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V. évfolyam.

Szegény angolok!
Az angol nép körülbelül a waterlooi csata
óta van nálunk divatban. Azelőtt nem igen tudtunk róla egyebet, csak azt, hogy bolondos. Aki
egy-két angol gtobetrotter addig megfordult nálunk, annak jobb lett volna medvének születni,
mert 8kkor nem bámulták volna meg annyira
Szittyiában.
Wellington azonban közelebb hozta szigethazáját a kontinenshez. Olyan köze?, hogy már
a magyar mágnások is átmérték menni a csatornán világot lótni. Megtanulták az angol divatot, az angol táncokat, az angol kártyajátékokat, söt Széchenyi István megtanulta az angol
munka megbecsülését is. Azzal is jött haza, hogy
az angolnál különb munkása nincs a világnak
s mikor elmagyarázta a tiszaháti magyaroknak,
hogy micsoda fáradsággal keresi az angol munkás a febér kalácsát, várta, hogy milyen lelkesítő hatást gyakorol ez majd a tiszamenti magyarokra. (Mert itt történt valahol az eset
Csongrád körűi.) Hát olyan lelkesítő hatást
gyakorolt, hogy a tiszai magyarok egy szivvelszájj 1 azt sóhajtották:
— Szegény angoloki
Mindazáltal azóta példaszó, sőt kifigurázott
példiszó lett nálunk a .tekintsük Ang'iát 1" Mindenki Angliára szokott hivatkozni egyidöben
nálunk, a miniszter is, aki emelte, meg a demagóg is, aki ellenezte az adót s csakugyan
olyan sifonér az angol élet, hogy abban mindenre lehet pé'dát találni. Például egyik közgazdasági lapunkban most nagy tanulmányt
olvasunk az ,antialkoholizmus rémé'-rőí, amely
Ameiikában és Ausztráliában már meglehetősen
elbánt az „emberirtóval" s félős, hogy Európát
sem fogja megkímélni. Már tudniillik a tisztelt
sxaklap fél tőle, hogy nálunk is divatba jöhet
még az antialkoholizmus, amiben közgazdaságilag veszedelmes radikális hóbortot iát s ami
szerinte szocialista humbug. .Tekintsük Angliát",
mondja a jeles szaklap, mert az angol iszik legtöbbet é« mégis az a világ első nációja. Vagy
talán nem is: mégis, hanem: éppen azért . . .
Hát mi nem félünk attól, hogy az antialkoholizmus nálunk divatba jönne, mert való igaz,
hogy a vendéglők és sörházak panaszkodnak
és talán nem is egészen alaptalanul, ámbár
okos ember a mai finánc-világban mind panaszkodik, — mindazáltal az esti órákban semmivel se düledezik kevesebb részeg ember az
utcán, mint a régi jó világban. A nagy korcsmáknak nem fenékig tejföl az élete, de a külvárosi butikok hangosak a duhajoktól és amenynyivel kevesebb pezsgővel bütőznek a honpolgárok, annyival több pálinka füti a poklot. Az
antialkoholista propaganda pedig határozottan
besszben van a nemzeti megújhodás óta, mert
a közvélemény ahhoz nálunk határozottan bizonyos szocialista és radikális izt kevert és talán
a nemzeti virtus megrontását is látta benne.
Legalább nem emlékszünk rá, hogy az antialkoholista propagandában részt vetlek volna
a nemzeti megújhodás erélyes szóvivői és a
Csocsó bácsi korcsmájában szövögetett terveknek inkább volt borszaguk, mint aludttej-szaguk.
Ha tehát nálunk egyelőre nem kell is attól
félni, hogy a szőlősgazdák kénytelenek lesznek
csupa mazsolát aszami a szőlejükből, nem árt,
hogy ha tekintjük egy kicsit Angliát, amint a
szaklap szakirója kívánja. Való, hogy Angliának iszákos híre van, talán a régi angol regények révén, amelyekben a Johnok és Tomok
örökösen szódavizes pálinkát vedelnek. A Dickens gyermekkorában ez talán igj is volt, de
ha akadnak is még a .három királyság" területén pálinkabüzös lebujok, London a világ legjózanabb városa, mert a törvények ott rákényszerítik az embereket a józanságra. Éjfélkor a
legelőkelőbb vendéglőt is bezárják, még ha
maga a veUzi herceg kívánna is benne megvirradni. Vasárnap, ünnepnap a renge eg vá-
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rosban egyetlen kocsma sincs nyitva, pedig
azok különben se kedveznek a mi uri duhajkodásainknak és paraszt bicskázásainknak. A
londoni kocsmák keskeny kis csarnokok, amelyekben állva szokás fölhajtani az italt, vagy
szük, kényelmetlen rekeszekben, akol senkinek
sincs kedve tokáig időzni. Ott egy ültőbelyben
berúgni nem lehet, aki ilyen kegyes szándékot
forgat szivében, annak legalább is egy tucat
kocsmába kell beköszönteni. Ez pedig nemcsak
nemes, hanem veszedelmes sport is s csakmegedzett ivóknak javaiható. Mert akinek hamar
fejébe száll az ital s részegen gajdolja végig
az utcát, azt mindjárt nyakon fogják nem a
mentők, henem a rendőrök, Sha maga Ramsay
Macdonsld volna isasirvavigadógentlemann,megkapná a maga nyolc-tizennégy napi hard labourját, a kemény rabmunkával súlyosított elzárást.

149-ik szám.
Hát igy fest az az iszákos Anglia, amelynek
a példájával lelkesíti a magyart az italra a
szaklap-honfitárs. S Macdonald, mint éppen
ma olvassuk, nemcsak személyesen nem kultiválja a korcsmát, hanem rosszban is töri a fejét
ellenük. Most tervezi a licensing bili benyújtását, amellyel rá akarja venni a parlamentet,
hogy az italmérési engedélyek felét vonja be.
Egyelőre a felét...
Amelyik kormány ezt nálunk megpróbálni,
azt ugy összetörné a szaklapok által lelkesített
nemzeii közvélemény, hogy a Jozefát völgyében
sem szedné özeze magát. De nem kell tőle félni,
mert nem kerül rá a sor. A kormány is csak
ugy .tekinti" Angliát, mint a közvélemény s
mikor látja ott a józan demokráciát, azt mondja,
amit a tiszai magyarok mondtak Széchetyinek:
.Szegény Angolok I"

A német jóvátétel bonyodalmai.
Pdris, julius 1. A szövetségesközi katonai
bizottság, mint híre jár, haladéktalanul vizsgálat alá veszi a német kormány válaszát, különös tekintettel arra a körülményre, hogy a
nagyköveti értekezlet által ¿elsorolt öt pont
taglalását mellőzi. A szövetségesközi katonai
bizottság a vizsgálat eredményét a nagyköveti
kcnferencia elé terjeszti.
London, julius 1. Macdonald
miniszterelnök
ÍZ akóházban kijelentette, hogy a francia kormány elé nem terjesztett olyan kívánságot,
hogy mondjon le a békeszerződés ama rendelkezéséről, amelynek értelmében a megszállás
15 éne terjedő idősz«ka csak abban a pillanatban veszi kezdetét, amikor Németország

nem taraja be a békeszerződést.
Pdris, juiius 1. Londoni jelentés alapján most
már bizonyosnak mondható, hogy Lengyelországot és Csehszlovákiát nem hívják meg a
julius 16-án kezdődő londoni konferenciára.
Minden jel arra vall, hogy a konferencia egy
hétnél nem tart tovább.
Belgrád, julius 1. A Vreme szavahihető forrásból arról értesüli, hogy Szerbia, Csehország
és Románia kormányai rsgaszkodnak a londoni
konferencián való részvételhez. Ezen kormányok
arra hivatkoznak, hogy a konferencia olyan
kérdésekkel is foglalkozik, amelyek őket közelebbről is érdeklik.

A Macdonald-kormány nem lép vissza.
Lendon, julius 1. A Reu er Iroda parlamenti
tudósítója a kormányunk az alsóházban szenvedett vereségével kapcsolatban arról értesült,
hogy bár eddig a korroánynsk pénzügyi kérdésekben szenvedett veresége mindenkor politikai
ügynek tekintetett, amely vagy a parlament haladéktalan elnapolását, vagy a kormány állásfoglalásának revízióját, vagy pedig a félre nem
érthető nyilatkozat szempontjából kell tekinteni,
amelyet Macdonald a kormány megalakításakor
lett, nevezetesen, hogy az alsóház
szavazata

alapján csak akkor lép vissza, ha a kormány
kifejezetten felveti a bizalom
kérdését.
London, juiius 1. Baldwln az alsóházban azt
követelte, hogy a kormány a szavazási eredmény
szemeliartásaval hozzon határozatot. Az indítványt 237 szavazattal 169 ellenében elvetették.
A liberálisok a javaslat mellett szavaztak. A kormány veresége ennek következtében nem hozza
magával a kabinet lemondását.
Az alsóház ezután egyszerű szavazattal elfogadta a Mac Kennaféle vámok végleges felfüggesztését.

A magyar kölcsön angol és amerikai jegyzése.
London, julius 1. A Times az egyik pénzügyi cikkében jelenti, hogy a magyar kölcsön
angol részének jegyzése tegnap befejeződött. A
C i k k igen kedvező hangon ir a kölcsön biztosításáról. Az angol és amerikai bankárokkal a
magyar kölcsön ügyében kötött szerződéseket
a kölcsöndelegáció junius 30-án irta alá. A
kölcsönrészvények névértékük szerint a következőkép oszlanak meg: Az angol részesedés
névértéke 7,902.700 font sterling, az amerikai
részesedés hét és félmillió dollár. A kibocsátási dátum julius 2-ika, első befizetés határideje julius 19-ike. A befizetések az Angol
Banknál történnek, a magyar kormány ottani
folyószámlája javára. A külföldi kölcsönnek a
külföldi bankoknál való biztosítása olyan értékben sikerül, hogy az eredetileg 10 millióra
kontemplált részesedés nettó 3,729 176 aranykoronára redukálódott. Ez az összeg a magyar
közCnségnek külföldi kölcsönben való nettó
részesedése.
A győri választás.
A győri második választókerületben dr. Bernolák és Malasits között tegnap megkezdődött a
pótválasztás, amely a legteljesebb rendben folyik.
Igen sokan leszavaztak, akik az első választásnál
tartózkodtak a szavazástól. Amig a mult héten
4725-en szavaztak le, addig kedden este nyolc

óráig 5196 választó adta le szavazatát. A választást kedden reggel nyolc órakor folytatták. Kedd
este nyolc órára kitűzik a zárórát és 11 óra tájban megkezdik a szavazatok összeszámlálását,
ugy hogy az eredmény csak szerdán, a kora reggeli órákban várható. Ugyanakkor hirdeti ki Füves
Károly nyugalmazott kir. ügyész, választási elnök
a választás eredményét a városháza erkélyéről.

