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V. évfolyam.

Hitelre is adunk.
Méltóztattak olvasni a hirdetéseket, amelyek
változó szöveggel, de azonos értelemmel jelennek meg egy-két hét óta a lapok hasábjain?
Méltóztattak figyelemmel kisérni azokat a kisebb-nagyobb táblácskákat, amelyek szintén változó szöveggel, váltakozó helyesirással, de azonos értelemmel tünedeznek fel a budapesti üzletek kirakataiban ? Hitelre is adunk.,. Megfelelő állású egyének három havi részletfizetésre
is vásárolhatnak . . . Részletfizetés kedvezményét
ismét életbeléplettük . . . 3iztositék nyújtása
ellenében üzletünkben hitelezve
lesz.
Ezek a laphirdetések és ezek a hirdető táblácskák beszédes jelei egy folyamatban lévő
nagy közgazdasági változásnak. A háború esztendőtől és a központi gazdálkodás idejétől
kezdve megszoktuk, hogy az árunak nagyobb
értéke van, mint a pénznek. Az árukészletek
megcsappanása és a pénz értékének fokozatos
devalválódása hosszú időre véget vetett egy nagyon kedvelt és nagyon népszerű nemzeti társasjátéknak, a könnyelmű hitelnyújtásnak és a
könnyelmű hitelbe való vásárlásnak. A készpénz, ha ugyan lehet pénznek nevezni a különböző, két oldalukon nyomtatott, szines pipirosokat, lett az üzleti élet lebonyolításának kizárólagos eszköze. Ahol pénz nem volt, ott üzlet
sem jött létre. A paraszt megszokta az elvermelést és gabonarejtegetést. A gyár nem kereste fel a kereskedőt ajánlatával, hanem megvárta, hogy helyébe jöjjön és annak adott árut,
aki előre kifizette az árát. A kereskedő beszüntette a hitelezést régi vevőjére! szemben. Az
iparos a régi várakozási rendszer helyett megszokta, hogy a portékát számlával együtt prezentálja a rendelőnek. Ez a rendszer kezd most
megváltozni. Akinek eladni valója van, ismét a
vevőt animálja a vásárlásra. Az animálásnak
eszköze pedig a részletfizetés és hitelnyújtás.
Visszatérnek a régi állapotok. Lehet pénz nélkül is vásárolni. Hitelre is adunk.

Szeged, 1924 julius 8, KEDD.
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gíthatják. Az igyekezet fölösleges, mert a buza
áralakulásának megvan a legtermészetesebb magyarázata. A szanálási programmal egyidejűleg
megszűnt az úgynevezett közellátás céljára vaió
tömeges vásárlás. Megszűnt az a boldog álla*
pot, hogy favorizált álkereskedelroi alakulások
közpénzeket szinle kalkuláció nélkül vagdossanak oda a gazdák fe|éhez, sőt utólag még árpóllékot is adjanak a régen leszállított, átvett és ki*
fizetett gabonára. Most egy természetes ár fog
kialakulni, mint a békében és a mezőgazdasági termelés nem lesz monopólium, hanem a
gazda is ugy fogja termeivényét a piacra vinni,
mint bárki más, akinek eladni valója van.
Olyan körülmények ezek, melyekkel minden
kereskedőnek, iparosnak és gazdának számolni
kell a jövőben, érlvs a jövö alat nem egy-két
hete*, hanem az elkövetkező esztendőket. A
hitelnyújtás megkezdése csak szimptomája a
változásnak, de már mgyon sokat jelent. De
természetesen mi nagyon szeretnők, ha a hitel-

nyújtásnak a visszatérése nem jelentené egyúttal
annak a gazdasági léhaságnak a visszatérését
is, amely szinte mefcfsrtőzte a magyar társadalmat a háború előtti esztendőkben, mikor a részIetűgynökök hadserege járta be a magyar vidéket és .Nsm kell fizetni I" kiállással sózott rá
katonatisziekre likőrös battériákat, soha nem
olvasó magyarokra Vas Gereben összes munkáit, vegy a Technika vívmány lit, jámbor háziasszonyokra varrógépet, konyhabererdezést és
jlggyári tisztviselőkre ventillátor-berendezést.
Kínáltak cséplőgépet hife be és ha nem kellett,
eladák helyette Beniczkyné Bsjza Lenkét bőrkötésben. Szeretnők: remélni, hogy legalább egy
kis megkomolyodás volt a hasznunk a reánk
zudult nagy kataklizmából. A hitel nélkülözhetetlen faktora a gazdasági életnek. Ha kell,
igénybe veszi msga az állam is. De nem tökéletes boldogság. Éppen azért nem olvashatjuk
minden aggodalom nélkfil a hirdetéseket és
hirdető tábíácskákJt. Hitelre is adunk.

A magyar kölcsönrészvények kelendősége Londonban.
London, julius 7. A magyar kölcsön aláírói
között azoknak a jegyzéseit, akik a kis téleleket igényelték, teljes egészükben elfogadták,
amíg a nagy tételeket igénylő aláírók jegyzéseit csupán 40 százalék erejéig honorálták. A

mai tőzsdén megkezdődött az üzlet az uj migyar feölcsönköivényekben. Nyitáskor
a kibocsátás árfolyama fölött egynegyed
prémiumot
fizettek. A hivatalos jegyzés ma egyenlő a kibocsátási át folyammal.

Megkezdődtek a gazdasági tárgyalások Prágában.
Prága, julius 7. Az ideérkezett magyar gazdasági delegáció Barcza Ernő miniszteri tanácsos vezetésével holnap kezdi meg a tanácskozásokat a cseh és az ugyancsak Prágában
időző osztrák delegációval. A tanácskozás

tárgya a mezőgazdasági vámtarifa megállapítása lesz. A magyar de'egáció esetleg tárgyalásokat kezd az ezidőszerint Prágában tárgyaló
németekkel is.

A szociáldemokrata párt a munkanélküliség ellen.

Budapest, julius 7. A szociáldemokrata párt bizottai a népjóléti minisztert keresik fel, hogy
Nem tudjuk, van-e okunk, hogy túlságosan és a szakszervezeti tanács megbizottaiból ma
vele is megbeizélést folytassanak.
örüljünk ennek a változásnak és nem tudjuk dé után 5 órakor Rothenstein
Mór vezetésével
különösen, hogy a közgazdasági dagálynak, többen megjelentek Walkó Lajos kereskedelmi
A gabonaforgalmiadé.
vagy apálynak a jelenségét lássuk-e benne.
miniszternél, hogy felvilágosítást kérjenek azok*
Bud miniszternél hétfőn egész délelőtt a küBizonyára hozzánk hasonlóan sokan szintén ról az intézkedésekről, amelyeket a kormány a
lönböző malomérdekeltségek tárgyaltak a gatöprengeni fognak ennek a hirtelen felmerült munkanélkül ség enyhítése érdekében tenni
bonaforgalmiadó ügyében. Ekörül most már
hitelezési buzgalomnak a magyarázatán. Mert a szándékozik. A megbízottak részletesen kifejtetvalóságos kavaredás van. A vámmalaiok nem
magyarázat lehet különféle. Lehet, hogy egye- ték ez ügyben állásfoglalásukat. A tanácskozáakarnak belenyugodni, hogy a gabonaforgalsek a szanálási program megkezdésének és a sok még a mai nappal nem fejeződtek be,
mat megadóztassák még psdig olyan kulcs
gazdasági bizalom visszatérésének tulajdonítják. amennyiben a kereskedelemügyi miniszter arra
szerint, mint azt a kormány rendelete tervezi.
Ha csakugyan igy van, akkor a jelenség min- kérte a képviselőket, hogy a maguk adatait
A kereskedelmi malmok a reájuk kivetett hádenesetre örvendetes, mert a normális állapotok juttassák el hozzá. A holnapi nap folyamán
rom gabonaforgilmisdót megnyugvással vetlék
visszatérését jelenti. De lehet az oka más is. déluán ety órakor a szakszervezeti tanács megtudomásul.
Az utolsó hetek folyamán olyan általános pénztelenség tapasztalható, ezzel egyidejűleg pedig
a különböző terhek olyan csőstül zudultsk rá a
Brüsszelt kívánják London helyett a konferencia székhelyéül.
kereskedelemre és ipsrra, hogy sokan a vételkedv mesterséges fokozásának kényszereladásLondon, julius 7. Több londoni újság újra ben kijelentette, hogy ő bizik abban, hogy a
jelleget tulajdonítanak. Ez esetben a jelenség azt javasolja, hogy a szövetségesközi
konferen- Iondoni konferencia nagy mértékben hozzá fog
bizonyára nem örvendetes. De lehet az is — ciát ne Londonban,
hanem
Brüsszelben
tartsák járulni a béke és biztonság helyreállításához.
hihetőleg ez a legvalószínűbb —, hogy az okok- meg. A Daily Telegraph azt hiszi, hogy a kon- A londoni lapok különben még ma is komnak egész sorozata játszik közbe. A termelés ferenciának Brüsszelben való megtartása elosz- mentárokat közöltek a londoni konferenciával
ke*d a normális mederbe visszatérni, de ez a latná azt a francia gyanút,
hogy Anglia kezé- kapcsolatosan kiadott angol memorandumhoz.
termelés aranyparitáson történik, mert arany- ben akarja tartani a tanácskozást.
A lap ezenPdris, julius 7. A szocáldemokrata radikális
paritáson vannak a termelési költségek, az állami felül még azt is indítványozza, hogy halasszák párt bankettjén Herriot miniszterelnök beszédet
közterhek, szállítási dijak és más egyebek, csak el a tanácikozást rövid időre.
tartott, amelyben azt mondotta, hogy a kornincs aranyparitáson a vásárlók jövedelme.
A Times azt írja, hogy londoni politikai kö- mánynak két feladatot kell teljesítenie. Az első
Diupiritás van a termelés és a jövedelmek
hitelének
biztosítása, a
a
tanácskozásnak feladat Franciaország
között s ez a vételek restringálásában jut ki- rökben kedvezően fogadják
második
a
béke
szervezése,
amelyet
a népek,
való megtartását.
Brüsszel azért is
fejezésre. Ezért kell animálni a tisztviselőt, aki Brüsszelben
minthogy joguk van reá, követelnek és Franbékebeli fizetésének ötven százalékát kapja, kívánatos, mert a konferenciát csak ama sok ciaország népe, amelynek sebei még mindig
hogy vásárolja meg a teljes száz százalékba látogatás utáu lehetett összehívni, amelyeket vénenek s az áldozatok következtében még
i Theuais Londonban, Párisban Milanóban tett.
kerülő árukat.
mindig súlyosan szenved, különösen megérdeMás ltpok is nyomatékosan sikra szállnak melt. Franciaországnak legnagyobb érdeke fűzőUgyanakkor, mikor a kereskedelemben ilyen I
kérdését
tapasztalatokat tehetünk, a gazdák panaszkod- i a konferencia elhalaszíasa és Brüsszelbe való át- dik ahhoz, hogy a béke és a jóvátétel
mely túlságos
nak. Hét helyett tiz bő esztendő után kezdik f helyezése mellett. Kívánságukat azzal okolják kivonják végre a belpolitikából,
érszni, hogy böjtje is lehet a nagy vigasságnak. | meg, hogy ezáltal enyhülne a fe»zült*ég és ki tág teret nyújt a polémiám k. A szakértői terLipjaik siránkozva hirdetik, hogy a buza ára l lebene egyenlíteni az ellentéleket a párisi és a vezet a legjobb kilátásokat nyújtja, de a szövetségesekre is ró bizonyos terheket. A szövetnem érte el a világpiaci paritást és keresik az I londoni felfogás között.
eszközöket, melyekkel a búzát némileg megdráLondon, julius 7. Handerson nagy beszédé- ségesek egyetértésének, főleg pedig a Francia-

