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Az igazi ellenség. 
A mai magyar politika szomorú 

múltjának és sivár jelenének valósá-
gos tükörképét nyújtja az beszéd-
mozaik, amely a napokban Újpesten 
elhangzott, Oláh Dániel egykori 
álmunkásvezérnek beszámoóján, 
amelyen Andrássy és Haller, Hege-
dűs és Usetty vitték a szót. Első-
nek a primhegedüs, a pénzügymi-
niszter tartett nagy beszédet, amely-
nek, visszatérő melódiája az a na-
gyon lehangoló megállapítás, hogy 
nincsenek barátaink és több ellen-
ségünk már nem lehet. Hát ez igen 
leverő dolog, de mi ugy gondoljuk, 
hogy ezt nem elég csupán megál-
lapítani és ide nem elég csak a 
meddő honfibú, nem elég a bus-
magyar kesergő, ezt a tényt nem 
elég egyszerűen vagy nagyszerű pá-
tosszal konstatálni és azzal tovább 
menni, sőt tovább beszélni. 

Máskor is volt a magyarság, az 
ország és a nép tragikus helyzetben, 
a pusztulás szélén, a katasztrófa ör-
vényében, de mindig voltak barátai, 
de sohasem mondhatta azt, hogy 
több ellenségünk már nem lehet 1 A 
világosi tragédia után egy világ ro-
konszenve kisérte a magyart. Éppen 
a legjobbak és legkülönbek, a nagy, 
a müveit nyugati demokratikus or-
szágok népeinek és kiválóságainak 
rokonszenve. Az olasz Garibaldi 
mellette volt, a német Heine mel-
lette volt, a francia Victor Hugó 
mellette volt, az angolok, az ameri-
kaiak, a törökök, a lengyelek, mind, 
mind mellette voltak. 

Mi az oka annak, hogy most 
»nincsenek barátaink", hogy most 
„mindennap kikiáltjuk bár, hogy nagy 
nemzet vagyunk, de senkisem 
hiszi el nekünk?" Mi az oka, hogy 
„több ellenségünk már nem lehet ?* 
Nagyon sok mindent fel lehetne itt 
sorakoztatni, a közelmúlt kurzus-
politika szomorú históriáját többek 
között, de a sokból álljon itt fele-
letül egyelőre a másik újpesti szó-
noknak, Haller Istvánnak kijelentése, 
hogy „a parlamenti vitákból hiányzik 
a kenyérkérdés és a nemzetgyűlés 
e helyett inkább a királykérdéssel 
és az itt-ott elkövetett bűnökkel 
foglalkozik". Mi ugyan nem azt 
hibáztatjuk, hogy a nemzetgyűlés 
foglalkozik „az itt-ott elkövetett 
bűnökkel", sőt ellenkezőleg, azt akar-
juk, hogy a nemzetgyűlésnek ne 
kelljen már többé foglalkoznia ezek-
kel a hires „itt-ott elkövetett bűnök-
kel" és főleg a bűnösökkel, akik 
államot akarnak az államban. 

Ellenben — és itt most már me-
gint Haller Istvánt idézzük, aki ugy 
látszik, megfért és bűnbánóan ha-
mut hint eddigi közéleti múltja fe-
jére : „nyujtsunk testvéri kezet min-
denkinek, aki jószándéku és jóin-
dulatú". Hát ez a testvéli kéz na-
gyon hiányzott eddig abból a ke-
resztény és nemzeli poliii ából, me-
lyet éppen Haller Utván hirdetett a 

leghangosabban és inkább az „ök-
löt" láttuk és éreztl k, amely kö-
nyörtelenül „lesulytott" és kímélet-
lenül „eltiport". És ha a gyűlölet 
és visszavonás politikája helyett a 
szeretet és megértés politikája érvé-
nyesül majd és ha egyéni akciók 
helyett közös munka, feielőilen ki-
lengések helyett egységes lendület 

indul meg egy szebb és jobb jövő 
irányában, a demokratikus szabad-
ság szellemében, akkor majd nem 
kell Hegedűs Lorántnak a kesergőt 
húznia az eltörött hegedűn, hogy 
több ellenségünk már nem lehet. 
Meri valóban, egy igazi ellenség 
van csupán: az, aki a haladás, a 
munka, a béke, á jövendő ellenségei 

Beniczby ügye a nemzetgyűlésen. 
- A vagyonváltság. — Interpellációk. — 

mondja ki a nemzetgyűlés, hogy a 
községek, törvényhatóságok és váro-
sok ne essenek vagyonváltság alá, 
va a nint, hogy az 500 holdon felü-
lieknél a vagyonváltság természet-
ben, földben szedendő be, továbbá, 
hogy a hadiözvegyek, árvák a va-
gyonváltságnál kedvezményben ré-
szesüljenek, valamint határozati ja-
vaslatot nyújt be, hogy azon erdő-
területek után, amelyek 1914 junius 
28. óta termeltettek ki és most 
szántóföldek gyanánt használtattak, 
azok kataszteri hozama után 20 ko-
rona állapitassék meg a vagyonvált-
ság fejében. 

Kéri a minisztert, hogy a vagyon-
váliság határidejének megállapításá-
nál bizonyos módosításokat eszkö-
zöljön, amennyiben az eredeti szö-
vegben 1921 április 1-töl vissza-
menőleg történt a vagyonváltság 
megállapítása. A műtárgyak és mű-
kincsek külön törvénybe foglalását 
elismeréssel veszi tudomásul. 

Ezután az elnök 5 perc szünetet 
rendelt el. 

Szünet után áttértek az interpel-
lációkra. 

Somogyi István dr. kéri a nemzet-
gyűlést, hogy interpellációit a kö-
vetkező interpellációs napon terjeszt-
hesse elő, miután azok még pótlásra 
szorulnak. 

A nemzetgyűlés a kérelemhez 
hozzájárult. 

Sréter István eláll az interpelláció-
jától és bejelenti, hogy a mentelmi 
bizottsághoz beadványt intézett men-
telmi jogának felfüggesztése tárgyá-
ban. 

A nemzetgyűlés a beterjesztés tu-
domásul veszi. 

Interpellációk, 

Ezután Ugrón Gábor a közszálli-
tások tárgyaban interpellációt intéz 
a kereskedelmi miniszterhez. Inter-
pellációjában kéri a kormányt, hogy 
a jövőben a közszállitások verseny-
tárgyalás alapján történjenek és hogy 
a versenytárgyalások olyan időben 
Írassanak ki, hogy ugy a 

gyár, mint a kisiparot » gtehes-
sek az ajánlatokat. 

Kérdi a kormányt, hajlandó-e a kor-
mány a külföldi kész áruk behoza-
talát megszüntetni. Az interpellációt 
kiadják a kereskedelmi miniszter-
nek. 

Rupert Rezső a magyar állam-
vasuti alkalmazottakat, a gyermek-

Budapest, aug. 10. A nemzet-
ülés mai ülését háromnegyed 11 

rakor nyitotta meg Bottlik József 
alelnök. 

