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Szociális olajcseppek
A Sipka-szorosban minden csendes. Nálunk ma nincsen munkáskérdés, mert hiszen erről beszélni ma
nem szokás, sőt talán nem is illik.
Nem azért, mintha a munkáskérdést
megoldották volna, hanem azért,
mert ezt a súlyos és sürgős problémát, amely ma széles e világon középpontja mindennek, egyszerűen elintézték. Igen, elintézték és pedig
azzal, hogy ad akta tették. így van
az, hogy ma nálunk nincsen többé
munkáskérdés és ezért nem szokás
beszélni se róla.
Ha ez véletlenül és nagyon ritkán
mégis megesik, akkor is olyanformán
történik,
mint ahogy azt
Grieger Miklós nemzetgyűlési képviselő tette a napokban, a költségvetés vi'ájában. Bár neki azt mégis
meg kell adnunk, hogy ő legalább
nem túlságosan haragosan és különösebb gyűlölet nélkül beszélt a mi
ügyünkről és hogy ő is elfogult,
egyoldalú és kicsinyes ebben a
dologban, azt a mai közéleti levegőben igazán nem is lehet csodálni,
hiszen ezt megszokhattuk. Grieger
Miklós nem tagadja, hogy van
munkáskérdés, sőt azzal kezdi, hogy
a munkásság ügye az ország ügye.
De mindjárt utána a vádlottak padjára akarja állítani
a szociáldemokrata-pártot, igaz ugyan, hogy
egyenesen mellé ültetné az elmúlt
idők törvényhozását is. Mi azt hiszszük, hogyha az elmúlt idők bűneit
és bűnöseit keresnék, el se férnének
azok a vádlottak padján, ha még
olyan hosszú lenne is az és a
szociáldemokrácia végül is a közvádló helyére kerülne ebben a nagy
pörben.

Grieger Miklós megállapítja, hogy
a
világháború
kitörése
elfújta
a szociáldemokráciát és e sommás
kijelentése után mégis hozzáteszi:

„de ha a munkásság továbbra is ragaszkodik hozzá, ám tegye!" Külö-

nös varázs és erő lehet mégis csak
abban a szociáldemokráciában, ame-

lyet elfujt a háború és a munkásság mégis görcsösen
ragaszkodik

hozzá. „A szociáldemokrácia elleni
küzdelem legalkalmasabb módja az,
hegy radikális szociálpolitiká csinálunk", — mondja Grieger Miklós. Ez az egészen újszerű logika
körülbelül azt fejezi ki, hogy az éhség elleni küzdelem legalkalmasabb

módja az, hogy enni adunk

minden

embernek.
Ez szép program és éppen ezt akarja éppen a szociáldemokrácia, amely ellen küzdelemre,
talán keresztes hadjáratra indulna
Grieger Miklós.
Hogy pedig erre a szociáldemokráciára mégis csak nagy szüksége
van a munkásságnak, azt megint
maga Grieger Miklós bízonyitja,
amikor kijelenti, hogy az elmúlt
idők törvényhozása súlyos mulasz-
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tásokat kövelett el a munkásosztállyal szemben (a mai idők törvényhozása persze ártatlan bárány) és
ma született csecsemő) és amikor
elmondja, hogy a munkanélküliség
mind veszedelmesebb arányokat ölt,
a kapiializmus pedig csúnya játékot
tíz a munkásból, hogy az amnesztiarendelet viszont „olyan sorsra jutott,
mint a mesebeli arany, melyet a
nagy ur szolgákkal küldött ki a
koldusnak és annyi kézen ment át,
hogy mire a koldus kezébe került,
rézgaras lett belőle". Hát az ilyen
bajok és hiányok miatt kell többek
között és kellene minél több és erősebb szociáldemokrácia, Grieger ur
és ezért van, hogy, amint ön kifejezi magát, hogy „seholsem
félnek