SZBQED
és Angolország közötti szoros antant helyreálli'ásának szüksége igy állt be és az tette
szükségessé a londoni értekezletet. Azért mentünk Chequersbe — mondotta a minuzter*

elnök —, hogy ennek az egyetértésnek helyes
elveit soha meg ne tagadjuk. Sok csalódás
után arról van szó, hogy azt találjuk meg, ami
közel hoz bennünket.
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A két Kadvány egyforma ujjlenyomata.
Szeged,

julius 7. (Saját

tudósítónktól.)

A

maga nemében páratlan érdekességü, néha a
misztikum magaslatába emelkedő ügy foglalkoztatja a magyar bíróságokat. Lényege, eltekintve most egy ember szabadsáiána* kisebb,
vagy nagyobb mértékben való megfosztásától,
abban csúcsosodik ki, h:>gy lehe' e feltétlenül
megbízni a daktilosíkopiában ? Bizonyít-e az,
vagy csak valószínűsít ? Az eset előzményei a
következők:
A mu't év októberében telefonálnak a rendőrségről dr. Széchenyi
István szegedi ügyvédnek, hogy menjen fő', valakit letartóztatta*, aki
meg akarja bizni a védelmével. A rendőrségen
aztán bemutatkozik egy ember.
— Kadvány Károly rőföskereskedő vagyok.
Ismerem a doktar urat még Ze.itáról.
— Zeatán sok a Kadvány, nem volt sse
rencsém.
— Az András fiakkeres^öccse vagyok

Közben fölment az ügy a szegedi iíé'őtáblára, «hová megérkeztek a réíségi rablógyilkosá i g iratai. A referens azokat is áttanulmányozta.

S ekkor tdnik fel a birómk Kadvány
Károly
katonai leszerelést lapja.
Ebben ő huszártiszthelyettesnek
van feltüntetve,
születést
helye
Zenta, 1884 junius
10, azonban apja János,
anyja Barna Teréz.
A táblai tárgyaláson d é b s tartják.
— Erre füleljen. Mégis csak maga a tizenöt
évre elitéit fegyenc.
— Tudom, kérem, hogy hibásak az tdatok,
a sxülők rubrikájába a Dávid siQleit írták.
Csakhogy nem én magam kértem ezt az igazolványt, egy tiszt ismerősöm szerezte meg, ő
küldte el. Igazolvány-igazolvány, nem reklamáltam a kikormálást. Egyébként is Kadvány
nevü ember él Zenián vagy ötven. Olyan elterjedt az, mint a magyarban a Nagy, vsgy Kis.

A ré ségi bűnügy iratai között találnak egy
Az ügy, amiért Kadvány Károlyt letartóztatták, orvosi bizonyítványt, amely részlegesen foglalcsak részben sablonos. Ez az ember egyike a kozik az ott szereplő Dáviddil. Etzerint a fflllegvakmerőbb ctempészeknek, akik a szerb- címpái alul egészen le vannak nőve, a fejemagyar határon működnek. Amellett jótékony teteje baloldalán p;dig egy centiméter átmérőjű
férfu, aki például a hadirokkantak javára tíz- ováiisalaku bőrelszinesedés található.
mi liós alapítványt tett. Most összevásfrolt
A szegedi Ítélőtáblai tanács három tagja
Budapesten 200 báránybőr sapkát s vitte volna ssjátkezüleg keresi Kadvány Károly fején a
át Jugoszláviába. Társít is szerzett maga mellé, foltot, de nem tslálja. Viszont a ffllcimpái nem
egy Szűcs Péter Pál nevü, nem kevésbé tevé- felvágottak ugyan, de lenöve sincsenek.
keny csempész személyéhen, aki azonbin az
Megállapíthatók még a következő dolgok.
utolsó stáción meglógott mellőle, még pedig a
Kadvány
Dávid
1903 óta megszakítás
nélkül
sapkákkal együtt.
tab. Előbb Szabadkán, később Vácott. Mint
Kadvány Rároly nem az az ember, aki köny- ilyen kapj* mindhárom rendbeli büntetésit.
nyen zavarba jftn. Sapka nélkül nem érdemes 1918 október 18 án szabadult
ki a fogházból,
tovább utazni, megfordult hát s elkezd'e ku atni azonnal átadták a katonaságnak, amely kivitte
Szűcs Píter Pált. Rá is jött nemsokára, hogy a frontra,
Szeged Alsótanyát járja, ott adogatta el az ő
— Október végén már véget ért a háború,
drága portékáit.
mondja
dr. Széchenyi István, Kadvány Károly
Nekivágott hát Alsótanya rengetegeinek, kivédője.
Tizenkét
nap alatt pedig senki sem
adta magát hol detektivnek, hol csendőrszázaérhette
el
a
tiszthelyettest
ragot,
amit egyébdosnak, egy emfcer k;zeit ö sze is kötötte,
ként
is
a
hiboru
folyamán
létesítettek.
Károly
azonban 19 helyről erőszakkal visszaszerezte a
1
1908
bin
nősült,
bejegyzett
ipvros
volt
Siabad200 báránybőrsapkát. Most már ennek a birtokában tartott Jugoszlávia felé, amikor a magyar kán, onnan ii vonult be kstonának, onnan
vámőrök letar óztaiták, míg pedig Szűcs Péter ment a hsrctérre. Tehát nem követhette el azokat a dolgokat, amikért Dávid már 1903 óta ült.
Pál irásos följelentésére.
Bejelentett a védő négy azonossági tanút,
Kadvány erre fordit ai ügyön, ő meg Szűcsöt Dávidnak váci „kollégáit" köztük, de ezek
jelenti föl, az is fogoly Írsz s Szegeden egy- nem jelentek meg. Viszont a zentai polgársier elérkezik a főtárgyalás napja.
mesferhelyettes felesége igazolta, hogy Károly
Most következik a bonyodalom. A királyi az egész báboru alatt katona volt, egyenruháügyészség megkeresi a bűnügyi nyilvántartó ban járt hera szabadságra. Hivatkozett a védő
hivatalt, ahonnan küldenek is értesítést, hogy arra is, hogy nyilván nem szakértők vették föl
számba van véve náluk Kadvány Dávid, akinek az ujjlenyomatot, készítse el azt a szakértő a
apja János, anyja Barna Teréz. Született
Zen• bíróság előtt a bűnvádi perrendtartás szabályai
tán 1885 Julius 10-én. Büntetve volt egyszer szerint; hogy bár két egyforma ujjlenyomat
fél, máftksr két és fél, harmadszor pedig 15 nincs, de tény, hofy egyazon embernek két
évre. Az utóbbi büntetést a hires rétségi rab- különböző időben fölvett ujjlenyomata nem
lásban való rési vétel írt kapta a szabadkai tör- egyezik.
vényszéktől.
Nem használt semmi, a szegedi
Ítélőtábla
— Ez nem én v»gyok, mondja Kadvány Kákimondta a daktiloszkópia
alapján,
hogy Kadroly, hanem az unokatestvévem. Az a börtönből
vány Károly
azonos a Dávid néven 15 évi
ment a frontra, még találkoztam is vele, most
fegyházra itélt Kadvdnnyal
s ezért mint bünpincemester a Léderer- uradalomban Csókán.
tetett előéletűt három évi Jegyházra
ítélte.
Nyilvánosságra hozzák Kadvány Károly szeKtdvány
Károly
az
itélet
hallatára
ájultan
mélyi adatait, ezek szerint ő Is Eentán
szülevágódott
végig
a
földön,
ugy
kellett
fellocsolni.
tett, de 1884 junius 10 én, apja Orbán,
anyja
Akkor szörnyű orditisba kezdet», alig tudták
Bobány
Mária.
visszavinni a börtönbe.
fiz rendben ii volna, hiába azonos a vezeMost a Kúriáé az utoteó szó, a misztikumok
téknév, ha a személyi adatok különböznek,
azonban
nem szűntek meg. Széchenyi ügyvéd
azonban megküldik a bűnügyi
nyilvántartásba
vott Dávidnak az ujjlenyomatát
s az az utolsó a napokban Kadvány Károlyné aláírással levelet
hajszálig egyezik a főtárgyaláson
jelenlevő Ká- ksp Zentáró', amelyben az asszony csodálkozik az itélet szigorúsága fölöít. ,Az uram,
roly
ujjlenyomatával.
mikor
1915-ben vagy 1916 tan a
A védő bizonykodik, hogy hiba van a dakti- mondja,
fegyházból
a
harctérre
ment, ezzel mentesüli
loszkopia felvétele körül, állapítsák meg azt
minden
további
büntetés
alól.*
újból. Felküldik, visszajön, nincs kítség, teljeSzéshenyi nagyot néz, hát mégis Károly lett
sen egyforma.
A törvényszék azonossági tanút ki sem hall- volna? Aztán kérdést intéz az asszonyhoz,
gat, megállapítja, hogy az ujjlenyomat
csak hogyan érti ezt s etre kétségbeselten válaszol
valószínűsít, de nem bizonyít.
Kadvány Károly Kadványné, hogy ő nem irt levelet, visszséltek
19 rendbeli zsarolás vétségeért kap hét havi a nrvével. (A hamisítvány csakugyan kiirt férfibörtönt, SZÜCÍ Péter P J négyet. Ötmillió ko- irás.) Meg is mutatta Zentán a gyanúsítottnak,
rona kaució mellett szabadlábra is helyeznék, I az nagy zavarba jött.
Mindenesetre érdemes volna megtudni, ki
de megállapodik a védőjével, hogy nem érdemes. írni kellene Jugoszláviába, amíg az meg- \ keveri itt a kártyát s hogy c a k u g y a n Csókán
jön, k teük a büntetés, amelynek javarészét le- \ pincemester-e s Dávid Mert csak az ő megjelenése tisztázhatná a súlyos kérdést.
ülte már vizsgálati fogfcággal.
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A román kormány köteles
magyarnyelvű iskolákat létesiteni
A román kamara módositotta a közoktatásügyi
törvényt.
Bukarest,
julius 7. Vasárnap délelőtt minisztertanács volt, amelyen Bratianu
miniszterelnök bejelentette, hogy az ottani képviselők, mint Iteanu,
Bogdán
István és hivatalos személyek kíséretében
a Székelyföldre utazik nagyobb vizsgálatra.
A kamara vasárnap is tartott ülést és azon
szakaszonként elfogadták az oktatási törvényjavaslatot. Egyedüli lényeges módosítás a hetedik
szakasznál történt, mely az eredetiben kimondotta,
hogy a különböző népek által lakott területen a
közoktatásügyi miniszter az illető népek nyelvén
állami iskolákat állithat fel. E szöveg ügyében
O t t ó Hans Roth szász, Kiss
Géza liberális és
Reitter sváb képviselők hosszas tárgyalásokat foly-

