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A bizalom kérdése.

Szeged, 1924 augusztus 1, PÉNTEK.
i nagyrészt elveszett.
Ma fordulóponton vagyunk. Vagy sikerül a
bizalmat helyreállítani és ekkor az események
hullámvonala fölfesé fog emelkedni, vsgy nem
és akkor — hagyjatok
fel minden
reménnyel.
Senkise hígyje, hogy az a 250 millió aranykoronás külföldi kölcsön, amelyet a Népszövetség nekfink garan ált, elegendő Magyarország
talpraállitás^ra. Ez az Összeg, utolsó békebeli
költségvetésünk kiadási oldalának egynegyedrésze, cssk egy csepp a ter gerben. De az a
körülmény, hogy Lordon a reá erő részt egy
óra alatt hárcmszorcssn tuljrgyeite, azt muMja, hogy az angol péwpíac kezdi kedvezőbben megítélni a magyar gazdasági élet rrejét,
a magyar főidben rejlő termeiéti lehetőségeket
és a magyar ipsr produktivitását és magyar
kölcsönbe ismét be!e meri fektetni a pénzét.
Nyilvánvaló, hogy e báromszoros uljegyzés
mellett se a londoni, se az cmerikai piacnak
nem lett volna síüksége arra, hogy tízmillió
o.rnykorona
jegyzéséi követelje tőlünk is,
hitzen ez a tismilliő csak nagyon kis töredék,
at«ely már együ t is tolt, de nem vették
ifénybe. A követeléenek a jelentősége egészen
más. Az, hogy nekünk is legyen
bizalmunk
önmagunk Irányában. A jegyzésre felhívó plakátok, amelyek a sugárkéve közrpén tündöklő
dollárt láttatják a hirdetési oszlopokon, a vasúti kccsikbzn, ezt az erkölcsi követelményt
izimbolizfclják. A magyar közvéleménynek doumenfálni kell a hitét, hogy ebben a kölcsön-
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ben, amely nagyon komoly külföldi pénzemberek ellenőrzése alatt áll, nem lát egy ujabb
hadikölcsönt, hanem egy olyan
befektetést,
amely feltétlenül szükséges az ország gazdasági talpraállitásához. Ez von maga után mindent, a korona értékének megszilárdulását, az
ipari, kereskedelmi, sőt közéleti konszolidációt,
a munkanélküliség megszűnését, rendes kereseti
viszonyokat és normális gazdasági'életet. Mert
tévedés volna azt hinni, hogy a munkanélküliség megszűnik azzal, ha a város bsvakoltat
néhány düledező házat, vagy a kormány néhány
barakkszerű szükséglakást építtet. A bajt gyökerében kell orvosolni. A bizalmat kell helyreállítói s ehhez kell most *z első lépést megtennünk.
A gazdasági viszonyaink nehezek. A termésűnk rossz volt. De a rossz gabonatermés
ériéke is legalább négy százötvenmillió
aranykoronát képvisel és egész mezőgazdasági termelésűnk ériéke alkalmasint e éri az egymilliárd
aranykoronát.
Hogy egyévi ipari termelésűnknek mennyi az értéke, arra hiányzanak a
statisztikai adatok. Mindenesetre azonban még
a megcsonkított országnak egy évi nemzeti jövedelme is van annyi, hogy sokszorosan biztosítani tudja annak a kis összegnek az előteremtését, amelyet a bizalom záloga gyanánt
tőlünk kívánnak. Ha rosszabbul nem akarjuk
megítélni megunkst, mint a külföld cselekedte,
ez a jegyzés nem végződhetik fiaskóval. Ez
már nem is a bizalom, hanem a jövő kérdése.

A hí ború és az után» következett zivataros
időszak bennünket sok mindenre megtanított.
Megismertette velflnk azokat az igazi erőket,
amelyek az emberi társadalmat tulajdonképen
összetartják. Ezek az erök nem mindig a törvényekben, nem a hadseregekben és nem az
intézményekben vannak lefektetve, hinem annak
a meggyőződésnek a mértékében, amellyel az
emberek mindezen alkotások és szervezetek állandósága és szilárd volta iránt viselteinek.
Röviden, a társadalmi, politikai, gazdasági és
állami élet egy lelki tényezőnek, a bizalomnak
a kérdése.
Mikor a békében a papírpénzt és bankjegyet,
amelynek belső értéke elvégre nem több a
papír értékénél és a reá nyomtatott rajz nyomdai előállítási költségénél, minden fenntartás
nélkül elfogadtuk, akkor tulsjdonképen a bizalmunkat fejeztük ki a garanciát elvállaló állam,
vagy jegykibocsátó bank irányában. Még az
ezüstnél és aranynál is tulajdonképen a bizalom működött közre, mert hiszen a legnemesebb fém sem alkalmas arra, hogy közvetlenül
táplálkozásra használjuk fel, vagy vele ruházkodjunk. A bizalom ezeknél abban jelentkezik,
hogy őket bármely pillanatban élelmiszerekre,
ruházati cikkekre, vagy más szükségelt javakra
becserélhetjük.
A bábom ennek a biza omnik a fokozat
összeomlását hozta magával. Császári szóvi
ígérték meg, hogy otthon leszünk, mire a leve
lek lehullanak. Büszke hadi jelentésekben olvastuk, hogy ezzel szemben áll Belgrád
bevétele.
Mikor a jóslások nem következtek be, elvesztettük a bizalmunkat — Höferben. Mikor nagyon
megnyomták a pénzssjtónak a gombját, elveszBudapestről jelenti hivatalosan az MTI: A kormány rendeletet adott ki, amelynek érteltettük a bizalmunkat a papírpénz értékállandómében
az ipari, vagy kereskedelmi foglalkozást űző egyének részéről üzleti célra (műhely,
iroda,
ságában. Mikor túlságosan magyarázták, hogy
raktár)
használt
helyiségeinek,
valamint
a
gyógyszertárak
az
augusztus
1-én
esedékessé
váló
bérét
milyen kitűnő befektetés a hadikölciön és katonáéknál csak azt bocsátották szabadságra, aki augusztus 15 lg fizethetik. Ez a rendelkezés nem terjed ki az üzleti célra használt, de a bér
jegyzett belőle, elvesztettük a bizalmunkat a szempontjából lakásnak tekintendő helyiségek bérére.
hadikölcsönökben. Azután elveszett minden. Elveszeti a bizalmunk a győzelem lehetőségében,
a fennálló balalom megrenditheletlen voltában
és elveszett a bizalmunk önmagunk
és egymás
A görög katonák agyonlőttek tizenöt bolgár parasztot.
irányában.
Soha a hatalmat egy maroknyi kaSzófia,
julius 31. (Bolgár Távirati Iroda.) község
másik
oldalára
vitték. Azután meglandor kezébe nem ragadhatta volna, ha a poljelentést tett négy bol- parancsolták,
hogy üljenek le a földre, mire a
gári társadalomnak bizalma van a saját erejé- Petracan prefekturáján
kisázsiai
görögök sortüzet adtak
ben és soha az a tökéletes gazdasági felbomlás, gár paraszt, hogy a görög határ mentén fekvő fölfegyverzett
junius
26—27-re le a foglyokra.
A foglyok
közül 15 meghalt,
amelynek néhány éven át szemtanúi voltunk, Karakői és Tirse falvakban
teljesítő görög hat megszökött, ezek között
volt a négy, aki
be nem következhetett volna, ha a közvélemény virradó éjjel a határszolgálatot
utasítására letartóztattak 26 bolgár a petracani prefekturán jelentést tettek. A bolhisz a gyógyulásnak lehetőségében és a bekö- parancsnok
följelentést gár kormány sürgős és erélyes vizsgálatot kér
vetkezendő feltámadásban. Csak ez, csakis en- parasztot, akik között a kérdéses
megkötöz- a görög
kormánytól,
egyben a
nemzetközi
nek a lelki tényezőnek a hiánya lehet a teljes tevő négy is közte volt. A foglyokat
ték és átadták egy görög tisztnek, akivel együtt döntőbíróságot
is megkereste, hogy a helyszínre
Összeomlásnak az igazi magyarázata.
egyén volt s a foglyokat a bizottság szálljon ki és vizsgálja meg az ügyet.
A háborúban és a háború alatt teljesen fel- 15 fölfegyverzett
ordult a közgazdaságnak egyébként is nagyon
problematikus tudománya. Ennek a felfordulásnak pedig a legfontosabb tanulsága megint
csak az, hogy még az úgynevezett rideg üzleti
Budapest, julius 31. Smith népszövetségi fő- népszövetségi kölcsön. A 250 millió aranykoroéleiben is, ahol a számok uralkodnak és ceruzával kezükben dolgoznak az emberek, sokkal biztos nagy érdeklődéssel figyeli a magyar nát kitevő kölcsön magyar része 11,597.250
nagyobb jelentőségük van az elvont, lelki té- kölcsön kibocsátásinak az eredményeit az ösz- aranykorona, amely 2,350000 dollárnak felel
nyezőknek, mint azt fel mertük volna tételezni. szes érdekelt piacokon. A kölcsön magyar meg. A jegyzés határideje 1924 augusztus 1-től
A tőzsdei hossz alapja a hit, hogy emelkedni francheának a jegyzését augusztus 1-án kezdik. augusztus 9 ig. A kibocsátási árfolyam 88 száognak az értékek és nincs az a hatalom, nincs A prospektus, amely Jeremiás Smith és Korányi zalék. A kötvények dollárra és aranykoronára
az a pénzügyminiszteri kijelentés, amely az ér- Frigyes pénzügyminiszter aláírását viselik, a szólnak és pedig 10, 20, 100 és 200 dollár,
aranykoronára. A köttékcsökkenést akár a koronánál, akár más tere- mult vasárnap jelent meg. A főmegbisott a illetve megfelelő összegű
l
magyar
sajtó
képviselőinek
a
hozzáintézett
vények
kamatozása
7
/»*/«>
vagyis a befektetett
ken megállítsa, ha a nyilatkoztok komolysága
1 0
iránti bizalom elveszeit. A népszövetségi bizto- kérdésekre, hogy mi a véleménye Magyar- összeg után több, mint netió 8 /, /«. A kölcsön
soknak a kiküldése, akár hozzánk, akár Auszt- ország részére készített újjáépítési tervezetről, 20 év alatt törlesztetik. A kamatok effektív
dollárban fizettetnek.
riába, vagy az amerikai bankároknak a meg- a következő közlést adta k i :
jelenése a londoni konferencián, melynek leg>
— A rekoqslrukciós tervezetet egynéhány
— A befizetés történhet dollárban, angol
fő h b célja Németországnak és Németországon európai legkiválóbbi pénzügyi kapacitás készítette fontban, svájci frankban, olasz lirában, hollandi
keresztül egész Európának a szanálása, nem a imgyar kormánnyal egyetértőíeg. Ezen urak forintban, svéd koronában, cseh és osztrák
azt jelenti, mintha ezek az urak a tudásukkal a közérdekekért működtek és önként áiltak az
koronában, de lehet magyar koronában is jevethetnének gátat a megindult leromlási folya- európai rekonstrukció szolgálatába. Azt hiszik,
gyezni. A jegyzési összeg két részben fizetmatnak, hanem pártatlanságuk, a viszonyok 1 hogy ez a pénzügyi program megoldása Msgyar- hető. A kölcsön szolgáltatásának biztositékául
objektív megítélése révén a bizalom helyreállí- : országon is szükségkép hozzá fog járulni a a vámjövedék, cukorsdő és cukor után fizetására vannak hivatva, amely a gazdasági nyo- [ gazdasági élet fejődéséhez cs megizmosodásához. i tfiiidő kincstári részesedés, valamint a dohánymorúságba sülyedt országok közvéleményénél
'I A magyar királyság 1924, évi ál arnköJcsön«
I jövedék Cssres (nyers) bevéfele és a sójövedék
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Bolgár-görög konfliktus.

