
S Z E O B D 1924 május 3. 

— Májas elseje Budapesten. A fővárosi 
munkásság május elsejei ünnepe a legnagyobb 
rendben folyt le. A tilalom következtében gyű-
lést seholsem tartottak. Csak az ipari üzemek 
szüneteltek. 

— Hová lesznek Makó város milliói. 
Pultsch Sándor szombathelyi szőnyeg- és takaró 
gyáros még január 2-án számlát küldőit körül-
belül 80 dollár tartozásról. A város az átuta-
lási csak február 23-án esiközölte, ami-
kor 23.400 as átszámítási árfolyam alapján 
1.910.844 koronát küldött el. A cég most arról 
értesíti a várost, hogy mig a kiutalás megtör-
tént, a korona árfolyama a felénél Is keve-
sebbre zuhant s igy a küldött pénzt csak a 
város adósságának törlesztésére, vagyis a 
számla részletezésére fordította, mig a fennmaradt 
összeget azonnal kéri megküldeni, különben 
perelni kénytelen a várost. Íme, hogyan van-
nak az anyagi zavarokkal küidö Makó milliói. 
Ugyanekkor e református iskola igazgatójakéri, 
hogy a testületi tagok fáját adja végre ki. A 
tanács azt feielte, bogy se fája, se pénze nincs, 
hát várjanak. 

— A szabad egyetemi előadások ciklusának 
befejezése. A m. kir. Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátai Egyesülete szabad egyetemi elő-
adási ciklusának befejező előadása május 2-án, 
pénteken délután hat órakor volt az egyetem böl-
csészetkarának III. sz. tantermében. Dr. Hor-
nyánszky Gyula egyetemi tanár beszélt érdekesen 
a szabdság nevében a demokrácia gondolatával a 
görög történet folyamán űzött visszaélésekről. Az 
előadás jövedelmét az egyetem tudományos kiad-
ványai költségeinek fedezésére fordítják. 

— Érdebes kúriai döntés egy negyven 
holdas bérletről. Csanádpalota községi jegy-
zője, Miklósi Aurél, 40 holdat kitevő jav»dalmi 
földjét öt évre bérbeadta Leipnick Edének. A 
jegyző a negyedik év végén meghalt, amikor is 
a község visszakívánta a földet. Leipnick azon-
ban még egy évig nem volt hajlandó a bérlet-
ből kimenni. Az ü«y a járásbíróság elé került, 
amely teljesen a község álláspontját fogadta el, 
mig a törvényszék, bár elvileg igazat adott a 
község képviselőjének, mélányosságbíl a bér-
lőnek még egy évre meghagyta a földet. Az ér-
dekes ügy a Kúria elé került, amely a tegnap 
tartott felülvizsgálati tárgyalásán kimondotta, 
bogy a községi javadalmas által megkötött 
szerződés a községet semmiféle vonatkozásban 
nem köti, abból a községre hátrány nem hárul-
hat s az ilyen rizikós szerződés következmé-
nyeit a bérlő tartozik viselni, tehát Leipnick 15 
nap alatt köteles a bérletet átadni. Mivel a 
földet a bérlő már felszántotta, készkiadásait a 
község megtéríti. 

Kiss József emlékünnepély május lo-én. szom-
baton este fél 9 órakor a Belvárosi Moziban Jászai 
Mari, Péchy Blanka, Qál Gyula és Alpár Gitta közre-
működésével. Jegyeket a Korzó Mozi pénztára árusitja. 

Egy u j nagy könyvszekrény, vitrinnek is 
használható, egy uj női íróasztal, két nagy fotel 
helyszűke miatt olcsón eladó, Szalaynál Gizella-tér. 

Az alapítandó 

MAGYAR 
NEMZETI BANK 

részvényeire 960 

mint nyilvános aláírási hely, jegyzéseket elfogadunk. 

SnKiMiiurlIi TaMiztar. 

Veszedelmes kommunista tüntetés 
Königsbergben. 

Königsberg, május 2. A kommunisták a tila-
lom ellenére tüntető felvonulásokat rendeztek, 
közben a rendőrség és a tüntetők között súlyos 
összecsapás történt. A kommunisták soraiból 
lövést adtak le, amely egy rendő.főőrmestert a 
nyakán sebesített meg, mire egy másik rendőr 
lelőtte a tettest. A IPvések eldördülése után a 
tömeg szétoszlott. 