A Ház Erődi-Harrach Bélának 
három heti szabadságot engedélyez. 

Az elnöki előterjesztések után 
Ugrón Gábor napirendelőtti felszóla-
lásra kap engedélyt. Felszólalásában 
kéri a két kormány?ópártot, hogy a 
tegnapihoz hasonló esetéket a jövőben 
lehetőleg kerüljék és ily csekélysé-
gekből kifolyólag ne rendezzenek 
nagy vitákat és ne csináljanak erő-
próbákat. Az országnak sokkal 
fontosabb és életbevágóbb kér-
déseit kell mo6t elintézni. Egyúttal 
felemlili azt, hogy az elnök tegnap 
neki a házszabályokban nem adott 
szót, jó lehet, előzőleg Rakovszky 
István képviselőnek ezt megadta. 

Botilik József elnök kifejti, hogy 
mindig legelső törekvése volt, hogy 
ugy az egyesek, mint a pártok dol-
gait a nemzetgyűlésen megvédel-
mezze és a házszabályokat mindig 
tiszteletben tartotta. Kifejti, hogy Ra-
kovszkynak csak kivételesen sdta 
meg a szólás jogát, természetes, 
hogy Ugrón Gábornak a házszabá-
lyokra vonatkozó felszólalására már 
nem adhatott kivételesen jogot. Sen-
kisem tiszteli jobban a házszabályo-
kat, mint ő. 

Ezután az interpellációs könyvet 
olvasták fel, amelyben 6 interpellá-
ció jegyeztetett be. Ezekre 1 órakor 
térnek át. 

Somogyi István, a mentelmi bi-
zottság előadója, bejelenti a men-
telmi bizottság jelentését, Beniczky 
mentelmi jogának megsértése ügyé-
ben. 

Beniczky a házszabályokhoz kíván 
szólni. Fe olvassa Prónay Pál leve-
lét, melyben azt állítja, hogy az az 
ember támadja most őt hatba, aki 
mint miniszter rendeletet adott oly 
dolgokra, meyeket most kifogásol. 
Én semmiféle rendeletet nem adtam 
Prónay Pálnak, Prónay alám soha-
sem tartozott és nem adtam neki 
utasításokat atrocitások elkövetésére. 
Állítását szemenszedett valótlanság-
nak minősitem. 

Ezután Lovász János képviselő 
szólalt fel. A javaslatot elfogadja. 

A nemzetgyűlés Beniczky Ödön 
mentelmi séreime ügyében elfogadta 
a mentelmi bizottság jelentését. 

Kerekes Mihály ha'ározati javas-
latokat nyújt be, melyek szerint 

neveltetésnél ért sérelméről interpellál 
és kérdi, hajlandó-e a kereskedelmi 
miniszter a magyar államvasút táp-
és nevelő intézetének tanítási diját a 
régi összegére leszállítani? 

Hegyeshalmy Lajos kereskedelmi 
miniszter válaszában kijelenti, hogy 
a legutóbb megállapított díj 6000 
korona. E kérdésben a döntés még 
nem történt meg. Mindenesetre oda 
fog hatni, hogy az internátusokban 
a tanítás teljesen ingyenes legyen, 
egynegyede 3000, egynegyede pedig 
5000 koronáért álljon a MÁV alkal-
mazottai gyermekeinek rendelkezé-
sére. 

Rupert a választ köszönettel tudo-
másul vette. 

Ülés vége félnyolc órakor. 

R É S E N 
A JELSZAVAK nem élnek örökké 

és a jelszavakból nem lehet meg-
élni. Ezt az igazságot érzi saját 
magán beteljesedni a kurzus és 
ezért szólalt fel végre a nemzet-
gyűlésen is Haller István — a ke-
nyér érdekében. Kenyeret és cirkuszt 
kért a régi római nép. Nekünk már 
elég volt a közéleti cirkuszi játékok-
ból, amelyek az ország bőrére men-
tek. „Haller István a szó nemes 
értelmében végszóra jött elő, hogy 
rámutasson a kenyérgond fokozódó 
veszedelmeire" — jegyzi meg a 
keresztényszociális orgánum, a Hal-
ler lapja. Valóban végszóra jött elő. 
Éppen az utolsó órában. Kérdés, 
hogy nem késett-e már el ezzel az 
uj jelszóval? Mert félő, hogy ő ezt 
is csak jelszónak hangoztatja, mint 
annyi mást. Pedig a kenyér az 
olyan, hogy ígéretével nem lehet 
jóllakni. A bibliai csodák kora le-
járt, még ha Haller István akarna 
is csodát tenni. 

ÉPPEN Ő MONDOTTA legutóbbi 
parlamenti beszédében a kenyér 
fontosságáról, hogy „nem materializ-
mus ez, mert az éhes embernek nem 
kell evangélium, hanem kenyéri" 
(Taps és éljenzés.) Ez a taps és 
éljenzés nagyon jól fest a színház-
ban, de az országházban egy kissé 
— és ilyen későn — nagyon 
teátrális. Az [uraknak nem tapsol-
niok és éljenezniök kellene, hanem 
már régen, nagyon régen cseleked-
niük a nyomor és szenvedés eny-
hitésére, sőt megszüntetésére. Ezzel 
szemben azt látjuk, hogy a kenyér 
ára hétszeresére emelkedett és hogy 
még gróf Bethlen István miniszter-
elnök is sötétnek látja a helyzetet 
Bár válaszában kijelenti, hogy nincs 
abban a helyzetben, miszerint Haller 
István aggodalmaira részletesen vá-
laszoljon. Egyelőre mégis csak fon-
tosabb az, hogy ki a vivát és ho 
ki legyen kormánybiztos Baranyában 

A MUNKÁSOKNAK és tisztvise-
lőknek is joguk van az élethez: ezf 

Csak az a munkás nem szocialista, aki a szocializmust nem ismeri! 
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a bölcs mondást szintén a nemzet-
gyűlésen hangoztatták, két Beniczky— 
Rakovszky affér között. Igazán szép 
tőlük, valóban humánus és szociális 
gondolkozásra és érzésre vall, hogy 
ezt is megengedik. De hogy miből 
és hogyan éljen a munkás is, arról 
egyelőre még nem óhajtanak tanács-
kozni. 

Pénteken Szegedre érkezik az 
ántánt jóvátételi bizottsága. 

Belgrád, aug. 10. (Belgrádi sajtó-
iroda.) Megbízható forrásból kapott 
értesülés szerint a magyar-jugoszláv 
határ megállapítására kiküldött szö-
veíségközi bizottság augusztus 13-án 
ül össze Zágrábban. 

Az ántánt jóvátételi bizottsága 
pénteken reggel érkezik Szegedre a 
francia megszállás folytán keletke-
zett károk felbecsülésére. A bizott-
ságnak öt tagja van és vezetőjük 
egy francia ezredes. Szegeden csak 
egy napig maradnak, mert éjjel to-
vább utaznak. 