annyira a szociáldemokratáktól,
nálunk

mint

A munkáskérdést a szociálizmus
igazságainak érvényesülésével lehet
csak megoldani és azok a szociális
olajcseppek, amelyekkel Griegerék
kenegetik a mai rendszer nyikorgó
kerekét, csak arra jók, hogy az ő lelkiismeretüket megnyugtassák, mintha
itt most a munkáskérdést iníézték volna el. Pedig csak megkerülték és elodázták, hogy a kérdés nehézsége és komolysága annál inkább
követelje a becsületes é$ gyökeres
megoldást, amelyet a szocializmus
hirdet és fog megvalósítani és ez
idő kérdése csupán és az idő, lassan
bár, de biztosan nekünk dolgozik
és minket igazol.

Juniusban megkezdheti működését
az önálló magyar jegyintézet.
A pénzügyminiszter beszéde. — Rassay támadja a kormányt. — A nemzetgyűlés filése.

Budapest,
junius 1. A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 11
órakor nyitotta meg Rakovszky
István
elnök.
A költségvetési vita első szónoka
Rassay volt. Nem akart felszólalni a
vitában, de szükségesnek látja, hogy
felszólaljon most, hogy a miniszterelnök a mult héten az ellenzéki
pártok szereplésére vonatkozólag
egy kaszinói összejövetelen megjegyzéseket tett. Kifogásolja, hogy
nem a parlamentben nyilatkozik.
Huszár
Károly: Joga van bárhol
beszélni I
Rassay felolvassa a miniszterelnök
emiitett kijelentését a Nemzeti Új-

ságból.

— Igaza van a miniszterelnöknek, hogy mi nem vagyunk politikusok, de minket a vihar sodort
ide s nem tehetünk arról, hogy
éppen azok húzódtak el a vihar
elől, akik helyettünk itt lehetnének.
Azt mondta a miniszterelnök ur,
hogy a földbirtokreform nem a magyar talajból sarjadt ki.
Ha tíz év előtt csináltuk volia
meg a földbirtokreformot, nem lett
volna bolsevizmus.
Azután azt mondja, hogy ma
azok kérik a jogrendet, akik nem
követelték, amikor nem volt.
A forradalom alatt egy kisebbség
elnyomta a többséget és jogrend
tényleg nem volt, de a kommuniz-

mus után az ellenzék
jogrendtörekvéseiben éppen a miniszterelnököt
nélkülözték.

Felolvas egy tervezetet, amely szerint Bethlen
István gróf a kormányzást át akarta venni s amit a
polgári pártok terjeszteitek a szociáldtmokrata-párt elé. Konstatálja,
hogy az abban lefektetett elvektől
Bethlen politikája most eltért.

Nincs meg a miniszterekben
erkölcsi felelősség érzete.

az

Vűsí József: Annyi erkölcsi érzék
van bennük, mint önben!
Rassay Károly: Az egységes párt
nem képes megalakulni, azt hiszem
azért, mert a reakciós gondolat számonkéri az egységes párttól, hogy

mit csinál. Próbáljanak
demokratikus
gondolattal jönni, kiváló egyénekkel
és akkor az egységes párt meg fog
alakulni.

Követeli

got, az internálások

a sajtószabadsá-

megszüntetését,

a gazdasági szabadsagot, a törvényhozás szuverénitásának biztosítását,
a kivételes hatalom megszüntetését.
Kérdi, hogy igaz-e, hogy IV.
Károly
ittléte alatt a kormány
bizonyos
kötelezettséget
vállalt ?
Igaz-e,
hogy
Borovichy
Gyulát
szolgálattételre IV. Károly
mellé
osztották be.
A pénzügyminiszterhez szólva azt
látja, hogy a pénzügyminiszter szimfóniájába zavaros hangok is vegyültek. A pénzügyminiszter e hangokat
a külföldi spekulációnak tudja be.
Aggodalommal nézi a pézügyminíszter valutajavitó politikáját.
Mi van a bankgassei miiliókkal ?
A Bankgasse 140 milliójánál nincs
más hátra, mint az állami számvevőszéktől jelentést kérni, hogy
mikép számolt el a 140 miilió
koronával.
Foglalkozik a polgári és katonai
hatóságok jogköri kérdésével és sürgeti azok végieges rendezését.
Az internálások kérdisével foglalkozva kijelenti, hogy a jelenlegi eljárás helyett az internálásnál kontradiktórius eljárást kíván.
Határozati javaslatot nyújt be,
hogy a nemzetgyűlés utasítsa a
kormányt, hogy az általános községi és törvényhatósági választáso-

