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Szeged, 1924 julius 18, PÉNTEK.

Palágyi Menyhért.
Egy magyar filozófus balt meg most német
földön, önkéntes száműzetésben ¿1 nevének
olvastára sokan fölfigyeltek és kíváncsian kérdeztek magukban: o yan ismerős név, vájjon
mikor is hallottam? Paldgyi Menyhért nem volt
ftjvédö képviselő, nem volt kurzuipolitikus, nem
volt kormányfötanácsos és mégis százszor inkább megérdemli, hegy ezen a politikának szint
első helyen fogltlkozzunk vele, életével és művével, törekvései vei és tragédiájával. Mert noh«
a napi politika szennyes és kicsinyes hullámaiban sohasem fürdött és a hordók tetejéről
tobasem igért mindent, hogy semmit se adjon,
meri noha nem tülekedett és lármázott a fórumon, nem" harsogott divatos és hangzatos jelszavakat, mégis, VBgy Ulán éppen ezért, a magyar nemzeti öntudat és önérzet, önbírálat és
önismeret föl keltése, ébresztése és erösiése
körűt ennek a izxgény paksi zsidofiunak tööb
és maradandóbb érdeme v»n, mint az egész
mai favédelmi cioport összes izgága és garazda
szélkiáltóinak.

163-ik szám.

Menyhért, aki a német bölcsészet legjobbjiinsk csúfolt és megostorozott Messiás kezében.
elismerését és a mfgyar hivatalos tudomány
Ez 1 tiszta gondolat, nagy magyar irók, műmandarinjainak elutasító geszturát nyerle meg. vészek, tudósok, a nemzeti szellem valódi és
Számára лет volt katedra és nem termett örök képviselőinek hagyománya, él és győz
babér ebben az orsz/gban, amelynek több minden gonosz és os'oba bandabandázás és
diciŐEéget hozott, mmt iroernyi szégyent ma kontárkodás ellenére és diadalt fog aratni és
reakciós é« pyűlölkCdő korifeusok szereznek ennek 1 magyar győzelemnek flnmpén az
számára. D í Palágyi Menyhért tört, várt és idegenben elpihent Palágyi Menyhértnek is jut
hallgatott, hiszen ö filozófus volt, akinek nin- koizoru, bálából, elismerésből és szeretetből.
csen írás erfssége és fegyvere, mint a tiszta ! Koszorú, amely nem berved el és amelynek
gondolat, amely oljan, mint a nádszál a meg- | életében csupán csak tövise jutott nekil

„A szerb válságból egyedül kivezető ut a választás/'
Lemondott a P a i i c s - k o r m á n y ?

Belgrád, julius 17. Pasics miniszterelnök ma
déli 11 órakor a királyi palotába ment, ahol
egy óráig időzött. Pasics 12 óra után minisztertársait minisztertanácsra hívta össze. Politikai törökben azt hiszik, hogy mivel Pasics az
audienciáról semmiféle nyilatkozatot nem adott
ki, valósznűleg beadta a kormány lemondását,
erről azonban csak a minisztertanács után ad
ki hivatalos közleményt.
Belgrád, julius 17. Pasics miniszterelnök ma
délelőtt megjelent a király előtt és ismertette
az általános poli ikai helyzetet és kifejtette a
jelenlegi kormány nézetét, hogy a válságból
egyedüli kivezető ut a választás.
A miniszterelnök kérte a királytól a jelenlegi krizis megoldását, anélkül azonban,
hogy a kormány lemondását forma szerint beterjesztette
volna.
Sándor király tudomásul vette a miniszterelnök előterjesztését és kijelentette, hogy dél- >
után a szkupstina elnökét, Jovanovicsot fogja •

Palágyi Menyhért nemzeti
vitt, mélyen és
igazán nemzeti akkor, amikor ezek a mai handabindázók még meg se voltak vagy javában
úsztak a mindenkori árral és amikor 1 hivatalos tudomány vaskalapos egyetemi kizárólagosai
mellőzéssel és üldözéssel, hallgatással és lenézéssel jutalmazták azt a magyar gondolkozót,
akit néhány esztendő múlva a nagy német tudomány első emberei üdvözöltek, mint a modern
ismeretelméleti és logikai alapvetés mesterét,
akitől az egyik bírálója Kant tekintélyét kezdte
félteni. Mert Palágyi Menyhért külön tragédiája
volt, hogy filozófus akart lenni ebben a szerencsétlen országban, ahol csak politikával lehet
érvényesülni és ahol politikát csinálnak mindenből 1 világon, még az egyetemi tanárságból
és a filozófiából is. (Ma már az elemisták felBudapest, julius 17. (Tudósítónk
telefonjelentése)
vételi vizsgájából íj.)
A kormány tagjai pinteken dé után miniszPalágyi Menyhért tragikumában van valami fáj- tertanácsot tartanak. Ez a minisztertanács lesz
dalmas groteszkség, valami magyar abszurditás : az u*olsó, smelyen nyári pihenCje előtt Bethlen
mikor eszméit és eszményeit a mpi politika István gróf niniszterelnök is résztvesz. A miolcsó apró pénzére kezdik fölváltani kicsi és niszterelnök ugyanis vasárntp kezdi meg az
kicsinyes közéleti szatócsok, tudatlan és korlá- egy hónapra tervezett szabadságát, amelynek a
tolt stréberek: akkor neki idegenben kell, el- legnagyobb részét Soirogymegyében tölti. A
feledve és kitagadva, az élet gondjaitól és szen- miniszterelnök távollétében Voss József népvedéseitől megtörve élnie és a távoli Darmstadt jóléti miniszter fogja helyettesiteni. Az erről
szóló kormányzói kézirat valószínűleg már a
forgatagában meghalnia.
A Dávid Ferencek és Bolyaiak, a Vajda Já- hivatalos lap vasárnspi számában megjelenik.
nosok és Grűnwald Bélák végzete érte el, ez
A holnapi minitzlettanácton fair szerint fonkisérte életében és eiz teljesedett be most rajta,
tcs 101 irány intézkedések kerülnek a szőnyegre.
a magyar Messiások fatuma, amelyről Ady
Pesthy Pál igaz ságügyminiszter előterjeszti íz
Endre énekelt. Mert, ugy látszik, nálunk nagy
ingailenárverési tihlom megszüntetésétől szóló
fölösleg vsn kiváló szellemekben, gerinces marei deletet. A miniszterelnök elnökletével tartott
gyarokban, különösen filozófusokban, hogy szó
inkéten az az általános felfogás kerekedett
nélkül elengedték, löt elküldötték és nélkülözni
felül, hogy arooratóriumrendtletnek ezen intudták Palágyi Menyhért egyetemes európai tézkedését sürgősen meg kell szüntetni. Az
szellemét, tudását és munkáját, amelyet az ön- ingatlan árverési tilalom megszüntetésének közálló magyar tudományos gondolat érdekében gazdasági szempontból nsgy jelentősége van,
pazarolt el egy hossiu, eredményekben és csa- mert ez a rendelet az akadálya nagyrészt anlódásokban gazdag életen keresztül. Ő volt a
nak, hogy a külföld nem kapcsolódhat bele
mi első, valódi nagy és eredeti filozófusunk a
intenzivebben a magyar közgazdasági életbe.
szó igazi értelmében, aki alkotó
volt, ámbár
Valószínű, hofy a rendeletet a minisztertanámint tanitó és nevelő is első az elsők között, cson vita nélkd elfogadják és már a hivatalos
preceptor Hungáriáé
lehetett volna, ha enged- lap egyik legközeltbbi számában nyilvános- f
ték volna a kis senkik és a nagy törtelök, mig Ságra is kerül.
igy, élete javát idegenben tengetve, hazavágyva,
Ugyancsak a pénteki minisztertanács elé ternemzete során elborongva kénytelen volt a né- jeszti a pénzügyminiszter az elkészült két valometeknek irni németül és meghalni elbagyotian,
rizációs javaslatot. Ezek közül az egyik a csade haláláig hiven a nemzeti gondolathoz, amely- ládi jogviszonyokat szabályozná a kártérítés
nek egy szolgalelkü és megalkuvó korszakban
kérdésében, a másik a balesetre járó kártérítés
zászlóvivője és fáklyatartója volt.
viszonylataiban lépteti életbe a valorizáció elvét.
A nemzett eszmit kereste és találta meg még Ezen rendelet is rövidesen hatályba lép.
egy olyan internacionális keretű és érdekű nagy
H a r m i n c a z e r munkanélküli.
magyar remekműben is, mint az Ember tragédiába és Vajda Jánost és Tolnai Lajost is azért
Tegnap délután Walkó
Lajos kereskedelmi
szeretje és ajnározta elsősorban, mert a magyar miniszternél tanácskozás volt a OYOSz. képjelen hibáit ostorozva a magyar jövendő útjait viselői és a miniszter között. A tanácskozást az
egyengették. A nemzeti
szellemet
hirdette és egyre ijesztőbb arányokat öltő munkanélküliség
magyarázta,
védelmezte és propagált« Palágyi ktrdése tette szükségessé. A szakszervezeti ta-

magához kéretni, hogy kikérje a véleményét.
Ellenzéki körökben megütközéssel tárgyalták,
hogy Pasics miniszterelnök szabad u'at enged
a válságnak. Általában azt hangoztatják, hogy
a miniszterelnök eljárása a szokásokkal ellenkezik és a parlamentárizmus elveit figyelmen
kivűl hagyja.
Nincsics külügyminiszter csütörtök délután
Belgrádba étkezett, ahol még a délután folyamán kihallfatáson jelentkezett és beszámolt a
királynak a prágai kisántánt-konferendáról és
a bécsi útjáról.
Jovanovics, a szkupstina elnöke este közölte
a sajtó képviselőivel, hogy a miniszterelnök a
mai kihallgatása alkalmával szóbelileg
felajánlotta a királynak
a lemondását.
A király ma
Jovanovicsot másfél órái«: tartó kihallgatáson
fogadta. Davtdovtcs
holnap délelőttre kapott
mrghivást a ki ályhoz.

Fontos minisztertanács a miniszterelnök pihenője előtt.
nács kimutatása szerint ugyanis Magyarországon a munkanélküliek száma (csak a szakszervezetek által segélyben részesített munkanélkülieket számitva) közel jár a 30000hez.
A
tanácskozáson résztvett munkaadók szerint ebben a számban a magántisztviselők is bennfoglaltatnak. A helyzet mindazonáltal a munkaadók véleménye szerint is igen súlyos, ugy
hegy sürgős beavatkozásra van szükség. A kereskedelmi miniszter kilátásba helyezte, hogy
az állami közmunkák elrendelésével könnyíteni
fog a munkanélküliségen.
A szakszervezeti tanács vezetőségéföl nyert
információk szerint a tanács képviselői felkeresték Wimmersperg Frigyes báró kereskedelmi
államtitkárt és felvilágosítást kértek arról, hogy
mikor szándékozik a kereskedelmi miniszter
összehivni azon ankétet, amelyet ez ügyben
már kilátásba helyeztek. A szakszervezeti tanács
pénteken délután ülést tart és ezen számolnak
be a kiküldöttek a kereskedelmi minisztériumban szerzett információikról.
Azon esetben, ha a tanács nem találná az
intézkedéseket kielégitőeknek, amelyeket a kormány terv bevett, a szocialista párt parlamenti
frakciója lépéseket tesz a nemzetgyűlés összehívása iránt.
Megállapodás Nagyatádival
a f ö l d r e f o r m végrehajtásáról.

