régi nagy
formájában játszott, de meglepően fejlődik Klonkay is.
Beck II. impozáns rugótechnikája, Horváth jól sikerűit
felszabadító rúgásai a közvetlen védelem biztos támaszai voltak. Bartzer a második gólt elnézte, egyébként
a régi megbízható volt. A Vasasok csapatában ismét
kivált a Szentmiklósy—Hímmel baloldal, Katzer a jobbszélen, Sípos centerhalf és Kutrucz kapus. A játék a
SzAK támadásával indul és mintegy tiz percig odaszögezi a fővárosi csapatot kapujához. Majd Jetiinek
hosszú lövését védi Bartzer, kinek kiadott labdájával
Ördögh lefut, centere Megyerihez kerül, aki gyönyörű
gólt lő. Továbbra is a SzAK támad, Martonosi tiszta
helyzetből, közelről mellé lő, majd a 15 méteres
offteiden álló Szentmiklósyhoz kerül a labda, a SzAK
védelem megáll, a biró mégis kiengedi a csatárt, aki
közelről védhetetlen gólt lő. A SzAK — bár deprimálja
a kirivó igazságtalanság — továbbra is lelkesen támad
és minden percben várható a gól, amely azonban a
SzAK térfelén Himmel váratlan lövéséből esik. A második félidőt a SzAK uralja, kiegyenlíteni azonban a
tömörült Vasas védelem miatt nem bir. Weisz biró
nagyon gyengén bíráskodott.
Diósgyőri VTK-C«AK 2 : 0. A legjobb vidéki csapat címért folyó küzdelem első fordulójában már kiesett a déli kerület gyenge futballt reprezentáló bajnoki.

Hirdetmény.

A szegedi zsidó hitközség 1924. évi ju-

lius hó 6-án délelőtt fél 11 órakor tartja a hitközség székházának tanácstermében (Margitutca 20. I.)

tisztújító nagygyűlését,
melyre a választóképes hitközségi t»gok ezúton
meghivatnak. A választó* épességgel biró hitközségi tagok névsora a jegyzői hivatalban
megtekinthető é s az erre vonatkozó felszólamlások ugyanott junius hó 30. napjának délelőtt
12 órájáig benyújthatók.
Szeged, 1924 junius hő 20.

Dr. Bledl Samu

hitközségi elnök.
A választóképességet a szervezeti szabályok
állapítják m e g :
23. §. A hitközség azon nagykorú férfi vagy
nő tagjai, akik legaUbb egy év óta itt kultuszadót tényleg fizetnek, ha terhükre a folyó évre
legalább 12 korona kuluszadó van kiróva,
valamint a hitközségi é s szentegyleti alkalmazottak — a szolgák kivételével — választók és
választhatók.
24. § . Választójoggal nem birnak é s nem i s
választhatók:
a) akik hitközségi vagyonkezelésről számadással tartozva, kötelezettségüknek záros h a á r idő alatt eleget nem tettek;
b) bünvádilag elitéltek a büntetés é s mellékbüntetés tartama alatt;
c ) vagyonbukottak a csőd tartama alatt;
d) gyámság é s gondnokság alatt állók;
e) asik a hitközséggel szemben fennálló tartozásukkal egy évet meghalad i idő óta hátralékban vannak;
f) fegyelmi vizsgálat alatt álló hitközségi vagy
S J
szentegyleti alkalmazottak.*

Mindazon rokonaink, ismerőseink és ió
barátaink, valamint egyesületek, kik szeretett
jó fiam, illetve bátyánk elhalálozása
alkalmával részvétükkel fájdalmunkat
enyhiteni
igyekeztek, fogadják ezúton
hálás köszönetünket
Szeged, 1924. évi junius hó 24.
Kiss Emánuel.
Kiss Lajo*.
Micbael Béláné.
Ha nyomtatványra van asfikaége, telefonáljon
t e l í < r t i r 5 3 Z á 8 H i r l o p " 0 8 Nyomdavallala: R.-T.-nak,

SZBQBD

TŐZSDE
A DevizakBzpont árfolyamai. Valuták i Holland
forint 31200—32200, Dinár 980-1025, Lei 360-385,
Belga bank 3940-4060, Dán korona 14160-14630,
Norvég korona 11240—11640, Angol Iont 352900373900, Ura 3620 - 3740, Dolli- 84150-86250, Francia frank 4570- 4710, Szokol 2475- 2550, Léva 6 0 0 630, Svid korona 22240—2294a Osztrák korona
118.50-121.60, Svájci frank 14840—15310, Napolaor
299800 pénz.
Dttttákt Amsterdam 31500—32200, Belgrád 10001025, Bukarest 370-385, Brflssel 3970- 4f 60, Kop«nfaága 14310-146301 Knsztiánia 11390-11640, Loruloa
365900—3739(30, Miláné 3650-3740, Newyork 8445086250, Páris 4600-4710, PT*ga 2495-2550, Széfis
15-630, Stockholm
22440- 22940, Bécs 1 0 0 121.60, Zürich 14990-15310.
Mai

legalacsonyabb (I.), legmagasabb (IL)
és xiróártolyamoMÍŰ.)