A Tisza-pör főtárgyalása. 
Budapest, aug. 10. A mai tárgya-

láson a biróság pótlólag kihallgatta 
Nagy Károly dr. főkapitány-helyet-
test, a detektiv-osztály volt főnökét. 

Elnök közli, hogy ujabb kihall-
gatása Friedrich védőjének kíván-
ságára történt. Majd kérdi a tanu-
tói, mit tud a Bálóné-féle émiék-
könyvről. 

Tanú nem tudja bizonyosan, hogy 
ki hamisította az emlékkönyvet. 
Szerinte a hamisítvány néhány be-
tűje hasonlít Paksi detektív betűihez. 

Elnök: Igaz-e az, hogy Polónyi 
szabályszerűen bejelentette, hogy 
Heltai szökni akar? 

Tanú: Nem tudok róla. 
Miután Nagy K ;roly megesketését 

nem kívánták, az elnök az orvos-
szakértőket hallgattak ki. Ezek vala-
mennyi vádlottról megállapítják, hogy 
épelméjüek és a bűntény \ elköveté-
sekor beszámítható állapotban voltak. 

A tárgyalást pénteken reggel foly-
tatják. 

A steini fegyencek. 
Bécs, augusztus 10. A steini 

fegyház sebesült fegyencei közül 
most már negyedik halt bele sérü-
léseibe. A fegyencek ma reggel egy 
órakor újból megkísérelték a villany-
vezeték kikapcsolását, hogy a sötét-
ség leple alitt újból zavargásokat 
idézhessenek elő. A katonaság 
az ujabb lázadás megakadályozására 
fegyvert használt, fhinek következ-
tében két fegyenc megsebesült. 

Képek a Tiszáról-
Aratnak a fürdőtulajdonosok. — Ostrom a kabinokért. — Detektívek 

Belvárosi Mozi 
TELEFON: 

Igazgatóság 2-58. — Pénztár 5-82. 

Ma csütörtökön, ufol|ára 

E W - Y O R K 
REJTELMEI 

III. rész 8 felvonásban. Az első és má-
sodik rész összefoglalva szintén látható. 

Főszereplő: P C H R L W H I T C . 

pénteken, csak e jy naplát 

Hew-Yorkrejf elmei 
I V . R É Z S . Az előző részek 
összeroglalva szintén láthatók. 

Szombaton, csak e jy napi j ! 

New-York reifelmei 
V . R É S Z . 

===== RENDES llEbY?ÍRAK> = 
Előadások 6 órakor a téli, háromnegyed 
8 és fél 10 órakor a nyári helyiségben. 

felírják a szabadban fürdőket 

Rettenetes kitartással marja az 
elviselhetetlen hőség a finom porrá 
égett földet. Az ég lángoló kéksége 
könyörtelenül egyhangú, felhőnek, 
párának hire sincs. A párolgó em-
berek szinte észnélkül, ösztönszerű-
leg keresik a menekvést az izzó 
katlanból, de hasztalan, mert még 
az árnyék is éget. Mint végső me-
nedék, a keskenyre száradt, lomha-
folyásu Tisza, ez az alattomos, véres-
kezű gyilkos, ígér néhány Celsiussal 
alacsonyabb hőmérsékletet. Mág-
neses erővel vonszolja magafelé a 
kinlódókat és keseríti azoknak a 
szivét, akiket a gyár, a műhely, a 
hivatal, mint valami vérszopó polip^ 
elszakíthatatlan csápjaival magához 
szorít és a kiszivott vérük helyett 
még több meleget, verítéket ad 
cserében. 

Hála azonban a -jótékony munka-
nélküliségnek és az ezt okozó gaz-
dasági összevisszaságnak, a munka 
rabjainak száma elenyésző csekély 
a „szabadokéhoz" képest, akik tarka, 
rajokban lepik el a partokat, terv-
szerű hadmüveletekkel ostromolják 
meg a sülyedő fürdőházakat és fél-
angolosra sült testüket vigan áztat-
ják az álmosan hömpölygő Tisza 
vizébe. 

„Jó aratás". 
• A fürdőháztulajdonosok, még a 

legöregebbjük sem emlékezik olyan 
bő aratásra, mint amilyenben mo6t 
van részük. Széles, arcukrahajló 
szalmakalapjuk alatt vidáman olvas-
sák a lapok nevetséges híradásait a 
kilátástalan terméskilátásokról, a 
megengedett gabonakivitel következ-
ményeiről, a kenyérnélkül maradt 
orosz naptömegekről és a tél vár-
ható rémségeiről. Hitetlenül csóvál-
ják a fejüket, sőt az egyik közülük, 
akikben a „vízenjárók" megdönthe-
tetlen f'egmája kevéske gúnyt is 
leplez, ravaszul megjegyezte, hogy 
azért írnak az emberek a tél borzal-
mairól, mert nagyon melegük van 
és ha a télről fantaziálnak, hát leg-
alább lehűlnek egy kissé. Azután 
megszámlálta a hűsítő vállalatának 
napi bevételét, elégedett mosoly ra-
gyogtatta meg orcáját és atyáskodó 
vidámsággal szemlélte a vize?» mintha 
a közelgő télnek nézett volna min-
den félelem nélkül a szemébe. 

Nagy rend az uszodában. 
Az egyik barnára festett uszodában 

minden nap nagy harcok dúlnak. 
A nagy háborúskodást pedig a nagy 
„rend" okozza. A dolog ugyanis 
ugy áll, hogy a reggeli órákban, 
délelőt 11 óráig, az egész fürdő 
minden kosarával, ugródeszkájával 
kabinjával és napfürdőjével együtt 
kizárólag a nők lehűtésére szolgál. 
Férfinemü embereknek ilyenkor „meg-
itatás" terhe mellett tilos a belépés. 
Kivétel természetesen a tulajdonos 
és nagybecsű családja, valamint az 
úszómesterek és hivatásos életmen-
tők szerény csapata, ezenkívül a 
fürdőházban székelő uszóegyesület 
tagjai. 

Türelmetlen várakozás. 
Már jóval 11 óra előtt a férfiak 

szárai alatt roskadozik a lehelet-
gyenge deszkahid, ami összeköti a 
partot a fürdővel. A türelmetlen 
csapat előnyomuása csak addig a 
demarkációs vonalig szabad, amit 
az erélyes tulajdonosok állapítottak 
meg. Sokszor elmúlik egy negyed, 
sőt fél óra is, am'g végre az utolsó 
nő is átviszi ruháját a kiskosárba és 
a tulajdonos, valószínűleg a spanyol 
király főszertartásmesterétől ellesett 
mozdulattal, tudtul adja a férfiak 

A csendőr és a közszemérem. 

bevonulásának kezdetét. Ötös cso-
portokban járulnak a pénztár elé, 
ahol öngyilkosságra bujtogató lassú-
sággal árusitják a jegyet. Aki fürdő-
ruhát is vált, annak elveszik a kalap-
ját, vagy az óráját biztosíték gyanánt, 
de azért „fő a bizalom". 