A középiskolai fölvételeken való
buktatások.
A jobbára tót és sváb .fajvédők" szerint a
zsidó gyerekek az elemi iskolából a numerus
clausus öt percentjén fölül szemtelenül túlzott
számmal jelentkeznek a középiskolába való
fölvételre, amire most tudvalevően külön vizsgát kell tenni. Egyes szülők panaszkodni mertek a közoktatási miniszternél, hogy a külön
felvételi vizsgán megbuktattak olyan jelentkezőket, akik elemi iskolai bizonyítványuk szerint
kiváló eredményt mutattak fel. Illetékes helyen
a Aí77-át a következő közlés közzétételére
hatalmazták fel:
Minthogy a közoktatásügyi miniszternél nagyobb számban jelentkeznek olyan panaszos
szülök, akiknek a gyermekeit a középiskolai
felvételi vizsgán megbuktatták, annak
ellenére,
hopy az elc w .'. ,u
bizonyítványuk
szerint
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kiváló eredményt matattak fel, Klebtlsberg Kunó
gróf kultuszminiszter indíttatva érezte magát,
hogy a középiskolák ehő osztályába való felvételi vizsgák szabályozásának tárgyában kibocsátott kultuszminiszteri rendelet hatodik pontJát odamódositsa, hogy a sikertelen
felviteli
vizsgálat után azon gyermekek, akik az elemi
iskolai bizonyítványuk
szerint ott kiváló előmenetelt tanúsítottak, azt megismételhessék,
hogy

Befejc;

igy ne kelljen egy évet járniok.
Erre az engedélyt a királyi kerületi főigazgató adja meg. A
kultuszminiszter különben a feltűnőnek látszó
bukások esetében az írásbeli
dolgozat
beküldésére és véleményes jelentés tételére hivja fel a
tankerületi kir. főigazgatókat
a felvételi vizsgálatoknál elért tapasztalataikra nézve.
Ei a rendelet elég szép, de azért nagy
eredményekről remélni — aligha jutalmazó.

az indemnitás

Budapest, julius 1. A nemzetgyűlés keddi ülését egynegyed 12 órakor nyitotta meg
Scitovszky
Béla elnök.
Folytatólagosan tárgyalják a felhatalmazási törvényjavaslatot. Lakó Imre az első szónok. Céltalannak és hiábavalónak tart minden felszólalást,
mert a kormány az életrevaló eszméket ügyesen
valósítja meg és a követelésekből mit sem teljesít. A progresszív adóztatást kell bevezetni. A tisztviselőkérdésről beszél ezután és azt indítványozza,
hogy küldjenek ki egy parlamenti bizottságot,
amely a tisztviselők elbocsátásának kérdésével foglalkozzék. Kifogásolja, hogy a kormány
uj állá-

sokat kreál, tisztviselőket nevez ki ugyanakkor,
amikor a tisztviselőket elbocsátja. A lakásrendeletről szólva azt állitja, hogy a rendelet védelmébe veszi a gazdag embereket, akiknek pedig
módjukban állana építkezni. A lakáskérdés pedig
építkezés nélkül nem oldható meg.

Részletesen fejtegeti, hogy miért érez bizalmatlanságot a kormány iránt. Az indemnitást nem fogadja el.
A következő felszólaló Benárd Ágoston. Kéri a
határozatképesség megállapítását. A Ház határozatképes. Benárd azzal a vitával foglalkozik, amely
Rassay Károly és a szociáldemokraták között fejlődött ki, amelyben Rassay azt állitja, hogy a
szociáldemokrata párt őt megbízta, hogy az indemnitási javaslat gyors letárgyalása érdekében
tárgyaljon a miniszterelnökkel. Viszont a szociáldemokraták azt mondják, hogy semmiféle megbízást nem adtak. Benárd Rassay szavainak ad
hitelt Aggasztja őt az a tény, hogy szerinte a
magyar miniszterelnök tárgyalásba bocsátkozik a
szociáldemokratákkal. Szerinte a kormányelnök
nem az, aki volt, mert akkor nem támogatná őt a
baloldali sajtó. Felolvassa azt az emléklapot, amelyben a társadalmi egyesületek szövetsége három
évvel ezelőtt kérte a forradalmi sajtó megbüntetését, amelyet annak idején Bethlen István gróf miniszterelnök is aláirt. Ezután Rassayt támadja
azért, amiért ellenzéki léiére a kormánynak szol-

gálatot tesz. (Rassay
állandó közbeszólással utasítja vissza Benárd vádjait.) Bizalommal lenne a
kormány iránt akkor, ha a keresztény főváros érdekében hatalmi és erkölcsi súlyával segítségére
sietne a keresztény polgárságnak. Kifogásolja, hogy
sokkal több egyetemet tartanak Csonkamagyarországon, mint amennyi volt Nagymagyarországon,
ugyanakkor azonban pusztulni hagyjuk nagy intézményeinket, mint a Nemzeti Muzeumot, a Földrajzi Muzeumot, a Földtani Intézetet stb. Az indemnitást nem fogadja el.
A következő felszólaló Eőri Szabó Dezső. Azzal
vádolja a kormányt, hogy nem folytat agrárpolitikát. Több közbeszólásra reflektálva védekezik azon
vád ellen, mintha ő a választás költségei fejében
kérte volna az egységes pártot, hogy a választás
alkalmából eladatott teheneinek árát téritse meg
neki. Ezután támadja a kormányt az Eskütt-ügygyel kapcsolatban, majd a tisztviselőkérdésről beszél. A földbirtokreform kérdésére áttérve szóvá
teszi azokat a visszásságokat, amelyek a földbirtokreform végrehajtása körül mutatkoztak. Az indemnitási javaslatot nem fogadja el.
Zsilinszky Endre: A kormány nem bizik a szanálás gyors sikerében, mert különben nem hat hónapra szóló indemnitást kért volna, hanem csupán
egy rövidebb időre szólót. Védekezik a kormány
azon vádja ellen, mintha a fajvédőket csupán a
személyeskedés vezetné politikai lépéseikben. Majd
a kormány pénzügyi politikáját birálja. Kifogásolja, hogy az újonnan alakult vagyonok megszabadultak a megadóztatástól. A kormány pénzügyi
politikáját élesen birálva kijelenti, hogy agrárius
jelszó alatt szélsőséges szempontok érvényesülnek
a pénzügyi politikában. A külügyi politikáról szólva
szemére veti a kormánynak, hogy nagyon előzékeny volt a kisántánttal szemben. Ezután a szociálpolitika bírálatára, a tisztviselőkérdésre tér át.
Nem helyesli a tervezett illetményrendezést. Bizalmatlan a kormány iránt és a felhatalmazási törvényjavaslatot ezért nem fogadja el.
Több szónok nem lévén, az elnök az
általános
vitát bezárja és az ülést öt percre felfüggeszti.

A pénzügyminiszter beszéde.
Szünet után Korányi Frigyes báró pénzügymi- keresztülvinni, amint azt a gazdasági és szociális
niszter reflektál az általános vita során elhangzott viszonyok megengedik, vagyis ismét hangsúlyozom,
fokozatosan. Az államnak azonban maradnak terfelszólalásokra.
— A mai pénzügyminiszternek hatványozottan hei, főleg a nyugdíjasok terhei, amelyek szintén
nehéz a helyzete Magyarországon, mint volt az- súlyosak lesznek. Nehéz megtakarítani a dologi
előtt. A mérleg egyik serpenyőjébe a remény, a kiadásoknál is. Mindenesetre biztosítani akarjuk a
kívánság és a szükségletek vannak, a másikban a budget realitását. Ezt biztosítani fogja az a rendteherbírás. Ha az egyikből elveszünk valamit, az szer, amelyet előnyösebben használhatunk a masokszor szenvedést is okoz, ha a másikhoz hozzá- gunk részére, a kontrol rendszer.
— Hónaponkint költségvetést és zárszámadást
teszünk valamit, az csorbítja a jólétet és akadályozza a termelést. A bíró a törvény és a lelkiis- fogunk készíteni. Azt mondta egy képviselő, hogy
merete szerint itél. A pénzügyminiszternek mérle- előbb kellett volna a budgetet beterjeszteni és azután kellett volna foglalkozni a tisztviselőkérdéssel.
gelni kell az arányos szükségleteket és mindennek
határt szab a matematika. Legnehezebb akkor Ez circulus vitiosus-ra vezetett volna, mert nem
budgettet csinálni, amikor átalakulásban vagyunk. lehet költségvetést készíteni addig, amíg nem va1920-ban, mint miniszter már megjelöltem azon gyunk tisztában a tisztviselők fizetésével.
irányokat, amelyeket követnünk kell és jeleztem
— A pénzünk helyzetét nem igyekeztem mestermár akkor, hogy a leglényegesebb pont az ország ségesen befolyásolni. Figyelemmel kellett kisérni,
talpraállása tekintetében a rekonstrukciós kölcsön, hogy a korona természetesen milyen helyzetbe kejeleztem azon elveket, amelyeknek az adóztatás- rül, mert csak ilyen helyzetben van remény az
ban kell érvényesülni.
álandósulására. Nemcsak az a fontos, hogy a pénz
— Ezeknek az elérése nem mehetett gyorsan és értékét magasra emeljük, sőt ha ez gyorsan törteljesen kielégítően. Lehetetlen olyan viszonyok ténnék, igen nagy gazdasági hátránnyal járna, az
között, amikor
minden
instabil,
olyan adózási a fontos, hogy a pénzünk lehetőleg stabillá váljék.
rendszert építeni, amely megfelelne a jogos igé- A kormány nem fogja engedni a pénzünk ugrásnyeknek. 1920-tól kezdve fokozatos redukció volt szerű emelkedését, mert ez hátránnyal jár a gazdaaz államháztartásban. Magyarországnak
akkor sági életre. Azt tartja kívánatosnak, hogy a pén800 millió aranykorona volt a kiadása, ma ellen- zünk emelkedése fokozatosan történjék, hogy azt
ben már csak 400 millió aranykorona. Az állam- a gazdasági élet meg ne érezze.
— A devizakérdésben megvetették a rendezés
háztartásban is nagy eltolódás történt. A háború
alapjait. A pénz értékének a kérdése egészen a
előtt a személyi kiadások 28.4 százalékát tették ki
az összes állami kiadásoknak, ma pedig kéthar- Jegybank kezében van. A spekuláció nem zavarmadát teszik ki. Ott, ahol lehetett, redukáltunk és hatja meg ugy a pénz értékét, hogy az veszedelmessé válhatna a gazdasági életre. A kormány
nagyrészben már meg is történt a redukció.
— A most következő költségvetés alapvető költ- devizarendeletet bocsátott ki, amely a korlátozások
ségvetés lesz, a háború óta az első rendszeres túlnyomó nagy részét megszünteti. Az, hogy a
a devizabudget, amely komoly, szilárd alapot adhat. Igye- kormány nem teszi egészen szabaddá
természetes, hiszen körülöttünk minden
kezni kell egészséges pénzt adni az országnak, ez forgalmat,
pedig szintén nagy reformot igényel. A magasabb országban devizaközpontok vannak, amelyek nacél nem csak az anyagi renaissance, de az er- gyon szigorú szabályok szerint dolgoznak, ugy
hogy a kormány rendelete egyike a legriberálisabkölcsi renaissance is.
— Az első feladat mindenesetre a stabil álla- í baknak. Ha a kormány azt látja, hogy a szabapotnak a megteremtése volt. A költségvetés rend- | dabb rendszer beválik, akkor áttér a teljes szakívüli módon eltér az eddigi költségvetésektől. A S badságra. Remélem, hogy ez hamar meg fog
személyi kiadásoknál megtakarítani igen nehéz. történni.
A pénzügyi helyzetnek az egyik nagy baja az,
Programba vettük és végre is hajtottuk a fokozatos létszámcsökkentést, ezt azonban csakúgy lehet hogy az abnormális helyzet a normális mederből
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majdnem teljesen eltolódik. Ma az a pénztömeg,
amely nem tud elhelyezkedni, más elhelyezkedést
keres és annak az lesz az utja, hogy ismét megtalálja az utat a rendes pénzforgalom medrében.
— Április havától kezdődőleg az állam szükségletei fedezésére nem vett igénybe bankóprést
és remélem, hogy Magyarország nem is fogja
többé igénjbe venni. A pénzünk stabil, ezzel a
pénzügyi kérdések még nincsenek megoldva. Következik a hitel kérdése. Magyarország hitelét legjobban bizonyítja az a külföldi kölcsön, amely a
mai napon kerül a világpiacon a\áirásra. Nagy
fontosságú dolog az, hogy a bizalom helyre állt,
Erre minden indok meg is van, ugy a külső, mint
a belső viszonyok biztosítják ezt. Szintfcj fontos
kérdés a töke kérdése. Nekünk igen nagj tőkeveszteségeink voltak. A helyzet, amit most a szanálás teremtett, alkalmas lesz arra, hogy az idegen
tőkének megnyissuk az útját Magyarországra, fontos az is, hogy milyen idegen tőke legyen ez.
Pénzünk stabilitásával a spekulatív üzletek is meg
fognak szűnni. Ami a kamatlábat illeti, meg kell

