Szeged, 1924 január 18.

2 SZEOED
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Péntektől

,A szegedi pénzpiac alapjában véve egészséges." — A kereskedelmi kamara
elnökségi ülése.
(A Szeged tudósitójától.)
A Kroó-bank hitelezői azt remélhették egy ideig, hogy igényeiket
teljesen kielégítik, mert mint kö.öltük, hire járt,
hogy egy nagyobb budapesti magánbank segítségére jön a Kroó-cégnek. A hitelezők reménye
azonban aligha teljesedik be. Ezt belátva s
megunva a várakozást, kérvényi adtak be a
szegedi kereskedelmi törvényszékhez, amelyben
csődönkivüii kényszeregyezségi eljárás megindítását kérték. Ha a csődbiztos helyi ad a kényszeregyezségi kérvénynek, akkor a hiíelezőxet
szerdára értekezletre hívják össze s tájékoztatják őket a bank állapotáról. Az értekezleten a
Kroó-cég részéről előterjesztést tesznek majd,
hogy a hitelezők kielégítésére milyen anyagi
eszközöket tudnak rendelkezésre bocsátani s
követelésük hány száza'ékál tudják íregfúeini.
Közöltük, hogy a rendőrség a jelenleg Bécsben lévő Kroó Györgyöt is le akarja tartóztatni.
A cég ügyvédje, dr. Zboray Jenő a rendőrség
által megindított eljárással szemben feifolyemodással élt és Kroó György édesanyjával, özv.
Kroó jánosnéval együtt bemondotta, hogy Ku,ó
György Bécsben a sógoránál, bejelentett lakásban lakik s ott meg lehet találni, ha a rendőrggg keresi*
A Forgalmi
Bank ügyiben kedden 'lényegesebb változta nem törlént.
Az egymásután bekövetkezett két bsnkbukás
a közönség körében aggodalmat s buonyos kétségeket keltett a szegedi pénzpiac általános hely;ete iráni, nn'g pedig, szerencsére, alaptalanul.
\ dolog jelentősége a;ónban arra birta a keies-

kedelmi és iparkamara elnökségé!, hogy behatóbban foglalkozzék a jelenséggel s a pénzpisc
helyzetével.
Kérjenek reviz'ót a szeged! bankok
a Pénzintázetl Központtól.
A kamara elnöksége kedden délben ülést tartóit, hogy a pénzoisc kérdéseit tárgyalja.
Wimmer Fülöp "elnök szükségesnek látta ez
alkalommal kiemelni, hogy a kamara elnöksége
volt sz, amely körülbelül kél héttel ezelőtt Bottka
Sándor rendőrfőianácsos figyelmét bizonyos
egészségtelen tünetekre felhívta, egyúttal pedig
a pénzügyminiszter elé javaslatot terjeszteti az
engedélyezési és ellenőrzési eljárás hatékonyabbá
tétele dolgában.
A keddi elnöki ülés különböző szakértői vélemények meghallgatása alapján megáilapitoüa,
hogy a törlént sajnálatos jelenségektől eltekinlve,

a szegedi piac alapjában

véve egészséges és a

forgalomba került riasztó hirek erősen túlzottak.
Mindeneseire szükségesnek véli azonban a kamara, hogy a nyugtalanság lecsillapítására bizonyos intézkedések történjenek és erre a leghelyesebbnek véli, ha sz egyes intézetek min*
den hatósági intervenció bevárása nélkül saját

reputációjuk biztosítása,
és feleik megnyugtatása

üzletvitelük
igazolása
céljából maguk kérik a

Pénzintézeti
Központ revízióját.
Az önkéntesen
kért rtvizió egy intézetre sem vethet árnyékot,
ellenkezőleg szí eredményezi, hogy a megrevideált intézetek teljesen tisztán állhatnak a közönség e őtí.

Szerelem éltet,
szerelem öl!
napkeleti szerelmi kaland 8 felv. a Belvárosi

Moziban.