tattak Tatarescu, Duca és Anghelescu miniszterek-

kel és a tárgyalások eredményét a vasárnapi minisztertanács aprobálta. A tárgyalások során megállapodtak a szöveg következő módosításában:

„Azon községekben, amelyeknek lakossága vegyes
nyelvű, a miniszter köteles az illető lakosság
nyelvén, mint előadó nyelven állami iskolát felállítani, ha az illető nyelvű gyermekek száma eléri
a 30-at, vagyis azt a számot, melyet a törvény a
román gyermekek számára felállítandó iskolák
részére előir. Ezen iskolákban a román nyelv
külön órákon oktatandó."
A vasárnapi ülésen Bogdán István képviselő előterjesztése után a többség ezt a módosítást elfogadta. Kiss Géza kérdi, hogy a módosítás vonatkozik-e a már fennálló és jelenleg is működő állami magyar nyelvű iskolák és magyar tagozatok
fenntartására.
Erre Anghelescu
miniszter a következőképen válaszolt :
— Ezeket fönntartjuk, ha a törvény követelményeinek megfelelnek.
Brandsch
Rudolf (szász) kijelenti, hogy őt nem
elégíti ki Bogdán javaslata, de abban haladást lát.
Javasolja, hogy a kisebbségi iskolákban a román
nyelvet csak az V-ik osztálytól kezdve tanítsák.
A javaslatot nem fogadták el. Nem fogadták el
Reitter sváb képviselő indítványát sem, hogy a
községi iskolák jogosultak legyenek felekezeti iskolákká átalakulni.

A jugoszláv belső válság.
Belgrád, julius 7. Pasics miniszterelnök ma
tájékoztatta a minisztertanácsot veldesi utj-nak
eredményéről. Eszerint sem a kormány újjáalakítását nem tudta keresztülvinni, sem pedig
a skupstina feloszlatására nem nyert felhatalmazást. Kormánykörök véleménye szerint a korona elutasító magatartása arra vezethető vissza,
hogy a király a prágai kisántánt-konferencia
előtt semmiféle változást sem kíván a belpolitikában.

Horogkeresztes«k és munkások
véres összetűzése.
Bécs, julius 7. A lapok jelentése szerint
Closternenburgban tegnap délután harc folyt a
horogkeresztesek és a munkásság közt, amelynek során 11 ember megsebesült. Az összetűzésre az adott okot, hogy a munkások egy
tornaünnepélyét 120 fegyveres horogkeresztes
megzavarta. A rendőrség megállapította, hogy
50—60 lövés esett a harc folyamán. Több
embert bajonettszurdssal
sebesítettek meg. A
sebesültek között van több asszony is.

Az olasz-jugosziáv hatá incidens.
Belgrád, julius 7. Bola oUsz ügyvivő tegnap
kifejezte Nincúcs külügyminiszter előtt az olasz
kormány sajnálkozását a julius 2 i határincidens miatt. Az elasz ügyvivő közölte a kormánnyal az olaszok részéről megejtett vizsgálatok eredményét, amely szerint az incidens olasz
területen 200 méterre a demarkációs vonaltól
folyt le. Az egyik SHS vámőr megsebesült, de
még vissza tudott vonulni jugoszláv területre,
ahol meghalt.
— Az uj építkezések adókedvezménye. A
lakásépítő állandó bizottság előterjesztésére a pénzügyminiszter hozzájárult ahhoz, hogy az 1924-ben
megkezdett vidéki építkezéseknek kizárólag azok
a részei, amelyek állandó lakás céljaira szolgálnak, harminc évig ugy a házadó, mint a kincstári haszonrészesedés alól mentességben részesüljenek. Az erre vonatkozó kérvényeket julius 15-ig
kell benyújtani a népjóléti minisztérum lakásépítő
osztályánál.
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Megfellebbezik a Zsótér-ház megvásárlását.
Szeged,
julius 7. ( Saját tudósítónktól.)
A
juniusi közgyűlés, mint ismeretes, hosszú csata
után névszerinti szavazással ugy határozott,
hogy a város hatszázhúszezer aranykoronáért
megvásárolja a Széchenyi-téri Zsótér- házat a
Bach-testvérektől. A szótöbbséggel hozott határozatot, mint az előrelátható volt, megfelebbezik a törvényhalósági bizottságnak azok a tagjai, akik ha nem is foglaltak állást a házvétel
ellen, de túlzottnak találták a közgyűlés által
elfogadott 620.00 aranykoronás vételárat.
A bizottsági tagok körében Körmendy Mátyás
indította meg a felibbezési mozgalmat és értesülésünk szerint a hét végén már be is adja
a tanácshoz felebbezésé', amelyet rajta kivül
még számos városatya irt a<á. A felebbezés
arra a szakérlői véleményre épül fel, amelyet
a Körmendy Mátyás által felkért építészek készítettek s Zsótér-ház megvizsgálása után. A
felkért nyolc szakértő véleménye szerint ugyanis
a Zsótér-ház értéke alig négyszázezer aranykorona, a tanács tehát javaslatában
ötven szá-

zalékkal
túlbecsülte
a ház
irtikit.
A felebbezés ügyében Körmendy Mítyás a
következőket mondotta:
— A felebbezést alá fogják Írni mindazok a
városatyák, akik a közgyűlésen nem szavazták
meg a tanács javaslatát, tehát a külvárosrészek, a tanyavilág képviselői, sőt számos belvárosi városatya is. A házvétel ellen ninci kifogásunk, csupán a vételárat tartjuk túlzottan
soknak, így a közgyűlési határozatnak csupán
a vételárra vonatkozó részét feltbbezzük meg.
A ház megvásárlását ugyanis a város érdekében állónak tartjuk. A felebbezés aláírói között
szerepel dr. Ujj József, Koós
Elemér, dr.
Dabay Gyula is. Wimmer Fülöp szintén bejelentette, hogy a felebbezést aláirja s ha a
felebbezésl határidőig nem érkezne haza, meghatalmazottal íratja azt alá. A felebbezés megszerkesztésére dr. Dobay Gyulát kérjük fel.
A Ziótér-ház ügyének aktái léhát a juniusi
közgyűlés határozatával nem zárultak le véglegesen.

Döntött a lakáshivatal a felsőtanyai rendőrlakás ügyében i
A város szabadon rendelkezhetik Pottyondy Miklós lakásával.
Szeged, julius 7. (Saját tudósítónktól.)
Részletesen beszámolt a Szeged arról a bonyolult lakásügyről, amely eléggé éles helyzetet teremtett a
város hatósága és az államrendőrség szegedi
kapitánysága között. Megírtuk, hogy dr.
Simkó
Elemér tb. főügyész, a szegedi lakáshívatal elnöke
tárgyalást is tartott ebben az ügyben, amelyen a
felek előterjesztették ellentétes álláspontjaikat,
érveket sorakoztattak fel azok támogatására és
különböző miniszteri rendeletekre hivatkoztak.
Az érdekes és a maga nemében talán egyedülálló
lakáspör Pottyondy MiKlós rendőrfőfelügyelő felsőtanyai lakása körül robbant ki. Pottyondy Miklós
ugyanis, mivel súlyosabb természetű szolgálati
szabálytalanságok miatt felfüggesztették állásától,
kénytelen kiköltözni lakásából, amelyben már mint
városi rendőrtiszt lakott, mint természetbeni lakásban. A kapitányság vezetője Pottyondy Miklós
utódának: Oroszlány
Dezső rendőrfelügyelőnek
akarta a lakást átadni, azonban a város tanácsa
ragaszkodott a lakás felett való rendelkezési jogához és a lakást Balassa Józsefnek, a felsőtanyai
községi bírónak adta ki. Balassa József eddig egyszobás szükséglakásban lakott családjával együtt.
Dr. Simkó Elemér lakáshivatali elnök már meg
is hozta határozatát ebben a lakásügyben. A határozat, amelyet már kézbesítettek is a feleknek,
többek között a következőket mondja:
„A szegedi lakáshivatal Oroszlány Dezső rendőrfelügyelő szegedi lakosnak azt a kérelmét, amellyel
a Pottyondy
Miklós rendőrfelügyelőnek Felsőközponton Szeged szab. kir. város tulajdonát
képező házban levő lakását a saját részére és az
általa Szegeden a Kálmán-utca 4. sz. házban
bérben tartott lakását Pottyondy Miklós részére a
lakásrendelet értelmében kiutalni kéri,
elutasítja.
Egyben a tárgyaláson előterjesztett kérelem
alapján a Felsőközponton Pottyondy Miklós által
használt három szoba, előszoba, konyha, kamra,
istálló, egy alsó kamra és pincehelyiségekből álló
lakást a Pottyondy Miklós rendőrfőfelügyelő által
történő kíürítés időpontjától kezdődőleg Szeged
szab. kir. város közönsége részére utalja
ki a
Felsőközponton
szolgálatot
teljesítő
mindenkori
tisztviselő részére.
Továbbá az ugyancsak Felsőközponton fekvő,