jegyezni, hogy a mostani

magas

kamatláb nem

indokolt.
A hitel tekintetében nem lehet kivánni
azt az államtól, hogy ő maga legyen a hitelforrás.
— Ami a pénzügyi programot illeti, azt röviden
kifejezi az 1924. évi IV. t.-c. Annak végrehajtására
számos intézkedést kell még megtenni. Az adminisztráció átszervezése már megkezdődött, az állampénztári kezelés reformálása is megkezdődött és
remélem, hogy ezekre vonatkozó előterjesztésemet
rövidesen megtehetem. A háború előtti adósságokra
vonatkozólag Franciaországgal és Angliával kötöttünk megállapodást, egyezséget kötöttünk Csehszlovákiával és Olaszországgal, Romániával és
Jugoszláviával most folynak a tárgyalások. A
munka még nincs mindenütt befejezve.

— A kölcsön aláírása

tudomásom

szerint ma

kezdődött meg Londonban.
Hogy Magyarország
mennyit vesz át ebből a kölcsönből, ma még nem
tudom megállapítani, a maximum amit átvehet,

12 és félmillió

aranykorona.

(Lendvai

István

állandó közbeszólásokkal zavarja a pénzügyminisztert. Bethlen István gróf erre ezt kiáltja felé :

Menjen még egy spriccert inni és ne beszéljen,
itt nemzetgyűlésen vagyunk és nem korcsmában.
Az elnök Lendvait rendreutasítja.)

— Azt hiszem, hogy az a nap, amelyen az első
külföldi polgár aláirta nevét a magyar kölcsön
jegyzési ivén, fontos a magyar közgazdaság életében. A kölcsöntárevalások hála Istennek elég
gyorsan folytak le. Es most kötelességemnek tartom hogy, megemlékezzem arról az államférfiról,
Teleszky Jánosról, akit mindig megtaláltunk, amikor szükségünk volt rá. Saját érdeke mellőzésével
vállalkozott arra, hogy két hónapon át bejárja
Európa fővárosait és elvégezze azt a munkát, ami
a kölcsön megszerzésére szükséges. Itt a nemzetgyűlésen tartom kötelességemnek, hogy neki köszönetemet fejezzem ki.

— Meg kell emlékeznem egy másik emberről is,
Bart Péter volt orosz pénzügyminiszterről.
Bart
Péter elismert pénzügyi kapacitás, egész Európában olyan összeköttetésekkel bir, mint kevés más
és elvállalta, hogy Teleszky János mellett résztvesz a kölcsön megszerzésében. Azt hiszem, hogy
ő is csak köszönetet érdemel. (Éljenzés.)
— Szilágyi Lajos képviselőtársam szemrehányást
tett, hogy őrült pénzekbe kerülnek az utazások,
amelyeket a kölcsön cimén csinálunk. Egyszer
már mondottam, hogy milyenek voltak ezek az
utazások. A pénz stabilizálásával eljött az az idő,
amikor bizonyos stabilitást kell behozni az adózásnál is. Számos egyenlőtlenség és aránytalanság
küszöbölendő ki az adózásból. Kimélni kell a termelést és meg kell engedni a tőkeképzést.
— Igyekezni kell a középosztályt
rekonstruálni,
mert annak egyik része, sajnos, elveszett. Az
adóztatásnál a mammut-vagyonok keletkezését az
adó progresszív eszközével korlátozni kell, de ezzel
nem kell visszaélni. Azt kivánia, hogy főleg
vagyonos középosztály fejlődhessék ki. Kell tehát,

hogy az adózás sarkpontjává

a jövedelmi

adó

váljék. A bevételi többleteket nem csupán emelés
folytán kell elérni, hanem az adminisztráció
javításával is. Aki ismeri az adminisztratív kérdéseket,
az meg fogja érteni ennek a kérdésnek fontosságát.
Az átszervezés azonban időt kíván. Az egyenes
adókból befolyt összeget még ma is elégtelennek

tartja. Száz százalékkal több folyt be, mint a mult
év első felében, ez azonban még nem olyan összeg,
mint amennyit
vártak és ennek főleg az az oka,
hogy a folyó évi fizetések még nem történtek meg.
Ebben az évben már sokkal biztosabb alapokon
lehet adóztatni, mert a kivetések sokkal jobbak lesznek.

A forgalmi

adó emelkedése 60 százalékot tesz ki a

mult év első hat hónapjához
képest. A forgalmi adót
illetőleg sok panasz merült fel, melyek között sok
jogos is. Ezért szükségesnek látta, annak megváltoztatásával foglalkozni. 1925 január 1-től kezdve
uj rendszert léptet életbe és akkor az átalányozásra térnek át. A dohánybevételeknél jelentékeny jövedelemplusz mutatkozik a mult év első
hat hónapjával szemben. Sikerült háromszázezer
métermázsa dohányt a külföldön legjobb feltéte-
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gadta a felhatalmazási javaslatot és áttért a határozati javaslatok feletti szavazásra. A Ház csu-

jogkérdések eldöntése és nem lapbetlltási kérdések valók."
án Strausz Istvánnak az utak jaakására vonatEzután részletesen foglalkozik a kamara vákárt ne
osó határozati javaslatát fogadja el, a többieket lasztmánya az egyes bírói rendszerrel, amely
_ 4 VSdalmi
szervezetben sem párt, sem
elvetette. Az elnök napirendi javaslatot tesz. A nem mindig helyes. Aggodalommal nézik az
f i*uJíti
különbségre tekinteni nem lehet. Az
í £ £ L z á f társadalmának
képviseltetnie
kell legközelebbi ülés holnap, napirenden szerepel az ügyvédek a rendőrségi fogvatarlás nyolc napÁhZ, mnaát Ha a társadalom olyan energiát tud indendemnitási vita folytatólagos tárgyalása és a pal való megbosszabbitást. Erélyesen tiltakozik
liMteni erre a célra, mint amennyit kifejtett az fővárosi javaslat.
Lendvai István személyes kérdésben kér szót, a felirat az egyéni szabadság e legújabb korervmás elleni harcban, meg van győződve, hogy
, ..
látozisa ellen, éppen akkor, amikor igen sok
Tiltakozik a miniszterelnök és Bessenyei Zénó_réeredményt fogunk elérni.
BesI
panasz
hangzik el a rendőri fogvatartásról.
széről
tett
személyét
sértő
kifejezések
ellen
A pénzügyminisztert a kormánypárt hosszasan
senyei Zénó szintén személyes kérdésben szólalt fel.
m e g t a p s o l t a beszéde végeztével.
Igen fontos dolog a jegyzökönyvek
nélküli
Az ülés egynegyed 8-kor ért véget.
A nemzetgyűlés ezután általánosságban
elfotárgyalást rendszer. Az ügyvédi kamara élény^HMIMMMMMWMIMMil^^
ken tiltakozik ez ellen és azt kérdi: minek
akkor jegyző a tárgyaláson, ha jegyzőkönyv
nincs ? Honnan lehet akkor akármit is ellenőrizni, ha nincs bírósági jegyzőkönyv? Minét polgármester közvilágítási tervezete.
den ügyvédnek külön fölesküdött gyorsirót
Szeged, julius 1. (Saját tudósítónktól.) Most soknál, illetve az egyezkedésnél az lesz a főszem- kell tartania? Örömmel üdvözli azonban a
pont, hogy a város megfelelő közvilágításhoz jus- kamara a gyorsított eljárások bevezetését az
egy hónapja, hogy Szeged város törvényhatósági
bizottsága foglalkozott a gázgyár központi igaz- son, különösen, hogy a Nagykörúton kivüli város- ügyek felülvizsgálásánál.
gatóságának egyezkedési ajánlattervezetével és részek világításának problémáját minél hamarabb
A siegedi ügyvédi kamara mindenre kiszenvedélyes vita után kimondotta, hogy az ajánlat- | megoldhassuk. Ez a probléma a jelenlegi áldatlan
tervezetet elfogadja a további tárgyalások alapjául. viszonyok között megoldhatatlan, mert a döntő- terjedő, alapos jogi készültséggel és szaktudásKimondotta a közgyűlés azt is, hogy a gázgyár bizottság határozata értelmében a gázgyár nem sal elkészített feliratát már föl is küldték az
megváltásáért indított pört mindaddig szünetelteti, köteles a saját költségén uj vezetékeket lefektetni. igazságügyminiszternek és remélhető, hogy még
amig a tárgyalások akár pozitív, akár negatív A megegyezésnek természetesen ez lesz a leg- mielőtt a törvényt megszavaznák, a többi kaeredményre nem vezetnek. Abban mindenki véle- fontosabb feltétele.
marák megjegyzéseivel együtt, át fogják dolménye megegyezett, hogy a vitás ügy elintézése
Elmondotta még a polgármester, hogy kedden
sürgős, halogatást nem igen tür, sőt maga a gáz- délelőtt két óráig tárgyalt a közvilágítás rendezé- gozni a megjegyzések alapján és egy olyan
novellát fognak tető alá hozni, amely nemhogy
yár központi igazgatósága is gyors határozatot sének kérdéséről Barcsay Oszkár fővárosi mérivánt a város közönségétől. Annál feltűnőbb, hogy nökkel, aki a döntőbizottságban a város delegáltja megnehezíti az igazságszolgáltatást, de nem
mind a mai napig semmi sem történt ebben a volt és a városi mérnökök vándorgyűlésére jött le szükiti meg a polgár egyéni szabadságát sem.
lek mellett eladni. Megtakarításra kell törekedni,
de u g y , h o g y sem a kultura, sem az egészségügy
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sürgősnek miriősitett ügyben, pedig az eltelt egy
hónap éppen elegendő idő lett volna arra, hogy a
gázgyár központi igazgatósága részletesen kidolgozza az egyezkedési ajánlatnak azt a két pontját,
amelyet elfogadhatónak talált a közgyűlés.
Az érthetetlen halogatás ügyében érdeklődtünk
a polgármesternél, aki elmondotta, hogy körülbelül
három hét előtt levelet kapott a központi igazgatóságtól, közvetlenül azután, hogy a közgyűlés
határozatát felküldte. Az igazgatóság levelében
arról értesítette, hogy a vállalat igazgatója, aki
disponál a kérdésben, jelenleg szabadságon van
és igy csak szabadságáról való visszatérése után
küldheti el a városnak a részletesen kidolgozott
ajánlatokat. A közgyűlés határozata értelmében az
egyezkedési tervezetet a város hatósága házilag is
kidolgozza, hogy a két tervezet alapján kezdhesse
meg azután a tárgyalásokat a vállalattal, azonban
a város hatósága mindaddig nem kezdheti meg a
munkát, amig a gázgyár tervezete meg nem
érkezik.
— Remélhetőleg most már hamarosan megérkezik — mondotta a polgármester. — A tárgyalá-

