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nála több pénz. Az ifjabb Faludi zavartan 
szólt: 

— Nincs nálam több pénz. — Faludi ekkor 
elment a tőzsdéről a Rosner és Faludi cég 
Személynök-utca 5. szám alatti i rodájabu, 
de ilt természetesen nem talált se pénzt, se 
Rosnert, se Faludit. Rosner eltűnt Budapest-
ről mái- a múlt héten, Faludi se mutatkozott. 

Az ifjú Faludi nem tért vissza a tőzsdére. 
Ez ott nagy meglepetést okozott és mert tiz 
óráig kell rendezni a fizetnivalókat egyre nő 
az ijedtség és a pánik, az érdekelt ügynökök 
elküldtek a Rosner és Faludi irodájába. Az 
ifjú Faludi volt csak ott: 

Nem tudok fizetni. Nem találtam a kasz-
szakulcsokat, nem tiulom hol vannak a kasz-
szakulcsok . . . . 

Ezzel már ki is derült, liogy a Rosner és 
Faludi cég fizetésképtelen lett. 

Rosner és Faludi fizetésképtelensége azért 
okozott nagy pánikot, mert rendkívül meny-
nyiségii angazsmánjaikkal majdnem az egész 
gabonatőzsdét behálózták. Nagy izgalom 
volt a börzén, találgatni kezdték, liogy ki 
mennyire van érdekelve és hozzávetőleg igy 
kalkulálták össze az angazsmánokat, amiket 
Rosnerék kötöttek: 400.000 métermázsa rozs, 
150.000 métermázsa buza, 150 ezer méter-
mázsa uj tengeri, 150 ezer métermázsa zab. 
Az összeget, amit Rosnerék üzletei képvisel-
hetnek másfélmillió koronánál többre becsü-
lik a tőzsdén. 

Hol u a n R o s n e r ? 

Rosner és Faludi másfélmilliós kötelezettség-
gel jelentettek fizetésképtelenséget. Beava-
tottak szerint a cég két tagjának egy millió 
korona vagyona lehetett. Rosner és Faludi 
rendkívül sok pénzt kerestek az utóbbi idő-
ben, de könnyelmű emberek voltak és elszór-
ták. Faludi eljátszotta pénzét, Rosner elköl-
tötte. Rosner nagylábon élt. Színésznő-barát-
nőt és automobilt tartott és rendkívül sokat 
költött. Rosner a mul hét végén tűnt el Buda-
pestről. A tőzsdén azt beszélték, hogy Gyenge 
Anna színésznő, a budai színház tagja társa-
ságában utazott Abbáziába. Délfelé kiderült, 
hogy Abbáziából Bécsbe ment, ott a National 
Hotelben lakik. A portás ezt a felvilágosítást 
adta róla: 

— Rosner ur itt lakik. Egy hölgy kíséreté-
ben reggelizett és tiz órakor sétálni ment. 
Hogy mikor jön haza, nem tudjuk. 

Kik az érdekeltek? 

Az üzletet negyedegykor rendkívüli izgal-
mak között kezdették meg a tőzsdén. Az el-
nökség és a védegylet minden erejét megfe-
szítve dolgozott, hogy a katasztrófát elhá-
rítsa a tőzsdéről és ezt, hála a kemény mun-
kának, részben sikerült is. Mindenekelőtt azt 
a hírt terjesztették el, bogy a státust csak 
délután állapitiák meg,de ez nem igaz, a stá-
tust megállapították, csak a . piac nyugalma 
érdekében erősen titkolják. Információnk sze-
rint a státus ez: 

Buza 350 ezer métermázsa. 
Ez pontos adat, a többire nézve nem állnak 

pontos adatok rendelkezésre, de itt se lehet 
nagyobb eltérés. 

Rozs 400 ezer métermázsa, zab 155 ezer 
métermázsa, tengeri 150 ezer métermázsa. 

Az érdekeltek neveit se lehetett egészen és 
hitles pontossággal megállapítani, de — min-
den valószínűség szerint — ezek az érdekel-
tek, az érdekeltség nagysága szerint osztá-
lyozva: Herzmann Bertalan, Schreibcr D. és 
Fia, Leszámitolóbank, Pick Dániel, Guttmann 
és Wahl. 