Szeged város tulajdonát képező u. n. állatorvosi
lakban levő, ezidőszerint a szolgálatot teljesítő
városi tisztviselő által lakott egy szoba, konyha és
mellékhelyiségekből álló lakást Oroszlány Dezső
rendőrfelügyelő részére a megüresedés időpontjától
kezdődőleg kiutalja."
A határozat indokolása szerint az érdekelt felek
egyező előadásából tényként megállapította a lakáshivatal, hogy a kérdéses lakásban ezidőszerint
is Pottyondy Miklós lakik és igy Szeged város
lakáskijelölési jogát határidőn belül gyakorolta. A
bemutatott tanácsi iratokból és belügyminiszteri
rendeletből megállapította a lakáshivatal azt is,
hogy a volt városi rendőrségi alkalmazottak által
Szeged várostól élvezett természetbeni lakások
nem tartoznak a rendörségnek átadandó
helyiségek közé, hanem az ezek felett való
rendelkezési
jog kizárólag Szeged városát illeti meg. Megállapította a lakáshivatal, hogy a város tanácsa fenntartotta magának a lakás felett való rendelkezési
jogát, amikor azt ideiglenesen,
bármikor
vissza1
vonhatólag Pottyondy
Miklós rendőrfelügyelőnek
1
adta át lakbérfizetés
ellenében és a város hatósága és a rendőrség között létrejött egyezség ér- j
telmében megállapodtak a felek abban, hogy
Pottyondy Miklós ebben a lakásban
lakhat, míg 1
Felsőközponton
teljesít szolgálatot,
ha azonban
bármely címen hivatalától
megválna, a lakás a
város rendelkezésére száll vissza. Határozatát a
lakásrendelet alapján hozta meg a lakáshivatal, mert
a rendelet határozottan előírja azt, hogy a kijelölési jog gyakorlása
esetén a kijelölt személy számára kell a lakásigazolványt
kiállítani, ha a megjelölt
személy maga
háztulajdonos.
Már pedig
ebben az esetben a háztulajdonos Szeged város
saját maga használatára kérte a lakás kiutalását.
Balassa Józsefnek ugyanis, mint a város tisztviselőjének, a szervezeti szabályzat értelmében joga
van természetbeni lakásra. A lakásrendelet világosan kimondja, hogy közszolgálati alkalmazott által
bérelt lakást hivatalból kell igénybevenni és az uj,
áthelyezett tisztviselőnek kell kiutalni, kivéve, ha
abba a háztulajdonos
maga kíván
beköltözni.
Értesülésünk szerint a lakáshivatal határozatát
az államrendőrség szegedi kapitánysága mefelebbezl
a lakásügyi kormánybiztoshoz.

Az ujszegedi nagy futball-csata.
Nem győzött a bajnokcsapat.
Szeged, julius 7. (Saját
tudósítónktól.)
VasárA sültek, torták, feketék és fagylaltok végén és
nap este tízkor a Tisza homokos kertjében a sül- a borok kezdetén a virágos fehér asztalok mellett
tek, torták és feketék után és a borok kezdetén nyolc olyan futballista ült, akik májusban Páristizenegy lelkes és kipirult futballista ércesen és ban is voltak és látták, amikor a lengyel győzehangosan rázendített, hogy Nem lehet a SzAKlem után az alkonyatban ott lengett a magyar
kal kikukoricázni...
Idegenek, békések, sörözők trikolór az olimpiász sárga árbócán. És azt is látmeglepedten nézték ezt a szokatlan kerti dalolást ták a Sade de Paris- ban, amikor az egyiptomi
és aztán mégis megnyugodtak: a Szegedi Atléti- rettenetes délután után összegöngyölték a háromkai Klub majdnem megverte a magyar
bajnokcsa- színű zászlót... Ott ült nyolc olimpiai futballista:
patot . . . Azt a bajnokcsapatot, amelyet éppen ugy Kropacsek, Mandl, Kertész II., Nadler, Orth, Molismernek és csodálnak a torreádorok hazájában, nár, Opata és jenny... Egy egész kis válogatott
a Riviéra partján, a császárok városában és a né- ült a borok körül, akiknek Párisban az utolsó
metek hazájában. Azt a bajnokcsapatot, amelynek győzelem után, amikor a legmagasabb árbócra
tizenegye közül kilenc legény viseli a magyar vá- szaladt fel a trikolór, el kellett volna énekelniök
logatott csapatban a címeres meggypiros inget... valahol fönt, magasan a Montmartre dombjain,
A Szegedi Atlétikai Klub, a piros-fekete legények, hogy „Nem lehet a magyarokkal
kikukoricázni..."
akik évekig viselték a vidéki büszke bajnoki sap- I Most, egy hónappal később hallgatták, amint Szekát és akiket egy rövidke idő óta nagyon is sze- ged fiai diadalmasan dalolták ezt az igazi győret a szerencsétlenségisten, vasárnap, izzó juliusi j zelmi futballista dalt.
u
délutánon 2:2-re végeztek a kék-fehérek világhíres csapatával.
1 Az MTK vasárnap lent volt Szegeden. Nem egy

megpréselt második csapat, nem egy szürke tartalékcsapat. Egy legénység, amely megnyerte a
magyar bajnoki sapkát, egy komplett legénység,
amelynek ezerszer tapsoltak tizezrek a tribünökön.
Ez a vasárnap méltán volt ünnepe Szeged egész
sporttársadalmának. Mindenki mérlegelte és mindenki tudta azt, hogy mit jelent ez a mérkőzés,
amikor egy világhíres együttes, amely csak néhány nap előtt jött győzelmesen haza egy hosszú
német túráról, amelyen csak diadalok voltak. Egy
világhíres futballcsapat jött le önzetlenül Szegedre, az elfelejtett és betemetett Porvárosba,
amely annak ellenére, hogy az első a vidéki vérosok között, de még is csak nagyon.;— vidék. Az
MTK Hungária-uti klubháza most egy arannyal
kivarrott piros-fekete selyemzászlót őriz, amellyel
megmutatta a SzAK, hogy tudja és értékeli az elmúlt vasárnapot.
M
Háromezernél többen szorongtak az ujszegedi
pályán vasárnap és ez a háromezer jelent legalább annyit, mint amikor a futball olimpiász
döntőjén a nagyszerű colombesi stadion tribünjein százezren szorongtak és csodálták a felkelő
napos zászlaju uruguay-ak és a fehérkeresztes
svájciak játékát. Szeged — százezer ember városa
— Páris milliók városa, a városok városa.
A tribün tetején a kék-fehér, meg a piros-fekete
zászló leng. Háromezren szoronganak délután hatkor, amikor a katonazenekar indulója közben a
kék-fehérek a pályára lépnek. Hatezer tenyér tapsol ebben a pillanatban, most muszáj tapsolni:
az MTK az ujszegedi pályán I
Egy-két bombát küldenek a kék-fehérek Kropacsek kapujára és mikor egy magas, vékony fiu
küldi bombáját a kapura, ezren kiáltanak fel:
— Orth I Orth Gyuri I
Kijöttek a szegedi fiuk is fehérben. Egy perc
múlva Langfelder biró sípol és a középre áll a két
kapitány: Nyul és Веек II. A SzAK választ, MTK
kezd.
Csönd. Egy kiáltás sem hangzik a tribünökön.
Találgatják az emberek: Milyen lesz a gólzápor,
négy, öt, talán h a t . . . fölényes kék-fehér támadások. Orth, mint egy vezér irányítja a csatársort
Hajszálpontosan tolja előre a labdát, csak bele
kell futni. Hol Molnár szökik, hol Opata.
Most
Jenny szalad le Orth labdájával. A közönség most
Nadlert csodálja, a kis ördöngös embert, a dribli,
a trükkök nagymesterét. Egy-egy újszerű csel után
hangos tapsot kap.
A fehérek, a szegedi fiuk elfogódottak. Nem
mernek labdára menni, nem mernek emberre
menni. Nagyon is érzik, hogy kivel játszanak. A
közönség már megsemmisítő gól zuhatagtól tart és
szimpátiájával egyre inkább a kék-fehéreket támogatja. Amikor a SzAK védelem veszélyes helyzetekben gyöngén a kapushoz plasszirozza hátra a
labdát, gúnyosan, sőt kárörvendően kiáltoznak:
— Hazai Haza!
A tizedik percben a kék-fesér csatársor gyönyörű
akciót kezd, a 16-os vonalon Orthnál van a labda,
aki egy pillanat alatt éles, lapos labdát kflld a
balsarokba. G ó l . . . Az első... Bartzer utána nér
a labdának. Nem is volt ideje behelyezkedni. Hatezer tenyér tapsol. Mintha itt mindenki MTK párti
lenne.
Az MTK kapuhoz a 15. percben kerül át végre
először a labda. Egy véletlen és erőtlen támadás.
Megyeri guritja Kropacsek kezébe a labdát. Most
megint sok-sok kék-fehér támadás. A biró sokat
fütyül. Opata „erélyesen" játszik, öt perc múlva
gyönyörű MTK támadás, az öt csatár egymásután
emeli a labdát, Orth öpatához passzol, félmagas
bomba a balsarokban: a második gól I Es ismét
megszólalnak a tenyerek.
A SzAK lassan-lassan felnyomul, támadások és
befejezetlen akciók. De mintha már kissé otthonosabban mozognának. Már labdára és emberre Is
mennek. Klonkay, Beck magaslanak ki. A SzAK
hátvédeken csak nagyon ritkán jutnak át a kékfehérek. Korner az MTK kapu előtt Kropacsek
szépen menti. Most végre a SzAK is kap egy
hatalmas tapsot: Orth és Horváth közelharcából a
szegedi beck kerül ki győztesként. Klonkay és
Simóka szinte percenkint dobják frontba a csatársort. Ujabb korner az MTK kapu előtt. Wahl fejeli
a kapu fölé. Ujabb SzAK támadások és a 40.
percben Megyeri fogja a szélső beadását
és szép
gólt lő. 2:11 És fölmelegszik a közönség és ünnepli a fehéringeseket. Talán kiegyenlíteni la
lehet...
És tíz perc múlva kezdődött a második félidő
és megtörtént, amit senkisem gondolt és amit
senkisem várt Az első félidő negyvenedik
percéig
2:0-ra vezet az MTK és a második félidő
közepén
2 :2t
A tempó láthatólag erősebb és egyre fokozódik.
A SzAK a lelkével es egész tudásával küzd. A
közönség is fölmelegszik, csupa lelkes biztatás.
Bartzer szépen véd. Beck és Horváth áttörhetetlenek. Klonkai, Simóka, Csáki száz labdát küldenek
előre. Már a negyedik percben nagyszerű gólhelyzet Egy hosszan előre adott labdával Ordögh