most Szegedre. Ismertette saját tervezetét, amely
szerint húszezer méter uj vezeték lefektetésével
meg lehetne alapozni a Nagykörúton kivüli városrészek világítását. A négykilométeres Nagykörút
minden utcakereszteződésénél magas póznára erősebb villanykörtét szerelnének fel," amely mélyen
bevilágítana a keresztutcákba. A Nagykörúttal parallel haladó utcákban hasonló módon helyeznék
el az uj lámpákat.
— Ez ugyan nem lesz valami fényes világítás
— mondotta a polgármester —, de mindenesetre
jó alapja lesz a további fejlesztésnek. Körülbelül
100—120 u j villanylámpa felállításáról van szó.
Maga a 20 kilométeres vezeték a mai árak mellett
körülbelül kétmilliárdba kerülne a lámpák és póznák nélkül. Barcsay Oszkár mindenben helyesnek
találta tervezetemet, nem tudom azonban, hogy a
gázgyár igy akarja-e megoldani a kérdést. Mindenesetre az lenne a legfontosabb, hogy minél hamarabb megkapjuk a gázgyár részletes ajánlatát.
Abban az esetben, ha julius 20-án kezdődő h a t
hetes szabadságom alatt érkezne meg ez az ajánlat
a tanács Bokor Pál elnökletével fogja letárgyalni'
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„ A z uj büntetönovella megnehezíti a lelkiismeretes biró munkáját."
A szegedi ügyvédi kamara nem tartja szükségesnek a novellát.
Szeged, julius 1. (Saját tudósítónktól.) Pesthy
Pál igazságügyminiszter úgynevezett .büntetőnovelláját" nem kell ismertetnünk és nem kell
jelzőkkel ellátnunk. A büntetönovella egyszerűen
fölrúgja a klasszikus Csemegi-kódexet és még
a lélekzetvételt is igyekszik minél szűkebb keretek közé szorítani. Az igazságügyi szimfónia
ellen — és nemcsak a sajtószakaszok ellen —
Magyarország egész sajtója, pártkülönbség nélkül a leghevesebb harcot kezdte meg, de eb* * h a r c b ó l kiveszi részét minden olyan intézmény, vagy testület/ amely megrettenve látja,
hogy ez a novella nem más, mint a nem éppen túlságos szabadság ujabb és lényegesebb
korlátozása.
Ebből az energikus harcból kiveszi részét az
ország egyik legautonómabb és legtekintélyesebb testülete: az ügyvédi kamarák is. A szegedi ügyvédi kamara most készítette el felterjesztését az igazságügyminiszterhez, amelyben a
legerélyesebb hangon fordul szembe a büntetőnovellával.
Elsősorban is a kamara hivatalosan nem
kapta meg a törvényjavaslatot, holott törvényadta joga van a véleményezésre, de mivel ez a
novella olyan dolgokat tárgyal, amelyek eddig
jnég nem fordultak elő, a szegedi kamara még
M e g t e w i kötelességét és megjegyzéseit felKU l
£ az igazságügyminiszternek.
elsősft Z K gcdi ü 8yvédi kamara választmányának
váltoTou
? z a ^ f o g á s a , hogy még a megL ^onyok
ellenére sincsen szükség
nnZ
0
mai \<£
törvényjavaslatra. A
nem a l k a l m i L ?h o ™ ^ ? 8 ! ! J ? S S
E
törvénvekpt™' « * ^ n y i r a bevált tökéIrtes
letes törVényeket g y 0 k e r C 8 v á l { 0 z t a t á 8 0 k k a l C 8 e _
réljék
réljé fel.
A felirat foglalkozik ezután a vagyonelleni
A
bűncselekmények büntetésének szigorú föleme-

A magyar határmegállapitó bizottság
Belgrádban.
Belgrád,julius
1. Tegnap este ideérkezett a
gy. a r határmegállapitó bizottság. A bizottság
tagjai ma délután Nincsics külügyminisztert látogatták meg. A lapok azt irják, hogy a bizottság
teljesen befejezte munkáját és ezt a belgrádi hivatalos körök megelégedéssel vették tudomásul,
mert igy a jövőben elkerülhetők a határincidensek.
A külügyminiszter a bizottság tagjai tiszteletére
vacsorát ad, amelyen a külügyminiszter helyett
Gabrilovics és a honvédelemügyi miniszter helyett
Kalapatovics jelennek meg. A bizottság rövidesen
Budapestre utazik, ahonnan néhány napra Zágrábba megy, ahol véglegesen befejezi munkáját.

ma

Nagy harcok Tripoliszban.
Konstantinápoly,
julius 1. Tripoliszban heves
harc volt az olaszok és arabok között. Az olaszok
súlyos veszteség után visszavonultak Ibu Veled
völgyébe. Négynapos csata dult, amely azzal
végződött, hogy Bongiovanni tábornokot, az ismert
fascistát az arabok menekülés közben megölték
Az arabok szent fogadalmat tettek, hogy Tripoliszban mindenáron megszüntetik az olaszok uralmát.

léséről. A bíróságok ma inkább a büntetések
minimumát alkalmazzák éppen a változott
időkre való tekintettel, ezért érthetetlen a noh,rek
a
~. Í59Földi^
P°tosz
belügyminiszter
vella szigorúsága. Általánosságban még hang- megtiltotta az Eisenachban összehívott kommunista
súlyozza a kamara, hogy a novella mélyen bele- kongresszus megtartását, a kongresszus tagjai azonban
mégis összeüllek. A rendőrség feloszlatta a gyűlést és
nyúl az egyéni szabadságokba.
Nem lehet helyeselni, hogy a novella kiter- a résztvevőket eloszlatta; köztük volt két kommunista
birodalmi képviselő és a porosz tartománygyülés eev
jeszti a politikai jogok felfüggesztését. Talán kommunista
képviselője. Az esti órákban a kommunil.
veszélyt jelent majd az államra az, ha a leg- ták és a rendőrség között kisebb összetűzésre került
bitós rekkel
^
kereskedő Delcartó gróf és
kisebb bűnözőt is eltiltanak a nyilvános poli- I^AA" v á sAM
ár101
.
i
.
.
.
,
.
,e„Hfn megindított bünpörben tegnap
tikai szerepléstől, de nyitva marad minden ut
meg a főtárgyalást. Az elítéllek között van
a titkos szereplésre! Névvel nem szabad új- tartották
Besurpore Henry gráf és Themsen angol milliomos
ságba irni, de nem veszélyesebb, ha névtelenül
/ y ád ]°«akat három-négy havi fogházra és
5<
í ? Ir,a,nk őt
pénzbirságra
Ítélték. Delcartó
ir a bűnöző? Mosi a foglalkozás
gyakorlatá- 2a7fogházból,
két évi fogházra
ítélték ésmegszökött
Francianak eltiltása következik. Ez az intézkedés csak ország területéről öt évre kitiltották. - A Daily
Lhromcle jelentése szerint a honvédelmi miniszter egémegnehezíti a lelkiismeretes biró munkáját.
A rágalmazásokra elég szigort ir elő a mos- szen uj fajta légi torpedókat szándékozik készíteni
Ezeket a nagyobb repülőgépekről lanszirozzák és a
tani bectüietvédelmi törvény is. Álta'ábon az pályájukat a drótnélküli készülékkel kormányozzák
idevonatkozó szakaszok nagyon süppedékes jogi Állítólag az ilyen torpedólövedékeket nagy távolsior."
talajra vannak építve. A párbajra vonatkozó városok és csapatok ellen lehet irányítani - Az
23 ellenében kiszakaszok áiiamtogház helyett fogházat vagy Odelsing kedden esteÖ T81á r szavazattal
0 8 t o
FS*^SS^O^V
* ' n e v e 1925 janufa
börtönt irnak elő, de mivel külön bíróság elé
eltM
- A törvényjavaslatba
keiül a párbajozó, könnyen igen hatástalan L S ^ S M Ü .
pénzbüntetésre lehet majd a büntetést átvál- • W f t W W f t f t W W W W W W W W W W W W O
toztatni. Igy ez az intézkedés sem födi a célt.
A fölterjesztés azután a következő igen érdekes szavakat mondja:
-t '.A személyei; szabadság megsértésének körét
kiterjesztő 22 szakasznak törvénykönyvünkbe
való illesztését helyeseljük, mert az utóbbi
években felburjánzatt atrocitások
megismétlődése esetén hatékony megtorlást eszköz." Ez a
szakasz van hivatva megakadályozni különböző
igazoltatásokat és utcai pofonokat.
A csalás, orgazdaság után a fölterjesztés a
sajtótörvény kiegészítésével foglalkozik. .Hangsúlyozzuk — mondja a kamara —, hogy a
ma érvényben lévő sajtótörvényünket egy betű
vei sem tartjuk szül:ségesnek módosítani'" Nem
V- í r X
£
i lehet a lapokat betiUam sem. , 4 bíróságokhoz
"

ti?