A tőzsde vezetősége, a malmok megbízot-
tai, Simon Jakabbal az elükön, azonnal el-
határozták, hogy szükség estén konzorciu-
mot alakitva, átveszik a függő angazsmáno-
kat, nehogy a nagymennyiségű gabona 
piacra kerüljön és ott katasztrófát okozzon. 
Az erélyes közbelépésnek, főként a malmok 
állásfoglalásának, (erősen vásároltak) meg 
is lett az eredménye. A negyedtől fél kettőig 
tartott üzlet, amely egészen alacsonyan kez-
dődött (buza, tegnap: 11.18, ma: 10.95) a 
hausse jegyében bonyolódott le és igy ala-
kult: Buza 10.95- U .09, rozs 9.05—9.19, ten-

geri 6.82—6.95, zab 7.85—8.—. A tőzsde mai 
izgalmai ezzel véget értek. De a következ-
ményeit, — főként az érdekeltek — nagyon 
sokáig nem fogják kiheverni. 

Budapestről az éjszakai órákban még ezt 
telefonálják: Rosner ellen hárman, névsze-
ri nt Friedmamn Emil dr húszezer, Hirtner 
Ármin tizezer és és Nádor Félix négyezer 
korona erejéig bűnvádi följelentést tettek. 
A rendőrség elfogatási parancsot adott ki 
es e végzést az ország és a határ összes 
rendőri hatóságainak megküldötte. 

Ujabb bukásokat várnak. 
Rosner szegedi rokonai azt az értesítést 

kapták Bécsből, hogy Rosner hétfőig vissza-
tér Budapestre és addig mindent rendez. 
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NAPI HIREK 

Lakásbőség Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) Megírta a Délma-
gyarország, hogy az utolsó esztendők nagy-
arányú épitkezései minő befolyással vannak 
a lakásdrágaságra. Megírtuk, hogy ma már 
az a helyzet, a városban, hogy sokkal több a 
lakás, mint amennyire szükség van. Amikor 
két esztendővel ezelőtt az épitkezési kedv 
olyan nagy lett, akkor mindenki, azért sietett 
fölépíteni a házát, mert várták az egyetemet, 
a sok vasutat. Közben ugy alakult a helyzet, 
hogy az egyetem kérdése eltolódott, az 
tán a vasúti leszámolóhivatalt ide helyezték 
ugyan, de elviszik az üzletvezetőség egy ré-
szét, aztán magában a vasutas palotában is 
építenek egy csomó lakást a vasúti tisztvi-
selők részére. 

Épen, mert ilyen jó remények mellett in-
dult meg az építkezés, könnyű is volt az. 
Akinek tehermentes telke volt, az minden 
megerőltetés nélkül* építhetett arra akár há-
romemeletes bérpalotát is, mert az építési 
költséget szivesen előlegezte kedvező feltéte-
lek mellett akármelyik pénzintézet. Voltak 
olyan esetek is, hogy a telek is meg volt ter-
helve már, a tulajdonos azonban mégis ka-
pott pénzt, az építkezésre. Fölépített régi ház 
megvételéhez egy-két ezer koronánál több 
nem kellett, mert a többit kölcsön adták. 

Ilyenformán mindenki kedvet kapót ahoz, 
hogy háziúr legyen. Mindenki azt hitte, hogy 
jó drágán tudja kiadni a lakásokat és ez a 
remény egy darabig be is vált. Még ennek 
az évnek az elején is elég magasak voltak a 
házbérek. Hét-nyolcszáz korona volt az ára 
egy két szobás modern lakásnak. Három-
szobás modern lakást ezer koronán alul alig 
lehetett kapni a nagykörúton belül. 

Ma azután egészen más a helyzet. Azok-
ban a házakban, amelyeket augusztusra föl-
építenek, nagyon sok lakás áll üresen. A no-
vemberre elkészülő házak legtöbbjénél még 
szó sincsen arról, hogy ki lesz a lakó. Kivétel 
csak a református bérpalotánál van, ahol a 
reformátos egyházközség vezetői a lakások 
egy részét már lefoglalták. A már elkészült 
uj házakban is sok a lakás, a régi Mázakban, 
különösen azokban, amelyek kissé távolabb 
fekszenek a város középpontjától, válogatni 
lehet az olcsóbbnál olcsóbb lakásokban. Szí-
vesen adják a régi árnál is olcsóbban a házi-
urak a lakásokat, azon egyszerű oknál fogva. 

mert inkább engednek a bérösszegből, mint-
hogy elveszítsenek egy félévi, esetleg még 
több házbért is. 