Bethlen
István gióf megjelent Pesthy Pál
igazságügyminiszterrel nagyatádi Szabó István
földművelesügyi miniszternél, akivel a tegnapi
miniszterköii tanácskozás foIyamány^Vépen a
földbirtokreform végrehajtási utasitásara vonatkozóiig állapodtak meg tövid szakaszokban.
Az utasitás megszövegezése a késő déli
órákig eltartott.
Bethlsn miniszterelnök nyilatkozata
a kölosönröl egy londoni l a p b a n .

A Londonban megjelenő Daily Mail tudósía
tója felkereste Beihltn
Isiván gróf
*'er-

1914 ЦИм 18.

SZBÜBD
elnököt budai palotájában s több kérdést intézett hozzá. A miniszterelnök a következőkép
válaszolt:
— A kölcsön ügyének állásával nagyon meg
vagyunk elégedve s erre nem voltunk elkészülve, hogy Londonban ily előzékenységet
találjunk, mivel azt hi tük, hogy a magyar kölcsön egy éven belül nem kerül tető alá. Ezek
után azt hisszük, hogy a magyar jövendő nem
oly kilátástalan, mint eddig volt. Mi békében !

Párls, julius 17 A Malin londoni tudósítója,
Sauerweln azt jelenti lapjának, hogy az esetleges német mulasztás megállapítása kérdésében
rendkívül sok nehizsig forog fenn. A franciák
azt kívánják, hogy a mulasztás
megállapítására
a jóvátiteli bizottság öt tagu bizottságot alakítson, az angolok viszont az amerikai
delegátus
megbízását
kívánják.
Minthogy az Egyesült
Államok most már nem ellenzi amerikai állampolgárnak a jóvátételi bizottságban való rész- •
vée ét, valószínű, hogy valamilyen formában
sikerül az angol és a francia álláspontot kiegyenlíteni.

akarunk élni, igy akarjuk a termelést fokozni,
tőlünk nem kell tartani senkinek. A magyar
kormány nem türi, hogy a magyarok bármely
más államot megtámadjanak. Semmi kétségem
sincs az iránt, hogy a magyar koronát nem
tudjuk stabilizálni, azt hiszem, ennek itt az
ideje. A koronát nem akarjuk az osztrák korona fölé emelni, azt hiszem, hogy a magyar
korona ezen a ni vőn fenn fog maradni.
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Revízió alá veszik a kisiparosok forgalmiadóátalányát.
Szeged, julius 17. (Saját tudósítónktól.)
Beszámolt a Szeged, hogy a pénzügvigazgatóaág
nemrégiben megengedte a szegedi kisiparosodnak, hogy a fargalmUdójuiat átalányban rójják le. Az átalánykivetéseknél azonban olyin
igazságtalanságok történtek, amelyek alaposan
veszélyeztették egyes kisiparosok egzisztenciáját. A forg lmat ugyanis jóval a tényleges forgalom fölött állapitotta meg a pénzügyigazgatásig. A kereskedelmi és ipirkamara erélyes
formában eljárt ebben az ügyben, h)gy a sérelmeket lumaroiaa orvosolják, még mielőtt
egyeseknél súlyos károkat okoznának. A kamara akcióját most teljes siker követte, mert
a pénzügyigazgatóság
kijelentette, hegy revízió
alá fogják venni a kivetett
átalányokat.
A pénzügyigazgatós tg 44 933 szám alatt ma
leiratot küldött a kamarához. Ebben megálla.
pitja, hogy a pénzügyigazgatóság a legnagyobb
körültekintéssel járt el, hogy az átalányokat
arányosan és igazságosan vesse ki. Hogy
azonban a kivetés teljes megnyugvást keltsen
az iparosság körében is, minden szakmában
osztályokat és alosxtályokat állított föl a kivetés céljára és az egyes osztályokba az iparosok saját maguk sorozták be az iparosokat.
Ha hibák,
Igazságtalanságok
törtintek
—
mondja a leirat —, akkor annak nem az adókivetök az okozói, hanem kizárólag
az iparo-

sok kipviselől, akik va^y nem ismertét szaktársaik kereseti viszonyait, vagy a konkurreacia
miatt nem jUtak el a kellő alapossággal.
A pénzügyigazgatóság a sérelmek ügyében
tárgyalást folytatott a kamirásral és hagy a
panaszokat orvosolja, elrendilte
a panaszok
felülvizsgálását,
hogy aztán
revízió alá lehessen venni az egyes átalányokat.
Ezért szortírozni keli szakmák szerint a panmirltokat,
amelyeket egyenkint megvitatnak a kamara, az
Ipartestület, a szakmák is a forgalmi
adóhivatal képviselőivel. így azután igazságosan leh;t
megállapítani a téiyleges forgalmat és a torgalmiadóátaláiyt. Természetein minién kisiparos ügye külön-külöi kerül a bizottság e'é.
A szegedi pénzügyigazgatóság egyenként felhívta a szegedi és hódmezővásárhelyi forgalmi
adóhivatalokat, hogy olyan esetkoen, amikor az
iparosok nem akarják megfizetni a tulmagas,
szerintük igazságtalan átalányokat —, ott vegyenek fel ugyan jegyzökönyvet, de az összeg
behajtását függesszék fel addig,
mlg a valóságos vagy vélt sérelmek fölött
nem döntenek,
illetve amig vagy helyben hagyják a réiji átalányt,
vagy azt a valódi forgalom alapján leszállítják.
Értesülésünk szerint a revízió ügyében a kamara megtette a szükséges e'őintézkedéseket
és igy a reviziós tárgyalások a közeli napokban
már meg is kezdődnek.

'

Páris, julius 17. A londoni konferenciáról szóló
sajtókommentárok túlnyomórészt pesszimista hangúak. Ezt a sötétlátást elsősorban az angol és
amerikai pénzemberek álláspontja idézte elő, akik

a Daily Telegraph jelentése szerint maguknak kívánják a Németországnak hitelező államok elsőbbségi jogait.

A hangulatot leginkább a Temps elkeseredett
hangú cikke jellemzi. A lap azt mondja, hogy nem
volna-e előnyösebb a sok nehézség láttára véget
vetni a játéknak. Franciaország a versaillesi szerződés értelmében ki is léphet a jóvátételi bizottságból. Ebben az esetben nem volna szüksége
Anglia támogatására és egymaga is megegyezhetne
Németországgal. Ez a megoldás egyre csábítóbb
szinben tűnik fel, annál is inkább, mert a szakértői
jelentés ígéreteit mind jobban kompromittálják a
kölcsönjegyzök feltételei és az esetleges mulasztásról megindult végnélküli eszmecserék.
A cikk végén a lap mégis visszatér régi álláspontjára és nyomatékosan hangoztatja, hogy a
tárgyi problémákat, vagyis a természetbeni szállítást és a fizetést a szankciók védelme alatt kell
megoldani. Végül azt kérdezi, vájjon a konferencia
tényleg tud-e ezekben a kérdésekben egyetértően
határozni.
•MMWMMMMMAAAAMMMMMMMMMAMM
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Amerikai polgár is résztvesz a jóvátételi bizottság ülésein
Nyolc-tiz n a p alatt véget ér a londoni konferencia.

Pdrts, julius 17. A Petit Párisién
értesülése
szerint Logan ezredes tegnap az első számú
bizottság tárgyalásán rendkívül fontos nyilatkozatot tett. Az ezredes kijelentette, hogy a
washingtoni kormánynak
semmi kifogása
nincs
az ellen, hogy a jóvátételi
bizottság
üliseln
amerikai állampolgár
is risztvegyen, ha arról
van szó, hogy Németország esetleges mulasztását megállapítsák. Most tehát már befejezett
tény, hogy Amerika résztvehet a jóvátételi bizottság ülésein.
Az eszmecsere folyamán felvetődött a kérdés,
vájjon ki fogja ezt az amerikai
állampolgárt
kinevezni.
A kérdés felvetése hosszabb vitát
idézett elő. Két vélemény jegccesedett ki. Az
egyik amellett kardoskodik, hogy a jóvátételi
bizottság maga nevezze ki az Egyesült Államok
képviselőjét, a másik azt kivánja, hogy a hágai
döntőbíróság elnöke gyakorolja a kinevezést.
Perettl delta Rocca és Snowden angol kincstári kancellár fejtegetései után a bizottság elhatározta, hogy az amerikai kölctönjegyzők
érdekeit képviselő amerikai tagot a hágai döntőbíróság elnöke nevezze ki. Erről a javaslatról
még az est folyamán értesítették a különböző
delegációkat.
London, julius 17. A konferencia ma nem tartott ülést, azonban mindhárom bizottság ülésezett Az első délután 4, második 5, a harmadik
fél 2-kor ült össze.
Pár is, julius 17. Mint az Echo de Paris külön tudósítója jelenti Londonból, a francia delegátusok ma részletesen megokolták az első
számú bizottságban a francia álláspontot, amely
szerint a francia
delegációnak
lehetetlen nagy
engedminyeket
tenni a jóvdtitelt bizottság illetékessége kirdisiben
és ragaszkodik a Parisban
megállapított formulához, amely az amerikai
állampolgároknak a jóvátételi bizottságba való
bevonásáról szól.
London, julius 17. A konferencia három
bizottsága ma délután a külügyminisztériumban
tanácskozást tartott. A Reuter értesülése szerint
a bizottság munkája jól halad és még mindig
remélik, hogy a konferencia 8—10 napnál
tovább nem fog tartani.

Az Unió felhagy
• tartózkodó politikával

Berlin, julius 17. A Nevyork Herald a következőket irji: Az Egyesült Államok arra
készül, hogy felhagy a Nimetországgal
szemben
eddig tanusitott tartózkodó politikájával.
A közvélemény ugyan azt tartja, hogy egyei állam
nem élhet szankcióval, másrészt azonban azt
is vallja, hogy Franciaemágnak a Ruhr-vidék
kiürítése előtt joga van biztossága érdekében
zálogot követelni. Erről a jogról a Dawtsjavaslat semmit sem mond.
Londoni jelentések szerint a konferenciáról
szóló tudósítások Washingtonban
jó benyomást
tettek. Pditiksi körökben most felvetették azt a
kérdést, vájjon az amerikai töke szempontjából
elég-e egy amerikai állampolgárnak a jelenléte.
;
A három

bizottság f a l a d a t a .