- Iparosok országos kongresszusa. A
kézmüiparosok január 27-én, vasárnap délelőtt
országos kongresszust tartanak Budapesten, a
régi országház gyüléstermében. Szóvá teszik a
kézmüiparosság sérelmeit, igy az uj ipartörvény hiányait, az adózás kérdését, a betegsegélyző járulékok terheit. Kérni fogják az árvizsgáló bizottságok és az uzsorabiróság megszüntetését. A kongresszust megelőző napon
lesz az Ipartestületek Országos Szövetségének
évi közgyűlése, amelyen a szegedi ipartestüle
tet dr. Pálfy József képviseli.
— M a eate fél 9 órakor D'Albert

zongoraestje.

Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7.
Széna éa s z a l m a minden mennyiségben
kapható Szenesi Ferenc Damjanics-utcai szénatelepén.
904
Telefon:
Pénrtár°582. Belvárosi MoziIgazg.
258.
Szerdán és csütörtökön, január 16. és 17-é»

Csak 16 éven felülieknek!
Iván
Hftosjeiukine
és M m e Lisenkó,
a „Gyönyörváros" főszereplőivel:

LEGYEN IGAZSÁG
Nagyszabású dráma 5 felvonásban.

— Sajtos Samu dr. kinevezése. Amint egyik
legutóbbi számunkban röviden már hirt adtunk
róla, a kormányzó Sajtos Samu dr.-'t nyugalomba
vonulása alkalmával miniszteri -tanácsossá kinevezte. A kinevezés a szegedi pénzügylgazgatóság
köztiszteletben álló volt vezetőjét méltán éri, hiszen
nehéz hivatali állásában a város polgársága részéről foglalkozásra és társadalmi állásra való tekintet
nélkül szeretetet és becsülést érdemelt ki. Öt éven
keresztül állott Sajtos Samu dr. a szegedi pénzügyigazgatóság élén. Hivatalos tevékenysége a legsúlyosabb időkre, a forradalmak és az ezt követő
rázkódtatások időszakára esett, amikor felelősségteljes állásában a szigorú pénzügyi köztisztviselőnek erényeit a humánus hivatalfűnök és a
gazdasági élet követelményeivel számoló szakember
megértésével és jóindulatával kellett párosítania.
Kiváló érzékkel tudta megtalálni az igazságos
középutat, a nagy pénzügyi nehézségekkel küzdő
kincstár érdeke és az adózó közönség méltányos
kívánsága között. A város minden polgára bár-"
milyen csekély ügyében is szabad utat tatólt hozzá,
ahol kérése igazságos elbírálásban részesült. Pénzügyi szakavatottságáva! párosult a kereskedelmi
és ipari élet viszonyainak ismerete és a közgazdasági élet mellőzhetetlen követelményeivel szemben
mindenkori megértése. Pénzügyi törvényeink, melyeket leggyakoribb esetekben a gyors szükség
hozott létre, az életbe való átültetésüknél, .gyakorlati alkalmaztatásuknál a gazdasági élet számtalan
elháríthatatlan nehézségeibe ütköztek, melyek áthidalásának és az összeütköző érdekek kiegyenlítésének nehéz feladatát Sajtos Samu dr. kiváló
tapintattal és jogi érzékkel tudta mindenkor megoldani. Osztatlan sajnálkozással értesült a város
társadalma hivatali állásából való távozásáról.
Nyugalomba vonulása folytán reméljük, hogy felszabaduló munkaereje a város gazdasági életében
még hasznos eredményeket fog megteremteni.

Kereskedők, iparosok és
vállalatok figyelmébe ! ! !
Leltár alatt nagymennyiségű
üzleti
könyvek, forgalmi adó és fényűzési
raktárkönyvek és mindenféle irodaszerek és nyomtatványok
kerüln-k
olcsón eladásra! Mielőtt szükségletét
fedezné, okvetlen kérjen
ajánlatot

Kovács Henrik KŰÍSSft
Kölcsey-utca 4. szám.
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T e l e f o n 10—48.