SÁNDOR,

kat a folyó évi szeptember havára
írja ki.
Külpolitikai orientációknál azt a
politikát kell követni, amelyet Franciaország követett 1870-ben. Helyesli Sándor Pál tegnapi beszédében elmondott külpolitikai nézetet.
Határaink visszaá'litása nem Magyarország belügye, hanem Európa békéjének ügye és biztosra veszi,
hogy az idő nekünk fog kedvezni.
Bizalmatlansággal viseltetik a kormány iránt, a költségvetést nem
fogadja el.

A pénzügyminiszter válasza.
Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter
Rassay kérdései közül kettőre vászol.
Az egyik kérdés, — mondotta —
amivel foglalkozni akarok, a valuta
kis ugrása, a másik pedig, hogy
miért kell költségvetést tárgyalnunk.
A korona belső értéke folyton
emelkedik és meg fog állapodni.
Hogy mikor ? Mindaddig, amig a
pénzcserén tul nem vagyunk, nem
szabad a dologhoz hozzányúlni,
mert hiába emelném a koronát jobban, mind több és több hamis bankót kellene becserélnünk, ami csak
növelné az államadósságot. Minthogy a nemzetgyűlés kívánja, kijelentem, hogy a becseréléskor egyetlen egy jóhiszemű ember sem fog
károsodni. Némely községben átveszem a kevésbé jól lebélyegzett pénzt is,
mert n*"»! akarom a szegény parasztot
mások Hamisításáért megbüntetni. Az
árfolyamemeléshez nem lehet másként ho/.. ányulni, mintha siettetem
a becserél'4 -», f ervem az, hogy a
jövő héten • ¡százasokat kicseréljük
és azután az apróbb címleteket.
Persze itt lesznek nehézségek, merj
nagyon sok a rongyos bankjegy.

Junius
magyar

első hetében az
önálló
jegyintézet is megkezdheti

működésit.
A külföld látni fogjá
minden szombaton a hivatalos lapban, hogy mennyi az államjegy,
mennyit költ a pénzügyminiszter,
a parlament pedig meg fogja választani az államadósságot ellenőrző
bizottságot, ugy hogy semmi baj
nem lesz. Momentán a külső spekulációt leverte a korona belső értéke.
Az osztrák korona emelkedése érthetetlen Volt. Hogy a kettő között mi
a különbség, azt a világ megtanulhatta. Az ut, amelyen én haladok,
helyes.
A másik kérdés az, hogy miért
kell a költségvetést tárgyalnunk. Kijelenti a pénzügyminiszter, hogy az
alkotmányos ellenőrzés előfeltétele
az, hogy
költségvetési
törvény
legyen. Ez azonban
csak akkor lehetséges, ha a mostani nemzetgyűlés alkotmányosan egy ujrenszerü költségvetést alkot, mert az
előbbi költségvetési
törvényekkel
nem lehet egyáltalán összehasonlítani a mostanit.