Más térn is mutatkoznak a lakásbőség kö-
vetkezményei. Olcsóbbak lettek a házak és a 
telkek. Ma még nem érezhető olyan nagyon 
ez a változás, azonban a közel jövőben sok-
kal jobban érzhető lesz már. Ha nem is jön 
vissza az az idő, amely az árviz után bekö-
vetkezett, amikor tudniillik ingyen adták oda 
a házakat, csak azért, hogy az uj tulajdonos 
átvegye a terheket is, az bizonyos, liogy * 
közvetlenül a Belvárosban lévő házakat ki-
véve, lényeges áresés lesz tapasztalható a 
házaknál. Ha kimegyünk a külvárosba, már 
ma is sok házon látjuk a táblát: 

Ez a ház 

s z a b a d k é z b ő l 

E L A D Ó 

Vevő alig akad. Mindenki a helyzet válto-
zását várja, mert mindenki tudja, hogy lesz 
valami. Annyi bizonyos, hogy akinek most 
lakásra van szüksége, az nagyon könnyen 
találhat szép és olcsó lakást. Ha pedig nem 
talál, akkor várjon néhány hétig, amikorra 
még jobban megváltoznak a viszonyok. 

— Személyi hir. Lázár György dr polgár-
mester szombaton este visszaérkezett Buda-
pestről, ahol két napig tartózkodott és több 
fontos városi ügyet intézett, el. 

— Szeged védekez ik a ko lera e l len. 
A szegedi egészségügyi bizottság szombat 
délután Faragó Ödön dr tiszti főorvos el-
nöklésével ülést tartott, amelyen elhatároz-
ták, hogy fölkérik a katonaságot, hogy ko-
lera esetére a maga gyanús betegei és a 
kolerás betegek részére barakkot épitsen és 
a betegek esetleg a halottak elszállításáról 
gondoskodjék. A katonaság arra kérte a 
bizottságot, hogy engedje meg a baraknak 
a rendes kolerabarak mellett való fölépítését 
A bizottság kérni fogja a tanácsot, hogy 
teljesítse a kérelmet, mert közegészségügyi 
szempontból is helyes, ha a kolerabarakkok 
egymás mellett vannak. 

— Szegedi műkedvelők Orosházán. A 
szegedi rókusi ifjún igi egyesület, amely a té-
len a rókusi iskolában tartotta előadásait a 
közönség állandó érdeklődése mellett, nyárk, 
körútra indul. Az első állomás Orosháza, ahol 
huszonharmadikán tartanak műkedvelői elő-
adást, Az egyesület tagjain kiviil föllépnek még 
Kovács Margit és Fischer Lili is. Az előadás 
iránt nagy az érdeklődés. 

— Hivatólos órák a Szeged-csongrádi -
ban. A Szeged-csongrádi takarékpénztár 
tisztelt üzletfeleivel tudatja, hogy hivatalos 
óráit ez évi julius 17-től kezdődőleg ez év 
szeptember 16-val bezárólag délelőtt félki-
lenctől tizenkettőig, délután háromtól négy 
óráig tartja. 

— Ifjabb Tisza István gróf ItaUscte. 
Nagyváradról telefonálják: A nagyváradi hete-
dik Vilmos-huszárezred gyakoriétéren ma dél-
ben megdöbbentő katasztrófa történt, A gát 
mellett épen ott állt ifjabb Tisza István gróf, 
aki most mint kadétörmester teljesít fegyver-
gyakorlatot és látva a ló csökönyösségét, lo-
vagló ostorával rácsapott. Erre a ló még va-
dabb lett és két hátsó lábával mellbe rúgta a 
fiatal grófot. A rúgás mellén érte Tiszát, nyom-
ban összeesett és eszméletlenül terült le a 
földön. A gyakorlótéren nagy riadalom támadt. 
Előhívták Kábán dr ezredorvost, aki elren-
delte, hogy a sebesültet vigyék be ifjabb 
Telegdy József főhadnagynak, a képviselő fiá-
nak a kaszárnyában levő lakására. Itt ágyba 