London, julius 17. A Times a konferencia három

bizottságának feladatairól ezeket irja: Az első bizottságnak a német késedelmeskedés súlyos problémájával kell foglalkoznia és határoznia arról,
minő testület döntsön arról, hogy Németország a
Dawes-tervezet tekintetében mulasztást követett el
és minő intézkedéseket kell adott esetben tenni.
Franciaország azt követeli, hogy a jóvátételi bizottság maradjon a döntő fórum, a kérdés azonban az, vájjon kielégítőnek tekintik-e ezt a testületet az amerikaiak és a többi kölcsönadók. A második bizottságnak meg kell találnia a legjobb
utat arra, hogy a német gazdasági és pénzügyi
egységet helyreállítsák, ugy, amint azt a Dawesterv megköveteli. A harmadik bizottságnak az lesz
a feladata, hogy foglalkozzék a német fizetéseknek a hitelező országok részére való átruházásának módszereivel. Egyébként rövid, azonban éles
megvitatás folyt a különböző bizottságok összeállításáról. Titulescu
a kisebb államok nevében
tiltakozott az ellen, hogy javasolt képviseleteiket
elégteleneknek mondották, azonban
Macdonaldtól
megnyugtató biztosítást kapott

Páris, julius 17. Az Echo de Paris londoni
érteaitése szerint a jugoszláv és román kormányok tiltakoznak az ellen, hogy őket a londoni
konferencián a bizottságba aránylag kevesebb
számban hívták meg.

. F r a n c i a o r s z á g e g y m a g a le megegyezhetne Németországgal."

Lajost

szabadlábra

belyezik.

Budapest,
julius 17. A vádtanács a tegnap délutáni órákban hirdette ki a határozatot
Eskütt
Lajos ügyében. A vádtanács elrendelte szabadlábra helyezését. A határozat foganatosítása körül
azonban bizonyos zavarok merültek fel. Esküttet
ugyanis nem ezen ujabb ügyéből kifolyólag tartották fogva és akkor a bíróság egymilió korona
óvadék ellenében kilátásba helyezte a feltételes
szabadonbocsátását, azonban a vádtanács már
azon álláspontra helyezkedett, hogy az egymilliós
kaució nem elegendő és felemelte az óvadékösszeget 15 millió koronára. A hiányzó 14 millió
koronát holnap fizetik be az állampénztárba. A
délelőtt folyamán azonban Eskütt két korábbi ügyvédje megjelent a törvényszéken és visszakövetelték azt az egymillió koronás kötvényekben letett
óvadékot, amelyet volt védencük részére a bíró;
ságnál elhelyeztek.

Későbbi jelentés szerint az Eskütt-üggyel kapcsolatban feltűnést keltő hirek keltek szárnyra. A
vádtanács ugyanis elhatározta Eskütt szabadlábra
bocsátását, amennyiben a tizenötmillió óvadékot
befizeti. Az óvadék befizetése körül nehézségek
vannak, amennyiben az uj rendelet értelmében az
állampénztár nem fogad el óvadékbefizetést, hanem
azt a postatakarékpénztárnál kell eszközölni, mely
| azt a Pénzintézeti Központhoz utalja át. A Pénzintézeti Központ értesítésére a vádtanács elnöke
fog intézkedni Eskütt Lajos szabadlábra helyezése
iránt. Miután az állampénztár az óvadékot nem
fogadta el, a védők a postatakarékpénztárnál
fizették be és igy legjobb esetben pénteken, vagy
szombaton értesülhet a Pénzintézeti Központ az
óvadék befizetéséről és igy semmi kilátás sincs
arra, hogy Eskütt Lajos hétfőnél hamarabb szabadlábra kerülhessen. Hire jár, hogy Eskütt ellen a

szabadlábra helyezése után az internálási eljárást
fogják megindítani.
%MMMMMMMMVWMMMMMMMMMMMI

55 000 dollár és Bencs.

Prága, julius 17. Oehszlovák jelentés szerint
az amerikai tót liga XV. kongresszusa a kongresszus elnökéhez interpellációt nyújtott be
annak a kereken 55.000 et kitévő dollár sorsára vonatkozólag, amely összeget a tót felvidék megsegítése céljából küldtek 1919-ben
Вепев cseh külügyminiszter cimére. Az elnökség ugy válaszolt, hogy 1919-ben az amerikai
bankárok megküldték a pénzt és pedig kimondottan a szlovákok megsegítésére, azonban
a pénzből erre a célra semmit sem fordítottak.
A lapok felszólitják Benes külügyminisztert,
bogy adjon felvilágosítást a pínz hovatorditására vonatkozólag.
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A tisztviselő-kiskertek alkonya.
Szeged, julius 17. (Saját tudósítónktól.)
Ismeretes, hogy a város tanácsa egyik legutóbbi
ülésén elfogadta Kiss Ferenc miniszteri tanácsos erdősítési tervezetét és ezzel elhatározta
azt is, hogy a háború után kipusztított Makkoserdőt a jővő esztendőben ismét befásitfatja, a
Makkos-erdőn létesített tisztviselői kiskertek
bérletét pedig felmondja. Ezzel a határozattal
megkezdődött a tisztviselői kiskert-rendszernek
az alkonya.
A csütörtöki tanácsülésen tovább folytatódott ez az alkonyodás. Az „Otthon" tisztviselők kerfgazdasági szövetkezetének elnöke, Hauser Rezső Sándor ugyanis beadványt intézett a
tanácshoz. A közgyűlés határozatilag kimondotta annakidején, hogy az állatvásárteret,
amelyen a tisz viselők kertgazdasága van, a
jövő évtől kezdve visszaadja eredeti rendeltetésének és a kertgazdaság bérletét felmondja.
A kertgazdaság ebből a területből kilenc katasztrális holdat bírelt. Hauser Rezső most
beadványában elmondja, hogy a polgármester
megígérte az érdekelt tisztviselőcsoport kártalanítását, még pedig olyan módon, hogy a
jövő gazdasági évben a vásártéri terület helyeit
a rókusi feketeföldekből jelöl ki a kertgazdaság számára kilenc katasztrális holdat.
A beadványt dr. Ördögh
Lajos tb. tanácsnok ismertette a tanács előtt. Az ismertetés
után hosszú vita támadt és az elhangzott
észrevételekből megállapítható, hogy a tanács
elhatározott szánd¡ka a tisztviselői kiskertrendszer fokozatos
visszafejlesztése.
— En nem teljesíteném ezt a kérelmet —
mondotta dr. Turóczy
Mi ály tiszti főügyész
—, mert már éppen itt az ideje annak, hogy
megszüntessük ezeket a háborús tüneteket.
— Szakítsunk azzal a rossz szokással —
szólt Fodor Jenő tanácsnok —, hogy minduntalan kihasítunk a város földjeiből bizonyos
darabokat és árverés mellőzésével adjuk oda
egyes, kiváltságos csoportoknak, mert igy észrevétlenül nagyon lecsökken a város jövedelme.
Ha valakinek szüksége van a város földjére,
álljon oda a többi igénylő közé és árverezzen,
ba pedig egymagában nem képes arra, hogy
egy parcella bérét előteremtse, akkor társuljon,
vagy tömörüljön szövetkezetbe és ugy árverezzen.
— A Makkoserdő területét bérlő [tisztviselők
is megtarthatják parcelláikat, fütte tovább a

polgármester, ha szövetkezetbe tömörülnek.
Igaz ugyan, hogy ez a bérlet már korlátozott
bérlet lesz. A tisztviselők nálam járlak ebben
az ügyben. Azt mondottam nekik, hogy álljanak össze és folyamodjanak a tanácshoz, a
tanács majd kijdöl számukra más helyen megfelelő n?gyságu bérletet minden árverés mellőzésével.
— Nem lesz az ugy jó polgármester ur —
szól ismét Fodor Jenő — árverezzenek ők is.
— Az a tisztviselő, aki ragaszkodik a néhány
száz négyszögöles kiskert-rendszer fenntartásához, fenntarthatja akkor is, ha a város megszünteti az eddigi kedvezményeket. Ha négy
tisztviselő együtt bérel ki egy egyholdas parcellát, hozzájuthat a négyszáz négyszögöles kiskertjéhez, mondotta Thuróczy M hály,
Ezután a polgármester arról beszélt, hogy
egyre szaporodik azoknak a száma, akik a város földjeiből akarnak megélni. Elmondotta,
hogy a v'ros mindenkori elöljárósága tökéletes
földbirtokpolitikát folytatott, amikor a népesség
szaporodásával mindig kisebb és kisebb parcellákban adta bérbe a város birtokát. Most
ismét szüksége mutatkozik annak, hogy egyes !
helyeken tovább aprózzák a meglevő parcellákat, mert cüak igy juttathatja földhöz a város
az összes igénylőket. A rókusi feketeföldeket
eddig egyholdas parcellákban ad ák bérbe, a
legközelebbi árverésen azonban egyrészét már j
csak félholdas parcellákban
kell bérbeadni. Az
ellenkezne a város eddigi szociális földbirtokpolitikájával, ha arra kényszeritenék a bérlöket, j
hogy szövetkezeibe tömörülve béreljenek, vagy
hogy társuljanak, mert a társak előbb-utóbb
összevesznének. Célszerűbb és szociálisabb tehát, ha kis:bb parcellákra osz'juk a bérföldeket.
Ezután ismét a tisztviselői kiskertekről volt
szó. Taschler Endre a következő megjegyzéssel
fejezte be a vitát:
— Nincs semmi értelme annak, tngy egyes
csoportoknak indokolatlanul előnyt biztosítson
a város a többi polgárok rovására.
A tanács ezután kimondotta, hogy Hauser
Rezső Sándor kérelmét nem teljesíti,
a tisztviselői kertgazdaság
számára nem hasit ki kárpótlásul kilenc holdat a rókusi fekete földekből,
hanem felszólítja a kertgazdaságol,
hogy az árVerés alkalmával álljon a többi árverezők közé\
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„Andor Zsigmond percentet kap a színésznők ruhái után."
Sajtópört indit a színigazgató egy kolozsvári l á p ellen.
Szeged, julius 17. (Saját tudósítónktól.) Egy ezek voltak ugyanis a társulat kimagasló
hónapja csöndes már Thália szegedi temploma,
éppen ezeket szerette meg a közönség.

papjai a forró nyárra áttették székhelyüket Vásárhelyre. A városi szinház néma falai nem is árulják
el, hogy a nyári csöndességben azért nagy munka
folyik érte, ha nem is éppen Szegedén, sőt nagyon
messze Szegedtől, most már egy másik országban.
Ismeretes, hogy Andor
Zsigmond színigazgató
legutóbb román megszállott területen, főkép Erdély
fővárosában járt, hogy társulatát ne csak kiegészítse,
hanem jóformán újjászervezze a legjobb erdélyi
színészekkel.