Sokszor azoknak, akiknek legtöbb a sütnivalójuk, nincs betevő falatjuk

A
A
régi
költségvetési
törvények az osztrák—magyar monarchiáé voltak, amely ma nem
létezik. Erre a kéltségvetésre szükség van, mert zárszámadást nem
lehet e nélkül csinálni. Törvény nélkül nem működhet az állami számszék. Még csak az 1915. évi zárszámadások vannak a zárszámadási
bizottság előii, azonban hogy jöhet
a többi zárszámádás, ha nem adjuk
meg a törvényes alapot. Nekem
nemcsak azért van szükségem erre
a költségvetésre, mert a jövő évi
költségvetést junius 15-ig előterjesztem — ha csak valami nyomdahiba nem gátol ebben —, de önöknek is kell, hogy legyen költségvetési törvényük, mert enélkül nincs
zárszámadási jog és ennek hiánya
illuzórikussá teszi a felelősségrevonást. Kérem a Házat, hogy mivel
ma junius l-e van és ezt a költségvetést ugy is elköltöttem, ne tessék
ezt a vitát folytatni.

A vita folytatása.
Jármy Béla a kővetkező szónok.
A szőlő- és borterme'és fokozását
hangoztatja. Határozati javaslatot
nyújt be a boriparadó hl.-kinti megállapított 84 koronás összegnek leszállítására és a külföldi értékesítés
előmozdítására.
Az elnök a vitát két órakor berekeszti.
A nemzetgyűlés délutáni ülését
fél 17 órakor nyitotta meg Bottlik
József alelnök.
Az első felszólaló Csernus Mihály.
Hibáztatja azt, hogy novemberben
megszavazták a földreformot és a
földbirtokbiróságot
csak most nevezték ki. Kéri a kormányt, hogy a
földmiveseket juttassa földhöz és
házhelyhez. A földmunkásokat a
bolsevizmusnak soha nem fogják
megnyerni. Ezután felemlíti a rossz
csanádmegyei közlekedési viszonyokat. Hibáztatja a közélelmezési miniszternek ma kiadott, a hatósági
ellátásra vonatkozó rendeletét, amelyben egy szóval sem emlékszik meg
a
hadirokkantakról,
özvegyekről,
árvákról és munkásokról, igy ezek
a hatósági kedvezményes ellátáshoz
sem juthatnak. Ezután a közigazgatási reformról szól. Szükségesnek
tartja, hogy a jegyzőket államosítsák.

B e l v á r o s i Mozi
Péntekig minden nap:

Regény 6 fejezetben, az emberiség történelméből.
Főszereplő:

Erna

Moréna.

A regény Krisztus előtt 730-ban, majd
Krisztus után 300-ban a népvándorlás
idején a középkorban és napjainkban
történik.
Azonkívül:

Bg LilM loto-fliálBl
Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
A 9 órás előadás jó időben a nyári
helyiségben (Dugonics-tér 12) lesz
Szombat-vasárnap közkívánatral
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cimü operett kerül bemutatásra.
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A Návay-gyilkosság tárgyalása.
A szerdai főtárgyalást tíz órakor
nyitotta meg Markovich Iván elnök.
A tárgyalás
megnyitása
után
Zobay Ferenc dr. ügyész újból bejelenti, hogy Kohn Henrik ellen az
elhangzott ^•uivallomások alapján
ötrendbeK
osság büntette miatt
vádat ei.
Egyben kéri, hogy
Kohn Henrik vádlottat a bíróság
hallgassa ki.
Az elnök ezután bejelenti, hogy
a bíróság a bizonyítási eljárás kiegésszitése iránti kérelmek egy részét elfogadta.
Az első tanú Mikes István félegyházai állomásfőnök volt, aki elmondta, hogy a íélegyházai gyilkosságról csak hallomásból tud.
A gyilkosság után ántánt-misszió
érkezett Félegyházára és ő, a miszszió vezetőjének határozott kérésére,
a sirhoz vezette és elmondta, hogy
mit tud a gyilkosságról. Ozsvári a
misszió elutazása után nyomozni
kezdelt azután, hogy ki vezette el
a misszió tagjait a Návayak sírjához. Mikor a tanú erről tudomást
szerzett, elszökött a városból, mert
azt mondták neki, hogy ezért akarják letartóztatni. Előadja még a
tanú, hogy az állomáson tartózkodó páncélvonat, mikor ellenforradalmi mozgolódások voltak Félegyházán, kivonult az állomásról és
felkészülve várta a mozgalom elsimulását. Tudomása szerint ez a
páncélvonat a kalocsai ellenforradalom letörésében is résztvett.