Kevés a kabin. 
A baj nagyobbikfele azonban 

csak akkor kezdődik, amikor a ka-
binok elfogytak. Az öreg kabin-
mester, aki már ugyanarról a hely-
ről több generáció fölcsepere-
dését és úszási tanulmányait szem-
lélte, diplomatikusan ugy intézi a 
dolgot, hogy minden kabinnak leg-
alább öt, de lehetőleg tíz lakója 
legyen egyszerre., De még igy sem 
jut mindenkinek. A későn jöttek 
kétségbeesett vágyakozással és nyil-
vánvaló irigykedéssel nézik a 
nyüzsgő kosarat, észre sem veszik, 
hogy ruhájuk az általános locsolás-
ban tele lesz vízzel. Órák hosszáig 
lesik a távozókat, vagy megvesz-
tegetési kísérletekkel zaklatják az 
öreget, aki azonban puritán és 
csak titokban hajlik a szóra. A 
látszatot féltékenyen őrzi, de meg-
őrzi, mert hát fő a látszat. 

Itt Is van destrukció. 
A nők pedig, akiket száműztek a 

nagykosárból, kinn a szabadban 
fürdenek együtt a férfiakkal. Ez a 
körülmény, a nagy melegben is szi-
gorúan gondolkozó öreg erkölcsbí-
rák szemében ujabb tanújele a 
kétségbeejtő destrukciónak, ami már 
megfertőzte ezt a jóhirü fürdőt is, 
ahol tudvalevőleg ezelőtt pár évvel 
nőt csak a kabinfalak hasadékain 
keresztül lehetett látni . . . 

A nők az utóbbi időben örven-
detes haladást tettek a vizi sport-
ban. Úsznak, eveznek és versenyre 
kelnek a férfiakkal, sőt még az ugró-
deszka is gyakran hajlik a kecsesen 
ívelt lábuk alatt. A hajbevizezéstől 
sem félő elszántsággal gyakorolják 
a fejes ugrást. 

Kevés a fürdő Szegeden. 

A többi fürdőkben hasonlók az 
állapotok. Az idei nagy melegben 
kevésnek bizonyult az a néhány 
fürdő, ami van Szegeden. A Strand-
nak az a hátránya, hogy nagyon 
kevés a kabinja. A Munkás Test-
edző Egyesület fürdőhelye, szemben 
a Maros-torokkal, a legalkalmasabb 
helyen fekszik, de messze van, csak 
a nagyon ráérő emberek mehetnek 
oda. Vasárnaponként azonban na-
gyon látogatják. 

A szabadfürdés. 

Annál többen fürdenek azonban 
csak ugy fürdőház nélkül, a 
szabadban. Az öltözésre és vetkö-
zésre nagyon megfelelnek a parti 
szederbokrok. Színes fürdőruháktól 
virit a környék. Egy-egy jó alkal-
mas helyet, külön családok foglal-
nak le maguknak. A félmeztelen 
gyerekek meghitt családi körben fü-
rödnek a családapák gondos fel-
ügyelete alatt. A fürdőzésnek ez a 
mödja azonban hatóságilag tilos, 
mert a Tisza állítólag az ilyen sza-
badfürdőzök közül szedi előszere-
tettel az áldozatait. 

A hatóság munkában. 

Az utóbbi napok elég nagyszámú 
szerencsétlenségei következtében de-
tektívek gyakorolják az ellenőrzést. 
Felírják azokat, akik nem valamely 
fürdőben vetkőztek le és hatósági 
jóakaratai figyelmeztetik őket, hogy 
még egy felírás és azután baj lesz. 
A hatóság gondoskodása azonban 

nem terjed ki azokra, akik fürdőben 
vetkőztek le ugyan, de kinn, a sza-
badban fürdenek. Az természetesen 
nem tartozik a rendőrhatósághoz, 
hogy a szabadban vetkozöknek 
megvan-e a fürdőbejáráshoz szük-
séges anyagi feltételük, sem pedig 
az, hogy kevés a fürdő Szegeden 
arra, hogy mindenki hozzáférjen. így 
aztán hiábavaló mindenféle felírás, 
a szabad fürdés zavartalanul folyik 
tovább. 

A tápéi csendőr megtorolja a 
közszemérem elleni kihágást. 

A dolgok folyásába beleszól néha 
a tápéi csendőrőrs is. A napokban 
történt, a munkás-strand innenső 
oldalán, hogy egy tápéi Hz esztendős 
gyerek, bizonyos Vincze János ne-
vezetű, lehajtotta a víz mellé a 
gondjaira bízott nyolc-tíz tehenet 
itatni. A tikkasztó melegre való te-
kintettel, az alkalmat megragadva, 
varázslatos gyorsasággal levetközött 
és mivel hát a civilizáció nem ha-
totta át egészen a tápéi levegőt, 
minden gondolkozás nélkül anya-
szülte meztelenen lubickolt a hűs ha-
bok között. A bokrokból feltűnt 
azonban egy kakastollal ékesített 
csendőrkalap és egyenesen a part 
felé tartott. A gyerek, mintha ösz-
tönszerűleg megérezte volna a kö-
zelgő veszedelmet, gyorsan kimászott 
a vízből, de megkésett, mert a ha-
talom uniformisba öltözött képvise-
lője nyakoncsipte. Akik távolról néz-
ték a dolgot, ugy látták, hogy a 
csendőr is fürödni készül és korai 
elégtétel érzéssel konstatálták, hogy a 
pár perccel előbb arra járt és név-
feliró detektívek intencióit a csen-
dőr sem tartja meg. 

(Törlés.)] 

Nyomozás 
a kommunisták ellen. 

Graz, aug. 10. A Tagespost je-
lenti Belgrádból: A kommunisták 
ellen folytatott vizsgálat során a 
szabadkai kommunista-komité aktái-
ból és okmányaiból kiderült, hogy 
merényleteket terveztek politikai és 
katonai személyiségek ellen, még 
azt is bebizonyitották, hogy Újvidé-
ken a laktanyai vízvezeték meg-
mérgezését készítették elő. 
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A Tabódy—Dettre-pör fótárgyalása. 
— Tizenötödik nap. — 

A szerdai főtárgyalást reggel nyo!c 
órakor nyitotta meg Förster tábornok, 
elnök. A tárgyalás megnyitása után 
Tanitó Béla századost hallgatták ki, 

A következő tanú Csillag Ervin 
ezredes. 

Tárgyalásvezető: Tessék elmon-
dani, mit tud Tabódy szerepléséről? 

Tanú: Csak Molecz Sándor fő-
hadnagy esetéről tudok. A szerbek 
elől menekült Szegedre és itt nálam 
jelentkezett, hogy vegyem állományba. 
Én Tabódyhoz küldtem, ahonnan 
azzal jött vissza, Jiogy Tabódy a 
vörös hadsereghez küldte. 

