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URÁNIA, 

Péntek 

Kizárólagos előadási joggal 

Emberek álarcok 
Szenzációs bünügyi dráma 3 felv. 

Irta FRANZ HOFFER. 

A Vitoscop német filmgyár felv. 

Legelső berlini színészek elő-
adásában. 

Előadások hétköznapokon d.u. 5, este 
7 és 9 órakor, vasárnap 2 órától folyt 

vetet baküldötte a budapesti főkapitányság-
ra, hogy a gyilkos lakását kinyomozzák. A 
.rendőrség azonban .megállapitotta, hogy a 
névtelen levél tartalma nem felel meg a va-
lóságnak. ,Mikor az eset Kalupkának tudorná- i 
sára jutott, felkereste a deteíktivfőnököt és I 
kérte, hogy mutassa meg neki a rágalmzaó l 
levelet. .Kalupka első pillantásra felismerte 
régi haragosának: Ruttkai Jenőnek Írását. 
Természetesen feljelentést tett ellene, de hi-
vatalból is folyik az eljárás Ruttkai ellen, 
hatósági közegek félrevezetéseért. 

— Karlovác Vinkó jelentkezett. Bog-
danovics Lucián karlócai patriárka meg-
döbbentő igasteini eltűnésének egyik legna-
gyobb rejtelmére ma a világosság derült. 
Napok óta izgatja a nyomozó hatóságokat és 
a közvéleményt az a névjegy, melyet ott ta-
láltak az Ache partján, azon a ponton, amely-
ről a pátriárka a patakba ugrott, v.a.gy a 
melyről a halálba lökték. Vinkó Kcurlovac, ez 
volt a névjegyein és az első megállapítások 
szerint egy szerb diáké volt a névjegy, aki 
segélyt akart kérni a pátriárkától. A salzbur-
gi vizsgálóbiró tegnapelőtt elrendelte a név-
jegy tulajdonosának sürgős kinyomozását. 
Ugy áll .a. (helyzet, hogy a névjegy rejtélyének 
megoldásán ferdül meg legfőképpen az a kér-
dés, hogy mi okozta vagy ki okozta a patniár-
ka halálát. A politikai 'gyilkosság vádja és 
.gyamia ezen a névjegyen alapszik. Megálla-
pították, hoigy az a Karlovac Vinkó, akinek 
névjegyét az Ache partján megtalálták, él. 
de nem. diák, hanem közjegyzői alkalmazott. 
Karter ne Vinkó a Hoar dalmát szigeten levő 
Stanigraidból származónak mondta magát a 
pátriárka ellőtt. Ma aztán életjelt adott Is ma-
gáról. Csakugyan S tarig ratdban él. a,hol Lis-
saban Sgbic közjegyzőnél van alkalmazná. A 
salzburgi vizsgálóbíró most már tehát köny-
nyeibben nyomozhat a rejtély ügyében. 

— Bete«ek és orvosok figyelmébe. 
Van szerenlesém a n. é. közönség és a t, orvos 
urak tudomására hozni, hogy sikerült earv 
előkelő, a legrésribh és elösmertebb, külföldi 
Diabetikus feukorhajos) gyógyszereket és 
Diötetikus távszereket vvártó intézettel, ösz-
széköttetést szereznem. Ezen 'gyógyszerek el-
sősorban a. evkorhajos betegnek tanszerét, ké-
pezik; de cukor és más szén hvdratok hiánya 
folytán, — tüdőbajos, gyomorbajos, lábadozó, 
megfeszített munkát végző ervének erősítésé-4 

re, tovább rí soványító kúrákhoz igen alkal-
masok. Raktárra, veszek: lisztet, tésztanemüe-
ket. teasüteményeket, cacaót. gyümölcs oon-
serveke-t és gyümölcsízeket. Bort és cognacot 
Vágyóik bátor felbivni. az erre utalt u. é. kö-
zönség és t. orvos urak figyelmét már azért 
is. hogy a szerek különféleségére való tekin-
tettel, ufbaigazit ásaiikkal és megTondéléseiik-
kel támogatni jmél+ózitaissanak. Tisztelettel 
Angyal drogéria, Széchenyi-tér 6. 

— Ketten a halálba. Aradról jelentik. 
Szenzációs szerelmi dráma játszódott .le esü-' 
törtökön délután Aradon ,a „Hegyalja" szál-
lodában. Kapreiz István, a Zsclénszky-urada-
lom' t'isztvisielőjé revolverből agyonlőtte 
Diassy Mihályné 31 éves úriasszony t. a Zse-
lén szky .uradalom jószágigazgatójának a fe-
leségét, azután Kapreiz önmaga ellen, for-
dította a rovellvert és a szivébe lőtt. 