S Z B Q'B D
és az

megszökik, a kapuig viszi a labdát

ideges

Kropacsek kezébe lövi két méterről!
— Huj Cöne! — kiáltják a tribünökön. Bartzer
a 15. percben Orth szabadrúgását biztosan fogja.
A tempó egyre erösebb. A csatársor szépen dolgozik. Megyeri, Martonosi, Wahl, Ördögh egyremásra támadnak és Vezér is szépen centerez. A

34. percben Wahl áttöri Mandlt és Senkeit, közelről lapos lövéssel kiegyenlít!
Ragyogó arcok a
tribünökön.
— Tem-pó SzAK! — kiálják és látszik, megfordult a hangulat. Most mindenki SzAK-párti.
Talán még győzni is lehet?
Az MTK most belefekszik a játékba, Mandl előre
megy, Nadler beckkel, de ez sem használ. Orth
erősen támad, a SzAK szivvel dolgozik. És még
valami. Ördögh veszélyesen támad, Nadler
a

16-oson belül két kézzel
— Tizenegyest

lefogja!
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fütyül. Nem veszi észre. Megszólal a tribün:
— Nem akarja, hogy győzzön a SzAKI
£s ezután még néhány perc. Sorozatos MTKtámadások. Molnár, Jenny, Opata ugranak ki, Orth
bombázik, mindegy. A SzAK
a helyén van. 2 : 2 !
•
A nagy mérkőzés ulán, Szeged
félgyőzelme
után senki, egy percig sem gondolta azt, hogy a
SzAK jobb az MTK-nál. A kék-fehérek a középeurópai futball legtökéletesebbjét játszották, ha
talán volt már jobb napjuk is. A SzAK küzdött és
dolgozott. Az MTK brillírozott, szép futballt játszott. És most mégis bebizonyosodott az, ami már
Párisban is látszott, hogy csatát nyerni nem
tudással, driblivel, tökéletes fuballal Ienet, hanem

szivvel.
És valahogyan a kék-fehéreknek egy kicsit kicsi
a szivük.

Vér György.

— kiáltja a tribün. A biró nem

Féltékenységből gyilkolt egy kertészlány.
Fölakasztatta magát a r bkórházban.
Budapest,
julius 7. Vasárnap reggel hat órakor
jelentették a főkapitányság központi ügyeletén,
hogy Rákosfalván,
egyik kertésztelepen borzalmas
gyilkosság történt. A helyszínen a rendőri bizottság
egy férfi holttestére bukkant, akit
baltacsapásokkal
vadállati
módon meggyilkoltak.
A gazdasági házat
körülvevő udvarban találták meg a szerencsétlen
fiatalember holttestét. Fején, mellén, karján,
lábain

számtalan

baltaütéstől

származó

borzalmas

seb

tátongott.
Mire a rendőri bizottság megérkezett, a
környéken lakók már felismerték a meggyilkoltban
Magdák
János 24 éves kertészsegédet, aki állandóan a gazdaságban dolgozott. Megállapították,
hogy Magdák közös háztartásban élt Kommanda
Anna pilisszántói születésü 23 éves kertészmunkásnővei.
A tanúvallomások alapján kiderült, hogy kettőjük
közt állandó volt a veszekedés, a lány ugyanis
nagyon féltékeny volt a fiúra.
Kommanda Anna már régóta közös háztartásban
élt egy másik férfivel, akit féltékenységből
ugyan-

csak meg akart

gyilkolni,

de ezt sikerült meg-

akadályozni.
Így került Magdák Jánoshoz, akit
állandóan féltékenységével üldözött.
A rendőri bizottság a nyomozás során a holt-

testtől mintegy 150 méternyire, az öntöző csatorna
vizében, majdnem egészen a viz alatt
megtalálta
Kommanda

Annát.

A lány csak alsóruhában

és teljesen részegen, öntudatlanul

nal levágták és

és meggyilkolta

koricás szélén rejtette el, ahol a rendőri

bizottság

meg is találta. Az asszonyt, miután annyira részeg volt, hogy teljesen eszméletlen állapotban feküdt, a rabkórházba szállították, ahol az orvosok
gyomormosást alkalmaztak. Ekkor kissé jobban
lett, pár percre magához tért és a szomszédágyon
fekvő Dragonics Máriának elmondta, hogyan ölte
meg Magdák Jánost. Dragonics Mária a rendőri
bizottság előtt jegyzőkönyvbe mondta a gyilkos
asszony vallomását:
— Egy hét óta állandóan veszekedtünk Jánossal — mondotta a gyilkos asszony Dragonics Máriának — szombaton este is nagy összeszólalkozás támadt közöttünk. Magdák az udvaron lévő
kúthoz vonszolt és bele akart lökni. Én azonban
könyörögtem, ne bántson és engedje meg, hogy
még egy hónapig vele lehessek, mert együtt szerződtünk kerészeti munkásnak és csak ugy kapom
meg a bért, ha együtt dolgozunk.
— Magdák belenyugodott és az udvaron vetett
szalmaágyra feküdtünk le aludni. O még szivévélyesen elbúcsúzott tőlem, de mégis féltem tőle,
mert zsebében egy nagy kés volt. Éppen ezért
nem is tudtam elaludni és éjfél után felkeltem,

magát a gyilkos asszony. Azon-

mesterséges

lélegzést

próbáltak

alkalmazni, de már nem sikerült életre kelteni. Az

alkoholos mérgezés ugyanis a legyengült szervezet
ellenállását igen csökkentette. Az öngyilkos kertésznő holttestét az orvostani intézetbe szállították.
A rendőrségen most az iránt indították meg a
nyomozást, kiket terhel a felelősség azért, hogy az
asszony kendővel mehetett ki és a figyelőn keresztül senki sem nézte, hogy nem tesz-e kárt
magában.

Korzó Mom, Szeged
Telefon 1185,

feküdt a vizben.

A gyilkosság elkövetése után az asszony levetette véres ruháit s azt ötszáz lépésnyire egy ku-

P»

dővel felakasztotta

volt

A parton két borosüveg hevert, ezek tartalmától
részegedett meg. A házbei iek előadása szerint a
civakodó pár szombaton este 11 órakor feküdt le
az udvaron levő szalmaágyra. Hosszas veszekedés
után a férfi, ugy látszik, álomba mer ült, az asszony

erre kihozta a baltát « kamrából
az alvó férfit.

elővettem a baltát, odalopóztam
hozzá és fejbesujtottam.
Magdák
rögtön meghalt.
Ekkor összecsomagoltam a halott ember ruháit és a lakásban
olyan helyre tettem, hogy a nővérem is megtalálja.
Majd az otthonlévő rumból leittam magam.
Kommanda Anna többet nem mondott, mert
Dragonics Mária állítása szerint újból elvesztette
eszméletét és csak ma reggel öt órakor tért magához. Ekkor a félreeső helyre kéredzkedett. Egy
rendőr kisérte oda és az ajtót bereteszelte.
Néhány perc elteltével, mivel Kommanda Anna
még mindig nem jött ki, a rendőr benyitott s
ekkor látta hogy a vízvezeték ólomcsövére
fejken-

Julius hó 8-án, kedden

a i l a c e Reidf
Glória Swanson,
Agnes Ayres,
Bebe D a n i e l a és
Theodore Kosloff
főszereplésével:

Arthur Schnitzler regénye 9 felvonásban.
Egyidejűleg:

„Ő" és a tengeri rablók.
Amerikai burleszk 2 felvonásban.
Előadások

kerdete:

5, 7 és 9 órakor.

A Partfürdö Részvénytársaság

részvényeseit felkérem, hogy szerdán délután 5 órakor
a Próféta-vendéglő külön helyiségében megtartandó
értekezleten
a saját érdekükben megjelenni szíveskedjenek.
Több részvényes nevében
Abonyi
Mihály.

Ő"~vel

M

atföi*
7 felvonásos bohózat.