Tátgyalásvezető: Miféle ember 
volt Molecz? 

Tanú: Súlyos idegbajban szenve-
dett. A Schwartzerban is volt. 

Tárgyalásvezető: Betegsége elle-
nére is megbízható volt az előadási 
képessége ? 

Tanú: Igen. Mikor hozzám Tabódy-
tól visszajött, csupán izgatottnak 
látszott. 

Dettre: Ezredes ur emlékszik, hogy 
a „Tüz" vagy az „Igazság" cimü 
lapban az ezredet kompromittáló 
cikk jelent meg? 

Tanú: Igen. Egy kis dolgot fel-
fújtak. 

Dettre: Emlékszik-e ezredes ur, 
hogy én egy cikket helyeztem el a 
lapban ? 

Tanú: Igen. A rektifikáló cikk 
megjelent, de az sem felelt meg 
teljesen a valóságnak. Dettre tény-
leg közbenjárt a lapnál. 

A tanút ezután megeskették, majd 
Jankovich Oszkár huszárezredes tanú-
kihallgatása következett. 

Tárgyalásvezető: Mikor lépett Ta-
bódy val szolgálati viszonyba? 

Tanú: Március 25-én. 
Tárgyalásvezető: Valamilyen be-

szélgetést folytatott Tabódyval ? 
Tanú: Egynéhányszor beszél-

gettem vele. Egy alka ómmal azt a 
kijelentést tette a régi rangjelzés 
felvarrásával kapcsolatban : „Ezt a 
gyűlölt osztrák rangjelzést nem hor-
dom többet." 

Tárgyalásvezető: Méltóztatik em-
lékezni, hogy a disztinkció fölvarrá-
sának kérdésénél még milyen kije-
lentést használt? 

Tanú: Erre nem emlékszem. 
A tárgyalásvezető felolvassa Ta-

bódynak állítólagos kijelentéseit. ^ 
A tanú erre kijelenti, hogy ugy 

emlékszik, mintha tényleg hallotta 
volna. 

Tárgyalásvezető: Mit tud Dettre 
volt százados magatartásáról? 

Tanú: Dettrét személyesen nem 
ismertem. Viselkedése visszatetsző 
volt, mert az idősebb ezredesektől 
is elvárta, hogy előre köszönjenek. 
Egy esetben történt ilyen előre kö-
szönés, de persze ezentúl senkisem 
köszöntölte Dettrét. 

„Üljön le". 

Baránszky dr. védő egy kérdést 
adott fel a tanúhoz. 

Tárgyalásvezető: Erre ne feleljen 
ezredes ur. Ezt már egyszer el-
mondotta. 

Baránszky dr.: De kérem. 
Tárgyalásvezető: Ez már le lett 

tárgyalva. 
Baránszky dr. feláll és szólni 

akar. 
Tárgyalásvezető: Üljön le. 
Baránszky dr. (Leül): Folyton za-

varják a védelem kérdéseit. 
Tárgyalásvezető: Ezt már le-

tárgyaltuk. Nem engedhetem meg, 
hogy a tárgyalás menetét ilymódon 
elhúzzák. 

A védelem kérdései. 
Baránszky dr: Honnan következ-

tette, hogy Tabódy kommunista-
érzelmű volt? 

Tanú: Viselkedéséből. Három kö-
rü'ményre emlékszem. 

Baránszky dr.: Szóval három kö-
rülményre emlékszik ? 

Tanú: Sőt emlékszem többre is. 
Számtalan esetből következtetem. 

Baránszky dr.: Lehetett volna-e 
akkor a munkásság nélkül had-
sereget szervezni? 

Tanú: Hogyne; a franciákkal. 

A védők összetűzése 
a tárgyalásvezetővel. 

Eisner dr.: Ezredes ur tud fran-
ciául ? 

A tárgyalásvezető figyelmezteti 
Eisner dr. védőt, hogy csak olyan 
kérdést enged feltenni, amely kizá-
rólag Dettre védelmét célozza. 

Eistier dr. kéri kérdésének jegyző-
könyvbe való felvetelét és a vá'asz 
megtagadása miatt semmiségi okot 
jelent be. 

Eisner dr.: Ezredes ur a Betrix 
ezredessel folytatott beszélgetést 
francia tudásánál fogva hallotta-e, 
vagy tolmács közölte Önnel ? 

Tárgyalásvezető: Az ügyvéd urat 
figyelmeztetem, hogy csakis Dettre 
védelmét szolgáló kérdéseket enge-
dek meg. 

Eisner dr. kijelenti, hogy kérdése 
szorosan összefügg Dettre védelmé-
vel. A válaszadás megtagadása miatt 
semmiségi okot jelent be. 

Eisner dr.: Betrix ezredes hime-
zett-hámozott a rangjelzés fellvarrása 
kérdésében? Méltóztassék megmon-
dani miben állt ez a himezés-há-
mozás ? 

Tárgyalásvezető: Erre ne tessék 
felelni. 

Eisner dr.: Semmiségi okot jelen-
tek be. 

Eisner dr. ezután felad még egy 
kérdést. 

A válaszadást a tárgyalásvezető 
megtiltja. 

Eisner dr. újból semmiségi okot 
jelent be. 

Eisner dr.: Van etudomása arról, 
hogy Tabódy ezredes ur a város 
kiürítésére állítólag intézkedéseket 
tett, amelyeket állítólag végre is 
hajtottak ? 

A tárgyalásvezető ismét megtiltja 
a tanúnak, hogy a kérdésre vála-
szoljon. 

Eisner dr.: A kérdés megtagadása 
miatt semmiségi okot jelentek be. 

Tárgyalásvezető: Figyelmeztetem a 
védőügyvéd urat, hogy a katonai 
perrendtartás értelmében jogom van 
a szót megvonni. 

Elnök: A védő urak folytonosan 
kritikával illetik a tárgyalásvezető 
urat. 

Eisner dr.: Méltóságos uram I Én 
törvényes jogaimnak akarok érvényt 
szerezni Nagyon komoly negyedórát 
élünk. És ha feltett kérdéseimre 
nem kapom meg a választ, lesz 
még olyan fórum, ahol jogaimat 
megvédhetem. 

Tárgyalásvezető: Nem szokás 
nyilvános tárgyalásokon ilyen kijelen-
tésedet használni a védői székből. 

Eisner dr.: Én csak törvényes 
jogaimra hivatkozom. 

Eisner dr. ezután ismét kérdést 
ad fel a tanúnak, de a tárgyalás-
vezető a kérdésre a váUszadást 
megtiltja. 

Eisner dr ezért ujabb semmiségi 
okot jelent be. 

Eisner dr.: Akkor nincs más kér-
désem. 

Ügyész: Tud arról, hogy kik 
hivák be Neubergert Szegedre? 

— 

Használja ki 
az alkalmat! 