A szervezési munkálatokat teljes siker koronázta,
mivel majdnem minden erdélyi színtársulat szinte
örömmel fogadta a legnagyobb magyar vidéki
város színigazgatóját, elsősorban azért, mert az
erdélyi színtársulatok legjavarésze igen sok nehézséggel küzd.
Andor Zsigmond Kolozsvárott elsősorban kiválasztotta az elsőrendű színészeket, akiknek már
multjuk van a magyar színészetben és nevük már
az elismerés fényében csillog. Tárgyalt ezek után
nemcsak színészekkel, hanem rendezőkkel és karmesterekkel is, hogy szeptemberre kifogástalan és
teljes társulattal kezdje meg a szezont, tulajdon-

Másodnapon azután

tagjai,

már hevesen támadó cikkek

jelentek meg, amelyek nem riadtak vissza a legképtelenebb gyanúsításoktól, sőt súlyos vádaktól

sem, csakhogy megakadályozzák a szerződtetéseket.
Ezeknek a cikkeknek nyilván az volt a céljuk,
hogy a színészeknek vegyék el a kedvüket a
szegedi utazástól. Ebben a hadjáratban a különben
ióhirü Ellenzék járt elől, amely olyan állításokat
kockáztatott meg, amilyenek még egészen ismeretlenek a leghevesebb hírlapi támadások tárházában is.
Az Ellenzék ugyanis többek között azt irta, hogy

Andor Zsigmond magas gázsikat fizet ugyan, de
a gázsik jórésze visszatérül neki, mert színészeit
állítólag arra kényszeríti, hogy egyhelyen étkezzenek, egyhelyen lakjanak, ő pedig ezért percentet
kap a vendéglőstől és a szállodástól. A szegedi

színigazgató — hangoztatta egyik cikk — a
színésznőket arra kényszeríti bizonyos eszközökkel,

hogy ruháikat egycégnél csináltassák, amiért
ugyancsak percentet fizet neki a cég. Igy nem vicc

Már a tárgyalások második napján személy
szerint is megegyeztek a színészek az igazgatóval és

— irták az ellenséges indulatu lapok — magasabb
gázsikat adni, mint a nehéz sorban levő kolozsvári
színházak.
Azt is irták Andorról, hogy színészeit az utolsó
erejükig dolgoztatja, hogy aztán — mikor már
nincs szüksége reájuk — eldobja őket, mint a
kifacsart citromokat. Andor Zsigmond ezeket, a
szegediek előtt nyilvánvaló rágalmakat a kolozsvári

nek hire terjedt a városban, szinte egyöntetű

elmén sajtópört
ellen.

képen az első saját szezonját

Szegeden. Tavaly

ugyanis kénytelen volt átvenni Palágyi Lajos teljes
társulatát, amelyről, mint kitűnt, nem mindenben
volt egészen tökéletes.

ekkor kitűnt, hogy Andor Zsigmond lényegesen
magasabb gázsikat ajánlott fel, mint amilyeneket
a kolozsvári szinház fizet. Amint a szerződtetések-

Reggeli Újság-ban.azonnal visszautasította a Iegerélyesebb hangon, most pedig durva rágalmazás

kampányt

A szerződtetéseknek ezek az alaptalan támadások
persze semmit sem ártottak. A szervezési munkálatok egyébként — mint értesülünk — már egészen
befejeződtek, ugy hogy komplett társulat fogja
megkezdeni a szezont szeptemberben.

indítottak a kolozsvári

lapok

sajtó-

Andor

Zsigmond ellen. Hangoztatták, hogy Erdélynek is

szüksége van színészekre. A cikkekből kicsendült
a féltékenység hangja. Kiderült, hogy a kolozsváriak

nem szívesen engedik el azokat a színészeket,
akiket Andor Zsigmond leszerződtetett. Éppen

indit

az

öt támadó

újságok

ifirefc
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/ № Péntek. Róm. kat. és protestáns Kamii
W I R / I O * hv. f Oör. kat. Emílián vt. Nap kei 4
óra 22 perckor, nyugszik 7 óra 50 perckor.
A meteorologiai
intézet időprognózisa:
Hazáikban az
időjárás mérsékelten meleg. Továbbra is meleg éa talnyomólag száraz idő várható, helyenként zivatarra való
hajlammal.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e 10-12-ig, d. n. zárva.
Muzeum nyitva d. e. 10— 12-ig.
Egyetemi könyvtár (köz ponti egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól 12-ig.
A mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
Oyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János PetőfiSándor-sugárut 4! (telefon 777), Moldvány Lajos Újszeged (telető» 846), Török Márton Csongrád-sugárut
(telefon 364).

Radics t hir szerint megölték
Moszkvában. *
Berlin, julius 17. Az Information
moszkvai
jelentést közöl, amely azt mondja, hogy Radics
horvát politikust a vörös hadsereg egyik tisztje
meggyilkolta.
Az illető az osztrák-magyar hadsereg tagja volt. A gyilkos állítólag kijelentette,
hogy azért ölte meg Ridicsit, mert állandó
veszedelme volt a horvát népaek.
— Az amszterdami szocialista gyűlés. Amszterdamból jelentik: A szakszervezetek és a szocialista
internacionálé küldötteinek értekezlete arra az
álláspontra helyezkedett, hogy a mostani helyzetben a legjobb megoldás a Dawes-terv végrehajtása. A testület ezenfelül több határozatot hozott
a jóvátétel dolgában. A Ruhr-vidék megszállásának
kérdésében a konferencia megállapította, hogy a
Ruhr-vidék megszállásának a gazdasági kivonulással egyidőben kell megszűnni. A konferencia
követeli továbbá Németország meghívását a londoni
konferenciára, kiegészítését azokkal a követelésekkel, amelyeket a kongresszus 1922 Márciusában
megtartott kongresszusa megjelölt.
— KÜLFÖLDI HÍREK. Prágából
jelentik:
A Kárpátokban csütörtökön megkezdődött a hegyi zászlóaljak
kiképzése. A gyakorlat négy hétig tart, amelyen a
zászlóaljakat tökéletes kiképzésben részesítik a hegyi
szolgálat terén. — Newyorkból
jelentik:
Michigan állambin Battlecreek városban borzalmasan meggyötörve
és megkínozva találták a római katolikus templom egyik
papját. A rendőrség kinyomozta, hogy a papot a
Ku-klux-klan emeberei kínozták meg, mert a prédikációjában élesen támadta a bűnszövetkezetet. A szerencsétlen pap beleőrült az óriási fájdalmakba. Az
embertelen kínzók három nagy K betűt is beleégettek
a hátába, hogy ezzel is jelezzék, hogy a Ku-klux-klan
büntette meg. — Belgrádból
jelentik:
Az albán
Azim
Bejta bandájának a tegnap márijelentett szétverése után
a megerősített épületekben nagymennyiségű lőszert ös
gránátokat találtak, amelyek azt bizonyítják, hogy a
bandát kívülről támogatták. A halottak között több
olyan bandita volt, akiket többrendbeli gyilkosság és
rablás miatt már régebbi idő óta kerestek. — A Matin
jelenti:
A riff törzsek több spanyol őrséget és 800
spanyol katonát elfogtak. A spanyolok a ruodiani őrséget feladták. Hire jár, hogy Totuan eleste közvetlenül a küszöbön áll. — Dublini
jelentés
szerint
de
Valera forradalmi kormányát, amelyet
tudvalevően
hazaárulás miatt letartóztattak és 1923 augusztus lí-e
óta Marbour Hiil kaszárnyájában fogva tartottak, ma
szabadlábra helyezték. — A Santosban
működő
amerikai
konzulátus
hadihajó kiküldését kérte, mert csak igy
lehet az amerikaiak életbiztonságáért felelpi. Paulóban
forradalmi kormány működik. A washingtoni kormány
elhatározta, hogy azonnal kiküldi a kért hadihajót.

— Könyves Tóth Kálmán meghalt. Könyves
Tóth Kálmán debreceni református lelkész, a református papság egyik kimagasló alakja, tegnap
reggel 87 éves korában Debrecenben elhunyt.
Könyves Tóth Kálmán 1837-ben született Debrecenben és tanulmányait az utrechti egyetemen
fejezte be. Debrecen 1883-ban választotta meg
papjává, 1884-ben már a tiszántúli egyházkerület
tanácsbirája lett. Az ismeretterjesztő és az elbeszélő irodalomban éppen olyan jelentős és lankadatlan munkásságot fejtett ki, mint az egyházban.
Az elhunytat a debreceni református egyház saját
halottjának tekinti. A temetés pénteken 11 órakor
lesz.

— Az aranyalapon való adófizetés. Az
utóbbi napokban igen sok kereskedő és iparos
fordult a kamarához azzal a kéréssel, hogy
őket az aranyalapon való adófizetés tekintetében tájékoztassa. Minthogy a kérdés tényleg az
egész kereskedő- és iparosvilágot igen közvetlenül érdekli, a kamara megálldpodott dr. Szekerke Lajos ügyvéddel, hogy erről a kérdésről
egy mindenki által érthető ismertető előadást
fog tartani. Az előadás időpontját a kamara
vasárnap, julius 20 án délelőtt 11 órára tűzte
ki. Az előadáson érdeklődőket szívesen Iát a
kereskedelmi és iparkamara elnöksége.

1914 julius 18

SZBQBP
— A rendőri nyomozás Weltner «gyében.

