
1926 február 6. S Z B O B D 

A Szegednek még mindég nincs kolportázsjoga ! 
nak arról is, hogy az igazgatóság minden üzlet- , godtan látja a helyzetet. Ötvenmilliós alaptökével 
röl tudott. í még a kurzus konjunktarás bankjának sem sza-

A nyomozás tehát két irányban is folyik. A sze- j bad hárommilliárdnyi betétállománnyal dolgozni 
gedi pénzpiac egyébként tisztán és teljesen nyu- ' és abból milliárdos üzleteket kötni. 

Tizenhat milliárdnyi kárt okozott az egri földrengés. 
Segélyt kérnek az egriek a kormánytól. 

Eger, február 5. Tegnap este fél 10 óra 
tájban Egeiben hullámszerű mozdulással meg-
ismétlődött a földrengés, kár ekkor nem tör-
tént, a múltkori földrengéssel okozott kár Rab-
csák József városi mérnök becslése szerint 16 
milliárd korona. 

Az egri földrengés károsultjainak segélye-
zése ügyében ma délben Nagy János képviselő 
és dr- Káinoki István városi tanácsos felkereste 
a Házban Vass József népjóléti minisztert és 
Bud János pénzügyminisztert. A földrengés 
károsultjainak nevében hármas kérést terjesz-
tettek elő: 

1. A kormány nyújtson gyorssegélyt a föld-
rengés legszegényebb károsultjainak. Ezek kö-
rülbelül 200—300-an vannak. Vagyonuk nincs 
és néhány millió korona segély nyújtása ese-
tén beszerezhetnék a szükséges építőanyagokat, 
hogy megrongált lakéházukat saját maguk 
rendbehozzák. 

2. Adjanak olcsó kölcsönt fzoknak a káro-
sultaknak, akiknek megvan a hitelképességük, 
de kevésbé tehetősek. 

3. A Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Köz-
pont emelje fel az egri bankok hltelkontlngen-

sét, hogy rendes bankkölcsönt nyújthassanak 
a károsultaknak. A képviselő és a tanácsos 
előadták a minisztereknek, hogy Egerben kö-
rülbelül 16 milliárdra becsülhető a földrengés 
okozta kár. Csaknem valamennyi ház megron-
gálódott. Az összedűlő kémények benyomták a 
szomszédos házak te éjét, a tűzfalak bedőltek. 
Eddig körülbelül 15 lakóház vált lakhatatlanná. 
Mivel az utolsó napokban nem észleltek ujabb 
rengést, a nyugalom kezd helyreáll a ni és a la-
kosság, ha segélyt kapna, nyomban megkezd-
hetné a károk eliüntetesét. 

Vass József népjóléti miniszter megígérte, 
hogy amennyiben a szükséges adatokat holnap 
délu'ánig rendelkezésére bocsátják, a kérést 
minisztertanács elé terjeszti és a minisztert a- j 
nács majd sürgősen határoz a nyújtandó segély i 
módozatairól. 

A főváros tanácsa mii ülésén dr. Slpőcz Jenő 
polgármester előterjesztésére elhatározta, hogy 
Eger városának a földrengés által sújtott la-
kossága részére a nyomor pillanatnyi enyhí-
tése céljából 20 millió korona rendkívüli se-
gélyt engedélyez. Egyúttal intézkedett a tanács, 
hogy ezt sz összeget sürgősen utalják ki Eger 
város polgármesterének. 

H I R E K 
I I f t t Péntek. Rom. kai. é* protextims Dorottya f 
18/V« Qör. kar. Xene. Nap *et 7 ara 20 perc-

kor, nyugszik 5 óra 9 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

A SZEGED kölcsönkönyvtára feb-
ruárban megnyílik. Havi előfizetési 
dij 15.000 korona. Tisztviselők, mun-
kások 12.000 koronát fizetnek. Be-

Íelentéseket elfogad egész nap a 
kiadóhivatal, szóbelileg, telefonon, 

vagy Írásban. Telefonszám 13—33. 