A főbiztos nyilatkozott a népszövetségi kölcsönről.

S Z E G E D
tistta jövedelmei vinnak lekötve. A kötvények
a Budapesti Áru- és Értéktőzsdén is jegyeztetni fognak. A kötvényekre a Magyar Nemzeti Bank hetvenöt százalékos loxbsrdítö'c önt
folyósít.
Sehober Bél» a kölcsönről.
Schober
Béla, a Magyar Nemzei Bank vezérigazgatója a Prager
Tageblatt- ban a magyar
korona szanálásáról, illetve stabilizálásáról cikket
irt. Azt mondja, hogy az 3sszes költségek levonása u.án Magyarország a külföldi köcsön

1924 augusztus

nek 85 százalikát
fogja
megkapni.
Ezután a
cikk azt mondla, hogy a korona stabilizálásán
a
Magyar Nemzeti Bank és
az
Angol
Bank együtt működnek, ebből magyarázható,
hogy a Nemzeti Bank nem ugy mini eddig, a
dollárhoz viszonyitotia kuzusoiat, hanem ezentúl az angol fonthoz arányítva adja a clearing
árfolyamokat. Ezzel a Nemzeti Bank elérte azt,
hogy megszűnt az a szinte kielégítetlen devizaigénylés s a Magyar Nemzeti Bank mindenki
devizdigényét kiclégití.

Londonban elfogadták Herriot Javaslatát.
Küszöbön áll a németek meghívása. — Már Londonban tárgyal a jóvátételi
bizottság.
Páris,
julius 31 A csütörtöki lapok riasztó
jelentéseket közöinek a londoni konfeienciáról.
Ezek a körülmények azt mondják, hogy Amerika visszautasította Franciaországnak a döntőbírósági e ! járásra vonatkozó javaslatát, az angolok pedig nem fogadták cl az anyígi szolgáltatásokról szóló javaslatot. Herriot azonban
elszántan ragaszkodik ahhoz, hogy a javaslatokból egy betát se n enged. Vagy elfogadják
telj sert javaslatát, vagy visszautasítja. Az utóbbi
esetben a francia miniszterelnök a szakítással
is számot vet.
A Petit Journal
is számol a konferencia váratlan megszakadásával. A németek meghívásától szóló megegyezés előestéjén vagyunk —
irja a lap — , de lehet az is, hofy elérkeztünk
a konferencia utolsó órájához. Minden attól
függ, hogy mit hoz az elkövetkező két nap.
Áz Echo de Paris
a következőkép végzi jelenté iít : A konferencia súlyos váiság elí került és nagyon könnyen felborulhat.
London,
julius 31. A Reuter
ériesüléss szerint
a londoni konferencián tovább folyna* a tárgyalások — az uralkodó nézet azonban az,
hogy Herriot tervezete komoly
törekvist
jelent
a pénzkölcsönzők
érdekelnek
a biztosításai
a és
a Ruhr-vidék
katonai
kiürítésének
a
szabályozására.
Azon hírek, amely a konferencia kudarcát
hangoztatják, minden aUpot nélkülöznek. A
konferencia keretein belül és a konferencián
kívül egyaránt élénk munka folyik.
London,
julius 31. A konferencia egyes bizottsága csütörtökön
egyhangúlag
elfogadta
a francia javaslatot.
Az Anglia részéről csütörtökön
délelőtt benyújtott módosító indítványt visszavonták. A francia és angol delegátusok kölcsönös fáradozásaik sikere alkalmából
üdvözölték
egymást. Az egyik delegátus kijelentette, hogy
a konferencia
nehézségeit
immár
áthidalták.
Páris,
julius 31. Valamennyi lap megállapítja,
hogy a Ruhr-vidék kiürítésére vonatkozó francia
java&l&t jóakaratról tesz tanúbizonyságot, ez a
jóakarat jelen esetben koncessziós javaslatokban
is nyilatkozik meg s elmegy a legvégső
határig.
London,
julius 31. Az V. tanács délután fél
5-kor az alsóházban tanácskozásra Olt össze.
A III. bizottságnak még be kell számolni az
átutalás kérdéséről. Ha ezt a Jelentést kedvezően fogadják, akkor, mint hire jár, a konferencia, amennyiben a szövetségesek (önnek
számitásbi, befejezettnek
tekinthető
és a né-

metek meghívása
közvetlenül
küszöbön
áll. Természetesen aionb^n még előbb a bankároknak
keli nyilatkozni.

Épitési kedvezmény akadályokkal.
Az első tárgy nagyon bonyodalmas história volt.
Fenyő Lajos műszaki tanácsos hozta be, csak ugy,
mezitlábasan, irásba foglalt javaslat nélkül. A
város Tábor-utcai bérházának adómentességéről
volt benne szó. A népjóléti miniszter ugyanis
nemrégen az építkezési hajlandóság előmozdítása
érdekében egy rendeletet adott ki, amely harmcin
évi adómentességet és harminc évi kincstári házhaszonrészesedés fizetése alól való mentességet
biztosit az 1924. évben épülő uj lakóházaknak, de
csak akkor, ha terminusig bejelentették igényüket

Romániában igy szokás.
Ezután Ördögh Lajos tb. tanácsnok referálta a
gazdasági ügyosztály kisebb-nagyobb fontosságú
aktáit. Szendrey
Jenő tanácsnok közben sorra
mutogatott a tanács tagjainak egy levelet, amit a
román impérium alá került erdélyi részekből
kapott. Egy ottani magyar ember irta a levelet, a
város előljárósági ügyosztályától kér valami felvilágosítást.
„'Portóköltségek fedezésére mellékelten küldök
öt leit" — irja a levél.
— Amikor felbontottam a levelet — meséli
niában igy szokás. Óvatosak és előrelátók azok,
akik ismerik a szokásokat. Gondolják, hogy a
tíz leiből ötöt csak benne hagynak a derék román
postások a levélben!
Megcsinálják a második tápéi kompot.
Ördögh Lajost később Bokor Pál váltotta fel az
előadói székben. Néhány akta ismertetése és letárgyalása után bejelentette:
— Most pedig áttérünk egy nagyon komoly
esetre, azért is hagytam utoljára. A polgármester
már régebben megbízta a mérnökséget, hogy szerezzen ajánlatokat a második tápéi komp elkészítéséhez szükséges faanyagokra. A mérnöki hivatal
bejelenti, hogy két ajánlatot kapott. Az egyiket
egy nyitramegyei cégtől, ez nagyon drága, a
második ajánlat szerint a vörös fenyő hetvenmillió
koronába, egyéb faanyag huszonkétmillió koronába,
a komp teljes anyaga a vasanyaggal együtt 119
millió koronába kerülne. A számvevőség azonban
azt mondja, hogy erre a 119 millióra alap hiányában fedezet kijelölhető nem volt.
— Azt a második kompot pedig meg kell már
egyszer csinálni — volt az általános tanácsi
vélemény.
De miből ?
Tanakodás, vitatkozás, végül is a rendkívüli
alap terhére kiutalta a tanács a pénzt. Igy tehát
egy időre legalább megoldódik a tápéi komp körül állandósult diplomáciai bonyodalom.