— Harminchét és félmillió korona régi 
adósságot visszafizetett a város. Ismeretes, 
hogy Szeged város hatósága az elmúlt év vége 
felé felmondta a város három év előtti adóssá-
gait. Az érdekelt pénzintézetek a felmondást 
azzal a feltétellel vették tudomásul, bogy abban 
az esetben, ha a felmondási határidő lejárata 
előtt törvényt hozna a nemzetgyűlés a régi 
adósságok valorizálására, a város köteles a köl-
csönöket valorizáltan visszafizetni. Kilenc ilyen 
régi adósságföl mondás most május elsején le-
járt. Törvény még nincs a valorizációról és igy 
a város 32 és félmillió papirkoronával már 
viasza is fizette az annak idején ugyanennyi 
aranykoronában fölvett kölcsönöket. A város 
régi adósságaiból igy már csak tiz-tizenkétmillió 
korona maradt fönn ennek a fölmondása októ-
berben jár le. 

Szegcdi Bank Rt. Kelemen-utca 1. (Fe-
keteház) elfogad részvényjegyzéseket Nemzeti 
Bank részvényre Lloyd-pénztárjegyben és taka-
rékkoronában. Felvilágosítással készséggel szol-
gálunk. 

— Hány házigénylő van Makón. Makó vá-
ros tanácsa ma tudomásul vette, hogy a házhely-
rendezésre kiküldött Hubacsek törvényszéki biró 

1 felszólítására előzetes költségek cimén 388-an fi-
zették be a kivánt hatvanezer koronát, küldve a 
Magyar Földhitel Intézethez. Több mint száz hadi-
özvegy, hadiárva és ezüst vitézségi érmes is je-
lentkezett, akiknek a hatvanezer koronát nem kell 
lefizetni. Ezekkel együtt a makói házigénylők száma -
körülbelül ötszáz. f 

Orvosi hir. Dr. Kallós Károly bel- és 
gyermekorvos rendelőjét május hó l-én Szeged, ' 
Kö'csey-ufca 4. sz,, I. emelet alá helyezi. Telefon-
hivószám továbbra is 164. 947 

— Versenytárgyalás a városi építkezésre. 
A város mérnöki hivatalában pénteken délelőtt 
tartották meg igen nagy érdeklődés mellett a sze-
gedi építkezési vállalatok azt a versenytárgyalást, 
amelyet a Tábor-utcai bérház építésére tűzött ki 
a tanács. A versenytárgyaláson Berzenczey Domo-
kos műszaki főtanácsos elnökölt, aki megállapí-
totta, hogy a benyújtott ajánlatok közül Ligeti 
Béla és Miiller Antal építési vállalkozók ajánlata 
a legkedvezőbb. A munkabérek tizenhét százalé-
káért vállalják az építkezést. Berzenczey Domo-
kos a versenytárgyalás eredményét a tanács elé 
terjeszti és a tanács dönt afölött, vájjon kinek 
adja ki vállalatba a munkát. A tanács minden 
valószínűség szerint akceptálja a versenytárgyalás 
eredményét. 

Briltiáns gyöngy-ékt er Fischer Testvéreknél 
Szeged, Kárász-utca. 957 

— Harmincezer koronáért hat hónapi fogház. 
Terhes Rigó Rozál közismert tápéi gyékényárus harminc-
ezer kcronát kért kölcsön Bánszki Jánosné makói cipő-
kereskedőtől három napra. Bánszkiné csak három hét 
muJva látta viszont adósát a piacon, aki kijelentette, 
hogy azonnal fizet, csak két gyékényt ad el. De a jó 
asszony fizetés helyett ekkor is megugrotlt. Feljelentésre 
pénteken foglalkozott az üggyel a makói járásbíróság 
és Rigó Rózáit hitelezési csalásért hat hónapi logházra 
ítélte. Az asszonynak ez r/.ár a hetedik büntetése, most 
is a Csillagban ül sikkasztás miatt. 

Május 5., 6-án, hétfőn és kedden 

a szegedi Korzó Moziban 
Csak 16 éven felülieknek! 