— Peidl Oyula adománya Török József

Budapestről jelentik: A főkapitányságra csütörtö- mülábaira. Néhány nappal ezelőtt felhívtuk a
kön megérkezett a Weltner Jakab ügyére vonat- tehetősebb és jószívű emberek figyelmét a szegedi
kozó aktacsomó. Hir szerint Weltner ügyében 24 szegényház egyik szerencsétlen lakójára, Török
tanút idéznek be, akiket ötös turnusokban fog ki- József rokkant szücsmunkásra, akinek mindkét láhallgatni a nyomozást
vezető rendőrkapitány. bát betegsége miatt amputálták és igy fiatalon,
húszesztendős korában] keresetképtelenné
Valószínűleg már holnap megkezdik az első öt alig
tanú kihallgatását és ugyancsak holnap kerül a vált. A polgármester engedélyt adott számára, hogy
gyűjtés utján könyöröghesse össze azt a háromsor Weltner kihallgatására is.
koronát, amely a mülábakhoz szükséges.
— Részvénytársasági alapon akarják meg- millió
Török József ugyanis szeretne hasznos, munkás
építeni a csongrádi Tisza-hidat. Budapest- polgára lenni ennek az országnak, ami műlábak
ről jelentik: Régi óhaja már Csongrád városá- nélkül nem lehet. Felkértük a jószívű embereket,
nak, hogy állandó hidat kapjon a Tiszán, hogy adományaikat juttassák el Hegedűs Antal
amelyre a város különleges fekvésévél fogva tb. városi tanácsnokhoz, vagy a Szeged szerkeszigen nagy szükség van. Csongrád ugyanis i tőségéhez. A mai postával negyvenezer koronát
Tisza jobbpartján fekszik, azonban különös kaptunk. Peidl Gyula, Szeged város második kemódon egy olyan kanyarulatban, hogy három rületének nemzetgyűlési képviselője és a szociáloldalról öleli át a Tisza, mig a város határá- demokrata párt parlamenti frakciójának vezére
nak túlnyomó nagyrész« a Tisza jobbpartján küldte az utalványra irt következő sorok kíséretében : „T. Szerkesztőség ! B. lapjuk felhívása alapterül el. így tehát a csongrádi gazdák, ha ján
szívesen ajánlom fel a mellékelt szerény öszföldjeiket meg akarják művelni, a szükséges szeget szerencsétlen Török József munkástestvéigával vagy fogattal naponta kompon kénysze- rem mülábainak költségeire annál is inkább, mert
rülnek átkelni.a Tiszán. Ez a helyzet termé- ha sikerül őt munkaképessé tenni, nem csak neki,
szetesen sok nehézséget okoz a csongrádi de az ország közgazdaságának is szolgálok. Hilakosságnak, mert különösen a termés betaka- szen annak még sem lehet más az igazi alapja,
rítását teszi igen körülményessé. Éppen ezért csak a munka és a munkaképes nép. Tisztelettel:
már évtizedek óta szorgalmazta Csongrád vá- Peidl Gyula". Itt nyugtázzuk köszönettel azt a
rosa az állandó jellegű Tisza-vashid épitését, huszonötezer koronát is, amit N. N. küldött szeramellyel az illetékes kormánykörök is nagyon kesztőségünkbe Török József mülábainak költsésokszor foglalkoztak. A körülmények azonban gére. Ügy ezt az összeget, mint Peidl Gyula adományát, rendeltetési helyére juttatjuk.

mindig ugy alakultak, hogy a hid építésére vonatkozó tárgyalások megszakadtak. Most azután
a tervet Csongrád várasa isméi napirendre tűzte
és miután a mostani viszonyok között tefjesen
kizártnek látszik, hogy az állam a hidat fslépiteni tudja, az a terv merült fel, hogy a
csongrádiak részvénytársasági alapon épiisék
fal a hidat. A terv megvalósításához segítőtársul megnyerték az Iparbankot, amelynek
vezérigazgatója: Tibor Róbert vállalkozott arra,
hogy a részvénytársaság megalakításához egy
hollandi pénzcsoport közreműködését szerzi
meg. Ai erre vonatkozó tárgyalások már anynyira előrehaladtak, hogy Tibor vezérigazgató
a hét elején Hollandiába utazott a megegyezés
psrfektuálása céljából. A terv megvalósítása
már azért is érdekes, mert a Unchid megépítése óta ez volna a második eset, amikor
ilyen közúti jellegű hidat részvénytársasági
alapon építenek fel.
— A központi gazdák

kártalanítása.

A tanyai

központok fejlesztése érdekében kihasított terület tizenhárom olyan bérlő földbérletét is magában foglalja,
akiknek bérleti szerződése csak 1949-ben jár le. A tanács ezeket a bérleteket is felmondta. A bérlök most
azt kérték a tanácstól, hogy jelöljön ki számukra más
helyen megfelelő nagyságú bérletet, mert egyedüli megélhetésüket szolgálta a föld. A tanács méltányosnak
találta a tizenhárom bérlő kívánságát és elhatározta

annak teljesítését is.

Istentisztelet • szegedi zsinagógában
péntek este 7 órakor. Írásmagyarázat szombaton délelőtt 10 órakor.
— Rupert Rezső és Rácz János lovagias
ügye. Dr. Rácz János és dr. Rupert Rezső nemzetgyűlési képviselők között egy bizottsági ülésen
fölmerült ügyben Rácz János megbízottai: Herczeg Béla és dr. Szabó Sándor képviselők és
Rupert Rezső képviselői: dr. Pályi Ede és dr.
Berecz Sándor hírlapírók megállapították, hogy
sértés nem történt s ezért további eljárásnak helye nincs. Rupert megbízottai ehhez még hozzáfűzték, hogy telük megjegyzésével Rácz Jánost becsületében sérteni nem akarta.

— Német tolvajbandák
fosztogatják az
Amerikából Magyarországba jövő ajánlott leveleket. Berlinből jelentik: A német kikötővárosok
rendőrsége és az amerikai detektívek energikusan
keresik az Amerikából Németországba érkező gőzösökön azon tolvajokat, akik rendszeresen Kifosztják a levélküldeményeket. Az ismeretlen tolok különösen a Magyarországba, Németor-

a

gba és Ausztriába érkező leveleket szeretik kifosztani, mert ezekben van a leggyakrabban pénzküldemény. A legutóbb a Belganland-gőzösön fosztottak ki 328 ajánlott levelet, 26-ot pedig elloptak. Az angol kikötőkből érkező amerikai hajókon
is kifosztják a leveleket és a rendőrségnek még
ezeket a tolvajokat sem sikerült kézrekeriteni.
— Aranykoronában

állapították

meg

az ipar-

jcaiolváayok kiállítási illetékeit. A kereskedelemügyi miniszter értesítette a város tanácsit, hogy az
iparigazolványok kiállítási illetékeit
aranykoronában
állapította meg, miután az egész vonalon érvényesül

az aranyparitás. Eszerint az iparigazolvány

dija

gyár-

vállalatoknál 20 aranykorona, nagykereskedésnél 20,
kiskereskedésnél 18, iparosnál 6 aranykorona. Az iparengedélyek
dija pedig iparosnál 9, kereskedőnél 12
aranykorona. Az aranykorona jelenlegi szorzószáma
17.600. A tanoncszerződést nyomtatványok dija nem

változott.

Orvosi hlr. Dr. Sándor József nóklinikai
orvos rendelését Szeged, Jókai utca 11. szám
alatt megkezdte
4»o
— A Korzó Mozi még nem nyilatkozik a
Zsótér-ház elővételéről. A Zsótér-ház ügyével
kapcsolatban a tulajdonosok felszólították a Korzó
Mozi Részvénytársaság budapesti igazgatóságát,
hogy nyilatkozzanak, vájjon élnek-e a szerződésben biztosított elővásárlási jogukkal. Az igazgatóság nevében dr. Bedő Mór budapesti ügyvéd most
arról értesítette a város hatóságát, hogy az érdekeltség a közgyűlés határozatának jogerőre emelkedése előtt nem nyilatkozik. A tanács tudomásul
vette az értesítést.

— Minden jó embernek. A következő sorokat
küldik be hozzánk: Minden jó embernek szól ez
az érdeklő irás, aki tisztában van azzal, hogy az
állam legfőbb kincse az ember s hogy boldog jövő
elé néz az az ország, amelynek, ha semmije nincs
is, van friss, erős, dús emberanyaga; de nincs jövője
annak a népnek, amelynek fája nem hoz virágot
s ha hoz is satnya, beteg emberbimbókat, azok
nyilástalanul elperegnek. A Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesületének 29. számú
szegedi csoportja nyaraltatási akció keretében

vendégül lát 22 fővárosi

proletárgyereket, akik

szegedi munkáscsaládoknál nyernek elhelyezést s
ebédjükről az egyesület gondoskodik — szerény
anyagi eszközeiből — az ujszegedi tiszai strandon,
ahol a nap legnagyobb részét töltik a szegedi
szegénysorsu munkásgyerekek társaságában. Mivel
azonban a zsenge gyermeki szervezetnek a levegőn,
vizén és a kicsinyke ebéden kivül némi tejtáplálékra is szüksége van, az akció vezetősége a
délelőtti és délutáni uzsonna költségeinek összehozására a társadalom tehetősebb osztályaihoz is
fordul kérelmével. Az e célra szánt adományok,
amelyeket az egyesület választmánya és elnöke

fog köszönettel nyugtázni, még ezen hó folyamán
eljuttatandók a Gyermekbarát Egyesület cimén a
szegedi Munkásotthon gondnokához. Ne felejtsük

el, hogy a gyermekvédelem visszafejlődése folytán
Magyarországot a depopuláció réme fenyegeti
akkor, amikor nincs divatosabb jelszó a fajvédelemnél s az emberek egymást pusztítják a tájvédelem jegyében. A gyermekeknek juttatott tej
sokkal biztosabb ragasztó anyaga regenerálódásunk
fundamentumának, mint a gyülölködés-kiontotta
vér s egyetlen szent fajvédelem van: a faji és
társadalmi különbséget nem ismerő gyermekmentés.
Legyen segítségünkre minden tehetősebb ember,
aki hálás akar lenni teremtőjének azért, hogy az
ő gyermeke nem hullott el a nyomorúság sivatagiában s akinek a szive összeszorul arra a gondolatra, hogy hátha az ő bőségben nevelt, viruló
gyermekének is az izgalom filléreiből kellene
tengetni életét!

— Siófokról eltfint egy 16 éves fiu. Ju'ius
10 ikén Sudy Nándor kaszinóigazgató a budapesti főkapitányságon bejelentette dr. Risztics
Lázár rendőrtanácsosnsk, hogy 16 éves Dezső
nevű fia e hó 4-ikén Siófokról eltűnt. A be— Zaglul pasa felgyógyult. Londonból jelentésben elmondotta a kaszinóigazgató, hogy
jelentik: Zaglul pasa, aki ellen, mint ismeretes, feleségével együtt Siófokról elutazott és fiát
néhány nap előtt vakmerő merényletet követtek nevelönöjével a fürdőhelyen hagyta. A fiu, aki
el, majd a tömeg a merénylőt meglincselte, kalandos természetű, már többször foglalmint Kairóból jelentik, holnap elhagyja a kór- kozott azzal a gondolattal, hogy kiszökik
házat.
Magyarországból és Afrikába megy. Negyedikéig együtt volt nevelönöjével s ezen
— A tápéi rét és az ármentesítés- A csütörtöki
tanácsülésen szóba került, hogy a Körös- Tisza—
a napon 200.000 koronát kért, hogy valamit
Marosmenli Armentesitő-Társulat elkészítette jövő évi
vásárolni akar. A fiu kiment a pályaudvarra és
költségvetését, amely szerint a társulat a körzetébe
e perctől fogva semmit sem tudnak róla. Sudy
tartozó földek ármentesitésére 78.000 aranykoronát irt
Dezső hat hónappal ezelőtt februárban egy naelő. A társulat körzetébe tartozik a város tápéi réti
birtoka is, tehát a városnak tekintélyes nagyságú árpon Budapestről már eltávozott a szülői házmentesítési dijat kell fizetni. A tanács a városi üzemek
ból és akkor bejelentette; hogy Afrikába u'aközponti igazgatóságának javaslatára elhatározta, hogy
zik. A kétségbeesett szülök napokig keresték,
a társulat közgyűlésén Fodor Jenő tanácsnokkal képamig végre egyik határállomáson sikerült elviselteti a város érdekeit és ellenőrizteti, hogy kap-e
megfelelő ellenszolgáltatást az ármentesitési dijakért.
fogni. A fiu azonban azóta sem tett le arról a
— Felemelték a pán-büntetéseket. Az szándékáról, hogy Afrikába megy. Szülei valóigazságügyminiszter a büntetőtörvénykönyvben színűnek tartjlk, hoiy a fiu Szerbiába utazott,
megállapított értékhatárokat ezerszeresre, a ki- mert ott ismerősei vannak.
sebb értékhatárokit ötezerszeresre
emelte fel.
Salátákat, olajjal készítendő főzelékeUgyancsak felemelte a pénzbüntetést és a pénz- ket, mayonnayse-t, olajos ételeket, olajjal készíbírság mértékeit is és ezek legnagyobb mérté- tett halakat stb. stb.-t legjobban a legfinomabb
két általánosságban ötezerszeresre, a legkisebbet Meinl-oliva olajjal készíthetünk. Kipható minden
Meinl-uzletben. Szeged, Klauzál tér 2. szám. a
pedig kettőezerötszázszorosra
emelte.
Telefon

11-85.