A jóvátételi bizottság Londonban.
London,
ju'ius 31. Mint a lapok jelenlik, a
jóváté eií bizottság Londonba érkezett.
Londonból jelenti az Havas: A jóvátételi
bizottság a következő hivatalos köziemínyt adta
k i : A jóvátételi bTzo'tság megerősítette ast a
félhivatalos határozatát, amelyet tegnap hozott
Parisba azon fenntartással, hogy a javaslathoz
Bradbury
is hozzájárul. A jóvátételi bizottság
ma tartott ülésén kimondta, hagy
mindannyiszor,
amikor
az szükségessé
válik,
hivatalos
ülést
tartanak
Londortbmés
azokoi
tárgyalni
fognak
minden
illetőségük
alá tartozó
kérdést,
amelyek
a szakéttői
jelentés
kapcsán
felmerültek.
Bartou
ma délelőtt u j i b b megbeszélést folytatott Herriottal,
utána pedig a jóvátételi bizottságban működő kartáraaíval jött össze, akik 10
órakor msgánbeszélge ést folytattak a helyzetről;
ennek az alapjin hozta meg azután a bizottság
Az autó-tolólétra motorja.
fönti határozatát.
Most
egy
kényesebb természetű kérdésre került
London,
julius 31. A Torentol
Globe
jelenti
sor.
A
város
Papp Ferenc tüzoltófőparancsnok
hogy Macdonatd
angol miniszterelnök környe
zete rendfcivöl bízhtó jelnek vesti, hogy 3á m ilőterjesztésére tavaly megrendelt egy autó-tolólétrát. A tolólétrát két vállalat készitelte el. Amijóvátételi bizoítsígot Londonba hívják, mert
kornagy huza-vona után elkészült, a tanács dr. Simkó
ezzel elérhető, hogy a jóvátételi bizoueág tárElemér tb. főügyész elnökletével egy bizottságot
gyilagosan döntsön. A németek meghívását
küldött ki annak átvételére. A bizottság megállacsupán a jövő hét végére várják.
pította, hogy az autó-tolólétra felső szerkezete,
maga a létraszerkezet hibátlan, az alsóvázán azonNémetek a londoni konferencián.
ban, különösen a motoron többrendbeli hiányosság mutatkozik, sőt ugy látszik, mintha a motor
London,
julius 31. A Torentol
Globe
tudóegészen régi szerszám volna. Már a próba alkalsítója beszélgetést folytatott magasáiiásu nénet
férfiúval, aki kijelentette, hogyha Németorszá- | mával defektust kapott.
got meghívj ik a londoni konferenciára, ott \ A tanács Szendrey Jenőt bízta meg, hogy vizsi gálja ki a kérdést. Szendrey meg fogja hallgatni
mint jóhiszemű fél meg fog Jelenni. A n2rmt
\ Jámbory Lajosnak, a városi autóüzem vezetőjének
kormány hajlandó a birodalmi gyűlés elé ter- \ szakvéleményét és felvilágosítást kér Papp Ferenc
jeszteni auokít a törvényjavaslatokat, melyet a
tüzoltófőparancsnoktól is.
Dsw^s-tervezet keresztülvitele megkövetel.
„Nem j ó tanácstagnak l e n n i . . . "
Ezt pedig dr. Turóczy
Mihály tiszti főügyész
Hughes Londonban akar tárgyalni
mondta.
a németekkel.
Hegedűs
Antal referálta a szabadságon levő
Páris,
juüus 31. Hughjs amerikai államtitkár
Gaál Endre aktáit. A „Kitartás" atlétikai klub
ma délután Brüsszelbe utízik és alkalmasint
tenniszversenyt rendez a délvidéki bajnokságért.
szombaton folytatja útját Berlinbe. A
Newyork
Dijat kér a várostól.
Herald
értesülése szerint Hughes Brüsszelből
— Ne adjunk semmit — mondja szigorúan
egyenest Londonba utazik vissza, ha szombaTaschler Endre.
— Én se adok — szól Rack Lipót.
ton vagy vasárnap Marx kancellár, Slresemann
Turóczy Mihály pedig felugrik a helyéről:
és más német politikusok már Londonban vol— De nem jó tanácstagnak
lenni — mondja
( nának. Hughes minden körülmények közt társóhajtva —, ha adok, akkor a lelkiismeretem bánt,
gyeim fog a német államférfiakkal.
ha nem adok, akkor azok szidnak össze. Én nem
szavazok!
De a tanács többi tagja nélküle is eldöntötte a
segély ügyét. Egyhangú határozattal
megtagadták.
Igy tehát a felelősség arányosan megoszlik.
erre a kedvezményre. A város annak idején Fodor
Az „Istenneves" halottak.
Jenő tanácsnok javaslatára bejelentette igényét, a
A város szerződéses temetkezési vállalkozója
miniszter pedig most közölte a kedvezmény további
beadványt intézett a tanácshoz és azt kérte, hogy
feltételeit. Ezek között első helyen szerepel, hogy
aranykoronákban állapítsák meg a városi temetaz épitési összeg öt ezreléke fizetendő adóváltság
kezések dijait, még pedig a gyermekhalottak eltagyanánt. Ez az öt ezrelék a Tábor-utcai bérháznál
] karitásának diját 10, a felnőttekét 13 aranykoközel húszmillió koronát jelent.
— Ezt még megadjuk — volt az általános \ rónában.
vélemény —, ha ugyan ér valamit igy a kedvezA tanács nem teljesiti a kívánságot. Kiderült
mény.
ugyanis, hogy utoljára áprilisban állapították meg
— Van azonban az adókedvezménynek még egy a temetkezési dijakat, azóta az anyagárak nem
furcsa feltétele is — mondotta Fenyő Lajos. A
változtak, csupán a munkabérek emelkedtek 30
kérdőív egyik pontja kimondja, hogy az adómentes százalékkal. A tanács tehát kiadta a kérdést az
ház lakásai csak olyan családoknak adhatók ki, egyik segédhivatalnak azzal, hogy állapítsa meg,
akiknek állandó jellegű lakásuk már van ugyan- mennyi a mostani dijakból a munkabér és mennyi
abban a városban, mert igy a lakáshivatal a meg- az anyagár és annak arányában emeli fel majd a
üresedő lakást egy lakásnélküli családnak adhatja. , dijakat.
Ez a feltétel nagyon megnehezíti a város helyzetét, |
mert erősen
erfísen korlátozza a lakásokért elérhető béreket. jj
Megkapta a város a kölcsónelőleget.
A tanács sokáig fontolgatta a lehetőségeket,
Rack Lipót referált utoljára és utoljára referálta
végül is ugy határozott, hogy a döntéssel megvárja ? el az ülés legfontosabb tárgyát, bejelentvén, hogy
Fodor Jenő tanácsnokot, aki jelenleg szabadságon ) a belügyminiszter leiratban értesítette a város havan és igy nem jelent meg az ülésen.
' tóságát, hogy a Pénzintézeti Központ kiutalta a

Élénk t a n á c s ü l é s a z u b o r k a s z e z o n b a n .
Szeged, julius 31. (Saját tudósítónktól.)
A csütörtöki tanácsülés szakatlanul mozgalmas volt és
szokatlanul hosszú ideig, egészen a déli harangszóig elnyúlt Pedig az ügyek elég gyors ütemben
peregtek le, azonban sok volt belőlük. A teljesen
meddő uborkaszezon ellenére felszaporodott a
számuk. Minden ügyosztály előadója hatalmas
aktacsomaggal jelent meg az ülésen, amelynek
elnöki tisztségét hol Bokor Pál helyettes polgármester, hol Taschler Endre főjegyző töltötte be.

í.
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tisztviselők fizetésére való kölcsönelőleget. Szegedre három hónapon keresztül, juliusra, augusz-

tusra és szeptemberre havi 590 millió korona jutott abból a hetvenötmilliárdból, ami erre a célra

a Pénzintézeti Központ rendelkezésére áll. Szeged

tehát a kért kétmilliárd helyett

1.770,000,000 kö-

rónát kap és azt nyolc hónap alatt vissza kell
fizetnie.
A tanács örömmel vette tudomásul a belügyminiszter leiratát és ezzel véget is ért a csütörtöki
tanácsülés.
Éppen delet harangoztak a toronyban.
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ti r o m á n i a i

ostromállapot.

Kolozsvár, julius 31. Már jelentettok, hogy
Románia egyetemi városaiban kihirdették a szigorított ostromállapotot. A mult évben annak
oka az volt, hogy meg akarták akadályozni az
ellenzék szervezkedését, a mostani rendelet kiadásának azonban sokkal nehezebb és súlyosabb okai vannak. A kormány érzi azt a nagy
kellemetlenséget, melyet a besszarábiai kérdés
okoz neki. A vezetőkörök állandóan értesülnek

arról, hogy Oroszország
nagy
csapatösszevondsokat eszközöl a besszarábiai határon. Természetes, hogy Románia sem nézheti tétlenül ezeket s ezért katonáinak
nyári
szabadságolását
beszüntette, az összes tiszteket
visszarendelték,
sőt a tartalékosokat
fegyvergyakorlatra
hívták
be. A szabadságolás megszüntetéséi a parasztság forradalmi hangulata tette szükségessé, amely
miatt az ostromállapotot is ki irdették.

Súlyos helyzetbe jutottak a városok,
mert a kormány nem folyósította az előlegeket.
Kölcsönt kérnek, hogy enyhítsék a munkanélküliséget.
Bndapest, julius 31. A magyar városok or- hogy a szanálási törvény rendelkezéseinek megszágos kongresszusának az állandó bizottsága felelően kellő Időben az előlegeket a városoknak
dr. Slpőcz Jenő székesfővárosi polgármester folyósítsa, másrészt legyen segítségére az állam
elnöklete alatt ma délután a központi város- a városoknak esetleg külföldi kölcsön előteremházin népes ülést tartott, amelyen az a panasz tésében, hogy legalább a legszükségesebb becsendült ki, hogy amiatt, mert a pénzügyminiszter a városi tisztviselők fizetéséhez a törvényben biztositott állami előleget julius 1-én
a belügyminiszter pártoló közbenjárása ellenére
sem folyósíthatta, a városok
súlyos
anyagi
helyzetbe
jutottak.
A fenyegető munkanélküliség megelőzése és
enyhítése is amellett szól, hogy a városok sürgős beruházásokról gondoskodjanak. Ezért a
városok kongresszusa kéri a kormányi, hogy
egyrészt juttassa a városokat
azon
helyzetbe,

ruházásokat megkezdhessék és ez által a munkanélküliség leküzdésében is közreműködhessenek. A városi üzemek, villany és vizmüvek
rekonstruálására volna a legsürgősebben a városoknak kölcsönre szükségük.
Az ülés határozata alapján körlevélben szólilják fel a városokat, hogy jelentsék be sürgősen a konferenciának, hogy melyek a legszükségesebb beruházásai és azokra mennyi
kölcsönre volna szükségük.