Bankok:

L

IL

UL

Angol-Magyar
50 55 52.5
Bosnyák-agrár
53
50
Földhitelbank
290 308 293
Hazai
166 188 168
42
Henri es
42 —
52 54 53
Sziavon jelz.
11
Lloyd Bank
10 11.5
Magyar-Hitel
523 550 525
220 230 23ü
ingatlanbank
24 25 24
Csebbank
Forgalmi bank 37.5 38 37.5
leizáloghitelbank 85 90 86
Keresk. Hitel
28 28.75 28
Lesumitolób.
75 81 77
Magy.-ném. bank 28 31 29
Üla8zbank
20 20.5 20
7
Központi Jelz.
6
5.9
7
Városi Bank
7 7.6
12
Merkúr
12 13.5
Nemzeti
31 33 31
Osztrák Hitel
175 178 172
Kereskedelmi
1045 1170 1065
Baukverein
135 — 135

Oanx-Danub.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Györffy-Woll
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kütrnc
Láng
Lipták
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudloff
Vulkán gép
Wörner

1924 junius 24

Zflrlchl tőzsde. Nyilát i Páris 30.75, Londos
2442, Newyork 553.50, Milánó 24.40, Hollandia
210.25, Berlin 0.000000030135, Bécs 0.007940, Szófia
4.10, Prága 16.65, Badaptti 0.00671/,, Bukarest
2 50, Belgrád 6.7o, Varrt 0.0000109'/,.
tiriűii
tárlat i Páris 30.70, London 2441, Ntwfork 563.50, Milánó 24.40, Hollandia 210.25, Berlis
0.000000000135, B 6 o 0-007940, Szófia 4.10, Prágr

16 65,

Budaién

0.0067% Bukarasí 2-50, Belgrád

6.70, Varsó 0.0000109V,.
Terménytőzsde. A hétfői terménytőzsdén az irányzat tartott volt, egyedül a tengeri emelkedett 5ooo koronával. A forgalom csekély volt.
Hivatalos árfolyamoki 76 kg.-os tiszavidéki buza
3125-3150, egyéb 3050-31C0, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 3200—3250, egyéb 3150—3175, rozs 2650—2675,
takarmán pa 2900-3000, sörárpa 3150—335a sab
3200—321 tenger 2800—2850, korpa 2100-2150

UL
L
a
2750 3050 2850
1225 1350 1300
43.5 46 43
85
85 — .
155 165 155
38 46 42

N.