K o r z ó Mozi, S z e g e d

Telefon

11-85.

Pénteken, szombaton, julius 18. és 19-én

Az idény l e g n a g y o b b O r i o n - a t t r a k c i ó j a :

Mária Antoinetfe
ZIGOTÓ m i n t s e r í f f f
FRIDOLIN mint sebész*
Nagy történelmi dráma7felvonásban. Főszerepben : D Í £ H 1 £ 1

K a r e n n e ,

Ezt megelőzi:

2 felvonásos amerikai burleszk. — Azonkívül:

Pazar amerikai bohózat 2 felvonásban.

Külön eseménye lesz a „Mária Antoinette" előadásainak a kisérő zene :
1. C. M W é b e r : .Oberan", nyitány. 2. Gounod: „Tribut v. Zamora*, ábránd. 3. Meyerbeer: .Le
Afrikaine*, nagy ábránd. 4. Dubocke: .Inconvenience*, Valselentó. Blon : .Pikanterie*, szalondarab.
5. Rossini: .Teli Vilmos*, nyitány. 6. R . W a g n e r : .Tanhüuser", nagy fantázia. 7. Leoncavalló: .Bajazzó*,
prológos és intermezzó. 8. Puccini: .Tosca", nagy ábránd.
E l ő a d á s o k 5, 7 é s 9 ó r a k o r .
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Ingatlanvásárlók
saját érdeke, hogy meggyőződjenek arról, hogy a legszebb

magónhAzak,
kertes családi h á z a k ,
m
olcsó b é r h á z a k ,
f ö l d b i r t o k o k és gyQmölcsSsSk,
m i n d e n n e m ű üzletek l a k á s o k k a l ,
kisebb parcellák
minden időben a l e g o l c s ó b b a n
kizárélag a
U Q r l
ingatlanforgalmi irodájában vásárol„ n a t l I U a
hatók meg. Szeged, Vörösinartyntca 5, Url Kaszinó épület, földszint balra. Telefon 12-50.
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— JVlég nem verték le a braziliat fölkel6»t.
A brasiliai követség hivatalos jelentésével szem •
bsn magáahirek közlik, hogy a kormánycsapatokna* nem sikerült a lázadókat leverni és
Sao Pauloban a fölkelők harmincnégyezer főnyi
sereggel rendelkemek. Kitűnően fel vannak
fígyverezve Unkokkal és repülőgépekkel s a
kormánycsapatoktial szemben jelentős fölényben
vannak.
— A t njszegedi vízellátás iltye. A tanács — mint
ismeretes — nem régen elhatározta, hogy végre: rendezi Újszeged vízellátását és uj vezetékek lefektetésére,
valamint uj ártézikifolyók építésére tizenhétmillió koronát szavazott meg A mérnöki hivatal versenytárgyalásra hívta meg a vállalkozókat. A legelőnyösebb ajánlat
szerint a tervbevett munka harmincmillió koronába
kerülne. A mérnöki hivatal előterjesztésére a tanács
most kiutalta a még szükséges tizenhárommillió korona
különbözetet is.

— Kolera ¿Jugoszláviában. BílgrádbM jelentik: Az ázsiai kolera, amely először G3rögorsrágban lépett fel, átterjedt a jugoszláv királyság területére. Különösen a déli határvidékeken
fordult elő több kolerteset.
— A tornáié pusztítása Amerikába«. Newyorkból
jelenlik: Csak most érkeznek megbízható jelentések
arról a rémes pusztításról, amelyet a lornádó végzett
Amerika földjén. A legnagyobb vihar Lorain és környékén du't, ahol számos magyar család lett földönfutóvá, sót eddigi megátlapitások szerint nyolc magyar
ember életét is vesztette. Hogy a lopást és a rablást
elkerülhetővé tegyék, kihirdették a statáriumot. Lorainban sok magyar él és ezek közül számosan tönkrejutottak. Az Amerikában lévő vöröskereszt egyletek
önfeláldozó munkával siettek a vészsujtotta emberek
segítségére. De kiveszik a segítségből azon magyarok
is a részüket, akiknek a portáját megkímélte a pusztító
veszedelem.

— Két báayászt ölt meg a bányagáz.
Pécsről jelentik: A Szabóica bányatelepi uj
Ferenc József-aknában n bányagáz tegnap megölt két munkást. A vizsgálat megállapította,
hogy a balesetért felelősség senkit rem terhel.

Mindenki kap ingyensorsjegyet,
aki jnllnaban bármit la vásárol

a „Belvárosi ¡llatszertár"-ban
Szeded, Széchenyi tér 15 (Kék Csillái mellett).
— Telefon 70*.
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t valódi szollingeni manikűr-készlet.
1 üveg eredeti l'Origan parfüm.
2 nagy üveg eredeti 471 l-es kölni vlz.
36 drb legfinomabb toilette szappan.
elegáns toilette garnitúra dobozban.
tucat Kalodont fogkrém.
3 darab Grünebarg-féle fogkefe.
1 gyönyörű kivitelű csiszolt kézitükör.
borotvakészlet.
ruhakefe.
nagy üveg Odol.
1 hajkefe férfi fésűvel.
1 női fehérnyeles hajkefe bontófésttvel
I üveg D'Orsay toilette viz.
1 tucat Elida champon.
üveg japán kölni viz.
üveg orosz kölni viz.
3 dg francia Schypre parfüm.
3 .
r
Rózsa centitloria.
3 ,
,
Fehér orgona.
üveg valódi francia parfüm.
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Huzös augusztus elsején
királyi közjegyző Jelenlétében.

Varga Mihály ¿¡Z* Szeged
Telefon 4 6 9 .

jói

flndi-iici

4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló »n>rifcrsnkaphat*.

Tüntető sztrájkot terveznek
a bécsi postások és távirdászok.

Bécs, julius 17. Tegnap este az a hir (erjedt
el, hogy a Technische Union, amely magábin
foglalja a posta-, táviró- és telefonüiem valamennyi alkalmazottját, ma délelőtt 10 és 12
óra között tüntető sztrájkot rendez. Az unió a
kétórás munkabeszüntetéssel nyomást akar
gyakorolni a kormányra, hogy teljesítse az
állami elkalmazoitsk követeléseit. Az állami
nyomdában a passziv rezisztencia mára még
élesebbé vált. Az érd keitek azt követelik, hogy
az egyes lisztvi»eőcsoportok meghallgatása
előtt a pénzfigyi bizottság semmiféle h.itározazatot se hozzon a fizetés kérdésében.
— Titokzatos módon elpusztult a szerém-
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Modern magánházat, ¿¡Sín
1

házat, bérpalotát, föld- és szSISblrt okokat,

hizhelueket, berendezett Izleteket. lakisokat, pé>M-

kBlcaSnlmindenkor M Á w a n
ara*. I n t .
előnyösen közvetit
• W B « S * « S B " f 9 r g , Irodája
S z a l a d , Bástya alca 19.

(Bohn-sörcsarnok mellett.)
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Telefon 16—72.
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— öiazelapitotta a vizhsjtógép. Debrecenből jelentik: Palóczt Mária 15 éves leány kiment egy bolgár kertészet telepére, hogy felvegye hátralékos munkabérét. A kertész nem
volt otthon s a leány várakozás közben a vizhajtógépezetet nézegette. A felügyelő alkalmazotti pár percre elszólították s ezalatt a leány
megpróbálta elindítani a gépet, amely ehapta
és teljesen összelapította a leányt. Súlyos sérüléseivel beszállították az egyetemi klinikára,
ahol pár óra múlva kiszenvedett. A vizsgálat
megindult.

ségi szőlőtermés. Újvidékről jelentik: A szerémségi szőlőtermés szerdán alig pár óra alatt titokzatos körülmények között teljesen elpusztult. A
rejtélyes elemi csapást, — amelyet egyáltalán nem
Velence a Kass-szálloda halljában Cs.
tudnak megmagyarázni a szőlőtermelők — a Szerémségben sürü eső előzte meg. A szőlőkben dol- Joachim Ferenc kepéin. Nyitva naponta 10—1
gozó gazdák ekkor észrevették, hogy a szőlőfürtök és 5—7 ig. Bezárul 20-án.
a kisütött napon hirtelen vörösödni kezdenek és a
— A v i l á g legnagyobb térképe. Az amerikai lapok
szemek erősen megduzzadnak. Az érthetetlen válközlése szerint hosszú fáradozás utáa elkészült Santozás nagy feltűnést keltett a szőlősgazdák közt,
akik azonban csak akkor álltak igazán ijedten a í Franciskóban a világ legnagyobb térképe. A térkép
rejtély előtt, amikor a megduzzadt szemek gyor- 3 hosszúsága 600 láb, szélessége 18 lab s bámulatos
san száradni kezdtek és kiszáradva lehullottak a \ pontossággal tükrözteti vissza Kalifornia földjének legfürtökről. A szakértők szerint eddig még ismeret- í apróbb sajátosságait. Nincs az a kis vasútvonal, vagy
len szőlőbetegség okozta a pusztítást. A szerém- | mesgye, amelyet nem rajzoltak volna meg. Azokat a
ségi szőlősgazdák kára több mint húszmillió dinár,
* területeket, amelyeken szarvasmarhákat, juhokat és
amelyből semmi sem térül meg, miután a szőlő* lovakat tenyésztenek, kis állatcsoportok képével rögtermés csak jégkár ellen volt biztosítva.