kakaó és
csokoládé
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Ismeretlen katona sirja.

lf II /O
Szerda. Róm. kat. és protestáns Sarl.
W b . - A . Oör. kat. B. Assz. m. Nap kel 4
óra 8 perckor, nyugszik 7 óra 59 perckor.
A meteorologiai intézet időprognózisa: Az időjárás
zivatarra való hajlandóságot mutat. Adatok hiánya miatt
egyéb nem mondható.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig, d. u. zárva.
Muzeum nyitva d. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól 12-ig.
A mo?i előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

Uj választátok lesznek Jugoszláviában.
Belgrád, julius 1. Pasics miniszterelnök tegnap
este Veldesbe utazott, hogy jelentést tegyen a királynak a politikai helyzetről. Politikai körökben
ugy hiszik, hogy Pasics a királynak a parlamenti
munkarend uj beosztását és az uj választások kiírását fogja javasolni.
— Változások a piaristarend tatjai sorában. A
magyar kegyes tanitórend főnöke az 1924. és 1925.
iskolai évre a rend tagjai sorában a következő változtatásokat rendelte el: Budapesten nyugalomba vonul
Kőrö8sy Albin, Sik Sándor Olaszországba megy tanulmányútra. Veszprémben nyugdíjba vonul Bucsik Ferenc,
Schmith Miháy pedig tanulmányútra megy Angliába.
Budapestre kerülnek: Babos Dezső, Para Imre és Nyári
István. Debrecenbe kerülnek: Horváth Sándor, aki ide
vouul nyugalomba, továbbá Boross Antal és Báthy
Miklós. Kecskemétre kerülnek: Papp Gyula, Belyis
Antal, Rédl Rezső, Menczer József, Tankovits Béla,
Boharcsik Pál, Szamek József és Kiss József. Nagykanizsára: Kiss Béla, Kiss Márton és Krizsay Ferenc.
Sátoraljaújhelyre: Kovács Sándor, aki ide voiul nyugalomba, Tahy János és Hencz János. Szegedre: Teli
Sándor és Kovács Lajos. Tatára: Agérdy Gyula és
Széli János. Vácra. Rassovszky Gyűli, Molnár Imre
és öveges József. Veszprémbe : Szűcs István, Wagner
Lajos, Molnár Vince, Jurán Ferenc, Szűcs Imre és
Róth Józseí.
— A hadikölcsönkötvényeket közszolgáltatásokra levonás nélkül elfogadják. A hivatalos
lap keddi számában miniszteri rendelet jelent meg,
hogy a hadikölcsönkötvények vagyonváltságára
vonatkozó rendelkezéseket hatályon kivül helyezik.
A közszolgáltatások lerovására tehát a hadikölcsönöket eredeti névértékükben elfogadják, nem pedig
a vagyonváltsággal csökkentett névértékben. A
rendelet a mai napon életbe is lép.
— E l k é s e t t e l i s m e r é s . A miniszterelnök legutóbb kiadott rendeletével — mint ismeretes —
megszüntette a háborús idők egyik fennmaradt
intézményét, az árvizsgáló bizottságot. A rendelet
julius elsején lépett életbe. A kereskedelmi miniszter most a következő levelet intézte Balogh Károlyhoz, az árvizsgáló bizottság elhunyt elnökéhez:
„Az árvizsgáló bizottságok megszüntetése alkalmából a köz érdekében teljesített önzetlen tevékenységeért elismerésemet fejezeni ki. Budapest, 1924.
évi junius 26-án. Walkó." Az elkésve érkezett elismerő levelet a főispáni hivatal eljuttatja Balogh
Károly családjához. Ugyancsak most érkezett meg,
szintén Balogh Károly cimére, Bieber Lajosnak, az
OKAB elnökének értesítése az árvizsgáló bizottságokat megszüntető körrendeletről.

— Fölmentette a tábla Endrényi Imrét a
Friss Újság elleni sajtópörökben. Endrényi

Imre, a Friss Hirek és Szegedi Híradó volt kiadója
mult év április 1-én cikket irt lapjaiban, melyekben azt állította, hogy a Friss Újság a törvényes
rendelet áthágásával jelent meg nagypénteken. A
lap ezen eljárását Endrényi a Keresztény kegyelet
egyenes felrúgásának minősítette és felhívta a
rendőrség figyelmét a nagy ünnep védelmét célzó
sérelemmel szemben. A Friss Újság lapkiadó r.-t.
igazgatósága emiatt vádat emelt Endrényi Imre
ellen, akit a törvényszék két izben is elitélt rágalmazás vétsége miatt és kártérítésre kötelezett.
Fölebbezés folytán kedden tárgyalta az ügyeket az
Ítélőtábla Orosz-tanácsa. Dr. Márton József a főmagánvádlók vádját fenntartotta. Endrényi Imre
J ö n

nem jelent meg, képviseletében dr. Burger Béla
terjesztette elő védelmét. Hosszas tanácskozás után
a tábla helyt adott a védelem érveléseinek, mindkét
ügyben hozott törvényszéki ítéletet megsemmisítette

és a vád és következményei alól Endrényi Imrét

fölmentette. A tábla kimondja indokolásában, hogy
Endrényi a valót irta, mert egy miniszteri rendelet
tényleg tiltja a lapok nagypénteken való megjelenését, ezért a cselekmény nem bűncselekmény.
A főmagánvádlók képviselője semmiségi panaszt
jelentett be, mig a védő megnyugodott.
— S z á m f e j t i k m á r a v á r o s n á l az a r a n y p a r i t á s o s f i z e t é s e k e t . A közalkalmazottak aranyparitásos fizetésrendezéséről szóló kormányrendelet
alapján a városnál is megkezdték az uj fizetések
számfejtését. Julius elsején a városi tisztviselők
csak annyit kaptak kézhez, amennyi juniusban
volt a fizetésük, de ezt előlegképen folyósította a
főpénztár. A differenciát akkor kapják meg, amikor
a számvevőség elkészül az aranyparitásos fizetések
számfejtésével.

Angol a e f í r é i b ő l mérték szerint készülnek
uri divatingek Lampet is Hegyi cégnél, Szeged.

A Belvárosi Illatszertár
juniusi nyeremény-sorsolásának

n y e r ő s z á m a i :
Sorozat Színi
8

Főnyeremény 6
1 nyeremény 19
9
2.
7
3.
22
4.
3
5.
22
6.
„
18
76
8.
4
9.
6
10.

utcában

Sorozat Szám

34
8

21
44

16.

28
29

17.
18.
19
20.
21.

45
10

24
30

II
,1
,1
1,
lf
II

6

6

10

21
16
18

48
34

b o l t h e l y i s é g

Gaál

kiadó.
irodában

Érdeklődni

Mt
Szeged, Kigyó-utca 7. Telefon 18-04.

Délvidéki Központi
Bank Rt.

TELEFON:
TELEFON:
Bank: 10-20 és 117.
Áruoszt.: 411 és 14-14.
S . e g e d , Dugonics-tér I.
Elfogad takarékbetéteket magas kamatozással: Kölcsöniket nyújt és előnyösen számitol le váltókat.
Képviseli:

Weisz Manfréd csepeli gyárának összes gyártmányait.
Á l l a n d ó a n i a k t á r o n t a r t i M e z ő g a s d M i g i gépe-

ket, u. m.: különféle ekéket, boronákat, vetőgépeket,
szecska- és répavágókat, kukoricamorzsolót stb.
MQaiaki cikkekből: Tömitőárukat, csapágyfémet,
dobsineket, különféle tolósulyu és asztali mérlegeket,
szíjakat, dörzsölővásznakat stb.
Vegyéaseti cikkeket,

u.

m.:

Különféle gép

és

hengerolajakat, petróleumot, benzint, karbidot, 123*
zsirszódát, kristályszódát, enyvet, gyantát stb.
Ss516sga>dák figyel-
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a jelzésű

mébe ajánlja a hires
permetezőket, továbbá kénport, rézgálicot és raffiát.
Mint a D V H A B I I 6 Magyar Földbirtokor i n H l U l ö s o i t
Földbérlők
és
Kereskedelmi Részvénytársaság Budapest, aiegedi
k i r e n d e l t s é g e vásárol és elad

mindennemű gabonát, lisztet,
gyapjút, állatokat stb.
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Korzó Mozi
^
nagy attrakciója!
^
Magyarországon először!
Budapestet megelőzőleg!