Eladó i n g a t l a n o k és
üzletek lakásokkala
M a g á n h á z a k a város minden pontján t—2—
3-4 szobás lakásokkal 2Vtől 300 millióig.
Kertes családi h á z a k , b é r p a l o t á k
a város legszebb pontjain igen olcsón.
Gyártelepek iparvagányok mellett.
<08
j Földbirtokok t-től 200 holdig.
' Pékttzlelek, füszeriizletek és ven)
d é g l ő k lakásokkal.
Gyümölcsös a Pillich telepen 430 Q-öl 7 millió,
j 8C0 | |-öt a Családi Otthonban szép lakással és sok
beépítéssel olcsó áron.
> Megvehetők P o p á n és D e m k ó .Hadrüá"
ingatlanforgalmi irodájában, Vörösmarty-utca 5, Url
Kaszinó épület, a törvényszékkel szemben. Telefon 12-50.
i

l f I I / Q Kedd. Rórn. kai. és protestáns
Erzsébet
9 l l / O a kir. Oör. kat. Prokóp vt. Nap kel 4
óra 12 perckor, nyugszik 7 óra 56 perckor.
A meteorologiai intézet időprognózisa:
Változó felhőzettel, meleg és nagyobbára száraz idő várható.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. tü—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 mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Takaréktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog,
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
— Az ügyvédek országos kongresszusa.
Budapestről jelentik: A budapesti ügyvédi kamara Szemere utcai helyiségének nagytermében
országos értekezletet tartottak vasárnap délelőtt
az ügyvédek. Az értekezleten a b u d i pesti kamara tagjain kívül a vidéki kamarák is szép
számmal képviseltették magukat. A több mint
négy órahosszat lartó kongresszuson az ügyvédi
kar összrs időszerű sérelmeivel foglalkoztak. A
sérelmek tárgyalásán felül szóbakerült a szellemi foglalkozásúak tömörítésének gondolata.
Ezt a kérdést azonban az idő előrehaladottságára való tekintettel már nem tud!ák részletesen letárgyalni, igy az elnökséget bízták meg
a további teendők végzésével. Miulán az ügyvédi kamarák az idén ünneplik fönnállásuk
félszázados jubileumát, a vasárnapi kongreszszus elhatározta, hogy az összes kamarák elnökeiből álló bizottságot küld ki, amely elő
fogja készíteni a december 2-ára tervezeit jubileumi ünnepségek programját.
— E l ő ű d á » Lipcsétől é« a lipcsei vásárról. Dr. Tonelli
Sándor, a szegedi kereskedelmi
és iparkamara főtitkára a mult héten közel száz
darab diapozitív képet kapott Lipcse város tanácsától, melyek e nagy német kulturális és
gazdasági centrumnak építészetét, művészetét,
kereskedelmét, különösen pedig a ví'ágliirü
lipcsei vásárt vannak hivatva megismertetni.
Ezek a képek különösen Szegeden, melyet a
szoc ális körülmények folytán elég szoros nexusok fűzne'* Lipcséhez, meglehetősen nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Dr. Tonelli Sándor a képek felhasználásával vasárnap délelőtt
a Szegedi Museumbarátok Egyesülete előadásciklusának keretében, .Lipcse és a lipcsei vásár" cimmel vasárnap délelőtt 11 órakor ismeretterjesztő előadást tart a Széchenyi Mozi kerthelyi «égében. Az előadásra jegyek válthatók a
kereskedelmi és iparkamarában és a Korzó
M o a pénztáránál.
— Muzeumavatás Kecskeméten. Vasárnap
avatták föl Kecskeméten a Katona József-sétatéren
épült városi muzeumot és a szentlőrinci római
katholikus templomot. A kettős ünnepségre leutazott Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter és
Vass József népjóléti miniszter. Klebelsberg gróf
a muzeumavatáson nagyobb beszédet mondott,
amelyben a vidéki műgyűjtések kulturális jelentőségét méltatta.
— J o a c h i m Ferenc feetómüvéiz Velencében festett képeinek kiUlitása vasárnap nyilt
meg a Kass-szállóban. A szegedi művész érdekes kiállítása, amelyről vasárnapi számunkban
részletesen beszámoltunk, a művészetet kedvelő
közönség számára több napon át nyitva marad.
— O r v o s i h l r . Dr. Szarnék
Sándor bel- és
gyermekorvos külföldi tanulmányútjáról visszaérkezve, ismét rendel. (Lakik Jókai-utca 7. Rendel délután 2—4-ig.)
«*
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harisnyák, keztyük, Fiirdőruhák, cipők és sapkák,
csipkék, szalagok stb.stb.

190

"PTT^
f

^ ^

5

. . f S
"B^ J

fehérnemüek, nyakkendő-különlegességek, r ö v i d és m a g a s
h a r i s n y á k , fürdő-trikók stb.
Kérjük kirakataink megtekintését.

Julius 1-től minden cikk 5—10°/0-al olcsóbbodott.
Csakis szavatolt elsőrendű áruk a p j J L L | | § { T E S T W É H E I C S-zeged' SzéchenZi'tér
17- Telefon 855.
Csekonics-u.
6.
Telefon
854. Alapítva 1905.
legolcsóbb szigorúan szabott árakon.

— h budapesti Király-utcai rablógyilkos merénylet áldozata felgyógyult. Budapestről jelentik, hogy
Gellért Károly Király-utcai ékszerész, akit három folyamőr összeszurkált és kirabolt, tul Tan minden veszélyen. Sebei csak az első pillanatban látszottak életveszélyeseknek.
— flusvlrsgáló tanfolyam a vágóhídon. A földjnivelésügyi miniszter rendelete értelmében husvizsgáló
tanfolyamokat rendeznek a szegedi közvágóhídon. Az
első tanfolyamra, amely julius első felében kezdődi*,
husz hallgatót vesznek fel. Eddig négyen jelentkeztek,
két földmives, egy B-listás és egv községi irodatiszt.
A tanfolyam tandíjmentes, a vidékiek ellátásáról és
lakásáról » város gondoskodik költségeinek megtérítése
ellenében. A felvétel feltételei: irni-olvasni tudás és
kifogástalan erkölcsi magaviselet. Az érdeklődők Balázs
Károly vágóhídi igazgatónál jelentkezhetnek személyesen vagy írásban.

Házasság. Sándor
Mátyás házasságot
értesités helyett.)

Ferike és dr.
kötőitek.

(Minden

Deutsch
külön

Römtr Miklós nevelt leányát, Zsuskát, vasárnap es'e 7 órakor vezette oltárhoz a belvárosi
Szent Demeter-templomban Röser Miklós, a
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank aligazgatója.
Az esketési szertartást a menyasszony rokona,
dr. Révay József, a váci piarista gimnásium
igazgatója végezte
V/ilheim Pannika és Spltzer Dezső kecskeméti nyomdatulajdonos folyó hó 6-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesités helyett.)
— Nyolcmilliót adott a város a felsővárosi haranealapnak. A felsővárosi harangbizottság beadványt
intézett a város tanácsához és azt kérte, hogy az uj
harang költségeihez járuljon hozzá valamilyen tekintélyesebb összeggel a város. A tanács nyolcmillió korona
hozzájárulást szavazott meg.

— Házastársak pöre

egy ötvenmilliárdos

birtokért. Budapestről jelentik: Érdekes pörben
mondott hétfőn Ítéletet a Kúria. Lakatos
Antal
debreceni földbirtokos kétszer nősült és Riicke
Antónia nevü fiatal nejének ajándékozta BiharAz olimpiai versenyek.
megyében a határon fekvő ezerholdas birtokát a
rajta levő ősi kastéllyal együtt. A házastársak
Páris, julius 7. A 80-as galamblövőversen síközött az ajándékozás után nagyon elhidegült a
ben
Kanada csoportja lett az első 76 találat—
viszony, ugy hogy Lakatos Antalnak el kellett
otthonából költöznie. A kiűzött férj pört indított, i tal, a második az Egyesült Államok és Finnhogy visszaszerezhesse az ősi vagyont. Az évek ? ország 74, Belgium és Svédország 73, Franciaország 73, Ausztria 69, Olaszország 65, Noróta folyó pörben a törvényszék és a tábla az elővégia 63, Csehország 62, Anglia 61, Magyarterjesztett adatok alapján igazat adott a felperes
földbirtokosnak és a birtokot visszaítélte. A feleség
ország 60 találatot érlek el.
nem nyugodott bele, hanem megfelebbezte a
A kardverseny első körében Norvégia győKúriához, sőt ügyvédje a párisi legfelsőbb tanácszött
Csehország ellen, mert a csehek nem jehoz fordult, hogy a határszélen levő, nagyrészben
lentek meg. Anglia Argentína ellen 9 : 7 , az
Magyarországhoz tartozó birtokot csatolják teljesen
Egyesült Államok Svédország ellen 8 : 7 arányRomániához. A határrendező bizottság nem adott
helyet a kérelemnek. A Kúria most tartott főtárban győztek. A holland—portugál mérkőzés
gyalásán elfogadta dr. Hegedűs Béla ügyvéd jogi
eredménye 9:6, Kuba—Görögország 9:7, ered-

érvelését és visszaítélte az ezerholdas birtokot
Lakatos Antalnak. A pör tárgyául szolgált ingatlan
mai értéke kb. ötvenmilliárd.

Ha flyoaialviayra van asflkséfc, telefonáljon
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
telefon 16—34.

— A szabadban való fürdés halottja. Por-

cseller György, egy szegedi borbély mester 12 éves
fia, hétfőn, késő délután a Maros-torkolatnál fürdött A szerencsétlen fiu örvénybe jutott és a
vizbefult.
— Meghalt a fiáért Vasárnap délután megrendítő
szerencsétlenség történt a dohánygyár mögötti rókusi
tónál. Ocskó István és fia Hodács Antal pékmester
lovait úsztatták-a rókusi tavon. A fiu a ló hátára ült
alig tettek azonban néhány lépést, amikor a ló megbotlott, a fiu pedig a vizbe zuhant és elmerült. Ocskó
István azonnal fia után vetette magát, noha nem tudott
úszni, ö is elmerült ugyanazon a helyen. A kiérkezett
mentők már csak a két holtestet találták meg. A rendőri
nyomozás szerint a szerencsétlen apa és fiu az úgynevezett kutgödörbe esett bele.

ménnyel végződött.
A gerelyvetésben
első Mirha (Finnország)
62 96 méler, második Lindenstromm 60.92
(Svédország), harmadik Chernoi (Egyesült Államok).
A magasugrás
döntőjébe kilenc atléta került,
köztük a magyar Gáspár is.
A birkózó versenyben.
Légsulybin: Magyar
(Magyarország győz Ostmann
(Svédország)
ellen. Pehelysúlyban: Nortsen (norvég) pontozással megérdemelten győzte ie Radvány Ödönt
(Magyarország). A vetsenyből azonban nem
esett ki.