Ismét a februári 

bri l l iáns tárgyaként , 
arany- és ezüst-ék-
s z e r e k é r t és pén-
zekér t i valamint ant ik 
00 t á rgyakér t . OO 

FISCHER K. ékszerész 
Kárász-utca 14. 

„ Korzó-kávéház mellett., 

Tanú: Nem emlékszem. 
Tárgyalásvezető: Ön a franciák-

kal folytatott tárgyaláson jelen volt? 
Csak azon amelyiken a rendfokoza-
tok kérdését tárgyalták? 

Tanú : Igen csak azon. 
Ügyész: Kérem a tanú megeske-

tését. 
Baránszky dr.: A tanú megeske-

tésének mellőzését kérem, mert a 
tanú vallomásából kitűnt, hogy el-
lenséges viszonyban van Tabódyval. 
Azonkívül több ellentmondás van 
vallomásában. 

Eisner dr.: Indítványt nem teszek, 
Tárgyalásvezető: A bíróság a 

tanút megesketi. 
Baránszky dr. a tanú megesketése 

után semmiségi okot jelent be. 
- Az elnök ezután tíz perc szünetet 
rendelt el. 

Szünet után Szilassy Casar lap-
szerkesztőt hallgatta ki a bíróság. 
Elmondta, hogy Tabódyval csak 
egyszer beszélt. Felkereste öccsével 
Tabódyt hivatalában és ott elmondta, 
hogy a vörösöktől menekültek és 
ellenforradalmat akarnak csinálni. 
Ekkor Tabódy olyasféle kijelentést 
tett, hogy ő nem bánja, csak baj ne 
legyen belőle. 

Vajas vallomása a kisgazdák 
ellenforradalmi akcióiról. 

A tanú megesketése után Vajas 
József földmives kihallgatása követ-
kezett, aki a tárgyalásvezető szoká-
sos kérdéseire elmondja, hogy egy 
alkalommal a városháza közgyűlési 
termében egy beszédet mondott a 
kisgazdáknak a bolsevizmus ellen. 

— Tabódy — mondotta Vajas — 
ezen nem volt jelen, de mikor meg-
hallotta beszédem irányát egy talál-
kozásunkhoz melegen gratulált ne-
kem. Tabódyval beszélgettem a kis-
gazdapárt felállításáról. 

Tárgyalásvezető: A kommuniz-
musról beszélgetett Tabódyval? 

Tanú: Igen. Gyakran elmondta 
az oroszországi éleményeit. 

Tárgyalásvezető: Hogy nyilatko-
zott a kommunizmusról Tabódy? 

Tanú : Mindig elitélőleg. Gyakran 
hangoztatta a magyarság össze-
tartásának szükségességét. Mindig az 
volt a meggyőződésem, hogy hazá-
jáért aggódó, jó magyar ember volt. 

A védők kérdései és a vádlottak 
észrevételei után Heinrich Oszkár 
utászszázadost hallgatták ki. 

Ezután Czibula Antal dr. kihall-
gatását rendelte el a bíróság. 

Tárgyalásvezető: Mikor lépett 
érintkezésbe Tabódyval? 

Tanú: 1919 november 7-én a 
katonatanács ülésén. Ekkor én 
egy indítványt tettem, hogy a 
legénység is képviseltesse magát 
a katonatanács ülésén. Ez ellen az 
indítvány ellen legerélyesebben Ta-
bódy ezredes ur kelt ki és az ő til-
takozására el is vetették indítványo-
mat. Egy alkalommal beküldtük 
Hoffmann Ödön hadnagyot, hogy a 
k<üritést szorgalmazza Tabódynál. 
Tabódyval beszélt is Hoffman, azon-
ban Tabódy kijelentette, hogy a 
kiürítés lehetetlen. 

Baránszky dr.: Kaplak-e Tabódy-
ról Fdegyházán híreket? 

Tanú: Igen. A kommunisták előtt 
nem volt népszerű Tabódy. 

Eisner dr. Mennyire tehető azok-
nak a száma, kik a diktatúrát itt 
elfogadtak? 

Tanú: 40—50 ezerre. Nem is tu-
dom, hogy ki nem fogadta el ? 

Eisner dr.: Azt értem, hogy ki 
örült a proletárdiktatúrának ? 

Tanú: Hogy ki örült? Hát ma-
gam sem örültem. 

Baránszky dr.: Erőszakot hasz-
náltak a direktótium megalakítá-
sánál ? 
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Tanú: Nem. Ez egy természetes 
folyamat volt. Mindenki azt hitte, 
hogy hazafias cselekedet az, ha a 
pi oletdrdiktatura kitörése után is 
helyén marad. 

Tdrgyaldsvezető: Ne tessék védő 
ur mélyebben belebocsájtkozni ebbe. 

Ki hívta Neubergeréket ? 

Eisner dr.: Ki hívta Szegedre 
Neubergert ? 

Tanú: A hatóságok, de leginkább 
a szegedi szociáldemokrata-párt a 
kommunisták tultengéseinek megfé-
kezése céljiból. Szabó János akkori 
pártelnök járt fent ebben az ügyben 
Budapesten. 

A védők kérésére az elnök fél 
egy órakor zárt tárgyalást rendelt el. 

A főárgyalást holnap reggel 8 
órakor folytatják. 

Aranyat, brilliánst, 
ékszeréket és régiségeket legma-
gasabb árért vásárolja Szegeden 

BACH AMT1L Dlia KDN JENŐ 
Széchenyi tér 2. Telefon 133 

Briand . igazságossorsot" akar 

A Isgfelsőbb tanács ülése. 
Páris, augusztus 10. (Magyar Távirati 

Iroda.) A legfelsőbb tanács délutáni ülésének 
megnyitása után Briand miniszterelnök is-
merteti a francia . álláspontot. Kifejtette, 
hogy Franciaország politikája nem az, 
hogy megadja a kegyelemdöfést annak, 
aki a harctéren megsebesült, de minden 
béke után vannak győzök és vannak le-
győzöttek. A versaillesi szerződés pon-
tosan megállapítja, hogy a legyőzőitek 
ezúttal ugyanazok, akik a háborúért is 
felelősek. Franciaország ugy mint szövet-
ségesei igazságos sorsot akar biztosi-
tani a legyőzötteknek, de nem lehet azt 
kivánni, hogy ez a sors valami kedvez-
ményes legyen. A szövetségesek elhatá-
rozták, hogy megmentik a lengyel népet 
8 mikor ezt igy elhatározták, kötelezték 
magukat arra is, hogy biztosítják a len-
gyel nép létfeltételeit. A határkérdés azon-
nal a békekonferencia résztvevői elé ke-
rült és a problémát különösen néprajzi 
szempontból pontosan megvizsgálták. A 
A békekonferencia tagjainak egyhangú 
határozatával Felsősziléziát Lengyelország-
nak juttatták. Ezzel élénk reménykedést 
és hatalmas igényeket keltettek a lengyel 
népben. Egyébként ugyanebben az érte-
lemben khet például felhozni oly német 
müveket, amelyeknek Németországban is 
nagv a tekintélyük. Utal a Brockhaus-
féle lexikon 24-ik kiadásának .Szilézia* 
cimu cikkére. 