Ullmann Adolf báró 
csütörtökön délután meghalt. 
(Budapesti tudósítónk tele fon jelentése.) Báró 

Ullmann Adolf, a Magyar Általános Hitelbank 
elnöke, főrendiházi tag, ma délután félőt óra-
kor hosszas szenvedés után meghalt. 

Báró Ullmann Adolf Budapesten született 
1857 junius 29. A kereskedelmi akadémia el-
végzése után a Magyar Ál alános Hitelbank 
kötelékébe lépett, ahol 1881-ben cégvezetővé 
nevezték ki. 1895-ben hivták meg a Hitelbank 
ügyvezető igazgatójává, majd 1899-ben báró 
Kornfeld Zsigmond utódaként vezérigazgatóvá 
választották meg. Báró Udmann Adolf a hitel-
banknak szentelt nagy munkásságon kívül Ma-
gyarország közéletében is tevékeny részt vett 
«JS széleskörű tudását a szakirodaiom terén is 
ervényesitette. 1905-ben hosszú ideig tanul-

mányozta az amerikai pénzügyi viszonyokat. 
Bérű Ullmann Adolf a magyar közgazdasági 
élet egyik legnagyobb reprezentánsa volt. 

Hosszabb idő óta betegeskedett és gyakran 
keresett fel gyógyulására több fürdőhelyet. A 
mult év novemberében állapota annyira rosz-
szabbodott, hogy ezen idő óta nem ts hagyta 
el lakását. Sokat szenvedett szívbaja miatt, 
ami ez év januárjában annyira megtámadta, 
hogy ágynak dőlt. Súlyosbította ezt a betegségét 
nemrég kapott tüdőgyulladása is. 

A beteg Ullmann Adolfot Korányi báró és 
Hasenfeld professzorok ápolták, de a leggon-
dosabb ápolás dacára is ma reggel hat órakor 
agonizálni ke ide t és anélkül, hogy eszméletét 
visszanyerte \olna, délután félötkor elhunyt. 
Halálos ágyát családja állotta körül. Ullmann 
Adolfot előreláthatólag vasárnap délben teme-
tik a Hitelbank központi székházából. 

— ,A magyar if júság szervezkedik, hogy 
megvedje a n n m e r u s clau«u*tH . Budspestről 
jelentik: A MEFHOSz uj tisztikarának képvise-
letében vi éz Oláh Béla szövetségi elnök a szö-
vetség alelnökeivel megjelent Albrecht királyi 
hercegnél. A kihallgatás során szóbakerült a 
numerus clausus kérdése. Vitéz Oiáh Béla szö-
vetségi elnök kijelentelte, hogy a magyar fő-
iskolai Ifjúság körében óriási szervezkedés indult 
meg is készen állanak arra, hogy a numerus 
clausust megvédjék. 

— Molnár Láazló megha l t . Budapestről 
jelentik: Molnár László, a Nemzeti Szinház 
örökös tagja, ma délben a Szegényházban, 
hová pár hét előtt helyezték be, hosszas be-
tegség után ma 65 éves korában meghalt. 
Eitemeiéséröl valószínűleg a Nemzeti Szinház 
fog gondoskodni. 