— A polgármester levele Schneller professzo hoz. Abból az alkalomból, hogy dr.
Schneller
István, a Ferenc Józeef-Tudományegyetem rígi, értfe nes tanára nyugalomba vo-

| íiuf, d r . Somogyi

város közönsége nevében meleghangú levélben

búcsúzott el tőle. Levelében kiemel'e a lávozó
professzornak azt a z ömetlen
fáradozását,
amelyet a Kolozsvárró' elűzött egyetem fennmaradásáért és Szegeden való elhelyezéseért
kifejtett.
— Eötvös ünnepély. Á Szegedi Tanító-Egyesület
februir 2 án délutln 4 órakor a központi egyetem
aulájában Eötvös József báró elsi alkotmányos közoktatásügyi miniszter, az örökbecsű népoktatási törvények
halhatatla í me»alkolójának emlékére magasszinvonalu
kulturünnepséget rendez. Ez az ünnepség csak felújítása lesz a Tanító-Egyesület által a háború előtti években megtartott igen szép ünnepélyeknek, melyeken a
város müveit közönsége mindenkor nagy érdeklődéssel és műélvezettel veit részt. A mostani ünnep még
fényesebbnek Ígérkezik és annak sikere érdekében a
szegedi tanítóság
legkiválóbb tagjai buzgólkodnak
Fenyvessy Jenő elnökkel az élükön. A rendező bizottság az ünnepély diszelnökéül dr. Kelemen Béla nyugalmazott minisztert, dr. Veszprémy Dezső egyetemi rektort, dr. Aigner Károly főispánt és dr. Somogyi
Szilveszter polgármestert nyerte meg, akik kész örömmel
tettek eleget a derék tanítótestület ké ésének. Az ünnepi beszédet dr. Erdélyi László egyetemi tanár tartja.
Közreműködik továbbá König Péter karnagy vezetése
mellett a Szegedi Dalárda több énekszámmal s itt
adja elő először Eötvös .Végrendeletéi", Keöszler hires szerzeményét, hatszólamu vegyes karral és zenekisérettel, melyben mintegy nyolcvan legválogatottabb
szegedi dalos fog közreműködni. Az ünnepély műsora
gazdag és változatos. Belépődíj nem lesz. A; TamtoEgyesület Szeged város müveit közönségét külön meghivó nélkül is igen szívesen látja vendégül az ünnepélyre.
— Berzenczey főméroök gvásza. Mély gyász érte
Berzenczey Domokos városi főmérnököt. Erdélyből
kapta azt a szomorú hirt, hogy édesanyja meghalt. A
főmérnök a gyászhír vétele utan Erdélybe utazott.
— D'Albert ma este fél 9 órakor a Tiszában.

— Eljegyzés. Havas
L;Ii és Barta János
folyó hó 15 én házasságot kötöttek, (Minden
külön értesítés helyett.)
— A Szegedi Atlétikai Klub értesiti tagjait,
hogy folyó hó 17-én, csütörtökön este fél 7
órakor a Tisza-szálló kis!ermében választmányi
ülést tart, amelyre tagjait ezúton is meghívja.
Férfi

sárclpők

15. AZ UDVARBAN

Komlósinál,

BALRA)

Kölcsey-utca.

Éjfélt ütött az óra
Nordisk dráma 5 felvonásban.
Főszerepben:

GOrttl

Schttlíedt.

Előadások kezdete: fél 5, fél 7, fél 9 ónkur.

S z é p villa

Sédénél

3 szobás lakással, n;:gy gyümölcsössel, viz,
villany bent, az egész azonnal elfoglalható, ára
25 millió korona.
* n
Megvehe'ő:
W « t « | ingatlanirodától
Szeged, Kígyó-utca 7.
Telefon 18-04.
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kárpitos, diszitő
és t a p é t á z ó k

Bajza-utca 1. szám.

MÖ

Oroszlán-utca mellett.

Zongorát,

esetleg pianinót
bérbe vennék.

28-án. Jegyek

Ajánlatok
»Zongora« jeligére a kiadóba kéretnek.

Foglalkozik mindennemű bankszerű
nyösebben teljesít,
MI
Elfogad

üzletekkel
<> Tőzsdei megbízásokat leeelöheti betéteket legmagasabb kamatozás mellett.

S z i n t ö Tivadar z o n g o r á m Ö v é n
már kaphatók Endrényinél.

SZEGEDI GAZDASÁGI BANK R.-T.
(KÁRÁSZ-UTCA

S z u v é s : ter polgármester a
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