Elnök: Ki volt a terror-vonat parancsnoka ?
Tanú: Molnár vagy Barta.
Az ügyész és a védelem kérdései
után a tanút megeskették, majd a
bíróság ifj. Papái Ferenc budapesti
villamoskalauzt hallgatta ki, aki
szemtan uja volt a kivégzésnek. Az
elnök kérdéseire elmondja, hogy a
félegyházai állomáson mint pályamunkás dolgozott, mikor két civilruhás ember, egy vörösőr és egy
terrorista hozzájuk jött. Elvették a
lapátokat. Az ásóval az állomás mögött lévő fák alatt három sirt ástak.
A sirásás befejezése után a terrorista
ezt kiáltotta:
— Hozzátok már a vén burzsujokat 1
Ekkor látta, hogy az állomás felől
három terrorista karonfogva kisért a
sir felé három civilruhás embert.
Elmondja a gyilkosság részleteit.
Elnök:
Egy terrorista lőtte agyon
mind a három embert?
Tanú : Nem. Hároman lőtték agyon
a három civilt. Egymásután, sorban.
Elnök: Bizonyos ön abban, hogy
az egyik terrorista mind a hármat
szivenszurta ?
Tanú: Igen. Először a legnagyobba,
azután a kisebb civilruhásba és végül a kis púposba szúrta bele rohamkését.
Elnök: Hány lövés dördült e!?
Tanú: Pontosan emlékszem: négy.
Elnök: Meg tudná ismerni az! a
három terroristát, aki a kivégzést
végrehajtotta ?
Tanú (sokáig nézi a vádlottakat):
Nem látom köztük egyiket sem.
A tanú megesketése után
Hideg
Mihály katona hasonló vallomást
tesz, mert ketten együtt nézték végig a kivégzést. Hideg
Mihály az
elnök kérdésére kijelenti, hogy a
sírásók az eltemetés alkalmával ki
is rabolták a három kivégzettet.

h ^Wcphoflui M n 7 Í h o n
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Elnök: Van valami észrevétele a
vádlottaknak?
Engi: Nekem az az észrevételem,
hogy a tanú vallomása megfelel a
valóságnak annál is inkább, mert a
tanú ugyanazt mondta, mint én. Kérem a megesketését.
Elnök:
A vallomás elbírálását
bízza a bíróságra. Üljön le.
Engi
(egy darabig még állva
marad, majd kelletlenül leül): Tudomásul veszem.
A te i megesketését a bíróság elrendelte.
Szünet után az elnök kihirdette a
bíróság határozatát az elkésve beérkezett bizonyitási eljárás kiegészítése tárgyában.
Elnök: A bíróság elrendelte Kohn
Henrik kihallgatását. Mit szól Kohn
az ujabb vádhoz? Nem kívánja a
tárgyalás elnapolását?
Kohn: Én nem tudok hozzászólni,
majd a védőm.
Szekerke Lajos dr. nem kéri a
tárgyalás elnapolását, hanem csak a
bizonyitási eljárás kiegészítésére vonatkozó indítványának a elfogadását.
Elnök (Kohnhoz): Bűnösnek érzi
magát ?
Kohn: Nem.
Elnök: Joga van tehát védekezését
előterjeszteni.
Kohn:
Délelőtt fél 10-től déli
12 óráig a Mőze-féle
ház előtt
őrködtem, tehát nem vehettem részt
a gyilkosságban. (Elhallgat.)
Elnök:
Ez az egész védekezése?
Kohn: Csak ez. Az alibi-tanukat
már az ügyvédem bejelentette.
Elnök:
Mást mit tud védelmére
fölhozni ?
Kohn: Mást nem.
Elnök: Akkor hát leülhet.
Ezután Szentmártoni Ferencet hallgatta ki a bíróság. Vallomása után
Barna István vásárhelyi vasutas elmondja, hogy ti z—tizenöt lépésről
látta, mikor az öt makói túszt kisérték a kivégzés színhelye felé. A kivégzés lefolyásáról csak hallomásból
tud. Kohn-ban nem ismeri föl a tuszkisérők egyikét sem. Ezután bejelenti, hog;y Bálint
Boldizsár és
Kónya Bálint vasutasok egész közelről látták a kivégzést.
Horváth Balázs földművelő kihallgatása után a bíróság Dobay Rajmund főhadnagy pótlólagos kihallgatását rendelte el. Vallomása során
kijelenti, hogy mást nem tud mondani, mint azt, amit már egyszer a
biróság előtt elmondott.
A tanú megesketése után az elnök
a tárgyalás folytatását csütörtök reggel félkilencre tűzte ki.