Nagyarányú békegyülést tartanak augusztus 15-én
a szegedi szocialisták.
Szeged, julius 31. (Saját tudósítónktól.)
Tiz
esztendeje indultak meg az első menetszázadok
Burópa frontjaira és esztendőkig hullott irtózatos
bőséggel az embervér. A tizedik évforduló napján a
háború és a háborús vérontás ellen tüntetéseket
rendeztek Bécsben, Berlinben, Prágában, Párisban
és ezen a tüntető felvonulásokon óriási tömegek vettek részt. A tömegekben pedig képviselve voltak az összes társadalmi osztályok.
Ismeretes az is, hogy ebből az agitációból,
amelynek jelszava: n Ne legyen többé
háborúi",
külföldön kiveszik részüket a különböző pártok
s a sajtó, főképen a szociáldemokraták.
A külföldi szocilista pár'ok már mindenütt
megtartották a békegyüléseket, most pedig a
magyarországi szociáldemokrata párt is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. Békegyülést fognak tartani Magyarország minden városában a
háború ellen.
A szegedi szociáldemokrata párt is élénk

sgitációt fejt ki a békegyülés érdekében, amelyet
augusztus
15 én délelőtt fognak
megtartani.
Részt vesznek benne az összes szervezett munkások. A szociáldemokrata párt képviselői csütörtökön már be is jelentetlék a gyűlést a rendőrségen, ugy hogy minden idejében készen
legyen.
Értesülésünk szerint a szegedi rendőrség nem
fog akadályokat gördi'eni az impozánsnak Ígérkező békegyülés elé. Most csupán arról van
szó, hogy hol tartsák meg az igen népesnek
ígérkező gyűlést. Szó van elsősorban a Valériatérről, azonban ha itt nem lehetséges, akkor a
legnagyobb zárt helyiséget fogják a szocialisták
kiválasztani, valószínűleg a Korzó Mozi nyári
helyiségét, vagy a Vigsiinpadot. Amint a helyiség dolgában megtörténik a döntés, a szocialisták azonnal beadják kérelmüket a rendőrséghez.

a villamoskarambol
Szeged, julius 31. Saját tudósítónktól.) Beszámolt

a Szeged arról a kihágási tárgyalásról, amelyet
szombaton kezdett meg vitéz dr. Petkóczy Lajos
rendőrtanácsos és amely a tiz nap előtti karambol
miatt indult meg. Mint még emlékezetes, az alsóvárosi szérüskerti tűzhöz robogó tűzoltók utolsó
kocsijába, illetőleg annak szivattyújába beleszaladt
az üzletvezetőség előtt a 19-es számú villamoskocsi. Szombaton délelőtt már kihallgatták Schön-

berger Béla főmérnököt és Kopasz József tűzoltót,

majd mintegy tiz tanút Csütörtökön délelőtt azután
tovább folytatta Petkóczy rendőrtanácsos a tanúkihallgatásokat, mig a szakértői vélemény után
Ítélethozatalra került a sor.
P Először Priváry Ferenc mérnököt hallgatták ki,
aki az első tárgyaláson nem jelent meg. O hallotta
a tüzoltókocsi sípolását, de lámpát nem látott. A
villamos rendes menetsebességgel haladt, amikor
az összeütközés bekövetkezett. Vizváry Ferenc a
Korzó Mozi előtt nézte végig a történteket. A
tüzoltókocsit látta jönni a sötétben, de sípolást
nem hallott. Élesen kanyarodott be a tüzoltókocsi
a Tisza Lajos-körutra, mig a rendes menetsebes-

ügyében.

séggel haladó villamos egy pillanat múlva már
fölborította a szivattyút.
Rohonyi Gyula mérnök, szakértő kihallgatása
következett ezután. Kijelenti, ha a villamosvezető
az összeütközés előtt kezdte volna már meg a
fékezést, akkor is mehetett volna a kocsi még
6—7 métert az összeütközés után. Csak az úgynevezett kézifékkel lehet hamarább befékezni,
Schönberger pedig a motorféket használta. A
fékezés lassúságához a nedves pálya is rendkívül
hozzájátszott, mivel az összeütközés előtt esett
az eső.
A rendőrtanácsos ezután bejelenti, hogy a tűzoltók a szivattyúért 130 aranykorona kárigény
megtérítését kérik, vagy a szivattyú tökéletes kijavítását. Tiz perc szünet után kihirdette dr.
Petkóczy Lajos rendőrtanácsos a kihágási biróság

ítéletét, amely szerint 150.000 korona pénzbüntetésre itélte Schönberger Béla főmérnököt, a
rendkívüli enyhítő körülmények merlegelése után,

Kopasz József tűzoltót pedig fölmentette.
Az ítélet indokolása kimondja, hogy a biróság
a tanuk egybehangzó vallomása alapján beigazolt-

nak látta azt a tényt, hogy a főmérnök elmulasztotta a köteles gondosságot. A főmérnök is vallotta,
hogy látta a tűzoltókat elrobogni, sőt még meg is
kérdezte, hogy hol van a tüz, ennek ellenére
azonban elindította a kocsit. A szemtanuk vallották,
hogy éles sípolást és kiáltást hallottak, ezt azonban
lehetséges, hogy a villamos zajától a kocsivezető
nem hallotta. Enyhítő körülménynek vette a rendőrbíróság, hogy a tüzoltókocsinak csak egyik lámpája
égett. A városi szabályrendelet idevonatkozó pontja
különben határozottan előírja, hogy a
villamosnak

minden körülmények között meg kell állnia, ha
tűzoltók jönnek. Az ítélet ellen Schönberger Béla
felebbezést jelentett be.

Magyar művészek
Amerikában.

sikere

Szeged, julius 31. (Saját tudósítónktól.)
Érdekes vendége volt két napon át Szegednek:
Antalffy-Zsiross
Dezső, a Nemzeti Zeneakadémia hírneves orgonatanára most tért haza
negyedféléves amerikai útjáról s mindenekelőtt
édesapját, Zsiross Mihály volt toroníálvármegyei
főszámvevőt látogatta meg.
Az ifjú művész, aki már 23 éves korában
katedrához jutott, előbb Kerékgyártó
Ducival
járt turnén, majd soló-orgonistája lett NewYork legnagyobb színházának, a Theatre Capitólnak. itt találta a rochesteri egyetem meghívó
levele. Az egyetemet évi 40.000 dollár adománnyal támogatja a híres Eastmann Kodak,
csak az orgonaszakon öt világhírű tanár működik s költségvetésére jellemző, hogy 150.000
dollárral szervezték meg a szimfonikus zenekart.
Mikor Reinhardt megjelent Newyorkban, hogy
előkészítse a Mircelet, nyomban ajánlatot tett
„Dezső
D'Antalljfy"-nak.
— Akar-e nálunk játszani, mert ha igen,
olyan orgonát építtetek, amilyent akar.
Az épitési terv félig meddig kivihetetlen volt,
de Reinhardt, főleg a dollár, nem ismer akadályt s 13 nap múlva 40 000 dollár költséggel
készen állt a 42 regiszteres orgona. A Ceniuryszinházat éppen előzetesen alakították át a
Mircele céljaira, most ugy oldották meg a kérdést, hogy egyes sipsorokat a páholyokban helyeztek el.
Itt történt meg, hogy Reinhardt egyszerre uj
felvonást állított be s ahhoz a kísérő zenét
Zsiross Dezső improvizálta. Ma sincs sem megkomponálva, sem kottára téve, előadása negyven percig tart. Egyébként a Mircele szereplője 700, kórusa 200, zenekara 80 tagból áll.
A darab heti bevélele 55-56.000 dollár s a
mostani nyári szünet után előreláthatólag még
vagy két évig marad műsoron.
Nagy és értékes művészi munkásságot fejlett
ki odakünn Zsiross Dezső, aki érdekesen nyilatkozott a Szeged munkatársa előtt az amerikai viszonyokról.
— Az amerikai tömeg ízlése fejlettebb, mint
az itthonié, megtalálni ott minden rétegű közönséget. A szimfonikus zene azonban a kiválasztottak szórakozása, azt a milliomosok tartják fenn, még pedig a nők. 5 -600 000 dollárt
összeadni ilyen célra, alig félórai fáradtság. Aki
azt hiszi, hogy szinfalhasogatással beveszi az
ottani publikumot, alaposan csalódik. Müveit,
magasabb kultura van Amerikában és mindenben specializálódás. A szabó a gyárban élete
végéig csak gombot varr, vagy kabátujjat, —
máshoz nem is ért.
Bennünket magyarokat csak a művészetünk
révén ismernek, de aztán nagyra is tartanak.
Az imponál nekik, hogy van technikánk, fantáziánk. invenciónk, azonnal mindent elő tudu ik
adni. Előnyünk az általános intelligenciánk az
ő speciális tudásukkal szemben.
Nincs is jobb magyar propaganda, mint hogy
menjen ki minden igazi, — de csakis igazi —
művész. Engem sem pártfogolt senki, mégis
vagy husz müvemet adta ki a legnagyobb cég.
Most Graveux, a leghíresebb baritonisták egyike
veite föl műsorába Petőfi és Ady-dalaimat.
Beszélgetés közben valaki megpendítette a
tisztviselői fizetést, Zsiross pedig megkérdezte,
hogy ugyan mit kap ő ? (Mondia is a fizetési
!
osztályát.) Kiderült, hogy félévi aranyparitásos
tanári fizetéséből New Yorkban nem tudná kifizetni lakásának egyhavi bérét.