Az amerikai Paramouni-filmgyár 
újdonsága: 

Szerelem 
a nagyvárosban. 

Május 4-én, vasárnap A Paramount-gyír legszebb attrakciója I 

A kastilial véreb 
Í S Z I V C K H Ó H é f i * J l ) . 

Filmregény 8 felvonásban. A főszerepben: R A Q U E L MELLER. 

Ezt megelőzi: A R 1 1 1 1 I T Ö k í s é r ő 1 T 1 Ű S O T . 

Előadások kezdete: 3, 5, 7 és 9 órakor. 

— Szabadlábra helyezték Nitly Istvánnét . 
Beszámoltunk néhány nappal ezelőtt részletesen 
arról a bünCgytői, £ mely nek központjábsn 
Nátly Istvánné állott, akinek a piacon volt 
hentesáru fcódéja és fki többektől mintegy 
30 milliót veit fel azzal az ígérettel, hogy 
olcsó 28irt vesz nekik. A rendőrségi nyomozás 
után átkísérték az ügyészségre, ahonnan most, 
kihallgatása után, óvadék mellett, a főtárgya-
fásig szabadlábra helyezték. 

A szegedi iparosnyugdijaKtaltársaeág 
ezúton értesíti tagjait, hogy választmányi ülését 
május hó 5-én délután 6 órakor az ipartestü-
let kistermében tartja. Elnökség. 
J*— Nyolcvan•gymllllókoronás végfeielégitéa Ho-
dinka Győző csanádvármegyei árvasziki nyilvántartó a 
létszámcsökkentés folytán végelbánás alá került, ami-
kor is kérte a vármegye alispánjától nyugdíjazása he-
lyett a végkielégítést. A kérvény alapján a belügy-
miniszter felhatalmazást adott az alispánnak, hogy ne-
vezett részére 18 évi szolgálat után 81,180.000 korona 
végkielégítést utalványozzon ki. 

Bscbus Szász- és Árukersskedelmi R - T 
Május l-én délután 4 órakor tartotta alakuló 
közgyűlését a Makói Kereskedelmi és Iparbank 
R.-T. tanácstermében. Az ahkuló közgyűlésen 
a részvényesek teljes számban együtt voltak. 
Az igazgatóságot egyhangúlag választották ineg, 
melynek tagjai a következők .'ettek: Varga Fe-
renc gazdálkodó, Igaz Péter gazdálkodó, Má-
gory Ferenc kereskedő, Hellebrand I. József 
kereskedő, Kiss L. Pál magánzó. A részvény-
társaság vezérigazgatójává Hellebrand I. József 
lelt megválasztva, míg ügyészévé dr. Sláger 
Mór kinevezve. A részvénytársaság 300 millió 
alaptőkével alakult, székhelye Makón van. aioe 

— Sznrkálás május elsején. Csütörtökröl péntekre 
virradóra a Kállay-ligetben több sebből vérezve találták 
meg Aranka István 22 éves Ujszegedi-bérföldek 78. 
szám alatti lakost. Azonnal lakására vitték, kihallgatni 
még nem lehetett, állandóan eszméletlen állapotban 
fekszik. Valószínű, hogy a mulatozás közben társaival 
szóváltásba kezdett és akkor szurkálták össze. A rend-
őrség megindította a nyomozást. 

IfJ. Idetzger Péter els!rendü cipészete má-
jus 5-én nyílik meg Feketesas-utca 18. sz. alatt. 

Vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
a S z A K u j s z e g e d i spor t te l epén 

színészek és 
válogatott futballmérközése 

Helyárak 3—15 ezer korona, 

jegyek a helyszínen. 

Csak nevetni leheti 

NŰI HARISNYÁK 
757 

nagy választékban, 
minden szinben 

férfi fehérnemüek, kalapok, nyakkendők 
SZENDE MIHÁLY Szeged, Kelemen-utca 12. Telefon 3-64. 

Belvárosban küíönbejáratu 
bútorozott szoba 

teljes ellátással úriembernek kiadó. Cím a kiadóban. 

rendelte meg az angol bőr gar* 
nituráját , 5 * 5 8 6 Joó András 
(Szeged, Gém-utca 16.) kárpitos saját tervezetü és 

1 készítésű angol garnitúráját. 673 Csak két napig látható 