Későbbi
eredmények:
Pdrls,
julius
7.
Az
olimpiai
versenyek során
A .FUTÁRA" SZEGEDI KIRENDELTSÉGE delaila pontatlanban a távolugrás első szériájában
terményüzletét e hó 7-től kezdve augusztus hó
Somfay (Magyarország) harmadik lett, a gerely15-ig mindennap reggel 7 órakor nyitja és délután 3 órakor zárji. Kéri azért ezúton igen
Fekete fényes müipari uri szobabútor eladó. vetés első síériájában Somfay 52 07 m.-t dobott.
tisztelt üzletfelei', sziveskedjdnek liszt-és takar- Spitzer, Szeged, Margit-a tea 12.
A galamblövőverseny
pontszáma a harmadik
u
mánycikkeiknek vásárlásait az emiitett idő alatt
— A RejdoB-fllrdőbe járók figyelmébe. E hó forduló után ezek: Legmagasabb pontszám
A közölt üzleti időben eszközölni. A Futura 5-én délután 6 órakor nálam a Regdon-fürdőben letétbe 300, Finnország 279, Kanada 270, Egyesült
Irodáiban továbbra is változatlanul, mint eddig, helyezett 50.000, továbbá kétmillió koronáról széló le- Államok 276, Belgium 273, Svédország 269,
egész napon át lesz szolgálat és személyzet s téteket elcserélve, 50.000 helyett kétmillió koronát ad- Ausztria 263, Olaszország 255, Natybritannia
át valakinek. Mivel én vagyok a felelős a betéazért a későbbi időpontban is másnapi leszállí- tam
tekért s nem a fürdőtulajdosok a cirka két millióért, 250, Nortégia 249, Magyarország 245, Franciatásra az irodában a személyzet veszi fel tele- a kárt engem, szegény embert sújtana. A Szeged utján ország 230, Csehország 237.
fonon vagy személyesen egész napon át a ren- kérem az illetőt, kinek bizonyára oly sok pénze van,
Az olimpiai görög római
birkózás
során a
deléseket. Hitelképes egyéneknek 30 napi áru- hogy a tévedést még talán észre sem vette, hogy szí- bantam súlyban Herrschmann (Ausz'rb) 6 p.
veskedjék
a
Szeged-nt\
100.000
(százezer)
koro
ia
lehitelt nyujtunk. Felvilágosítás erre nézve ugy a vonásával a kétmillió koronát letétbe beadni és bizto- 53 mp. alatt legyőzte Hasard-t (Törökország).
detail- üzletben, mint az irodában kapható. Állan- sítva van minden kellemetlenség ellen. Családjára való A pehelysúlyban Pencig (Auiztrii) 45 mp. alatt
dóan vásárolunk és eladunk mindennemű mező- tekintettel egyelőre a rendőrségi eljárást szerdáig nem legyőzte S^nchest (Spanyolország).
Brolló
Bálintné.
gazdasági terményt. Mindenki, aki az uj ter- veszem Igénybe.
mésből egész évi szükségletét lisztben és takarOlesö fflrdOkídak, gyermek- és ülőkádak
A magyar vízipóló csapat győzelme. Mamánycikkben fedezni óhajtja, bizalommal for- Fogét Edénél, Szeged, Takaréktár-utca 8. aoo
gyarország
vízipóló csapata Ausztria vízipóló
duljon a Futurához. Legolcsóbb napi áron,
— Szurkál ás. Vasárnap este a rendérőrjárat összeszurkálva
találta
Pakai
Lajos
és
Szekeres
Ferenc
fiatalcsapatát 9 : 2 (4:2) arányban legyőzte.
állandóan legelsőbbrendü őrlemények és takarembereket, akiket eddig még ismeretlen tettesek megmánycikkek, rézgállc stb. kapható. Telefon támadtak.
A rendőrség erélyes nyomozást indított a
7—95 és 5-14.
«1 vakmerő tettesek kézrekeritésére.

HA-HA"
CIPŐÁRUHÁZ

SZEGED, Kelemen-utca 12.
Mielőtt szükségletét besze r i l
kérjük á r a s kirakatainkat
mefteklntenl.
Ezer

Női fehér vászoncipő 35-től 36 számig
Férfi fahér vászoncipő . .
Férfi strapacipő

5 5

. 1 5 5
2 6 0

Nagy harisnyavásár,
o l c s ó á r u s í t á s , m í g a k é s z l e t tart.

Csordás Sándor
Első Szegedi Bőrruhaguár
418
SZEGED. Telefon: 14-73, 5—24.
Férfi és női bőrkabátokat készen és méret után a legméltányosabb
áron, rövid idő alatt készit.

I V t f a l bármily mennyiségben, férfiruhát fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Szeged, Attila-utca 8. 28t

Címfestő tanoncot

keres (jó rajzolót) előnyös szerződési fellételekkel Jónás
címfestő
Szeged, Polgár-utca 8.

perfekt gyors-és i*p-

Készit mindenféle r u h á z a t i b ő r ö k e t , úgyszintén s z ő r m é k e t .
Elvállal bőrök kikészitését feléből is.

V« ¿?W y) - P Olegbiztosabb
L O S aKFRANKL
A „S'S
féle 425
— —

POLOSKN-N

NCAC.

A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.
Egy üveg ára S O O O K . — Egy nagy üveg ára
I S . O O O K . Kapható egyedül: RRANKL ANTAL
gyógyszertárában Felsőváros, Szeged, Szt. György-tér.

Erősebb

diákok

könryü munkára felvé'etnek a S z ő r e g i
i IrOnö azonnali belépésre
téglagyárban.
«32
felvétetik. — Ajánlatokat
j Szeged, Postafiók 78. «38 Jelentkezni lehet vasárnap délelőtt a gyártelepen.

8ZBQBD

M a t l e k o v l t s a gazdasági helyzet javulás á r ó l Budapestről jelentik : Az Országos Iparosegylet julius 6-án, vasárnap délelőtt tartotta
ez évi közgyűlését. A közgyűlést
Matlekovlts
Sándor elnök nyitotta meg. Lendületes beszédének mindjárt az elején emiitette, hogy Magyarország tslpraállitása jóidéig lehetetlennek
látszott, de a Bethlen-kormánynak a külföldi
kölcsön nyélbeütésével sikerül az országot a
pénzügyi krízistől megmenteni. Az a körülmény, hogy Anglia részlvctt a kölcsön jegyzésében, arra mutat, hogy Magyarország jólétét
szem előtt tartják a nagyhatalmak is, minthogy
látják, hogy országunk sorsa Európs sorsára
is kihalással lesz. A kölcsön eredménye, hogy
a ránk kényszeritett jóvátételre lekötött állami
javak jórésze felszabadul s lassan pénzünk
stabilizációjával gazdasági életünk is nyugvópontra jut. Fellétlen szükséges az államháztartás rendbehozatalához az adózás egyenlő és
igazságos rendezése. Végül hangsúlyozza, hogy
ne feledjük el, hegy átmeneti időket élünk s
ctak hosszas, kitartó munka segit rajtunk.
M e g j e l e n t a Nemzeti Bank első kimutatása. A hivatalos lap keddi száma közli a
Nemzeti Bank első kimutatását, amely a Nemzeti Bark első hetéről ed szánról. A bank 405
milliárdért valutát vett. A jegyforgalom 140
milliárddal szaporodott.
E l ő a d á s az uj vasúti árutarifáról. A kereskedelmi és iparkamara felkérésére Nagyfalusi
Mór
ny. Máv. felügyelő e hónap 6-án tartotta előadását az uj árutarifáról. Először nagy vonásokban vázolta a tarifaügy fejlődését egészen az 1881.
évi osztrák-magyar közös reformtarifáig, azután
regisztrálta 1915-ben „Az áruszállítási bevételek
fokozásáról és a kiadások csökkentéséről" megjelent tanulmányát, amelyben először propagálta
egy, a most megjelent tarifához hasonló tarifát,
amelyben az áruosztályozásnak teljesen az áruk
értékén kell alapulnia és ezáltal ugy a közgazdasághoz simulnia, mint pedig a vasutak finánciális
helyzetével számot vetnie. A továbbiakban azután
rámutatott arra az örvendetes tényre, hogy a most
életbeléptetett tarifánál, majdnem egészben figyelemre méltatták a szegedi kamarának az egyes
díjszabási határozmányoknak példákkal való megvilágítására és az áruosztályoknak értéktarifális
szempontból újból való megáíllapitására, valamint
I iegalacionyabb (I.), legmagasabb (11.)
*» zárúAriolyamok (1U.)

Bankok:
tatfol-Magyai
Bosnyák-agrár
Földhitelbank
Hazai
Hermes
Sziavon jelz.
Lloyd Bank
Magyar-Hitel
Ingatlanbank
Lsehoank
Forgalmi Sank
Jelzáloghitel bank
fceresk, Hitel
Leszámítoló b.
Magy.-ném. b.
Olaszbank
Központi jelz.
Városi Bank
Merkur
Nemzeti
Osztrák Hitel
Kereskedelmi
Bankverein
Takarékpénztárak

I.

iL

59
71
359
185
52
63
10.5
613
245
29
39
115
30
89
28
21
6.5
9
12.5

62
75
380
196
53
66
12
640
270
32.5
42
119
32
95
28.5
24
7
9.75
14

ui.
60
74
360
190
52
63
11.5
626
250
32
41
115
31
92
28
22.5
7
9
13

185 195 186
1320 1430 1385
—
— 130

i

Belfárosi
30
Lipótvárosi
9.5
Kőbányai Tak.
14
Egy, Bpest Főt. 175
Magyar Ali Tak. 175
Moktár
215
Pwti Hazai
4205
öltíosdóki

32 31
10 9.25
14.5 14
190 175
185 175
235 230
4500 4250

Első M. Bizt. 11250 12000 11300
Pondén
245 275 25U
léfc
175 180 16U
Pannónia B.
2850 — 2850

Vasművek is gépgyárak:
Vrodi vagon
112 129 122
Coburg
55 68 57
Corvin gép
7 —
7
tsáky
20 22 21.5
170 180 170
üazd. Gépgyár
7
8 7.5
Fábián
164Ö 1770 1670
¿'•¿yver
29 30 29
f*rakereak.
125 135 130
Frank)

1.
3625
1725
57.5
85
160
41
15
54
145
16.5
40
250
140
30
35
25
140
27
79
8
144
112
12.5
76
40
100
93
32.5

egyéb tarifális intézkedésekre vonatkozó előterjesztését. Ezután az egyes fontosabb határozmányokat
gyakorlati példákkal megmagyarázta és főképen a
szegedi export- és importcikkeknek a fuvarlevelekben való helyes és a valóságnak megfelelő bevallását fejtegette, számításokkal megvilágítva, mily
hátrányok származhatnak abból, ha az illető kereskedők, vagy ipartelepek dijszabásellenes, helytelen, avagy namis bevallásokat eszközölnek. Végül
a hivatalosan közreadott statisztikai kimutatásokkal
bizonyította, hogy a julius 1-én életbeléptetett árutarifa számot vet ugy a közgazdasági követelményekkel, mint pedig a szociális helyzettel, amennyiben például a tüzelőfára és burgonyára, valamint
egyes nyersanyagokra és épitési anyagokra a
békebelinél alacsonyabb díjtételeket statuál és
ezzel szemben egyes értékesebb árucikkeknél magát
rekompenzálja, ezen tarifa tehát alkalmas arra,
hogy az összes igényeket kielégítse.