Királyinalom
Pesti Vikt
Transdanubia

ÜL

25.5 28.5 27
203 213 206
—

—

Bányák és téglagyárak:
Bauxit
290 303
Meocsini
950 980
39 45 40 Borsódi szén
115 120
118 125 118 Szentlőrinci
60 64
14.25 15.50 14.50 Cement
70 —
360 370
30 32 30 Szászvári
410 450
200 220 200 Kohó
115 István tégla
115 —
28 35
—
—
26 26.5 26 Köb. gőztégla
27 30 27 Drasche
200 210
20 23 22 Magnezit
1700 1850
_ 130 Magyar Aszfalt
68 71
28 30 29 Által, Kőszén
2855 3075
67 69 68 Kerámia
75 82.5
Móri szén
29.5 —
120 127 120 Nagybátonyi
130 145
80 Salgó
83 —
530 540
12 13 12 Sajókondói
11 12
67 74 71 Újlaki
180 —
—
—
40 —
40 Unió
90 —
90 Urikányi
915 975
75 90 85
Nyomdák i
30 32 31.5
Takarékpénztárak i
Athenaeum
144 152
Belvárosi
25.25 26 25.25
Fővárosi
8 —
Közlekedést vállalatok:
Lipótvárosi
7.75 8.25
8
Franklin
85 95
Adria
—
—
—
Kőbányai Tak. 12.5 13.5 12.5
34 39
At lantica
35 39 35 Glóbus
ügy. Bpest Föv. 139 148 138
8
9
Közúti Vasút
54 57 54 Kunossy
fagyai Alt. Tak. 130 150 135
130 142
Városi
74 78 76 Pallas
Mofctár
195 200 19a
—
—
Révay
36 52 50 Rigler
Pesti Hazai
3550 3750 357u Bur
—
—
Déli Vasút
70 74 72 Stephaneum
7
8
tíatosiiók Í
MFTR
268 283 277
Levante
205
215
205
Faipari vállalatok i
8500 9C00 8250
íilsó M. Bizt
192 205 195 Miskold villamos 32 33 33 Merkurfa
4.25 4.8
Gönciére
Nova
145 152 146Cserző
30 —
Államvasút
530
534
530
l»annónia B.
2000 - 2100
3.5 3.7
Tröszt
88 98 90 Dunaharaszti
11.9 12.5
Egyesült ia
Vasművek étgépgyárak'.
—
—
Fornir
Malmok i
375 430
Guttmann
105 117 105
Brodi vagon
120 —
6 5 - 6 5
51 55 52 Hazai fa
Coburg
Back-malom
7 —
6.7 7.5 7 Borsod-misk.
105 114 108Honi fa
Corvin gép
28 32
36 40 39 Kőrösbányai
18.5 19.5 19 Concordia
Csáky
16.5 16.6
71 75 73 Kronberger
174 185 178
Oazd. Gépgyár
B.-csabai
70 77
115 125 119Lignum
6.9
7 6.5 1. bpesti gm.
Fábián
12.75 13
27 28 27 Amerikai
1135 1200 1150 Törökszentm.
Fegyver
6 —
Erdő
5 4 - 5 4
26 27 27 Gizella
Fémkeresk.
—
—
Magyar
Lloyd
90
92
92
Hungária
110 120 115
Franki

A Nemzeti Hitelintézet R t részvénveinek
elővételi jogai gyakorolhatók a Szegedi Migyar
Amerikai Bank R'.-nál.
Irányzat. A hétfői tőzsdén is változatlanul lanyha
volt az irányzat, nyitáskor a felszínre került kurzusokr a
áru jelentkezett, igy a spekuláció is mint eladó lépett
fel. tovább is lanyhult az irányzat, midőn Bécsből is
lanyhulás hírét jelentették. A bankok is kis mértékben
vettek részt az üzletben, ugy hogy egyes piacokon
nem volt felvevő, ennek következtében az árlemorzsolódás folyton fokozódott és egészen a zárlatig eltartott
körülbelül ötszázalékos árveszteséggel. Kivételt képeztek a közlekedési papirok, amelyeknek szilárd irányzata volt. A Közúti Vasút, Városi és Bur megtartotta,
söt részben meg is javította árfolyamát. A koszt pénzpiacon nem volt üzlet, az árut egy százalékkal kínálták vevő nélkül. Zárlatkor a hangú lat továbbra is tartózkodó, az irányzat lanyhuló, a Forgalom csekély.

—

290
935
115
62
70
335
415
28
—

200
170i
69
2900
75
28
130
535
11
180
—

910
145
7.5
85
36
8.5
140
60
75
7.5
4.6
30
3.6
11.9
—

415
120
7
28
16.5
75
13
5.5
—

L

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

IL

7.5
560
4.25
485
198
96
2000
5.5
105
125

25

26 25

7.5
580
5.1
505
215
98
2175
5.85
102 112
125 130

L
75
5.5
70

UL

7
560
4.25
485
198
92
1975
5.25

Különféle vállalatok i
10 11 1 0
Ált. gázizzó
Alt. Osztr.Légsx
- 625
Bárdi
11.5 12 12
Baróti
3.35 3.8 3.6
Bóm
65 70 69
Brassói
315 - 315
Chinoin
13 14 13.5
Corvin-film
16
Danica
128 140 128
Diana
8 —
8
Dorogi gummi
23.5 25 24
Déli cukor
485 - 475
Dunánt. sertés
Cinner Szalámi 13.5 16 13Ü
Égisz
32 34 33
Izzó
575 625 580
5.5
6 5.5
Unió texüi
1040 - 1000
Horv. cukor
5.4 5.6 5.4
just izzó
49 51 50
Uyapjumosó
45 55 48
Papir-ipar
253 260 258
Készvénysör
20 31 3ü
Szövő és kötO
150 162 150
Spódium
- 190
Temesi szesz
Felten
Wernstadti textil
85 98 86
Flóra
3á 42 37
Fővárosi sör
143 150 145
Goldberger
145 155 151
Gschwindt
20.75 21.5 21.5
Halkeres k.
Hungária Mfltr. 129 137 129
145 ISO 145
Juta
8ü — 8 0
Jacquard
90 ÍOO 91
Karton
23 25 24
Gróf Keglevics
34 36 34
Keleti
3.25 3.85 3.25
Királyautó