Úgynevezett névtelen hősök ezek. Vitézségük igazáról
ítélkezzen az Ur a másvilágon. E hősökbe már zsenge
ifjú koruktól, mikor már az értelem működni kezd, a
rendithetetlen hazaszeretet, hűség és feltétlen becsületesség beoltatott. A végsőig, az önfeláldozó életighalálig elkeseredett gyűlölet azokkal szemben, kik a
szent haza, a szülőföld területi épsége ellen tőrnek.
Határtalan kötelességtudás, a kötelességen felüli szolgálat, a végsőig való kitartás azon helyen, hova állítják
akkor, midőn a harcikürt megszólal, amikor a haza
veszélyben forog. A haza fogalma, az ideális, önzetlen
lelkesedés a szent célért, azon tényezők, melyekért a
harcosok harcba indulnak.
A mély vallásosság az, amely az igazért való harcban a feltétlen végső siker, győzelem reményében bennünket táplál, a hit, a vallás az, mely helyenként előforduló kétségbeejtő, reménytelen, válságos helyzetekből
kiszabadít.
Ily ideálisan előkészített lelkű emberek, harcosok
kerültek össze Doberdó fensik egyik mély és nagy kiterjedésű szakadékában, a küzdőtéren.
Mindkettőnek, akikről szó esik, a sors a tűzvonalban
való harcot jelölte meg feladatul. Esyik olasz harcoló
csatár, a másik harcoló vonalba tartozó magyar sebesültvivő. Mindkettő öreg fanatikus frontharcos, hiszen esztendőkön át az olasz karsztfront szakadatlan harcok
láncolatában, ezer meg ezer veszedelmek, halálküzdelmek között éltek. Mindkettőnek a haza a legfelsőbb
hadúr utján többször kitüntetést juttatott és tűzött fel
vitéz hős mellükre.
Ismeretlen hősök ezek, az egyik magyar, a másik
olasz egyenruhában, az egyik olaszul, a másik magyarul kiáltja hosszú, kétszeresen számított hosszú idők
óta a rohamot.
Ismeretlen hősök ezek, mert még bajtársaik is csak
annyit tudnak, hogy rettenhetetlen vitézek, hiszen esztendők óta lakóik a lövészárkoknak.
Mellőlük a régi bajtársak, régi vezetők kidőltek,
helyettük már többször ujak jöttek, fiatalok, idősek
vegyesen, ezek is hiányoznak már rövid együttlét után,
akik ma mellettük harcolnak az pótlás idegen vidékről,
ezek sorai is a nagy harcban, küzdelemben ritkulóban.
De mindkettő még mindig friss hévvel harcol, pedig a
magyar hazája békétjajánlt, de az olasz harcosé visszautasította.
A haza védelmében a lelkesedés ujabb tüzelt fogott.
Ellenségnek a béke sikertelensége harci kedvét az
ellenfelével szembe csak növelte. (?)
Midőn napokon át tartó eget verő harcok, támadások lecsendesültek, azonban itt-ott még a gránátok
vertek, golyók süvítettek, — a magyar sebesültvivő
kötelességszerűen elindult sebesülteket felkeresni, első
segélyben részesíteni, tekintet nélkül arra, hogy ellenség-e, vagy nem.
Es ime, az olasz karszt szakadékában megtalálja az
olasz rohamosok ott hagyott sebesültjeit. Egynémelyikében mar alig volt élet, de a magyar katona életre
kelti. Feltámasztja, utat mutat a segélyhelyre. De a
háládatlan olaszok egyike, midőn a magyar megfordul,
puskájához nyul, megmentőjét, mint ellenséget szivén lövi.
Az olasz sem menekül, a fegyverdörrenésre csetepaté
fejlődik a sebesültek és sebesültvivök között az elhagyatott helyen, melyben az olasz harcos is elesik.
Döntsön a másvilágon az Ur, melyik cselekedett
helyesen. Mindkettő elszánt harcos, mindkettő a halál
órájában is csak ellenséget ismer, kik hazájukat megtámadták, mindkettőjükben csak az a jelmondat él :
„A haza mindenek előtt".
Mindkettőnek földi maradványai a többiekkel együtt
ott maradtak temetetlenül. Hiszen a doberdói pokolban,
a karszt rejtett szakadékaiban, bozótos sziklák között
ki lelné meg.
A tél, az olvadó hó, a tavaszi zápor esővize, a
rohanó árviz hova vihette addig a kihűlt vitéz tetemeket, mig elhantolásukra került volna a sor ? Kik voltak
a hősök, azt is elmosta az idő, elhamvasztotta a természet eleme.
Maradtak mindannyian hazájuknak ismeretlen hősei,
kiknek emlékére hálás utódok emelték mindkettőjük
hazájában a nagyszerű, sokat, mindent mondó ismeretlen katona sírját.
E sirok mindegyike előtt, bármely nemzetbeli ember
áll, önkénytelenül is kalapját illő tisztelettel megemeli.
tiomor.

— Orvosi talr. Dr. Treer József fül-, orr-,
lorok-, gégebetegek klinikai orvosa, kéthónapi
párisi tanulmányútról hazaiérve, magánbelegrendelését Bxskay-ulci 11. Sz. alatt délután
3—4 óráig megkezdje.
— A Rókusi Ifjúság ünnepélye. Juhász Gyula
konferál azon a nagyszabású díszelőadáson, amelyet a
darabjait.
nagy az érdeklődés.
Ha nyomtatviByra van aiBkiége, telefonáljon
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
telefon 16—34.
— A j u n i u s havi d r á g u l á s . A junius havi
drágulás a Pester Lloyd számítása szerint 6 5 7
százalékos drágulást tesz ki. A hónap közepe óta
az árak emelkedése meglassult és így a hónap
második felében már csak 1'80 százalékot tesz ki.
A szakszervezeti tanács iumus hóra 10*41 százalékos emelkedést mutat ki, az utolsó héten azonban
árcsökkenés kezdődöttaz árakban és a létminmum az
utolsó héten 3 3 százalékkal szállott le A háború
kezdete óta a drágulás a szakszervezeti tanács
szerint 16.871-szeres, mig a Pester Lloyd szerint
21.817-szeres.

Olcsó fflrdOfeádak, gyermek- és ülőkádak
F§gel Edénit, Szeged, Takaréktár-utca 8.
m
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Korzó Mozi, Szeged
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julius 2., 3-án, szerdán és csütörtökön

E D I E P O L O-val a főszerepben:
A dzsungel bestiája.

Izgalmas amerikai tön éne t 6 felv.-ban. Egyidejűleg:

PAUL HARTMANN "ST.
A. lakatlan ház.
Detektivtörténet 6 felvonásban.

ElCadésok kerdete: 5, 7 és 9 órakor.
— Piroskáék alibije. Jelentette hetek előtt a
Szeged, hogy a csongrádi bombamerénylet ügyében
a vádlottak védőjének előterjesztésére a szolnoki
vizsgálóbíró kiterjesztette a vizsgálatot. Dr. Széchenyi István előterjesztésére 91 olyan csongrádi
tanút hallgatott ki a vizsgálóbíró, akik
állítólag

igazolni tudják Piroska János

és Sinkó

László

alibijét.
A tanúkihallgatások most befejeződtek
és a védelem szerint Piroskáék alibi igazolása
fényesen sikerült... Az autóügyet is igazolták a
t a n u k . . . Most azután véglegesen lezárják a vizsgálatot, az ügyész hozzákezd a végleges vádirat
elkészítéséhez és szeptember elején okvetlenül
megtartják a főtárgyalásL
Pehémsmüek legolcsóbban Soós Lajosnál

Holnap, csütörtökön népszerű filharmonikus
hangverseny a Vigszinpad hüs nyári helyiségében. Műsoron a legszebb zenekari darabok
között Goldmark
Nászdala, Waldteuffel egyik
legszebb keringője és Liszt XIII. Rapszodiája.
Jegyeket a Korzó Mozi árusitja.
— Zsirkay rágalmazást ügye a tábla előtt.
Ismeretes az a régóta húzódó

amelynek vádlottjait: Zsirkay

rágalmazási pör,

Jánost és Nagy

Sándor hirlapirót néhány hónappal ezelőtt 300.000,
illetve 100.000 korona pénzbüntetésre Ítélte a törvényszék. Zsirkayék ugyanis egy ébredő gyűléssel
kapcsolatban éles rágalmazó hangú cikket irtak a

Szegedi Napló ellen, amiért viszont Tölgyes Gyula,
a Napló akkori munkatársa sajtópört indított
Zsirkayék ellen. Fölebbezések folytán az ügy a
tábla elé került, ahol az Orosz-tanács julius 9-ére
tűzte ki a fölebbviteli főtárgyalást.
rtrdőruhák gyári árban Soós Lajosnál.
— Tragikus életmentés. Reisinger
Miklós kiszombori állatorvos hétfőn délután fiával fürdött a
Maros vizében. A folyó közepén fia egy nagy örvénybe
került, apja segítségére sietett és sikerült is fiát kiszabadítani a veszedelmes forgóból, aki szerencsésen
partra is úszott, az állatorvost azonban a kiállott izgalmak következtében szívszélhűdés érte és elmerült
a habokban. Holttestét másnap fogták ki a habokból.
A tragikus eset általános részvétet keltett Kiszomborban.

A nyereménysorsolás sikere. Tekintettel
arra a páratlan érdeklődésre, amely a közönség
részéről a nyereménysorsolás iránt megnyilvánult, a vevők sürgetésére juliusban megismétli
az ingyen sorsjátékot a Belvárosi Illatszertár.
A juliusi vevők között most már nem 21, hanem 25 nyereményt sorsol kl.
Evezős trikók, sportnadrágok Soós Lajosnál.

GAZDAG CIRKUSZban

ma és minden nap nagy sport-előadás uj műsorral.
Megérkezett a világ legerősebb vaskirálynője, T e r r a
A n e t t a , mely bámulalba ejti a n. é. közönséget
szenzációs erőmutatványaival. Jegyek előre válthatók a
Pető-tőzsdében. :—: : _ : Kezdete este fii 9 órakor.

Jön I

— Ádók László pöre a város ellen. Ismeretes
az a pör, amelyet Adók László szegedi paprikatermelő indított egy árokbafordulás miatt Szeged
város ellen. Ebben az ügyben a szakértők most
beterjesztették véleményüket, amely szerint feltétlen
el kellett volna zárni az építés alatt álló utat és
igy felelősség terheli a várost. A törvényszéken
most már az érdemleges tárgyalást Zöld biró
augusztus 8-ára tűzte ki. A pör kimenetele iránt
különböző körökben élénk érdeklődés nyilvánul
meg.
Legjobb harisnyák, keztyük Soós Lajosnál.

Divatos fátyolharisnyák minden szinben
legolcsóbban beszerezhetők Lampil és Hegyi
cégnél, Szeged.
»9
Az emberi fenevad a cime annak a nagytzibásu filmattrakció I. részének, amelyet péntektől mutat be a Korzó Mozi, éspedig nagy
anyagi áldozatot sem kiméivé, mindkét részét
egyszerre egy előadásban. A Paramounl-filmgyár készítette ezt a rendkivűl fényes kiállítású
filmet, amely az „Ezeregyéjszaka" legszebb regéjét tárja elénk. A muzulmánok szines keleti
világába vezet el bennünket a film, elénk varázsolja a misztikus keletet minden gyönyöre
és nyomorával. Látjuk a fejedelmi gazdag bagdadi háremet pompás kiállításával, gyönyörű
asszonyaival. Kint a szegény negyedben a
dervisek szertartásai és a fakírok fantasztikus önkinzásai csigázzák fel érdeklődésűnket. Abou Hassan, a haramiavezér és Omar,
az istenfélő muzulmán küzdenek a gyönyörű
Morganért, a bagdadi bajadérért. — Rendkívül heves harcok, vágtató lovas-jelenetek, a bsgdadi bazárnegyed le-fel hullámzó
szines tömegei a film változatos és érdekfeszítő
| cselekménye avatják a bagdadi bajadért a leg| szebb filmek koronájává, melynek elösdási
jogát Magyarországon először Budapestet is
megelőzően a szegedi Korzó Mozi szerezte
meg I A rendkívül drága film megszerzésével a
Korzó Mozi áldozatok árán is alkaimst nyújt
kedves közönségének egy nagyszabású film
megtekintésére, akkor, midőn a holt ssisonban
egy-egy nagyobb film megszerzése eltekintve
az anyagi áldozatoktól, szinte lehetetlen. A
grandiózus, két részes, egé?z műsort kitöltő
filmremeket egy pazar amerikai burleszk s az
Aetna kitöréséről faészűlt eredeti film fogja
bevezetni.
Nyári Bálion előrehaladtával raktáron
lévő gyermektrikókat, sokeriiket, női és férfi
fürdőruhákat olcsón árusítjuk. Lampel és Hegyi
Szeged, Püspökbazár-épület.
369
Cipők gyári árban Soósnál, Oroszlán-utca 2.
— Makón a villám felgyújtott egy házat, óriási
vihar vonult át Makón, erős villámlással és mennydörgéssel. A villám becsapott Német János gazdálkodó házába. A család éppen ebédnél ült é3 csodálatosképen senkinek baja nem történt, a villám azonban felgyújtotta a házat, amely pillanatok
alatt lángban állott. A gyorsan kivonult tűzoltóságnak legnagyobb erőfeszítései sem
sikerült megmentenie,
porig leégett.
Férfi ingek és alsónadrágok rendelésre is legolcsób.
bak Soós Lajosnál, Oroszlán-utca Z

Salátákat, olajjal készítendő főzelékeket, mayonnayse-t, olajos ételeket, olajjal készített halakat stb. stb.-t legjobban a legfinomabb
Meinl-oliva olajjal készíthetünk. Kapható minden
Meinl-uzletben. Szeged, Klauzál tér 2. szám. •

Julius 4-től

Jön!