PÁRTÉLET.
A párttitkárság értesiti a párt
tagjait, hogy amennyiben pártjárulékaikat nem a szakszervezetek utján
fizetik, a járulékot a következő helyeken lehet lefizetni: az I. kerületi (Belváros) pártszervezethez
tartozó elvtársak Vár-utca 7. sz.
alatt (emelet), mindennap délután
5—6 ig és vasárnap délelőtt 10—12
óráig; a többi kerületi pártszervezetekhez tartozó elvtársak a központi titkárságnál (Munkásotthon,
Maros-utca 4. szám) a hivatalos
órák alatt, délelőtt 10—12 óráig és
délulán 2—7 óráig.

Í 7 OPOnií ViffUfi

Helene

Államosítják a szegedi
városi színházat.
Rendkivftli tanácsülésen tárgyalták
a kérdést. — A kultuszminiszteri
államtitkár megbízottja Szegeden.
Palágyi nem ellenzi az államosítást.
Szerdán délelőtt légmentesen bezárt ajtók mögött rendkívüli tanácsülésre gyűltek össze a tanácsnokok
a polgármester hivatalszobájában. A
rendkívüli
és titkos
tanácsülés
tárgya, amint azt megtudtuk, a szegedi városi szinház államosítása volt.
A tanácskozáson résztvett
Rónay
Gyula, a kultuszminiszteri államtitkár megbízottja is.
A szinház államosítása nem uj
terv, pár hónappal ezelőtt már foglalkoztak vele, a tanács azonban
most először tárgyalt erről a kérdésről. Értesülésünk szerint a tanács
arra az álláspontra helyezkedett, hogy
a szinház államosítását nem ellenzi,
de Palágyi Lajos színigazgató kártalanítását nem vállalja
magára.
Palágyinak ugyanis hat évre szóló
szerződése van a várossal a szinház
bérletére és a szerződés felbontásába természetesen csak akkor nyugszik bele, ha akár az állam, akár a
város végkielégiti.
A kérdés megvilágitásához tartozik az az ismeretes körülmény is,
hogy Palágyi a kormánytól csak
egy esztendőre kapott feltételesen
koncessziót és igy az államosítás
előtt tisztázni kell az igazgató és a
szinház jogviszonyát.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben Palágyi
Lajos színigazgatóhoz,
aki kijelentette, hogy az államosítás
ellen semmi elvi kifogása nincs,
sőt azt kulturális szempontból szerencsés megoldásnak tartja, azonban
ragaszkodik
ahhoz,
hogy
megfelelően
kártalanítsák.
A szinház államosításának a kérdése még csak a kezdet legkezdetén
áll, véglegesen a kormány sem határozta el, a szerdai értekezletet csak
tapogatózás céljából tartották. Rónay
Gyula a tanács álláspontjáról rövidesen értesiti a kultuszminisztériumot.
Abban az esetben, ha a kormány
és a város véglegesen megegyeznek
az államosítás kérdésében, a színházat tényleg csak egy év múlva venné
át az állam, de addig is — mint
értesülünk — átmenetileg a budapesti Nemzeti Szinház egyik művészére, Kürti Györgyre biznák a színház igazgatását, Palágyi koncesszióját
pedig visszavonnák.