— Fiu vagy leánv-ruhák, iskolai öltö-
nyök, felöltők nagy választékban kaphatók 
Neumann M. cs. és kir. udvari kamarai szál-
lítónál Szeged. 

Bútor z&lHtásokat hely-

ben és vidékre, berak-

tározást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 

Ungár Benő 
szállító 

Szeged, Jókai-utca l . s z , 

Telefon 34. 

Dr. Sző r i Józse f 
ügyvédi irodáját 

Takaréktár-utca 3. sz. alá helyezte át. 

KÖZIGAZGATÁS 

Szeged és a vidéki városok 
pénzügyei. 

— Készülődés a polgármesterek kongresz-
ssusára. — Adatokat kémek a várostól. —• 

(Saját tudósítónktól.) Szeptember hu-
szonhetedikén és huszonnyolcadikán minit is-
meretes, .a vidéki városok polgármesterei kon-
gresszusra gyűlnek össze Nagyváradon. A 
kongresszus programját a .meghívással 
együtt most küldték meg a polgármesternek. 
Egyik kiemelkedő pontja lesz a kongresszus-
nak az az előadás, amelyet Lukács Ödön dir. 
nagyváradi pénzügyi tanálcsos fog tartani a 
vidéki városok pénzügyi és hitelviszonyairól. 
Tegnap érkezett meg Szeged tanácsához Lu-
kács Ödön dr.-nak az a levele, amelyben á r ra 
kéri a város pénzügyi tanácsosát, hogy mind-
azokat az 'adatokat, amelyeik Szeged vagyo-
ni és hitelviszonyaira vonatkoznak, 'küldje 
meg. Az adatok összegyűjtését Bárdoss Béla 
osztályjegyző végzi, aki holnap küldi el a 
statisztikát Lukács Ödönnek. 

Kétségtelen, hogy az a téma, amelyet Lu-
kács Ödön dr. a kongresszuson szóvá fog ten-
ni, ma a vidéki városok egyik legfontosabb 
és legaktuálisabb kérdése. Szegeden1 is a vá-
ros pénzügyei szerepelnek állandóan a köz-
iigazgatási események homlokterében. De Sze-
ged legalább még szerencsésnek mondhatja 
magát a többi, anyagi gondokkal bajlódó vi-
déki városok között, hiszen legutóbb sikerült 
elérnie azt, amivel eddig egyik vidéki város 
sem dicsekedhetik. Kapott három millió köl-
csönt olyan kedvező feltétetekkel, hogy nor-
mális viszonyok között se juthatott volna sok 
kai olcsóbban hozzá. A három milliót azon-
ban egyszerre fölfalják a sürgősen meg való-
sításra váró tervek, ngy, hogy megint csák 
anyagi kérdések okoznak fejtörést a tanács-
nak. Ezért kapkodnak aztán fühöz-fálhoz, mo-
ziadóhoz, városi bélyegiltetékhez, .pedig özeik-
ből milliókat kihozni aligha tud a hatóság. 

Más vidéki városok, köztük Szeged u tán 
a kgiiagyobbák, sőt 'kereskedelem és ipar te-
kintetében Szegedinél előbbvalók 'is, sokkal 
inkább küzdenek anyagi zavarokkal, mint 
Szeged. Óriási nehézségekbe ütközik hiteligé-
nyeik kielégítése. 

Pozsony városnak például mindössze 
1.400,000 koronára volt szüksége, s ezt az 
aránylag csekély összeget négy pénzintézet, 
a Pozsonyi Első Takarékpénztár, a Merkúr, a 
Leszámitolóbank és a Hitelbank pozsonyi 
fióktelepei közösen nyújtották. Kikötöttek 
azonban — s ez legjellemzőbb — három havi 
felmondási időt. 

Nagyvárad várása is állandóan kölesön-
ü gyek ben tárgyal, többször próbált szeren-
csét külföldi fezőrökkel, azonban hiába s je-
lenleg a Pesti Hazai Első Takarékpénztárral 
folynak tárgyalások hetedfélniHliós kölcsön 
folyósítása ügyében. 

Pécs városát egy hollandi csoport bol-
dogítja tizenkét millió koronás Ígéretekkel, 
pozitívum azonban elbben az ügyben még 
nem történt, s pénzpiacunkon nem tar t ják ko-
molynak a tárgyalásokat. 

Debrecen nagyobb iberuházási kölcsön 
felvételét tervezi s már nemsokára megkezdi 
a tárgyalásokat. Szakkörök nézete szerint 
hossui ,idő télik majd el, amig az ügyet nyél-
be üthetik. 

Győr városa kénytelen a tulajdonában 
I levő értékpapírokra lombard kölcsönt keres-