AÚÍ
B a

napkeleti szerelmi
regény két részben, egyszerre,

JAD

a Korzó Mozi „Drága k ő " filmjeiből.
Budapestet megelőzően!

Budapestet megelőzően I

Az ingatlant vásárlók
és eladóh
érdekeit a legszélesebb mederben képviseli a Hadirokkantak, özvegyek és Árváknak Báró Eötvös-utcában,
a törvényszék épületével szemben, az Uri Kaszinó épületében (földszint halra, telefon 12-50) újonnan megnyílt
általános á r u és Ingattanforo&lml
irodája, az Orsz. Főldbirtokrendező Biróság által engedélyezve, amelynek vezetését P o p á n P á l mellett
D e m k ó L á s z l ó is átvette. Szeged város és
környékének közönsége régebb idő óta annyiban ösmeri e két vezető nevét, hogy minden időben a legteljesebb bizalommal keresheti fel a . H a d r ö á *
ingatlanforgalmi irodáját, mivel ezen üzletben eleve
is — a hangzatos és csábitó reklámok mellőzésével —
meggyőzőive, biztosítékot szerezhet arról, hogy bárminemű e téreni kívánsága legmesszebbmenő kielégítéssel, a legelőzékenyebben történik. Ugy az eladóknak,
mint a vásárlóknak saját érdeke tehát, hogy mielőtt
vételt eszközölnének, keressék fel a a H a d r ö á "
általános á r u és ingatlanforgalmi
i r o d á j á t , törvényszék épületével etemben, az
Uri Kaszinó épületében, földszint balra, telefon
12—50, hol minden igényt és kívánalmat kielégítő
magáa- éa családbázak, tőkebefektetésre la olcsó
bérpaloták, I holdtól több ezer holdig terjedő
tanyás éa tanyanélkflll földbirtokok, biztos existenciát nyújtó mindennemű üzletek, kisebb-nagyobb
lakások mindenkor a legelőnyösebb ajánlattal, a legolcsóbban szerezhetők meg. Aki e céget felkeresi, a
fentiekről azonnal meggyőződést szerez.
os

Juliusi nagy ingyenes sorsjáték
a „Belvárosi lííatszertár' -ban
Szeged, Széchenyi tér ¡5 (Kék Csillag mellett).
Telefon 700. — A sorsolás tervei
1 Finyeremény: 1 valódi szollingeni manikűr-készlet.
„
l üveg eredeti l'Origan parfüm.
1 Nyeremény:
2 nagy üveg eredeti 471 l-es kölni víz.
36 drb legfinomabb toilette szappan.
1 elegáns toilette garnitúra dobozban.
1 tucat Kalodont fogkrém.
3 darab Qrüneberg-féle fogkefe.
1 gyönyörű kivitelű csiszolt kézitükör.
1 boretrakészlet.
1 ruhakefe.
2 nagy üveg Odol.
1 hajkefe férfi fésűvel.
1 női fehérnyeles hajkefe boitófésüvel
1 üveg D'Orsay toilette viz.
1 tucat Elida champon.
1 üveg japán kölni viz.
1 üveg orosz kölni viz.
3 dg francia Schypre parfüm.
3 „
r
Rózsa centitloria.
3 ,
„
Fehér orgona.
1 üveg valódi francia parfüm.
1 "i
>i
»
»
1
Jutalom egy elegáns és finom férfigarnltn».
Juliusban minden vevő teljesen ingyen kap egy sorsjegyet. Mindenki saját érdekében mielőbb szerezze
meg a teljesen Ingyen sorsjegyet, hogy ezen
értékes és kedves nyeremények egyikét elnyerje.
A legolcsóbb árak!
Szolid kiszolgálás 1

Befőttek, ugorka és paradicsom lekötéséhez

hólyag
kapható B É C K l V l T E E H É t
Petőfi Sándor- sugárut 4.

Szeged,
3SS

Strandolok figyelmébe
ajánljuk
e heti reklámcikkelnket:
S t r a n d t r i k ó , fekete, I-a minőség
f. nagys. II. nagys. III. nagys. IV. nagys.
45 ezer
50 ezer
55 ezer
60 ezer
V. nagys.
65 e?er

Női és leányka fürdősapka,
minden szin

14 ezer

N51 fürdőcipő gummitalppal . 39 ezer
Gyermek Iürdőcipő vászonból 8 ezer
Férli és nö! l a s z a n d & I . . . 10 ezer
Gyermek f a s z a n d & I . . . . 6 ezer
Fürdőpapucstalp haji. fából . 6 ezer
Vászon strandsapka, fehér . 15 ezer
Vitorlás hajók . 8 ezertől 50 ezerig
PflRISI

N H G Y Á R U H Á Z
Szeged, Széchenyi-tér 14.

Fehérnemű varrónőt sürgősen keresek. Cim a kiadóhivatalban.
Egy alig használt, teljesen
uí gyerekkocsi eladó. —
Szeged, Hullám-utca 8, II.
em„ Papp Istvánné.

R.-T.
93

I v c f c i oármily mennyiségben, férfirnhát, fehérneműt a legmagasabb árbau veszek. Weissenberg,
Szeged, Artila-ntca 8. 281

13 3 3

a SZEGED telefonszáma.

SZBQBD

1924 Julius 2.

TŐZSDE

4.10, Prága 16.55, Btdaptti
0.006&I*, Bukarest
2.37«/„ Belgrád 6.42'/„ Van« 0.0000109.
Zirtthi
tártai i Páris 29.40, London 2430, NewA Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuta*. Hollano forint 30720—31670. Dinár 915- vork 562.50, Milánó 24.20, Hollandia 21!.»/„ Berlii
975, Lei 320- 370, Belga bank 3720-3840, Dán 0.000c000001347„ Bír» 0.007935, Szófia 4.10, Prága
16.50, Btutapw
0M6&U,
Bukarest 2.37'/,, Belgrád
korosa 13020—13520, Norvég koron» 1082J—11270,
Angol font 353400- 363900, U n 3500- 3620, Dollár 6.42Vn Varsó 0.C0Ű01Ü9.
82(00-84200, Francia frank 4270- 4400, Sxokol
Terménytőzsde. A keddi terménytőzsde irányzata
2395- 2485, Léva 575- 620, Svéd korona 21650- búzában változatlan, egyebekben tartott volt. Korpáért
224(0, Usitiák korona 115.80-118.70, Svájci frank budapesti paritásban 2100 koronát fizettek.
14510—14S60, Napoleon
pénz.
Hivatalos árfolyamoki 70 kg.-os tiszavidéki buza
2650-2725, egyéb 2600—2625, 79 kg.-os tiszavidéki
Dl Viták t Amsterdam 31020—31670, Belgrád 935buza 2800—2850, egyéb 2750—2800, rozs 2400-2450,
975, Bukarest 330-370, ttrCssel 3750-3840, Kopentakarmányárpa 2700 2800, xair 2900—3000, tengeri
faága 13220-13520, Krisztiánja 11020-11270, London
2700—2800, korpa 1975-2025,
356400- 363900, Milánó 3530-3620, Newyork 8250084200, Pám 4300-4400, Cr'ga 2415-2485, Szófia
Irányzat. Gyengén alakult az irányzat a keddi tőzs590 - 620, Stockholm
21920- 224Q0, Bécs 116.30- dén és nyitáskor úgyszólván az összes piacokon a
l i a 7 0 , Zürich 14660- 1496a
hétfői árnivón történtek kötések, később lassú árlemorzsolódás következett be, amely egészen a zárlatig elZürichi tőzsde. Nyitói i Páris 29.70, Lowlofl
tartott és körülbelül három, de öt százalékot meg nem
2434, Nevyork 562.'/. Milánó 24.26»/« Hollandi«
haladó árveszteséget eredményezett. A lanyha irányzat
211*/.. Berlin O.OOOOOOOJÜ134»/,, Bécs 0.007935, Szófia
0.
111.
L
3200 35C0 3200
1475 1550 1460
48 §3 48
—
90
140 145 138
39 43 39
14.5 15 14.5
47 52 49
120 135 120
14 15 14
34.5 37 34.5
270 275 260
135
140
26 30 27
30 33 29
19 21 2u
130 140 130
—
___ 28
70 75 70
7
7
8
121 130 125
93
95
12.75 14 12.75
77 78 78
40
40
80
80
93 100 93
30 31 30

Mai legalacionyabb (I.), legmagaMbb (11.)
és xAróártoljamu* (Tu.)

Qanz-Danub.
Ganz-Vili.
Sasitok:
UL Kistarcsai
1. a
Angol-Magyar
49 57 49 Gyórffy.Woll
Bosnyák-agrár
56 60 55 Hoff her
Földhitelbank
320 360 326 Kaszab
Kissling
Hazai
162 179 162
Hermes
44 48 44 Kühne
Sziavon jelz.
50 61 5b Láng
Lloyd Bank
10.25 11.5 10.5 Lipták
Magyar-Hitel
542 568 55 Mág
Ingatlanbank
225 25U 220 Magy. Acél
Csehbank
27 30 27 Belga fém
Forgalmi Dank
38 38.25 38 Mérleggyár
leizáloghitelbank 112 118 112 Motorgyár
Keresk. Hitel
27 Olomáru
27
Lesxámitolób.
83 90 83 Chaudoir
Magy.-ném. bank 28 30 29 Vegyipar
Ola&zbank
21 21.5 21.25 Vagongyár
Központi Jel*.
6 6.75
6 Rex hajó
Városi Bank
8.8 10.5 8.5 Rimamurányi
Mernir
12 13 12.5 Roessemaim
Nemzeti
33 36 35 Rothmüller
Osztrák Hitel
165 171 167Schlick
Kereskedelmi
1160 1270 1180 Schuller
Bankverein
TeudloH
—
— 125
Vulkán gép
Wörner
Takarikpétatarak
t

Királymalom
Pesti Vikt
Transdannbía

ÜL
a
L
30
30 —
226 235 226
50 57 55

F E N Y V E S
ir

Tiszta gyapjú öltönykelmék . . . 86.000
Nyári kamgarn öltönykelmék . . 252.000
Tavaszi raglánkelmék
154.000
Női kosztümkelmék Ä
Ä » X 80.000
Gabardin ruhakelme f i S ' S Ä S . 60.000
Kombinált öltönykellék-csomag. 195.000
(tartalmaz 1 öltönyhöz szükséges össze, bélésanyagokat.)