t O z s d e

takarmányárpa 2600-2800, sah 2975—3060, tengeri
2750-2800, korpa 1950 2060.
Irányzat- A hétfői tőzsdén az irányzat nem alakult
egységesen, mert amig nyitáskor az árfolyamok az
utolsó nap zárlata alatt alakultak, addig egy kisebb
átmeneti lanyhaság után mindjárt a nyitás után az
irányzat megszilárdult és elég élénk forgalom alakult
ki, amely az összes piacokon megfelelő árnyereséget
eredményezett. Ez a szilárd irányzat azonban később
a realizációs eladásokra ismét elgyengült, ugy hogy a
tőzsdeidő második felében lanyhább tendencia következtében az árak kissé lemorzsolódtak. Az alacsonyabb
árfolyamokra megint megfelelő számú vevő jelentkezett,
az irányzat erre megjavult és az árveszteségek nagyrésze ismét megtérült és a tőzsde végeredményben
tartott maradt. Az ingadozó hangulat és a váltakozó
irányzat az összes értékekben megfelelően kifejezésre
jutott. A pénzpiacon állandóan volt áru egy fél százalékkal, de üzlet nem igen volt benne. Zárlatkor az
irányzat gyengülő, a forgalom csekély, a hangulat
tartózkodó.
A szerkesztésért ideiglenesen felelés: FRANK JÓZSEF
Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
VaíKt&M, Holland forint 30900-31700. Dinár 9601C00, Ld 315-345, Belga bank 3730-3830, Dán
korona 12930-13340, korvég koron* 10870—11250,
Angol font 355300- 364000, Ura 3480- 3580, DollJU
82190—83980, Francia frank 4160-4290, Szokol
2385- 2455, U r * 580-610, 5»éd koron* 2170022300, Osztrák korona 116.00-118.40, Svájci ¡íáuk
14560-14990 pénz.
D*MdAi Amsterdam 31200-31700, Belgrád 980ÍOCO, Bukarest 325-345, Brfssei 3760-3830, Kópénbága 13130—13340, Krisztiánja 11070-11250, Loadoa
3f8300—364000, Milán« 3510-3580, Hawyork 8269083980, Párig 4190-4290, Pr'ga 2405-2455, Siófia
595-610, Stockholm
21950- 22300, Bócs 116.50118.40, Zürich 14760—14990.
Zürichi tőzsde. Nyilát i Páris 28.67, Londoo
2425. Hewyork 561.'/«, Miláné 2185, Hollandia
211.«/,, Berlia O.GOOOOOOüO^»/« Bécs 0.007895, Szófit
4.061/* Prága 16.35, »Martin*
9.0070, Bukarest
2.17'/,, Belgrád 6.75, Varsó 0.0000109.
Éittthi
tártai i Páris 28.42, London 2427, New
ftstk 560 25, Miláné 23.861/,. Hollandia 211.»/,, Boriit
0.CC0C0C0C0134»/,, Sécr 0.007895, Szófia 4 06'/* Prága
16.35, Badejw» 0.0067>/„ ankarai 2.17>/„ Belgrád
6.75, Varsé 0X000109.
Terménytőzsde. A hétfői terménytőzsde irányzata
élénk forgalom mellett szilárd, később elgyengült. Az
árak körülbelül Sooo koronával magasabbak, a forgalom különben uj búzában igen élénk.
Hivatalos árfolyamok i 70 kg.-os tiszavidéki buz*
3000—3C50, egyéb 2950-3009, 79 kg.-os tiszavidéki
buxa 3150—3200, egyéb SloO—3150, rozs 2625—2700,

a.
ni
L
a
III.
3850 3650 Királymalom
35 55 50
1850 17C0 Pesü Vikt
252 275 275
61 60 Traosdanubia
68 73 72
—
85
agyárakt
170 163
46 44 Bauxit
355 370 365
16 15 Beocsini
1075 1100 1050
57 55 Borsódi szén
130 139 136
155 145 Szentlórind
72 75 70
—
—
—
18 16.5 Cement
420 445 410
46 45 Szászvári
285 270 Kohó
y o ,530 500
__
_
160 148 István tégla
—
30 Köb. gőztégla
115 120 110
36
36 Drasche
215 230 243
27 24 Magnezit
2400 2500 2375
—
140 Magvai Aszfalt
78 82 81
30 29 Által. Kőszén
3525 3610 3525
—
—
—
_
80 Kerámia
ü
8 Móri szén
40 53 43
154 150 Nagybátonyi
145 170 145
—
—
120 112 Sajókondói
14 12.5 Salgó
620 652 630
83 81 Újlaki
170 175 170
45 40 Unió
35 —
33
—
95 Urikányi
1170 1240 1165
102 95
Nyomdák i
34 33
Atheaaeum
158 173 170
_
Fővárosi
Közlekedést
vállalatok
Franklin
100 120 105
1650 _ 1625
Adria
34 39 38
34 42 34 Qlobus
Atlanüca
9
10.5 10
52 59 56 Kunossy
Közúti Vasul
97 110 105
67 68 67 Pailas
Városi
_
_
60 70 63 Révay
Bur
85
82
72 78 74 Rigler
Déli Vasút
10 10.5 10.5
320 343 338 Stvphaneum
MFTR
270 290 275
Levante
Faipari vállalatoktok i
Miskolci villamos 42 44 43.5 Merkurfa
4 4.25
4
174
198
190
Nova
28 30 28
550 580 570 Cserző
Államvasút
4.3 4.7 4.3
1C5 114 108 Dunaharaszii
Tröszt
Egyesült fa
23 _
23
Fornir
16 18 17
Malmok i
Guttmann
—
440
440
130 150 145
60 64 63 Hazai fa
Back-malom
9.5
9
Boffiod-misk.
130 144 139 Honi fa
18 24 20
53 52.5 51 Kőrösbányai
Concordia
17 17.25 17
78 72 70 Kronberger
B.-csabai
70 80 75
143 160 154 Lignum
1. bpesti gm.
36 Amerikai
13 14 13.5
33 —
Tőrökszentm,
4
4
irdft
62 66 63
01**11«
60 64 58
110 114 113 Magyar Lloyd
Hungária
Oanz-Danub.
Ganz-Vili,
Kistarcsai
Qyőrffy.WoU
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
Liptak
Mág
Magy. Acél
Belga fém
MérleggyAi
Motorgyár
Olomáru
Chaudoii
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
TeudloH
Vulkán gép
Wörner

1924 julius 8.

Malomsoky
Nemzeti fa
LichUg
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasid
Viktória butoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfe

KAUCSOK-MLPVÍB4
BS

K A U C 8 W

-SAROIC

Varga Mihály

Szeged

Tílöfon 469.
flridl-ilci
4.
JM
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló gu>n fcna kartan.
i.

IL

IIL

—
—

—

—

—

—

5.25 4.75
620 610
190 185
100 98
2750 2625
5.5
5
131 124
—
—
165
—
—
85
27 35 33

4.5
550
1B0
№
2500
5.15
117

Kulönjéls
vállalatoki
Alt. gázizzó
14 16 15
Alt. Osztr.Légsz 825 895 820
13
Bárdi
13 —
Baróü
3 4.4 i 5
Bóni
79.5 85 82
4«i0 485 480
Brassói
Chinoin
16 17.75 16.23
—
—
—
Corvin-film
130 135 130
Danica
8
Diana
8 —
—
—
—
Dorogi gummi
575 625 610
Déli cukor
55 59 55
Dunánt. sertés
18
Cinner Szalámi
16 —
35 43 38
Égisz
690 740 700
izzó
8
8
7.5
Unió textil
—
—
—
Horv. cukor
4.8 5.3 5.1
Just izzó
52 65 64
Qyapjumosó
4U 52 50
Papir-ipar
Részvénysör
300 318 315
28
28 —
Szövő és kötő
174 180 179
Spódium
—
—
—
I smsKi szesz
975 1CŰ0 950
telten
—
—
—
Wernstadti texül
1C0 110 107
flóra
38 41 41
Fővárosi sör
170 2C0 195
Gcldberger
177 190 180
jschwindt
—
—
—
Haikeresk.
Hungária Mtttr, 155 172 155
—
—
—
juta
90
9J
—
Jacquard
96 103 96
Karton
24
25 —
Gróf Keglevict
•30
3'J
Keleti
4 4.75 4.25

t
O. IH
Királysör
7
Klein
8 7.5
Kloüld
65 72 70
Fructus
—
Győri textil
27.5
675 700 650
Polg. sör
Krausz szesz
57 67 • 0
Ligetszarat,
35 37 36
Cukoripar
3000 31S0 3150
Lámpa
175 187 182
Auer
400 450 445
Kender
76 85 83
Os termeié
270 295 275
Pamut
282 298 282
Gumi
I&5 400 380
— .
—
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi 200 235 220
135 130 12S
Marosv. Petr.
492 530 511
Georgia
Mezőn. cuk.
250 270 258
28 30 28
Interrexim
30 32 30
Óceán
80 83 82
Olajipar
16 —
16
Pannónia sör
41 43 43
Phöbus
Püspöki
25 27 28
210 220 212
Royal-szállé
30 —
Schwartzer
90
—
—
—
Star film
0 11
LukácsftlrdA
10
56 60 56
Szikra
Itommer
29.0 3025 300U
390 —
400
Szegedi Kender
156 180 170
Telefon
—
—
—
Temesi sör
55
Tokaji bor
55
33 ¡1
31
Török
Í.6 —
16
Turul Budapest
80 82 82
Unió szinház
6
7 6.5
Szolnoki
60 60.5 60
Vasm. Vili.
60
60 —
Vili. Pezsgő
32 36 35
Wander
27 29 28
Zagyvapálfai
24 27 26
Hangya

Elővételi

jogok i

Kassiamip

julius 24.