Királysör
Klein
Klotild
Fructus
Győri textil
Folg. sör
Krausz szesz
Ligetszasat,
Cukoripar
Lámpa
Auer
Kender
Őstermelő
Pamut
Gumi
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi
Marosv. Petr.
Georgia
Mezóh. cuk.
lnterrexim
Óceán
Olajipar
Pannónia sör
Phöbus
Püspöki
Royal-szálló
Schwartzer
Star film
Lukácsfürdö
Szikra
Stunimer
Szegedi Kender
Telefon
Temesi sör
Tokaji bor
Török
Turul Budapest
Unió színház
Szolnoki
Vasm
» aouii VilL
i lui
Vili. Pezsgő
Wander
Zagyvapálfai
Hangya

—

u.
80
6.5
—

—

IU 1
75
6
70

_

30 —
30
575 625 550
48 5J 49
28 30 28
2375 2600 2400
150 160 150
—
—
330
61 —
60
230 240 230
250 265 250
310 355 325
110 113 111
—
—
203
105 —
100
422 450 423
210 227 214
21.5 23 21.5
27 32 28
65 71 70
15.75 16 15.5
39 43 39
23 21
il
—

—-

—

50

55

53

—-

—

—

—

—

—

48 52 48
2400 2500 2450
380
400
140 152 142
155 165 162
—
—
_
26 28 3 7
—

88
7
60
48
29
2J
25

90
8
mmm

50
30
24
26

90
7
60
49
29
22
25

Elővételi jogok 1
Kasszanap julius 10

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JOZSHF
kiadótulajdonos: Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és NyomdaváJlalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

Gazdák és cséplőgép tulajdonosok figyelmébe !

Éljen

elsőrendű minőségű BAGYLASALJAI és CSIBAI darabos
kőszén legolcsóbb napi áron kapható !!!

az alkalommal és győződjön meg, hogy frissebb

tea-vaj

sehol nem kapható, mint a

Központi Tejcsarnok R.-t,
fióktejcsarnokaiban,
mert a legjobb vidéki vaj a melegebb időjárás
következtében 2—3 napi szállítási idő után nem
versenyezhet a helyben naponta frissen köpült vajjal.

1 klgrm ára 9 2 e z e r kor.
Elsőrendű minőségű

pécsi és esztergomszászvári
mosott

kovácsszén
kapható

260

,akere8kedö
1

Somló é s Szilasi
S z e g e d , Párisi-körut 3 3 — 3 5 .

cégnél

Telefon 146.

261

Somló és Szilasi

APRÓHIRDETÉSEK

Szeptember" jeligére
levi
svél érkezett a kiadóhivatalba
Egyszobás lakás függönyök, ágyteritők, asztalteritök, sötétkék és fehér
férfiöltönyök, 6 személyes
alpakka evőeszköz, ágyhuzat, kásmér- és selyemkendők aagyon olcsón eladók. özv. Bőhmné, Szeged, Kárász-utca 61a., II.
emelet.
350
Intelligens úrinő bizalmi
állást vállal. Háziasszony
támaszául menne, háztartásban segédkezne. Cim a
kidóhivatalban.
Bútorozott s/ooa, küton
bej?u "i """Ivarosban kiadó. ozefccu, Kölcsey-utca
11, II. emelet 1. ajtó. 343

I v c j c f bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Szeged, Attila-utca 8. aai

nÁrrrtÁ 1 az Északmagyarországi Kőszénbányart.széntermékeinek kizárólagos árusító helye

tegnei

SZEGED, Párisi-körut 33-35. Telefon 146

Varga Mihály gyárosnál Szeged
Telefon 469.
»»flridi-Hfci4.
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló Mlrl Irón kaphat*

Csordás Sándor

Első Szegedi Bőrruhagijár
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S Z E G E D . T e l e f o n : 14—73, 5—24.
Férfi é s női bőrkabátokat készen é s méret után a legméltányosabb
áron, rövid idő alatt készit.

tim&rtelep.

Készit mindenféle r u h á z a t i b ő r ö k e t , . úgyszintén
igys
Elvállal bőrök kikészítését feléből i s .

szőrméket