Selyem-oulály:

Nyersselyem minden színárnyalatban . . . .
Japán selyem minden színben .
Santung selyem Sete".raíákraalkalma.
Crepe de Chine minden »zinben
Georgette divatazinckben, nehéz minőség . . .

88.000
110.000
128.000
180.000
175.000

Fenyves mosott sifon
I* kelengyevászon
Börerős angin
Damaszt törülköző
Frottir-törülköző
Lepedővászon tart6s minőség, ISO
Vászon konyhatörlő . . .
Flanel portörlők

21.000

cm. »zéles
•

• • •

24.000
24.000
25.000
36.000
58.000

5 4.75
560 530
170 150
95 SO
2375 2125
5.75 5.25
120 110
21

Alt. gázizzó
15 16
Alt. Osztr.Légsz.
Bárdi
14 15,5
4
Bárót:
3
Bóni
62 68
350 360
Brassói
13.2514.75
Chinoin
14 15
Corvin-film
125 132
Danica
7.25 —
Diana
Dorogi gummi
26 28
Déli cukor
525 650
Dunánt. sertés
55 —
Cinner Szalámi 14.75 16.5
Égisz
33 39
!zzd
635 670
Unió textil
8
7.5
Horv. cukor
Just izzó
6
5
Gyapjumosó
52 54
Papir-ipar
40 44
Xészvénysúr
278 300
Szövő és kötő
26 28
Spódium
153 170
_
—
Temesi szesz
Felten
—
—
Wernstadti textil
89 110
flóra
Fővárosi sör
40 42
Goldberger
155 162
Gschwindt
155 162
Halkeresk.
24.5 25
Hungária Mfitr. 131 145
Juta
185 —
Jacquard
Karton
87 97
—
_
Gróf Keglevica
Keleti
29 32
3.75
4
Királyautó

15
670
14
3.1
66
350
14
14
125
7
26
525
55
15
34
635
8

—

: la tok

R T .

Rumburgi lenvásznak, vásznak, sifónok, batl.ztsifónok
és asztalnemüekben óriási választék.

Moiö-osrlAly:

Csikós selyembatisztok mkden .zinbe.

19.000

minden .zinben

21.000

Ruhavászon minden színben
Divatcsikos ingzefirek
Francia cérnagrenadin ^ i u L . .
Cérnagrenadin íivatmintákban, dupla.zéle.
Buretvászon férfi öltönyre é. női kosztümre
Csíkos tenniszöltöny-vásznak
Mosó marocain legBW)b div.tc«ikokkai..

23.000
27.000
40.000
58.000
49.000
35.000
37.000
76.000

Színtartó

____ 540

a

Szines kerti abrosz
144.000
I-a frottirkelme, 150 cm. széles. 250.000

mOSÓkrepp

EpOnskelme

VÍ»On-OMt61y t

4.25
34
4.4
24
17.5
380
125
9
27
17
78
13
3.5
38

fa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelf«

540
4.5
535
150
91
2150
5
110

1U.

0.

5.2
52
41
280
27
151
160
800
95
40
155
157
24
137
180
86
22
30
3.75

Királysör
Klein
Klotild
Fructus
Győri textil
Polg. sör
Krausz szesz
Ligetszarat,
Cukoripar
Lámpa
Auer
Kender
Őstermelő
Pamut
Gumi
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi
Marc3v. Petr.
Georgia
Mezőh. cuk.
Inierrexim
Óceán
Olajipar
Pannónia sör
Phöbus
Püspöki
Royal-szálló
Schwartzer
Star film
Lukácsfürdő
Szikra
Stummer
Szegedi Kender
Telefon
Temesi sör
Tokaji bor
Török
Turul Budapest
Unió színház
Szolnoki
Vasm. VilL
Vili. Pezsgő
Wander
Zagyvapálfai
Hangya

Elővételi

i
ti. ill
65 70 65
7.25 7.75 7.25
60 —
59
—
M
—
29 30 29
—

—

divatcsikokkal, duplaszéle. • •

KStBttAru-osstAly :
(Csak a Calvin-téri áruházunkban)

Női harisnyák minden .zinben
Férfizoknik tartös minőség
Női szines cérnakesztyűk . . .
Gyermek nyári trikó
Férfi fürdő trikó
t
.
"?form női nadrág...,
16.0UJ í Selyem zsemper minden «zmbtn. . .

9.500
7.500
29.000

21.000

46.000
33.000
180.000

—

50 51 50
29 31 29
2625 2750 2600
150 167 160
315 355 320
75 90 75
235 245 235
255 259 255
330 350 335
110 116 110
20 J 205 200
125 130 125
438 485 440
227 240 223
24 25 24
29 32 29.5
75.25 80 75
15 16 15
39 41.5 39
—

—

—

200 220 190
60 —
60
—

— .

—-

10 10.75
10
52 57 49
2850 3000 2800
340 380 360
145 155 145
—

—

—

—

2?

30

—

—

£4
7

80
6.25

—

45
27
80
6.5
50

—

—

—

—

—

32
22
23

—

31
22
23

29
—

fogok J

Kasszanap

Julius 17.

IX., Calvin-tér 7., IV., Koronaherceg-utca 8.,
VII., Károly-körut 9., IV., Károly-körut 10. sz.

ág
&a !
l á í v á n y o s sá

B u d a p est

OyapJuuBvet'OHtSIy :

1.

135
8
98
39
9
102
70
62
9

D E Z S Ő

A szerkesztésért ideiglenesen telelós: FRANK JOZíEP
Kiadótulajdonos: Wélmasíyarország Hirlap- és Nyomci»vállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

Malomsoky
Nemzeti fa

Bányák és téglagyárak í
310 335 310
Bauxit
Beocsini
1000 1050 UOO
121 130 118
Borsódi szén
65 68 65
Szentlőrinci
82 86 81
Cement
Szászvári
335 355 335
Kohó
410 460 410
István tégla
38 45 38
—
—
—
Köb. gőztégla
200 210 198
Drasche
1925 2050 190O
Magnezit
—
—
—
Magyar Aszfalt
3250 34Ű0 3250
Által. Kőszén
—
—
—
Kerámia
—
—
—
Móri szén
135 150 132
Hagybátonyi
11 12 11
Sajókondói
560 570 555
Salgó
150 155 150
Újlaki
30 32 32
Unió
990 1C65 996
Urikányi

Nyomdák t
130 155
Athecaeum
ltol városi
27 30 27
8 —
Fővárosi
Közlekedést vállalatok i
Lipótvárosi
9.25 10 9.25
98 —
Franklin
1350
1450
14C0
Adria
KÓbanyai Tak.
37 40.5
34 37 34 Glóbus
Egy. Bpest Föv. 150 170 149Atlantica
—
9.5
Kunossy
52
48
48
M*&yar Alt. Tak. 145150 145Közúti Vasút
104
100
Pallas
71
67
67
—
Moktár
195 197 195Városi
—
37.5 40 39.5 Révay
3540 3875 3610 Bur
Pesti Hazai
60 65
60 69 60 Rigler
Déli Vasút
8.511.25
310 335 310 Stephaneum
BMositóki
MFTR
220 260 220 Faipart vállalatok i
Levante
Első M. Bizt. 95CO 11150 9750
36 40 35
2C0 230 2U0 Miskolci villamos 148
Fondére
4.25 4.5
165 150 Merkurfa
—
120
— 110Nova
—
525 530 525 Cserző
Allamvasct
2700 - 2600
nia B.
5
4.4
92 101 92 Dunaharaszti
Tröszt
—
—
Egyesült fa
Vamüvek is gépgyárak'.
16 18
Fornir
Malmok i
Guttmann
345 390
Brodi vagon
— — 125
125 130
50 57 55 Hazai fa
Coburg
——
Back-malom
9 —
15 Borsod-misk.
125 135 128 Honi fa
Corvin gép
26 30
18 Concordia
17.5 18.5
43.5 45 43 Kőrösbányai
Csáky
17 17.25
Kronberger
185
- 180 B.-csabai
tíazd. Gépgyár
74 78
8 — 6.75 I. bpesti gm.
130 137 129 Lignum
Fábián
—
_
13 —
30 Amerikai
1500 1625 1540 Törökszentm.
Fegyver
3.5
4
52 58 53 Erdő
26 27 26 Gizella
Fémkeres Jl
33 —
125 140 135Hungária
85 105 86 Magyar Lloyd
Franki

elsősorban a vezetőértékek piacát érintette, majd áthúzódott a középpapirokra is. A tőzsdeidő második
felében azonban általánossá vált és a kis papírokban
is érezhető volt, főleg annak a hatása alatt, hogy
Bécsben is meggyengült az irányzat és a nyitáshoz
képest ott is csökkentek az árfolyamok. A forgalom
mindinkább elcsendesült és egyes papírokban néha
szünetelt is. Zárlat felé itt-ott ugyan élénkülés volt
észlelhető, ez azonban a tőzsde tartózkodó hangulatit
nem változtatta meg és így az irányzat mindvégig
lanyha maradt. A kosztpénzpiacon kedden is igen alacsony volt a hetipénz kamattétele, úgyannyira, hogy
már százalékokban alig fejezhető ki. Egynegyed százalékkal igen bőven állt áru rendelkezésre. Hivatalosan a
kosztpénz árfolyamát Vé-től '/. százalékban állapították meg.

Nöl f e h é r n c m ü - O i a t é l y :

8T1

(Csak a Calvin-téri áruházunkban)

Himzett nappali ing kézi azsurral
Himzett nadrág
Hálóing kézi azsurral
Himzett nadrág-kombiné
Batiszt szoknya-kombiné kéziazsurr«i
Himzett fűzővédő
Vászon párnahuzat
Vászon paplanlepedő
Fürdőruha legújabb fazon
Női frottír köpeny

56.000
48.000
96.000
78.000
138.000
28.000
57.000
220.000
114.000
512.000

FérnfehérnemU-o.Mtély :
(Cuk a Calvin-téri áruházunkban)

Férfiing piké mellel
100.000
Szines zefiring k*t wion gaiémü
100.000
Hosszú hálóing SIin„ „egéuyei
100.000
Rövid alsónadrág
48.000
Vászon férfizsebkendő
7.600
Selyem nyakkendő
12.000
Pizsama öltönyök Mgj váladékban... 364.000
FlrdOruhák, frottír-köpenyek és fflrdöruházati
cikkekben óriási választék.