NEMZETI HITELINÉZET SZEGEDI FIÓKJA KÁRÁSZ-UTCA •

I

S

T

981

SZBQBP
— Szörnyű látni az itthoni szegénységet!
Micsoda rongyokban járnak a jobb családbeii
nők isi Egyébként lerongyolódottnak láttam a
nagy tömeget Párisban is.
Az angol nyelvU amerikai színházak tizenhárom magyar darabbal kezdik az őszi szezont.
— Csak így ismernek meg bennünket, is
mételte Zsiross, mert amúgy nem tudnak rólunk.
Mikor legutóbb künn járt Apponyi s egy alka-

1924 augusztus 1.

lommal háromórás klasszikus beszédben tárta
fel a magyarság sebeit, intelligens ember kérdezte m?g töle.
— Azt szíveskedjék megmondani, hogy miért
vették el a magyarok Pozsonyt a csehektől?
Szegedi művészbarát» it egyébként azzal lepte
meg ittléte idején Antalffy-Zsiross, hogy vagy két
órán át eljátszott több klasszikus és saját szerzeményű müvet a zsidőtemplom pompás orgonáján.

JHúneíc
I f l l l /1 Péntek. Róm. kat. és protestáns Vas.
w
" ' f "
sz. Pét. f Oőr. kat. Sz. ker. k. Nap
kel 4 óra 38 pertkor, nyugszik 7 óra 34 perckor.
A meteorologiai
intézet jelentése: Hazánkban az időjárás esős és hllvfla. Nagyobb esőt jelentenek Mohácsról 15 milliméter, Kaposvárról 13 milliméter zivatarral,
Turkevéről 10 milliméter, zivatar esővel, Tarcal 8 milliméter esővel. Időprognózis:
Az eső szünetelésével változó felhőzettel, élénkülő északnyugati széllel változó
idő várható.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— 12-ig, d. u. zárva.
Múzeum nyitva d. e. to— 12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól 12-ig.
A mozi előadások 3, 7 és 9 -óraitor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szentgyörgy-tár (telefon 118), Zakár Sándor
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
:lefon 793), Saleó Péter Mátyás-tér (telefon 296),

a

oldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

Angol bankok kölcsönt ajánlanak
Oroszországnak.
Moszkva, juliua 31. Rakovszky népbiztos kijelentette, hogy Londonban éreihetö fordulat
állott be Szovjsloroszország javára. A bankok
többen a kölcsön mellett vannak
és kilátásba
helyezték a támogatásukat Oroszországnak azon
esetre, ha kölcsönt akar felvenni. Végűi kijelentette Rakovszky, hogy küszöbön áll SzovjetOroszország elismerése Franciaország
és Belgium részéről, ami előfeltétele a diplomáciai
összeköttetés helyreállításának.

ség a pénzügyminisztériumba ment, ahol a z t a
miniszter helyett Szabóky Alajos államtitkár fogadta. Az államtitkártól a főbiztosnál felmerült kéréseken kívül azt kérte a küldöttség, hogy az uj
építkezésekre biztosított adómentesség újból megadassák, továbbá, hogy a folyó évben eddig lefolyt építkezésekre visszamenőleg is kiterjesztessék.
Az államtitkár kijelentette, hogy a kormány a legjobb indulattal azon van, hogy az egyre növekvő
munkanélküliséget csökkentse és az építkezéseket
ahol csak lehet, adókedvezményekkel is előmozdítsa.

Munkások és tiaztviselők adója

— KÜLFÖLDI HÍREK. Egy repülőgép
Páris külterületén egy nyilvános térre lezuhant. A benne tilók
súlyos sérüléseket szenvedtek. A repülőgépben ülő öt
személy közül a pilóta édesanyja és testvére súlyosan
megsebesültek. — Az angol alsóházban Pensensy államtitkár kijelentette, hogy az angol kormány tudomására
adta az északamerikai Egyesült Államok és Japán
kormányának, hogy a hajóágyuk elevációjának mindennemű megváltoztatását a lefegyverkezésre vonatkozó
washingtoni egyezmény megsértésének tekintik.

A pénzügyminiszter, amint ismeretes, az aranykorona szórzószámát az eddigi 17.600 korona
helyett 17.000 koronában állapította meg. Az a táblázat tehát, amelyet annak idején a 17.600-as
szorzószám alapulvételével közöltünk, csak augusztus elsejéig lesz hatályban. A 17.000 koronás
szorzószám alapján elkészített uj táblázat a következő :
Hetibéreknél a kereset 170.000 koronáig adómentes. Az adómentes létminimum augusztustól
nem 176.000, hanem 170.000 papírkorona, az adó
pedig:

— Gyáazünnep Párisban Jtúrás emlékére.
Párísból jelentik: A szociáldemokrata párt csütörtök este Jaurés meggyilkolásának évfordulója
alkalmából emlékünnepet rendezett. Szónokok
voltak a belga Vandervelde,
az olasz
Turati,
Lőbe Pál német birodalmi gyűlési képviselő,
Willlam
Róbert sngol szocialista képviselő,
¡ouheaux,
a francia siocialista párt titkára és
Leon Blum szocialista képviselő.
„Taurus" tenni ¿labda tucatja mig a készlet tart 295.000 kor. Komlósln^l, Kárász u. 14.533

— Sven iliddin könyvet ir Eeguj abb utazásairól. Stockholmból írják: Sven Heddin, a
kiváló ázsiai kutató most rendezi sajtó alá a
legutóbbi utazásának tapasziala'ait.

papirkoronán fölül

heti
paplrkoronáig

hetenkint
papírkorona

17o.ooo
2o4.ooo
85o
2o4 ooa
238.000
119o
Angliában általános sztrájk készül.
238.ooo
272.ooo
153o
272.ooo
3o6.ooo
2o4o
London julius 31. A villamos vállalatok és
3o6.ooo
34o.ooo
255o
munkások konfliktusa erősen kiélesedett. A
34o.ooo
374.000
3o6o
374.000
4o8.ooo
357o
munkások általános sztrájkkal fenyegetőznek,
4o8.ooo
442.ooo
4o8o
amely közvetlenül 250 000 munkást, cz ipari
442.000
476.ooo
459o
üzemek megbénítást következtében azonban
476.ooo
5lo.ooo
51 oo
közvetve több mint hatmillió munkást tenne
ölo.ooo
544.000
595o
544.000
578.ooo
68oo
munkanélkülivé. A munkások heti 10 shilling .
578.ooo
612.ooo
85oo
bérjavitást követelnek, amit azonban a Tállala- j
6l2.coo
646.ooo
lo.2oo
tok visszautasítanak. EzidŐszerint próbaszava- '
646.000
680.000
ll.9oo
sás folyik. A jelek szerint a sztrájk hívei van680.000
714.000
13.6oo
714.000
782.ooo
15.3oo
nak többségben.
782.ooo
85o.ooo
17.ooo
85o.ooo
935.000
19.o4o
— Tekintettel arra a nagy érdeklődésre,
935.000
l,o2o.ooo
21.o8o
amely a Szeged csütörtöki számában megl,o2o.ooo
1,1 o5.ooo
23.29o
1,1 o5.ooo
l,l9o.ooo
25.5oo
jelent pontos és megbízható lakbértáblázatok
1,19oooo
l,275.ooo
29.75o
iránt nyilvánult meg a társadalom különböző
köreiben, elhatázoztuk, hogy szombati szá- és igy tovább.
Havonként járó fizetéseknél 680.000 az adómunkban még egyszer leközöljük a táblázatokat ugyanugy, mint az csütörtökön megjelent. mentes létminimum. Ezen összegen felül, tehát

Gondoskodni fogunk, hogy megfelelő példányszámban kerüljön forgalomba a Szeged szombati száma a lakbértáblázatokkal együtt.
— Budapesti építészek

a főbiztosnál. A

Budapesti
Építőiparos Szövetség dr. Kálmán
László szövetségi ügyész vezetésével küldöttségileg felkeresték Smitn népszövetségi főbiztost, akitől azt kérték, hogy tegye lehetővé a főbiztos,
hogy a költségvetésbe beállított 12 millió aranykorona összeg, melyet közmunkákra szánnak, ne
részletekben, naneni egy összegben utaltassák ki,
egyúttal kérték a főbiztost, hogy járjon közbe a
12 millió korona felemeléséért is. A küldöttség
szónoka előadta, hogy az építőiparosoknak legnagyobb szüksége most volna a közmunka megindítására, mivel a téli hónapokban ez az ipar
teljesen pang. Smith főbiztos rendkívüli megértéssel és jóakarattal fogadta az építőiparosok szövetségének előterjesztését és kérelmét, azonban
válaszában hangsúlyozta, hogy a költségvgtésbe
felvett összegnek felemelése nem áll módjában,
azonban a 12 milliónak egy összegben való kiutalását nem tartja lehetetlennek és megígérte,
hogy az építőiparosok eziránti kérelmét pártfogolni fogja a kormánynál. A főbiztostól a küldött-

Hz idénu
legnagyobb

kalandorïilmie:

— Zadravecz hazatért Amerikából. Budapestről jelentik: Zadravecz István tábori püspök, aki a newyorki magyarság meghívására
utazott ki Amerikába, ju'ius 19-én szállt hajóra
és Londonon és Párison át útban van vissza
Magyarország felé. Zadravecz amerikai látogatása alkalmával több helyen bérmált és több
zászlót szentelt fel.
— Háromszáz uj forgalmladó-ellenőr Budapestről jelentik: Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter a mult hetekben kijelentette, hogy
a forgalmiadó ellenőrzését fokozni kívánja. Értesülésünk szerint a miniszter ezt ugy akarja
megoldani, hogy forgalmiadó-ellenöröket nevez
ki. Beavatott helyről nyert értesülés szerint
augusztus elején 300 uj forgalmiadó-ellenőrt
neveznek ki.
A Magyar Általános Takarékpénztár Rt.
szegedi fiókintézete mint a magyar állami »népszövetségi kölcsön" hivatalos aláírási helye, a
nála eszközölt jegyzéseknél minden megadható
kedvezményt biztosit.

havi
papirkoronáig

havonkint
papit korona

34oo
51oo
6800
lo.2oo
13.6oo

2,38o.ooo
2,55o.ooo
2,72o.ooo
2,89o.ooo
3,060.000

85o.ooo
l,o2o.ooo
l,19o.ooo
l,36o.ooo
l,53o.ooo
l,7oo.ooo
l,87o.ooo
2,o4o.ooo
2,2lo.ooo
2,38o.ooo
2,55o 000
2,72o.ooo
2,89o.ooo
3,0=0000
3,23o 000

3,210.000

3,400.000

3,4oo.ooo
3,74o.ooo
4 080.000
4,42o.ooo
4,76o.ooo

3,74o.oóo
4o3o.ooo
4,42o.ooo
4,76o.ooo
5,loo.ooo
5,44o.ooo
5,780.000
6,12o.ooo
6,46o.ooo
6,800.000

papirkoronán tölti!

680.000
85o.ooo
l,o2o.ooo
l,19o.ooo
l,36o.ooo
1,53o.ooo
l,7oo.ooo
1,87o.ooo
2,o4o.ooo
2,210.000

5,(00.000

5,44o.ooo
5,78o.ooo
6,12o.ooo
6,460.000
és így tovább.

17.000

2o.4oo
23.8oo
27.2oo
3o.6oo
34.ooo
4o.8oo
47.6oo
54.4oo
61.2oo
68.000
75.5oo
85.ooo
93.5oo
102.000
119.000
136.000

153.ooo
17o.ooo
187.ooo
2o4.ooo

— A város dija a lóverianyen. A tanács csütörtöki
ülésén elhatározta, hogy az auguiztus 16., 17. és 18-án
tartandó szegedi lóversenyekre ötmillió korona dijat
tüz ki.

Divatos nSl harisnyák minden szinben
meglepő olcsó árakon Lampel és Hegyi cégnél.

A MAGYAR
KIRÁLYSÁG
1924. é v i
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(Népszövetségi kölcsön)
aláírásokat elfogad
előnyös feltételek
mellett mint nyilvános aláírási hely a

Szeged-Csongrádi
Takarékpénztár.
Varga Mihály £
Telefon 4 6 9 .

u

,

Szeged
flradl-Hfci

4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló «gintoonkaphat!.

A láncravert asszony

hétfőn és kedden
a

Korzó Moziban

1924 «»gusztus 1.

Augusztus.

Eladó házak, földek, üzletek.

— A z útlevelek kiállítási illetéke. A belügyminiszter augusztus 1-től kezdve újból megállapította az útlevelek kiállításáért járó dijakat.
Napszámosok, munkások, ipari segédek és tanoncod, cselédek és általában a szokátos napsiámosmunkát meg nem haladó keresetből
élők, továbbá a közszolgálati alkalmazottak
részére sióló útlevelekért egy aranykorona,
minden
más foglalkozásúak
részére pedig
nyolc
aranykorona
fizetendő.
Ugyanennyit ksll fizetni
az u?!í*elek ^eghoiszebbitásáérl is.

Valamikor a kánikulát jelentette, most őszies jellegű
Modern 6 szobás uri magánház a belvárosban 25 v. búzivatarokkal köszönt ránk. A termés — egyébként is záért, emeletes sarokbérház a Tisza Lajos-köruton 800 milgyengébb más esztendöbelieknél — valamit késett az lió, modern 5 szobás uri ház 610 millió, 18 holdas szőlőidén, most aztán az időjárás akadályozza a cséplést. birtok 4 szobás házzal, alku szerint, 4 holdas kis tanya
szőlővel 140 millió, belvárosi füszerüzlet 3 szobás lakásTalán lesz még sok meleg napunk (főleg a hónap első
sal 70 millió, belvárosi vendéglő 40 millió, 100 holdas
felében, amikor a negyedévi házbért kell kifizetni), de prima tanyásbirtok M J i A v n n
orsz. I n t .
kánikulára aligha van kilátás. A nyaralók is egymás- 5 évre kiadó.
" " c Z e r
for|. Irodája
S z « j t d , Bástya-utca 19után sietnek haza, a Tátrában jvégeszakídatlan zuhog
478 Telefon 16-72.
a zápor, a Balatonban csak a legedzettebb idegil népek (Bohn-8Örcsarnok mellett.)
fürödnek s mégis a balatonvidéki lakáskiadók égtek le.
— Uj szérum a skarlát betegség ellen.
F ü r d S r n h f t k gyári árban Soós Lajosnál.
— A drága pénzemért idehaza is fázhatom, mondja
Bécsből jelentik: Az itteni gyermekkórházban újaz idegen tájak felé gravitáló ember s számot vet a
— Az amerikai világkörüli repülők átrepülfajta szérumot készítettek a skarlát betegség ellen. nek Grönland fölött. A Chicago Tribüné tudókörülményekkel, hol lehet olcsóbban megélni.
A szérumot eddig 20 súlyos esetben próbálták ki sítója jelenti, hogy az amerikai világkörüli repülők
Azonban az a vita vége, hogy mindenütt a drágább
és pedig mindannyiszor kitűnő eredménnyel. A
holnap indulnak el Izlandból. Tekintettel a hosszú
skálák kerülnek felszínre.
beteg gyermekek láza a legtöbb esetben nyomban
nyári napra, csak a késő délutáni órákban indulA fák alja ugy tele van sárga lombbal, mintha máris az injekció után megszűnt és más esetekben sem
nak. A repülők a repülőgépeket teljesen kijavítotaz ősz garázdálkodnék berkeinkben, csontunkba visít
tartott tovább két napnál. Ezzel az uj szérummal ták, ugy hogy minden motor kifogástalanul műköelhárítják
a
betegséggel
járó
egyéb
súlyos
követa fűtési gond, ami — meglátjátok I — sokkal hamarabb
dik. A repülők nem nagyon panaszkodnak a himegérkezik, hogysem hinnétek, a dcliár hanyatlik, a kezményeket is.
deg miatt s egyáltalán nem félnek Grönland fölött
Kiég ti.*!*«« alatt v a g y u n k annak a nagy
megélhetés drágul... soroljunk-e még fől több kelleátrepülni.
slílü amerikai filmnek, „Utazás a föld körül IS
metlenséget augusztus megérkezésének tiszteletére ?
A S í e g e d i Kereskedelmi és Iparbitnk, a
— Vadász-szezon 1 — merengenek el Nimród utódjai, nap alatt", amelyet tegnap utoljára mutatott be
népszövetségi
kölcsön hivatalos jegyzési helye,
de keserű lesz a szájuk ize, mikor eszükbe jut, hogy a Korzó Mozi, máris egy ujabb attrakciót fog
elfogad
kölcsönjegyzéseket
papirkoronában is
8 — 10.000 korona egy patron. Mibe kerül majd a nyul, mától játszani a Korzó Mozi. Bemutatja az
és
a
jegyző
feleknek
minden
kedvezményt bizutószezon
leg«zebb
filmjét,
a
»Mindent
egy
akit valamikor szégyen volt pénzért venni, mert túlzott
tosit.
szívességgel küldték jóbarátok ajándékba. Ugyan a asszonyért" cimü hatalmas társadalmi drámát.
— ötven galíciait toloncolnak ki a NyírAz exclusiv film, amely a párisi „Albatrosz"törvény hasztalan engedi meg a vadászását már a
vidékről.
A budapesti főkapitányság politikai oszgyár
ragyogó
müve,
»
zseniális
Iván
Mosjoukine,
hónap közepétől fogva, rendes vadász nem bántja szeptályának 'néhány detektivje pár nappal ezelőtt
tember vége élőt', mert könnyen pusztít el egynek a a hazájából elüldözött orosz müvé?z és társu- Nyirvidékre utazott, mert bizalmas jelentések érkezlatának legsikerültebb filmje. Nagyvonalú játélelövésével több életet. Maradna a fürj, de abból kevés
tek Budapestre arról, hogy az ottani községekben
kuk ma is emlékezetünkben él. Soha nem feígérkezik, mert rosszul teleltek, azaz hogy korán jöttek
külföldi honosságú állampolgárok rövid idő alatt
ledhető a .Titkok háza", a «Karnevál gyermeke"
vissza Taliánországon keresztül, ahol hálóval fogdossák
kerülő utakon letelepedési engedélyeket szereztek.
s a »Gyönyör város" cimü filmjeik, amelyek- A fővárosi detektívek ezeken a helyeken nyomoaz ártatlanjait.
Mit hoz még Augusztus? A jövő héten a havi bú- nek sikerét hatványozottan fogja felülmúlni a zást folytattak, átvizsgálták az utóbbi időben kimai előadásra kerülő legújabb attrakciójuk, a adott összes letelepedési engedélyeket, az idecsút megcsökkent vendégsereggel, hiszen régi terüle„Mindent egy asszonyért" cimü hatalmas dráma. vonatkozó kérvényeket és egyéb iratokat. A
teink nagy részén az istentelenség tanyáz és a hódító
párnapos nyomozásnak csakhamar igen érdereszket diadalmámorában, amely bizonytalanná teszi a Világvárosi műsor lesz a mai, mert a nagykes
eredménye
mutatkozott.
Megállapították,
szerű
drámát
megelőzőleg
a
Szegeden,
sőt
még
helyzetét.
hogy körülbelül
ötven,
Galiciából
bevándoBudapesten sem ismert „Skott", a legújabb
A városházi tisztviselők elsején lakbért se kapnak.
rolt
idegen
honosságú
egyén
kapott keOlyan későn jelent meg a számítási kulcs, hogy már burleszk komikus fog bemutatkozni az „Álom- rülő uion magyarországi
letelepedési
engedélyt,
hatóságok
ehhez
nem végezhette el a könyvvivőség a kalkulációkat lovag" cimü háromfelvonásos burleszkjében. anélkül, hogy a közigazgatási
volna. Az ötven galíciai bevándoSkott az az ur, aki Zigotót is sutba vágja pa- hozzájárultak
(hiszen 12ű0 emberről van szó). A kétszeres munka
helyett így egyben jutnak hozzá az aranyparitásos zar burleszkjeivel. Dick két felvonásban előző- rolt ellen közigazgatási eljárás indult meg. Budapestre szállítják őket a toloncházba, ahonnan
nyomorusághoz. Az államiak napok óta az állampénz- leg halálra kacagtatja a közönséget.
ugyancsak közigazgatási uton illetőségi helyükre
tárnak nevezett adóhivatalban töltik délelőttjeiket 8
•— Postai értékcikkek árának változása. A ketoloncolják
őket. A közigazgatási hatóság ezenkíolyanok is tűnődnek a hivatali „státuszon, akik egész reskedelmi minisztérium közlése szerint augusztus 1-től
vül eljárást indít azok ellen a községi elöljárósákezdődöleg
az
alábbi
postai
értékcikkek
ára
megváltoéletükön át megszokhatták azt. Mikor a napokban
gok ellen, amelyek az illetékes hatóság megkerüzott. Közönséges szállítólevél a benyomott pénzügyi
kommünikét kaptunk közlésre, nagy keservesen átfor- bélyeggel 20Ü K, utánvételes szállítólevél a benyomott lésével adták ki a galíciaiaknak a letelepedési endítottuk magyarra, de koráatsem gyanítottuk, hogy
pénzügyi bélyeggel darabonként 250 K, postai meg- gedélyeket.
bízási lap darabonként 200 K, postai utalvány darabonmilyen kavarodás származik belőle. Pótlólag, okulására
ként 150 K, frankó egyszerű darabonként 200 K. A
Dt. Siraich G y ö r g y királyi közjegyző ma
minden stilmüvésznek, itt közöljük szószerint:
többi itt fel nem sorolt értékcikkek árai nem változtak.
déli 12 órakor tartja meg a sorsjegyhuzást a
A közalkalmazottak és nyugdijasok felhivatnak,
Belvárosi Iilatszertárban az érdeklődők jetenU r i és f é r f i i n g e k legizlésesebb kivitelben,
akiknek az aranykorona illetményeikre vonatkozó
létében. A ma délelőtt vásárlók még résztveszvalódi angol és francia zefirböl mérlék szerint
utalványa a m. kir. állampénztárhoz megérkezett,
nek a sorsolásban.
készülnek Lampel és Hegyi
cégnél.
hogy kijárandóságaikat még e hó folyamán, julius
31-ig okvetlenül vegyék fel, mert az augusztus hóban jelentkezők illetményei 17.000 koronás alapon
lesznek kiadva. M. kir. állampénztár.
•Telefon 11-85.
Telefon 11-85.
Ennek a cifraságnak az volt az eredménye, hogy a
nyugdijasok megrohanták az állampénztárt s kezdtek
érdeklődni, hogy megérkezelt-e a juliusi aranyparitásAugusztus 1., 2., 3-án, pénteken, szombaton és vasárnap
differenciára vonatkozó utalvány ?
— Nem érkezett. Talán holnap.
Holnap azt mondták, hogy holnapután. Ma pedig
felvetődött a kérdés.
— Ha nem a mi hibánk miatt történik a késés,
milyen jogon rövidít meg bennünket az állam a kisebb
szorzószám révén?
— A mi utasításunk igy szól, — hangzott a válasz.
Azért nem kell semmitől tartani, nem történhetik
megrövidítés. Egyszerűen rosszul olvasták el a rendelegújabb parádés filmje:
letet, — már mint azok, akik ebben intézkedni illetékesek. Az aranyparitásról szóló 5300. számú rendelet
ugyanis az átmeneti intézkedések 3. pontjában azt
mondja, hogy „a junius 30-ig bármi okból föl nem
vett illetéket a kifizetés hónapjára eső szorzószám
szerint kell kifizetni". Ujabb rendelet nincs, ebben
pedig nincs szó arról, hogy mi történik, ha az utalNagy társadalmi dráma 6 felvonásban.
ványozás késik. Az állam nem számithatja fel a maga
hibáját, a tisztviselők terhére. A rettenetesen stilizált
Ezt megelőzi:
állampénztári kommünikéből egyébként azt olvassuk
ki, hogy csak azok voltak kötelesek 31-ig fölvenni az
lletményeket, akiknek az utalványa megérkezett. A
nincsből nincs mit fölvenni.
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I