Tegntp zajlott le a Korzó Moziban nagyszámú és előkelő közönség jelenlétében az
Orion filmgyár nagy attrakciójának, a Mária fi
Antoinette történelmi drámának a bemutatója. '
Nagy várakozás élözte meg a filmet, amely
ennek mindtn tekintetben megfelelt s olyan
mély benyomást tett a nézőkre, mint eddig egy ;
történelmi tárgyú film sem. A nagyon hálás,
.
de annál nehezebb szerepeket Dianna Karene I
és müvésztársai teljes művészi ih ettel s gondos játékkal oldották meg. Méltó segítőtársuk
F. Murnau, a német rendezők legkiválóbbika,
nagyszerűen oldotta meg a nagy tömegjeleneteket. Az egész film oly reálisan adta vissza a
film meséjét, hogy szinte magunk körűi éreztük a francia udvar szertartásos ettiketjeit, a
felizgatott tömegedet, Mária Antoinette megrendítő drámáját. A nagyszerű előadás keretében
mindenki megtalálta a magáét, mert a műsor
változa os magával ragadó volt. A drámán kivül két amerikai burleszk nevettette meg a vig
dolgokat kedvelőket, mig a zenebarátokat a
kiváló zeneszámok elégítették ki. A nagyszabású
dráma szombatig szerepel a Morzó Moziban.

zítették meg. A folyókat jelző sávokon pedig kis gőzösök és vitorlások pompáznak.

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
és a DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petői
Sándor-sugárut 1).
— Az oroaz bolsevisták bálványt csinálnak a
halott Leninből. A finn lapok hosszabb cikkben számólnak be Oroszország belső állapotairól, amelyről
egy, a napokban visszaérkezett vöröskeresztes expedició hozott megbízható adatokat. A jelentés beszámol
többek között arról, hogy a bolsevisták valóságos
bálványimádást űznek Lenin emlékével kapcsolatosan.
Nem elég nekik az a számtalan szobor, amelyet a
különböző városokban felállítottak, "hanem az iskolákban Lenin arcképe előtt valóságos kommunista imákat
mondatnak az orosz gyermekekkel. Azonban még mindig ujabb és ujabb eszközök után kutatnak, amelyek
hivatva lennének Lenin emlékét örök időkre megörökíteni. Most azzal a tervvel foglalkoznak egy aviatikus
ajánlatára, hogy Moszkva mellett egy órási méretű
Lenin-parkot rendezzenek be, amelyben a virágágyakban nagy betűkkel mindenütt Lenin neve lesz majd
olvasható.

Olcsó fürdőkádak, gyermek- és ülökádak
Fogéi Edénél, Szeged, Takaréktár-utca 8. soo

NYOMTATVÁNYOK

— Le akarta léni az apját. Budapestről
jelentik: At éjjel Óbudán a Oatárka-dűlőn
végighaladó rendőrőijárat az 5493. helyrajzi
Ízléses kivitelben, jutányos árban
számú házból segélykiáltásokat hallott. A rendörök besiettek a házba. Ott találták Schrott
Ferenc 22 éves mázolósesédet, akinek kezében
töltött Mannlicher-fegyver és Frommer-pisstoly
volt. A mázolósegéd apját szidalmazta és lelövéssel fenyegette. A rendőrök kicsavarták a
fiu keiéből a fegyvereket. A mázolósegédet
Szeged, Petőfi Sándor-sugárut I. szám.
őrizetbe vetié*.
Telefon 16-34.
— A versaillesi meztelen film rendezői ellen tovább folyik az eljárás. Párisból jelentik:

Délmagyarország Hírlap- és
Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában

A versaillesi meztelen film rendezőit, akiket szökésük közben Mühlhausen állomáson leszedtek a
vonatról és letartóztattak, ma visszahozták Versaillesba. A társaságnak három férfi és három női
tagját fogságba helyezték. A vizsgálóbíró ma délután fogja első ízben kihallgatni őket, különsen
arra vonatkozóan, vájjon a filmet, mint egyes párisi lapok megírták, franciaellenes propaganda
céljaira szánták-e?
Ha nyomtatványra van aafikaége, telefonáljon
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,

telefon 16—34.

— Élő csecsemőt találtak egy uszó ládában. Münchenből jelentik: Schaerding közelében az Inn habjain uszó ládát találtak,
amelyben egy 14 napos élő csecsemő ült. A kisgyermeken igen értékes fehérnemű volt s a nyaka
körül aranylánc függött. A ládán odaragasztva
a következő versben irt sorok álltak: Jozefinának hivnak, apámat nem ismerem, at anyám
biztosan hajadon volt s ezért a láda lett a
lakásom. A csecsemő4, akinek személyazonosságát m*g nem lehetett megállapítani, a menhelyre vitték.

Meiríl Gyula
/

kakaó ós

csokoládé

Borprés, szölözuzó, borszivattyu
bortömlő, hollandi, SZÍVÓCSŐ, kutyafej, hordócsap.
R n r 9 C 7 9 t í r i l f U n l f ' Szürőasbest,
eponit,
D U r d d á d l l M i v K c f t . tanin (csersav), savtalanitó mész, kénlap stb. jutányos áron kapható 433
H U H V I L M O S műszaki 4a »aidasigl eépek raktárában
Stéged, TflrBk-ntca I ' (Valéria-tár »arak.)

T«l«fon S-05.
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JSfjporf
S ú l y o s incidens a k a r d v í v á s döntőjében,
Pulitiit k i z á r t á k ?

HAL! "
Ma és mindennap nagymennyiségű élő
tiszai fehérhal és apró ponty kerül eladásra a Rudolf-téri halcsarnokban.

Pór Is, julius 17. A ksrdvivó verseny dön'ő J
Evezés.
mérkőzésében ma incidens történt. A zsflii
A nyolcas evezősversenyben az amerikai Yael
egyik magyar bírája felszólalt az ellen, bogy egyelem 6 perc 35 2 mp. első lett. Kanada
Pnliiti az olasz és favorit túlságosan
könnyen 6 p. 49 mp. alatt második, háromnegyed hoszlegyőzi honfitársait, amit nyilván
azzal követ szal Kanada mögött következett Olaszország és
el, hogy az olasz ellenfelei nem veszik komo- félhosszal Olaszország mögött Anglia.
helybeli fakereskedelmi cégnél, vagy nagyobb iparlyan a mérkőzést. Az olasz vivó erre megtámaA végső minösités során Amerika 33, Svájc
vállalatnál azonnali belépéssel szerény fizetés mellett
dott rgy magyar vivőt. A mérkőzéseket azon- 32, Analia 27, Franciaország 21, Holl ndia 12,
állást keres. Szives megkereséseket .Megbízható
nal félbeszakították és össze hívták a döntőbíró- Olaszország 12, Kanada 10, Ausztrália és Bramunkaerő* jeligére a kiadóhivatalba kérek.
4sn
ságot. A bíróság az olasz vivőt kizárta, a mai zília 3 pontot szereztek evezésben.
K B z o y t l l é a l m e g h l Y ú . A Szegedi Cementárugyir R-t.
mérkőzéseket érvényteleneknek nyilvánította és
1024. évi julius hó 28-án délután 5 órakor dr. Löbl Sándor ügyvéd
a mérkőzéseknek a holnapi megismétlését ren(Korona-n. II. sz.) irodájában rendkívüli közgyűlést tart, melyre a
Megkezdődött a torna.
részvényeseket ezúton is meghívja az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. A
delte el. Híré jár, hogy bárom másik olasz
Az o'impiai torraversenyek csütörtök délelőtt Ct. 1236—1924— 7. sz. végzés következtében az Igazgatóság és felbizottság jelentése az 1922—23 üzletévekről. /. Az i923 évi
vivó is visszavonul.
kezdődtek és rendkívül lassan halidnBk előre, j ügyelő
mérleg- és eredményszámla ismertetése é6 tárgyalása, a nyereség
hotaforditására
vonatkozó igazgatósági és felügyelőbizottsági javasPáris, ju'ius 17. A párisi olimpiai
mérkőzé- ugy hogy a mai programot sem sikerűit le- latok előterjesztése.
Ezek feletti határozathozatal. 3. Esetleges indítbonyolítani.
Nyújtón
és
korláton
csütörtökön
az
ványok.
Az
alapszabályok
l t . §-a szerint csak azon részvényesnek
sek során a kardvívásban
az első turbán a
van szavazati joga, aki 3 nappal a rendkívüli kOzgyülés előtt a tármagyar Garal hat győzelemmel a második lett, amerikaiak, a fnnek, jugoszlávok, angolok és sulati pénztárnál részvényeiket letétbe helyezik. Az alapszabályok
§-a élteimében a közgyűlés c.ak akkor tartható meg, ha azon
Terstyánszky ptdig n<"gy győzelemmel az ötödik. olaszok kerültek sorra. A nyújtón a jugoszlá- 14.
legalább 7 részvényes i o részvény képviseletében jelenik meg.
A máacdik turbán Schenker hat győzelmet ara- vok nem ének el íikcif, elvesztettek 22 pon- Az igazgatóság.
Mérlogszáinla. Tartozik: 1922 okt. 1. S számlának 832.948 K
tot ; Amerika és Finnország szintén gyenge eredménynek
tott, igy a harmadik lett. Garait
és Schenkeri
2092 K 46 / , 1923 dec. 31. pénztárnak a pénztári
1,382.633 K. árunak készletért leltár szerint 7.475.520 K.
volt a nyújtón. Az idő Párisba estefelé lehűlt készletéit
kvalifikálták
a döntőre.
•ép és berendezésnek felszerelésért 275.ooo K. adósoknak ktlnaés néhányszor megeredt az eső. A Colombesi lé.öségekért 2.983.976 K. ingatlannak 3.3oo.ooo K, összesen
18.434.167 K 46 f. Követel: 1922 okt 1. 4 számlától 833.038 K
Franciaország • vízipóló győztese.
stadion látogatottsága nagyon gyenge.
46 /, 19-3 dec. 31. részvénytőkétől l.ooo.ooo
K, értékcsökkenési
tartalékalaptól 75.»oo K, feluji'ási tartalékalaptól Soo.ooo K. munA vizipólóban Franciaország
3:0
arányban
kások
segélyez»«!
tartalékalaptól
2oo
ooo
K,
hitelezőktől
tartozáTannisz.
sainkért 15.296.568 K, eredménytől 1922-ikl üzleti év nyereségei«megverte Belgiumot és ezzel a vízipóló győz2092 K 46 /, 1923. üzleti év nyereségért 545468 K 34 f.
A páros teniszversenyben
a magyar Péterlni hozat
tese lett.
összesen 347561 K. Összesen 18.454.167 K 46 f. Szeged. 1023
és Kerencsty Pál nem állt ki az amerikai párral december 31-én.
Úszás.
Veszteség: 1923 dec.31. Költségnek felmerfltt
szemben és igy veszteseknek nyiiváni ották Izl. Eredményazámla.
költiégek 14,557.366 K 96 f, munkadíjnak 13.167.368 K 50 f.
forgalmi adónak 2,752.968 K. jutaléknak 26. ooo K, tiszti fizetésnek
A 100 méteres úszás első középdöntőjében őket Az egyes páros versenyben a holland f,114.000
K. ért, csökkenési tartalékalapnak 75.ooo K. felújítási
1 perc 19 4 másodperccel a magyar B&rtha Boarmann
és Tlmmer-pár
6:4, míjd 6 : 2 tartalékalapnak Joo.ooo K, munkások segély tartalékalapnak 2.000.000
mérlegnek 547.561 K. összesen 36,»40.264 K 46 f. Nyereség:
harmadik lelt, akit ezzel kvalifikáltuk a döntőre* srányban győzelmet araiott a magyar Péteriné K,
1922 okt. 1. mérlegtől 2092 K 46 / , 1923 dec 31. árutól a bruttó
nyereségért 36,938.172 K, összesen 36.940,264 K 46 f. Szegei.
és
a
Kelemen-pár
ellen.
Az uszómérkőzések során a 100 méteres hát1923 december ll-én.
/ • > « " .
Aa Igazgatóság jeloalésa. Tisztelt közgyűlés 1 Van s z e m aszásban Kealoha ismét megdöntölte az olimpiai
csénk társaságunk fennállásának második évében az 1*23. üzletévrekordot. A 200 méteres mellúszás döntőjében
röl szóló zárszámadásokat beterjeszteni és ezekből megállapítható
hogy a i e mult üzleti év tiszta eredménye 543.4M K 54 f volt, melyCharlton is megjivitotta az olimpiai rekord
hez járul a i előző évről 1092 K 44 f s igy összesen 547.561 K nyereség
kerül felosztásra. Megjegyezzük, Tiogy a tisztelt közgyflléa
idejét.
Uborkás üveg
atólagos Jóváhagyásának reményében létesítettünk agy értékcsökkenési tartalékalapot, melyet 75.000 K-val, egy felújítási tartalékAz úszóversenyek állása a kővetkező: Egyeminden mennyiségben és nagyságban
alapot, melyet JtO.OOO K-val, a munkások segélyezésére egy tarsflit Ádámok 56 pont, Ausztrália 20, Franciatalékalap»., melyet 200.090 K-val dotáltunk. A fent jelzett 547.561
korona felosztására javasaljuk, hogy az 1924. Üzleti évre vitessék á t
ország 12 Anglia 11. Svédország 8, Belgium
347.561 korona, míg az osztalék fejébea részvényesként a társaság
énztáránál az első számú szelvény bevonása ellenében 200 K,
3, Svájc, Japán és Ujzeeland 2 pont.
míg a készlet tart
sszesea 200X00 K fizettessék. Az üzletmenetre nézve megemlíteni
Pkívánjuk,
hogy az építkezés, sajnos, még most sem indult meg éa
A műugrásban lVhite (amerikai) hét pontot,
az elért eredmény nagyobbrészt javítás és tatarozás céljára felhasaTóth István öveges, Valéria-tér 14. sz.
Desjardlns ('meriksi) nyolc pontot és Plnkton
nált gyártmányaink értékesítése révén adódik. Azon reményben,
(Sebők vaskereskedés mellett.)
402
hogy a folyó üzleti év eredménye az eddigieknél kedvezőbb lesz,
(amerikai) 15 pontot szerzett.
kérjük a t. közgyűlést, hogy ugy az igazgatóságnak, mint a fel-