Briand fejtegetésének támogatására fel-
olvasta a szövetségesek Németországnak 
küldött, 1919 január 25-iki jegyzékének 
Felzősziléziára vonatkozó pontjait 

Páris, (Wolff) A Temps szerint a szak-
értőknek tanácskozásaik számára adott 
uj utasítások a következők: 

1. Minden szavazatot értéke szerint kell 
mérlegelni. Nem engedhető meg, hogy 
a paraszt szavazata többet érjen, mint 
a munkásé. 

2. Az ipari többséget, amely kettő 
aránylik az egyhez arányban nyilatko-
zozott meg Németország javára, Nemetor-
szágnak kell Ítélni. 

3. Komoly megfontolás és vizsgálat 
tárgyává kell tenni az ipari területtel 
szomszédos vidékeket, hogy megállapít-
hassák, mily módon lehet azokat az 
ipari területhez csatolni. 

Massaryk és Hairisch 

találkozása. 
Bécs, aug. 10. Ma délben talál-

kozik Massaryk cseh közlárs *gi 
elnök Hairisch német-osztrák sz 
ségi elnökkel a Salzkammergut e6/ 

kellemes üdülőhelyén, Hallstadiban. 
A konferencia ertdményét Schober 
kancellár szombaton dé.ben fogja 
közölni a nemet-osztrák nemzetgyűlés 
külügyi bizottságával, amelyet e 
végből a parlamenti szünet meg-
szakításával ma délelőtt ülésre hívtak 
ö?sze. 

HÍREK 
— Miákice Ferenc súlyos beteg., 

Zürichből érkezik a hír, hogy Miákics 
Ferenc elvtársat, a szociáldemokrata 
pártvezetőség tagját, aki egyideig a 
Huszár-kormány kereskedelmi állam-
titkára volt s aki a zürichi munkás-
kongresszuson kint van, szélhűdés 
érte. Állapota nem ad aggodalomra 
okot, de betegen fekszik. Miákics 
betegsége a szociáldomokrata-párt 
tagjaiban nagy részvétet keltett. 

— Béke Amerikával. Csütörtö-
kön a külügyminiszter jelenteni fogja, 
hogy az amerikai Egyesült-Államok 
budapesti főmegbizottja eljuttatta a 
magyar kormányhoz azt a határo-
zatot, amelyben az Unió képviselő-
házi szenátusa julius 1-én kimon-
dotta a békeállapotot ugy Némeror-
szággal, mint a volt Osztrák-Magyar 
monarchiával és amelyet Harding 
elnök julius 2-án megerősített. 

— A cseh kormányválság. Prágából 
jelentik: Cserny miniszterelnök még e hét 
folyamán, mindjárt Massaryk elnök vissza-
érkezése után átnyújtotta az egész kor-
mány lemondását. Azt hiszik, hogy az el-
nök a lemondást elfogadja. 

— Megnyitották a világbéke 
kongresszust. Bécsből jelentik: A 
legújabb világbéke kongresszust 
Luxemburgban ma nyitották meg. 
A tanácskozásra, amely három napig 
fog tartani, a német és osztrák 
békeegyesületeket is meghívták. 

— Az orosz bórmunkásszOvetség és 
a nemzetközi kongresszus. Az orosz 
cipő- és bőrmunkásszövetség felhívást kö-
zölt valamennyi ország cipő- és bőrmun-
kás-szervezeténez, amelyben közli, hogy a 
Bécsben megtartandó nemzetközi cipő- és 
bőrmunkás kongresszuson az oroszok is 
részt fognak venni. Felhívják a szerveze-
teket, hogy olyan küldötteket küldjenek 
Bécsbe, akik Moszkva mellett, ő mellettük 
foglaljanak állást. Ebben természetesen 
nem minden szervezet ért velük együtt. A 
bőripari szervezetek — egy-kettő kivételé-
vel — valamennyien az amsterdami szak-
szervezeti internacionáléhoz tartoznak. 

— Az orosz éhezőkért. Párisból 
jelentik: A szajnai szakszervezetek 
egyesülete és néhány más munkás-
egyesület arra szólítja fel tagjait, 
hogy egynapi bérüket az orosz éh-
ínség. áldozatainak felsegitésére szen-
teljék.. 

— Kilenc millió Munkanélküli. A 
munkanélküliség egyre nagyobb méreteket 
ölt. A gazdasági válság pusztító hatásai 
egyre súlyosabban érvényesülnek. A nyo-
mor és szenvedés egyre nagyobb munkás-
tömegeket sujt. A munkanélküliség kísér-
tete az egész kapitalista világot bejárja. Lép-
ten-nyomán nyomor, bűnözés, szenvedés 
és betegségek fakadnak. A háború hatásai 
csak most mutatkoznak a maga szomorú 
következményeiben és a kapitalista világ 
tehetetlenül áll e példátlan nyomor és 
szenvedés bölcsőjénél, amelyet ő maga 
hívott életre. Hivatalos munkanélküli szám-
lálások alapján kilenc millió munkanélküli 
munkást számláltak össze, bár a munka-
nélküli munkások száma még ennél is jó-
val több. 

— Fordulat a színház ügyében. 
Az „Országos Szinészegyesület" 
szerdán leiratot intézett a város ta-
nácsához, amelyben a tanács meg-
keresésére jelentést tettek Csdky An-
tal megbízhatóságáról. A szinész-
egyesület szivesen veszi Palágyi 
művezető-igazgatónak való kineve-
zését is. Mint értesülünk Csáky az 
átvétel diját csütörtökön helyezi le-
tétbe, mert a tanácstól 24 órai ha-
ladékot kapott. Az üggyel a tanács 
a holnapi tanácsülésen foglalkozik. 

— Két holttestet fogtak ki a Tiszá-
ból. Kedden éjfélkor jelentették a rendőr-
ségnek, hogy a Felsötiszaparton egy női 
hullát fogfak ki. A rendőrség a nyomozás 
során megállapította, hogy a vizbefullt 
Vedrödi Sándorné, 42 éves kisteleki lakos. 
— Szerdán reggel a strand fürdő telepé-
nél kifogták Márzsa Mariska 10 éves kis-
leány holttestét, aki — mint ismeretes — 
hétfőn fulladt be a Tiszába fürdőzés köz-
ben. A kifogott holttesteket beszállították 
a felsővárosi temető hullaházába. 

gg— A fémmunkások kongresz-
azu8a. A Svájci Távirati Ügynökség 
jelenti: Tegnap nyitották meg Lu-
zernben a nemzetközi fémmunkások 
kongresszusát. Magyarországról két 
delegált érkezett. 