Orion-attrakció!

!I Mme.Lisenkó«lván Mosjoukine
! MINDENT EGY ASSZONYÉRT.

Almok lovagja.

— Merényletet követtek el a kassai lőporgyár ellen. A Slovenski
Vychod jelentése szerint a mult szombaton merényletet követtek el
a kassai lőporgyár ellen. Az esti órákban ismeretlen tettesek megközelítették a iőporgyárai és
háromszor
rálőttek
az őrségre.
Az őrség viszonozta a tüzelést, segiiségül hívta a készenlétet
és azonnal üldözőbe vette a tetteseket, ezeknek
azonban sikerült elmenekülniük.
V i l á g h í r ű Schrall-chiffonok Soós Lajosnál.

Három felvonásos amerikai burleszk

„Skott"-tal.

Egyidejűleg:

| DIcky a lovaspóló
•

Falrengető burleszk 2 felvonásban
Előadások kezdete:

Hétköznap

5, 7 és 9 órakor, vasárnap

3, 5, 7 és 9 érakor.

6
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Az idény
legnagyobb
kalandorfilmje:

A láncravert asszony

— Lángok martaléka lett a löweni egye— Teljes holdfogyatkozás. A kalocsai obszervatótem. Hágából jelentik: A holland fővárosba az a rium jelenti, hogy augusztus hó 14-én este 8 óra 30
hir érkezett, hogy Belgium legnagyobb egyetemén, perctol 10 óra 9 percig teljes holdfogyatkozás lesz
a löweni (louvaini) egyetemen tüz ütött ki, amely észlelhető, amely nálunk is jól megfigyelhető lesz, ha
az épületek legnagyobb részét elhamvasztotta. A felhőzet rem borltja az égboltozatot.
Férfiingek és alsónadrágok legolcsóbban
hirt más oldalról még nem erősítették meg, ugy
hogy fenntartással közöljük. Amennyiben igaznak készülnek Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2. 429
bizonyi'lt, szinte mérhetetlen csapás érte a világ
— Öigyi lkot gyermekek' Makóról jelentik: Ámult
tudományos életét s elsősorban a hatolikus kul- szombaton Kiszomborban egy 12 éves kis lelencfiu az
turát, amelynek a louvaini katolikus egyetem leg- udvaron levő szinben felakasztotta magát. A kisfiú
nagyobbszabásu főiskolája volt. Mint ismeretes, Horváth Istvánnénál volt nevelésben. Mikor a gyermek
ezen ?z egyetemen kezdte pályafutását Mercier tettét észrevették, már halott volt. A csendőrség megbi'uoros, aki a katolikus filozófia egyik legna- indította az eljárást, hogy a szerencsétlen kis gyermek
gyobb munkása lett. Nem csoda, ha a világháború haláláért kit terhel a felelősség. — Kaposvárról jelentik.Ma reggel a város közelében az egyik vasúti átjárónál
alatt Németország az egyetemet is hatalmába igye- egy
14—15 éves gyermek holttestére bukkantak. Megkezett keríteni. A kincseket érő könyvtárt Német- állapították, hogy a fiút a vonat zúzta össze. A mozországba szállították, ami a világháború befejezése donyvezető azonban nem vette észre és a vonatot toután sok bonyodalomra adott okot. Amikor sike- vább vezette. A rendőri vizsgálat során jelentkezett
rült ¡az elvitt értékeket visszaszerezni, országos Jankó Mihály gazdálkodó, aki jelentette, hogy a fiu
ünnepség keretében nyílt meg újból az egyetem. nála szolgáló Prungel Bálint 14 éves inas. Elmondotta,
Tanári kara a legkiválóbb katolikus tudósokból hogy tegnap a fiút megfenyegette, mire este az eltUnt.
áll, akik számos folyóiratot szerkesztenek. Az egye- Jankó nem sokat törődött a dologgal, azt hitte, hogy
tem a belga iskolatörvény értelmében, ' amelyet a szüleihez szökött haza. Azt hiszik, hogy a gyermek önbelga katolikusok évtizedes, harcok után vívtak ki, gyilkosságot követett el.
¿llamérvényes diplomákat állit ki s mind a mai 1 Pérfl fehérnemflek legnagyobb választéknapig vezetőszerepet tölt be Belgium tudományos J ban igen előnycs árakon Lampel és Hegyi cégnél.
életében.

hétfőn és kedden

Korzó Moziban.