Faszakmában jártas
mérlegképes könyvelő

Háziasszonyok figyelmébe!

2 2 0 0 k o r o n a literje

Gyenge termés volt a Bánságban. Temesvárról jelentik: A buza aratása a Bánságban
befejeződött és sok helyen a cséplést is elvégezték. A termés eredményében nsgyon csalódtak. A buza súlyra nézve sokkal gyengébb,
mint várták, mert a tavalyi 80—82 kilogramos
átllaggal szemben alig 73—76 kilogramos. A
buza ára mégis magasabb, mert a termelőállomásról szállítva 620- 630 leit kérnek érte.
Vevő azonban nincsen, mert a terméskereskedőknek nincs pénzűk, a kamat roppant magas,
a malmok pedig nem mernek addig vásárolni,
amíg a liszt ára maximálva van. Hitelre sem
vesz senki, mert a 28 font sterlinget kitevő
illeték miatt a külföldön nem lehet elhelyezni
a búzát. Bécsben az elsőrangú magyar buza
148 cseh koronába kerül, az olíh bánsági
155-be.
Külföldi árumintavásárok. A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara megkapta az augusztus
9—15 között rendezendő reichenbergi és a szeptember 7—14 között rendezendő bécsi nemzetközi
árumintavásárok prospektusait, melyek részletes
adatokat tartalmaznak az árumintavásárok látogatói részére biztosított kedvezményekről. A reichenbergi vásár igazgatósága a kamarával megállapodott az igazolványok kiállítása tekintetében is.
A kamara által kiállított igazolványok alapján a
jelentkező kereskedők mérsékelt áru vizumot és a
cseh vasutakon 33 százalékos utazási kedvezményt kapnak.

TŐZSDE
Magánforgalom. A szerdai tőzsde szilárdabb irányzatát az utótozsdén és a délutáni magánforgalomban
teljes Uzlettelenség váltotta fel, amely a délelőttre is
áthúzódott. Kötések csak elvétve jöttek létre, még az
arbitrázsértékek és a máskor valorizált papírok iránt
sincs kereslet. Árfolyamok: Magyar Hitel M55, Osztrák
Hitel 17o, Földhitelbank 31c, Leszámítoló 84, Kereske-

delmi bank 129o, Pesti Hazái 365o, Salgó £65, Kőszén
3176, Urikányi lo5o, Kohó 46o, Szászvári 15o, Fegyver
1525, Államvasút S5o, Magyar Cukor '/5oe, Georgia
455, Spódium 145, Gumi 325.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
teibtuk. Hoilans forint 31400- 31200, Dinár 935975, Lei 355- 385 Belga hank 3690-3790, Dán
korona 12930—13340, Korvég korona 10680—11С6Э,
Aneol font 352000- 360600, Ura 3470- 3570, Dollii
80650—82450, Francia frank 4140- 4270, Stokol
2375- 2445, L m 565- 595. "vád borona 2130021900, Osztrák korona 113.90-116.30, Svájci frank
14560-14990 pénz.
örwad*; Amsterdam 30700-31200, Belgrád 955975, Bukarest 365-3S5, Brflsael 3720- 3790, Кореиháfi 13130-13340, Krisztiánia 1C880—11060, London
355000--360600, Milánó 3500-3570, Nswyork 81150—
82450, Pária 4170-4270, fr'ga 2395-2445, Szófia
£8o 595, Stockholm
21550- 21900, Bécs 114.4011630, Zürich 14760-14990.
Zürichi tőzsde. Nyilát i Pária 28.42'/., Londoa
2401, Mewyork 549.00, Milán« 23.67'/, Hollandia
208 00, Berlin 0.000000000130'/,, Bécs 0.0077'/«, Széfre
3.95, Prága 16.27'/,, Umoaetst
0.0068, Bukarest
2.50, Belgrád 6.65, Varst 0.0000108.
ЖЛтШи tártait
Pária 28.30, Loodoa 2406, Пшыrcrk 550 00, Milánt 23.70, Hollandia 308.00, Bsrli
0.000000000130'/,, B4c* 0.00777«,
Szófia 395, Prág«
16.27'/,, Budapest
0.0068 1/„ Knkaratí 2.50, Belgrád
6.65, varsé 0.0000108.

ügyelő bizottságnak a felmentvényt megadni szíveskedjék. Kelt
Szegeden, 1924. évi julius hó 18-án. Tóbiás Ferenc i . k , Goldgruber Mihály s. k., Beck Izidor s. k.
Tisztelt közgyűlési Tisztelettel jelentjük, hogy az 1923. évi mérleget és üzleti eredményszámlát, valamint a részvénytársaság könyvelt
könyvvitelének módját, szintúgy a pénztárkezelést is megvizsgáltuk:
a számadásokat, a mérleg adatait az üzleti könyvekkel, mellékletekkel, számlákkal s a tényleges állapotokkal mindenben egyezőnek találtuk és ennek alapján az igazgatóságnak a számadások
Jóváhagyására vonatkozó és a nyereség mikénti felhasználását illető
javaslathoz minden tekintetben a magunk részéről hozzájárulván,
indítványozzuk, hogy a közgyűlési az
kz 1923.
¡va. évro
evra vonatkozó
vonaiKOzo felmentleimentvényt adja meg ugy a magunk, mint
oint az igazgatóság részére. Jelen
Jegyzőkönyvet 3 eredeti píldónyban
an állítjuk ki. Szeged, 1924. évi
julius hó 18 Kertész Iziduf elnök.
к, a. k., Hcller Ö»ön a. k , Heller
49«
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A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.
Egy üveg ára S O O O K> — Egy nagy üveg ára
1 S . O O O K . Kapható
egyedül:
rRNNKL
ANTAL
gyógyszertárában
Felsőváros,
Szeged,
Szt. György-tér.

Hirdetmény.
A .Szeged" Lapkiadóvállalat Részvénytársaság szegedi bej. cég felszámolását közgyűlési
határozattal kimondván, a K. T. 202. §-a alapján felhívjuk a részvénytársaság netáni hitelezőit, hogy követeléseiket a részvénytársaságnál
(Szeged, Deák Ferenc-utca 2. szám) jogkövetkezmények terhe alatt jelentsék be.

A n Szeged u
Részvénytársaság

Terménytőzsde. A csütörtöki terménytőzsdén az
irányzat gabonában szilárd, egyébként változatlan. Buza
25oo—5ooo koronával drágult. A forgalom élénk.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki busa
3675—3725, egyéb 3625-3675. 79 kg.-oe 6 buza
Idei
3700-3759, egyéb 3650-3700, 76 kg.- os tiszavidéki uj l
Sov.
buxa 3525—3575, egyéb 3500-3)25, 78 kg.-os uj buza
3625 -3675, «gyéb 3575-3o25, ó rozs 3050-3150, ?
uj rozs ЗОСО-31СО, takarmányárpa 2950 3100, zab
335o—3450, tennen 2950—3350, korpa 2300 -2350-

Lapkiadóvdllalat
igazgatósága.

friss juhiuró . I kiló 36 0 0 0 kor.
érett erös tűrő I kiló 20 0 0 0 kor.

a Központi Tejcsarnok r.-t.

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK lOZSBP
iiadátalajdonos:tóéiraagy лг ország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R^T. konyvnyomdi
> ••»

minden fióktejcsarnokában.

|W«f«I bármily mennyiségben, férfirubát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Szeged, Attila-utca 8. as
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Nyomtatványait készíttesse a
Délmagyarország
Htrlap- és Nyomdavállalat
rt.-nál, Szeged, Petőfi S.sugirut 1. Telefon 16—34..