— öngyilkossági kísérletek 
János napszámos, Maros-utca 12. szám 
alatti lakásán kedden este marólúgot ivott. 
— Orbányi Árpád 35 éves Molnár utca 7. 
szám alatti lakos öngyilkossági szándék-
ból zsirszódaoldatot ivott. Tettének oka 
ismeretlen. — Nemcsák Árpád Üstökös--
utca 5. szám alatti lakó 65 éves pincér 
felakasztotta magát, azonban leszakadt. 
Ezután az udvaron lévő kútba ugrott, 
azonban ez a kísérlete sem sikerült, mert 
a házbeliek kihúzták a kútból. A mentők 
mind a három öngyilkosjelöltet beszállí-
tották a közkórházba. 

— Tüz. Kedden délután jelentették a 
tűzoltóságnak, hogy a repülőtér mellett 
lévő református régi temetőben tüz ütött 
ki. A tűzoltók azonnal a helyszínre érkez-
tek, azonban ekkor már a fél temető fel-
égett. A tüzrendészeti vizsgálat megálla-
pította, hogy a tüzet egy mozdonyból ki-
pattant szikra okozta. A kár többezer ko-
rona. 

Megkezdték a rigai 

egyezmény végrehajtását. 

Budapest, aug. 10. Rigában az 
orosz és magyar foglyok kicserélé-
séről, illetve a 400 magyar kommu-
nistának Oroszországba való szállí-
tásáról kötött szerződést mindkét fél 
ratifikálta és a ratifikációs okmá-
nyok kicserélése ma vagy holnap 
megtörténik. Ezzel a szerződés életbe 
lép és végrehajtása is haladéktala-
nul megkezdődik. Elsősorban a le-
génységi állománybeli hadifoglyokat 
hozzák haza. Ezeknek első transz-
portját ugy orosz, mint magyar rész-
ről hat héten belül összeállítják és 
a csere közvetítésére vállalkozó sem-
leges állam — előre láthatólag Né-
metország — határára szállítják. A 
fogoly magyar tisztek és polgári 
egyének kicserélésére csak a legény-
ség hazaszállítása után kerül a sor. 
* ************************* 

Dinár , dol lár , lei 
idegen pénzek beváltása, eladása. 

Pénztári óra egész nap. Károlyi-

utcai Bank- és Pénzváltó-üzlet. 

Tőzsde. 

Budapest, augusztus 10. 

Napoleon 1230-1250 
Font 
Dollár 367-5-387-5 
Fr. frank 30.25-30.75 
Márka 4.75-4.85 
Líra 17.00-17.20 
Osztr. kor. 37-38 

Rubel 0.59-0.60 
Lei 4.91-5.05 
Szokol 4.90-5.05 
Sv.frankJ65.25-66.25 
Kor. dinár 9.25-9.45 
Fr. , 9.25-9.45 
L. márka 17-5-18-5 

Zürich, augusztus 10. (Nyitás.) 

Berlin 7.32-5 Budapest 1.50 
Newyork 5.94 Bécs 0-65 
Milano 25.90 Bukarest 7.65 
Zágráb 3.60 Osztrák bély. 0.57 
Prága 7.50 Varsó 0.31 

Zürich, augusztus 

Berlin 
Hollandia 
Newyork 
London 
Páris 
Milano 
Brüsszel 
Stockholm 
Krisztiánja 
Kopenhága 

7.32-5 

594 
21.71 
46 35 
25.85 

10. (Zárlat.) 

Madrid —.— 
Buenos-Aires —.— 
Budapest 1.50 
Prága 7.52 
Zágráb 3.60 
Bécs 0.65 
Bukarest 7 60 
Osztrák bély. -.57 
Varsó _ . 3 l 

A r c k é p e s SfÄS a 

Stt Simonyi Lajos fe*. 
Somogyi-u. 24. (Korzó-kávéház mellett.) 

SZAKMOZGALOM. 

Munkásotthon építési-alap 11.730 

A Munkásotthon gondnokánál 

N É P S Z A V A 
kapható. 

Csütörtöki gyűlések. 
Vas- és fémmunkások vezetőségi ülése 

este háromnegyed 7 órakor a Munkásott-
honban. 

Bőripari munkások bizalmi ülése este 
fél 8 órakor a Munkásotthonban. 

Pénteki gyűlés. 
Borbélyok és fodrászok taggyűlése 

este 8 órakor a Munkásotthonban. 

M o l n á r Rudo l f 
fényképész műterme 

8zéchenyi-tér 2. szám. 
Tisza-kávéház mellett. -:- Telefon 215. 

pergetésü A K Á C M É Z 
kapható kgr.-kint 5 6 koronáért a Szeged-
Vldékl Héhész-Eguesülotben, Fodor-u. 14. 
Ugyanott méhc sa l á dok és különféle méhészet 
eszközök Is kaphatók. — A méznél viszontelárusi-

tóknak árkedvezmény. 

A r a n y a t , 
ezüstöt, pénzeket, brilliánsokat 
ismét a legmagasabb árban vesz 

Mülhoffer ékszerész 
Kárász-utca 2 szám. 

Hulladék sárgarezet, 
vBrOsrazat ismét vásárol minden mennyiségben 

S Z V n i O N É S K U C S E S 
műszaki és elektrótechnikai vállalata 712 

SZEGED, Tisza Lajos-körűt, Püspök-téri bazár. 

Nem igaz, hogy 
valaki többet fizetne aranyért, ezüstért,! 
briliánsért, arany vagy ezüst régi pén-
zekért, mint C S O K I r C R E M C 
órás és ékszerész, KáráSZ-ulca 16. sz. 

I m p o r t t i i g i f a 
I-a száraz, bükkhasáb és apritott jutá-
nyosán kapható, bármily mennyiségben 

SZÁIÍÍTVA. POLLÁK ANTAL 
fakereskedő, Török-utca 1. sz., Rákóczi-

tér (tűzoltó laktanyával szemben). 

ezüstjét, régi arany és ezüst pénzeit, 
gyémánt és brilliáns ékszereit el ne 
adja, mielőtt nálam volt, mert bárki-
nél többet fizetek érte. Hamis fo-
gakért is a legmagasabb árat fizetem. 

n a S G A N D C R B f c n , 
ékszerész, Kígyó- és Feketesas-utca sarok. 

Aki a demokráciának hive„ 
támogassa A MUNKÁT. 

Délvidéki Kereskedelmi Bank és Váltóüzlet 

a Wiener Commerziai-Bank 
budapesti fiókjának kommandiltja Szeged, KtgUÓ-Utca I . szám, (Keleti palota.) 

Telefon: 11-62. és 13—43. 

ÜZLETÁGAI: Váltóleszámítolások, folyószámlahitel, értékpapirok vétele 
és eladása, valuta-, deviza- és mindennemű tőzsde- és banküzlet. 

Elfogad betéteket a Wiener Commerzlal-Bank 
= budapesti ftótjának betétkönyveire. 

Nyomatott a Délmagyarorscá^ t a i r l a p - és nyomdavállalatnál Petőfi-sugárot 1. 