— Február 11-én lesz a vármegyék orszá-
gos nagygyűlése. Budapestről jelentik: A vár-
megyék a jövő hét szerdáján, február 11-én vár-
megyei országos nagygyűlést rendeznek, amelyen 
a vármegyéket érdeklő jelentősebb aktuális kérdé-
sekkel fognak foglalkozni. Hasonló összejövetel 
már régebben nem volt és éppen ezért a jövő heti 
nagygyűlést általános, feszült érdeklődés előzi meg. 
A csonkaország valamennyi vármegyéje képvisel-
tetni fogja magát a nagygyűlésen, amelyet a vár-
rrfegyeház nagytermében tartanak meg és amelyen 
Ráday Gedeon gróf fog elnökölni. A tárgysorozat 
több pontot ölel fel, amelyek közül elsősorban 
kijelölendő a közigazgatási reform kérdése, amely 
a múltban többizben foglalkoztatta már a törvény-
hatóságokat, szóbakerül azután a vármegyei alkal-
mazottak státusrendezése, amely a szanálási pro-
gram szempontjából bir jelentőséggel és amely ré-
gen vajúdó problémája a vármegyei tisztviselőknek. 
Esetleg szóba fog kerülni a vármegyei nagygyűlé-
sen a választójog kérdése is, amellyel behatóan 
kívánnak foglalkozni a vármegyei törvényhatóságok. 

— Minden u j előfizető megkapja a Szeged 
ajándékkönyvét. 

— Vitaüléaen dön t ik el, hogy hol épül-
jön fel ez egyetem. Ismeretes, hogy néhány 
nappal ezelőtt az egyetemi épiikezési bizottság 
dr. Tóth Lajos kultuszminiszteri államtitkár 
részvételével értekezletet tartott az egyetemi 
építkezések ügyében. Az értekezleten az egye-
tem számára kijelölendő helyekről is beszéltek, 
megállapodás azonban nem történt. Berzenczey 
Domokos műszaki főtanácsos, a mérnöki hiva-
tal vezetője érdeklődésünkre kijelentette, hogy 
a kérdés eldöntése előtt szakszerű számítások-
kal döntik el, melyik lenne a legalkalmasabb 
telek, ezulán pedig a mérnökegyesület vita-
ülést rendez és a nagy nyilvánosság előtt 
vitatja meg minden szempontból a kérdést. 

— Magyar zeneművészek Newyorkban. New-
yorkból jelentik: Az idei hangverseny-évadban öt 
magyar művész aratja a győzelmeit Amerikában. 
Legelsőnek természetesen Dohnányi Ernőt kell 
kiemelnünk, aki mint előadó-művész, mint zene-
szerző és karmester egyaránt nagy elismerést ví-
vott ki magának Amerikában. Első fellépése Det-
roitban volt, ahol szimfonikus hangversenyen zon-
gorázott, majd Buffalóban és Chicagóban szere-
pelt, mint karmester. Rubinstein Erna Amerika 
nyugati részein tartott több hangversenyt nagy 
elismerés mellett. Székely Zoltán az idén ment Ki 
először. Amerikába, de nemcsak Kanadát, hanem 
egész Északamerikát meghódította. Jövőre Bartók 
Bélával közös szerzői estélyeket adnak. Geyer 
Stefi ugyancsak az idén járt először Amerikában 
és több hangversenyt adott, csak az a kár, hogy 
svájci művészként emlegetik. Ugyancsak el akar-
ják hódítani Zathureczky Edét is, aki nemrég tar-
totta meg bemutatkozó hangversenyét Newyorkban. 

Ha lá lozás . Klein Hermanné sz. Erber Kata-
lin temetése pénteken délután 3 órakor lesz. 

Négyhavi lefizetésre 
vásárolhat arany, ezüst ékszereket, "5 

briliánst és zsebórát. 

Fischer Testvérek órá8 és 
S z e g e d , Kárász-utca ] Q S 

ékszerész 
Telefon 1 0 - 6 5 . 

I Telefon irodai: 2-58. E L V A R O S I M O Z I Telefon pénztári: 5-82. 

Február hó 6 án, 7-én es 8 án, pénteken, szombaton és vasárnap: 

| A „FOX"-filmgyár különleges világremeke!!! 

Himnusz az anyai szeretetről 8 felvonásban. Főszereplő: 
Azonkívül: CSIMPI DADA. Amerikai burleszk 2 felvonásban. 

MARY KARR 
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 
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