— Oroszlánok egy varietében. Az egyik
brüsszeli varietében egy állatszeliditő lépett fel,
aki hat afrikai oroszlánt mutatott be a mutatványok kapcsán. Tegnap egy munkás bement
a ketrecbe, ahol az egyik oroszlán ráugrott és
szétmarcangolta
a karját.
A munkások társuk
segítségére sietve kiszabadították szorongatott helyzetéből. Életveszélyes sérüléseivel a kórházba szállították.
Olcsó fürdőkádak, gyermek- és ülökádak
Fogel Edénél, Szeged, Takaréktár-utca 8.
4«
— Az Uj Idők képhiállitása. Az Uj Idők julius
elsejétől rendkívüli kedvezményt nyújt előfizetőinek,
remek kivitelű értékes képeket. Csók István képeit és
Pajtás Ödön huszárfőadnagy népszerű rajzait. A kiadóhivatal képviselője: Delfin Samu kiadóhivataü tisztviselő ma Szegedre érkezett, magával hozta az értékes
képsorozatot, amely a Royal-szalló 6. sz. szobájában
tekinthető meg négy napig délután 5—6 óra között. Az
előfizetők ott át is vehetik. Pajtás Ödön katonaéletből
vett rajzai különösen a katonaság, csendőrség és rendőrség tisztikarának érdeklődésére számithatnak. Ezt a
kivételes alkalmat használja fel mindenki, aki még nem
előfizetője az Uj Időknek.

Legjobb harisnyák, keztyűk Soós Lajosnál.

Sir und trikók, sportnadrágok Soósnál.
— Púdert és tükröt talállak a haramia
?tebében. Mint napokkal ezelőtt jelentettük, az
Érmeilék rettegett cigányharamiáját: Lakatos
A gazdák vetőm*g«zükséglate. Budapest'
Bélát a diószegi állomás főnöke: Aman Konről jelentik: Csütörtök délelőtt 11 órakor konstantin, akire szintén fegyvert emelt, lelőtte.
ferencia kezdődött a földművelési minisztériumDiósze^re seregestöl gyülekezett az Ermellék
ban, amelyen nagyatádi Szabó
földművelési
lakossága, hogy megnézzék Lakatos Béla hulminiszter, Walkó Lajos kereskedelmi miniszter,
láját. Akik nem ismerték, nagy szál hatalmas
Bud János miniszter é* ez illetékes szakférfit vártak, rem pedig egy ilyen cingár legényt.
miniszterek referensei vettek részt. Az utóbbi
A temetés egyszerűen és nagyon gyorsan ment
napokban ugyanis kritikussá vált a gazdák
végbe. C*f.ányok szoktak Diósxrgen segédkezni
helyzete axért, mert nem tudnak a vetőmaga boncolásnál, most is ók voltsk n hatósági
szükségleteikről
gondoskodni.
A földművelési
boncolásnál a segédmunkások. Gyűlölték Lakaminiszter távollétében a minisztérium államtost a diószegi cigányok, vagy csak mutatták,
titkára már eljárt ebben az ügyben VŰSS József
egyik le is köpte. Boncolás után eltemették. ;
helyettes miniszterelnöknél, aki azonnal megKocsira teltéi Lakatost a cigányok és elvitték *
tette a szükséges intézkedéseket aziránt, hogy
a (emelő szélére, ahol rongyokba takarva egy I
a vetőmag problémáját a legsürgősebben
g Cdörbe dobiák s ugy földelték el. Ciixmáját g
megoldják. A mai konferencián gondoskodás
már a boncolásnál ellopták, ruhája is a cigá- |
történt arról, hogy a gazdák vetőmagszükségnyokhoz kerüli. Tarisznyájában kenyeret és
letei biztositására hitelhez jussanak.
szalonnát találtak. Zsebében tükröt is
púdert.
A pénz és áru közti árkülönbözet. A
Hiu ember volt, mindennap beretválkozott, hogy
hol, az még ma is rejiély. Állandóan puderezte Magyar Nemzeti Bank a pénz és áru árfolyam
magát részben hiúságból, részben és főleg közötti különbözetet a mai nappal fél százaazért, hogy ne ismerjék fel, hogy cigány. lékban állapította meg. Az au'orizált cégeknek
Aman Konstantin állomásfőnök, kinek golyója külföldi fizető eszközt neüóám árfolyamon
le'eti'ette Lakatos Bélát, fiatal regáti vasutas. adunk s tőlük külföldi fizetőeszközt nettó pénzÜgyes atléta és bztoskezü vadász. A környék árfolyamon veszünk. Az autorizáli cégek jogolakottága gyűjtést indilott, hogy megjutalmazza, sulfák általában fél százalék jutalékot, a váltóue igényt tart arra a húszezer lei jutalomra, üzletforgalomban egy százalék jutalékot számíamit a Lakatos élve, vagy halva Mzrekeritőjé- tani a feiek terhére.
nek tűzött ki a h dóság.
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Zttrlchl tőxade. Ny Hát t Píris 27.02, Lordoa
2375, JWiwyork
540.50, Milánó 2335, Hollandi»
2C6 50, Berlic C.OOOCCOOÜOI29, 8écs 0.0076«/,, Sxólií
? 92 V„ Prága 16.00, ündaptü
Q.0C69,
takarost
2.35, fteJgráú 6.45, Varai 0.0000106.
XHrteht sárlati
Páris 26.99, Londots 2372, Hnr.
rarfc 539 E0, Vili-Jó 23.30, Hollandia 2C6.50, Seriig
0 0COCOCOCO129, Séca 0.0076'/» Szófia 3.92'/,. Prágí
15.95, Boacprxi
0.0069,
&ukar»a'< 2.35, .*el«rád
6.45, Vars* 0.00001C6.
Terménytőzsde. A csütörtöki terménytőzsdén az
irányzat gyengén tartott volt. Az árak 5ooo koronával
estek, a forgalom igen csekély volt.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki uj
4150—"2 0, egyéb 4125-4175, 78 kg.-os tiszavidéki
uj buza 4200 -4250, egyéb 4175-4¿25, rozs uj 3550—
3E03, zab 4300-4150 ¡«igen 3900—4000, repce 61006250, korpa 2450-2650.
Ferencvárosi sertésvásár. Déli zárlat. Felhajtás
13oo darab. Árak: Könnyű 24—26.000, közép25.ooo27.ooo, nehéz 27.5oo-28.5oo korona. I ányzat csendes.

Szerkesztői üzenet.
K- J. városi vámőr. Sajnos nem felelhetünk kérdésére kedvező válasszal. Hagyatékok
valorizálásáról,
dacára a tömeges valorizációnak,
egyelőre nincsen szó.
Mint értesültünk illetékes helyről, a közel jövőben a
kormány szóba sem engedi jönni a hagyatékok valorizálását és így még tervezetet sem készítenek erről az
illetékes minisztériumban. Sajnos, ön ebben az esetben
csupán 56G0 papirkoronát es ennek 20 évi kamatos
kamatait veheti fel. Legjobb lenne, ha most még nem
venné föl a pénzt és jobb időkre várna, mert ezeknek
a pénzeknek rendezésére is sor kell, hogy kerüljön —
idővel.

magánforgalom. Az értékpapírpiacon a délelőtt folyamán eleinte teljesen tizlettelen volt a forgalom és
csak a déli órákban élénkült meg kissé, azonban jobb 1 A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÖZSBF
Kiadótulajdonos: Délmagyarorsxág Hírlap- és Nyomdaárak nem igen kerültek felszínre. A forgalom mindvállalat R.-T.
végig szük keretek között mozgott. Az irányzat általáNyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdaban tartottnak mondható. Az árfolyamok általában a
vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,
szerdai tőzsdezárlati nivón mozogtak. Árfolyamok: Magyar Hitel 555, Osztrák Hitel 17o, Leszámítoló 77,
Földhitelbank 275, Ingatlanbank 23o, Kereskedelmi
bank 12oo, Pesti Hazai 36oo, Moktár 2oo, Első Magyar Biztosító Sooo, Borsodmiskolci 122, Első Budapesti Gőz 12o, Kohó 46o, Magnezit 198o, Kőszén 3o5o,
pénteken és szombaton nagymennyiségben
Urikányi 92o, Salgó 57o, Rima 125, Nova 16o, Pallas
kg-ként 1 2 e z e r koronáért kapható a Rudolf12o, Rigler 83, Karton 74, Pamut 2lo, Cukor 2625,
téri halcsarnokban és az árusoknál. Telefon 14—64.
Georgia 445, Mezőcukor 2oo, Gschwindt 15o, ŐsterMindenfajta tla»ai halak állandóan raktáron.
melő 215, Gumi 26o.

Élő tiszai fehérhal ( t e l )

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Holland forint 29750-30000, Dinár 915—
933, Lei 342-344 íselga t-a tik 3513—3 41, Uán
korona 12480 12605, *orvég kcroűa 10495—1C6Q0, \
z
d F
sa
Angol font 34200c- 246000, Lira 3360 - 3398, Dollár i S c n k o v í c s - n á l ® i c 7 i f s u m . í
7800C—78560, Francia frank 3914 - 3934. $ >kol
23C1 2320, Léva 556-570 ~víd koroü? 2C665- !
2C860 Otíliák korona 110.95-111.50, Svájci frank 1
I455U—14625 pária.
legbiztosabb a FRANKL féle 425
Da&wtkt Amsterdam 30050—30280, gslfcíáű 935 940, Sulrarcst 342-344, Jürfisset 3543 3561, Kopfth
P 0 L 0 S K n - n
n c A c .
h**a 12680 -12745, Knsitiánla 1C695-10750, Loniwn
A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.
?45CCC—347COO, Milánó 3390 3408, tltvy.r,: 78500Egy üveg ára SOOO K> — Egy nagy üveg ára
78900, Páíis 3914 -3934, fr*ga 2321-2333, Srófú
1 5 . 0 0 0 K . Kapható egyedül: FRANKL ANTAL
571-574, Sto' ^ ^ a
20955 -21020, B«CS 110-95
tárában Felsőváros, Szeged, Szt. György-tér.
111.50, Zürich 14550-1(4625.

Harisnyák, rövidáruk

POLOSKA
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