Tiltakozó jegyzék
az osztrák kormányhoz.
Bécs, junius 1. Ranics
dr., a
bécsi jugoszláv követ szerdán jegyzéket nyújt át az osztrák kormánynak, amelyben figyelmezteti Ausztriát, hogy amennyiben a népszavazást akár magánjellegű formában is
megejtik, Ausztriának a legszigorúbb
megtorlásra kell elkészülve lennie a
kis ántánt részéről. Arról is szó van,
hogy Románia és Jugoszlávia most
visszavonják a zálogjogról való lemondásukat. Az ántánt államai között tárgyalások folynak arról, hogy
amennyiben a csatlakozási mozgalom
tovább terjed, felhivást intéznek
mindazon államok
kormányaihoz,
amelyek az elzálogositási jogról lemondtak, hogy vonják vissza ezt a
lemondásukat.

Makowskával a címszerepben |
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Megjelent a rendelet a közellátásról.

sági ellátást. Ugy látszik, a közélelmezési miniszternek valami különlegesen éles szeme van és igy
különbséget talált a fixfizetésü alkalmazottak életviszonyai között, mert
a mi véleményünk szerint a magántisztviselők sincsenek jobban, sőt
általában rosszabbul vannak ellátva,
mint például a közalkalmazottak.
Tehát abban az esetben, hogy az
alapelv (nincs közellátás) fentartása
mellett a közalkalmazottakat besorozzák az ellátandók kategóriájába,
sérelmes és méltánytalan, hogy egy
ugyanolyan, vagy még súlyosabb
viszonyok között élő értékes társadalmi osztályt az esetleges szabaduzsora karmai közé eresszenek.

A magántisztviselőket és kereskedelmi alkalmazottakat kihagyták az ellátatlanok kataszteréből. — Szabad a gabonaforgalom. — Kiket „támogat" a közélelmezési miniszter.
Hosszas vajúdás után végre megjelent a közélelmezési miniszlernek
a jövő évi közellátásról szóló rendelete, szokás szerint tele ellentmondással ésérthetetlenséggel. Alapelvként azonban kimondja, ho?y a
gabonaforgalom szabad és senkinek
sincs joga a közellátásra.
A M. T. I. különben a rendeletről a következőket jelenti:
Mayer János közélelmezési miniszter az 1921/22. gazdasági évben a
liszttel ellátandók kataszterének öszszeállitásáról
a
törvényhatóságok
első tisztviselőihez rendeletet intézett. Eszerint a kormány az 1921/22.
gazdasági évben a lisztelldtást
a

szabadforgalom
alapjára
helyezi.
Hatósági
ellátásra
igény jogosultsága ennélfogva a következő gazdasági évben senkinek sincs, de mél-

tányolva azon nehéz helyzetet, melyben a lakosság egyes kategóriái
sínylődnek, a kormánynak szándéka
a számszerűleg, a legszűkebb keretek közé szorított kategóriáknak mér-

sékelt támogatást

nyújtani hatósági

lisztellátás alakjában. E kategóriák:
a nemzeti hadsereg legénysége, az
állami
rendőrség és csendőrség,
továbbá a fixfizetésü osztályok közül a katonatisztek és továbbszolgáló
altisztek, valamint a közszolgálati
alkalmazottak, mindkét részről ugy
a tényleges szolgálatot teljesitők,
mint a nyugdijasok, végül az ipari
munkásság és a teljesen keiesetképtelen és egyben vagyontalan egyének.
Természetszerűleg a nemzsti hadsereg legénységének kivételével a
felsorolt kategóriába tartozók családtagjai
is részesülnek támogatásban.
Ezeken kivtii még csak a kórházak

és csekély mértékben

egyéb „jóléti

intézmények" számithatnak a lisztellátásnál az állam támogatására.
(Szép jólét lesz az.)
Az ipari munkásság kategóriájából azon ipari, bánya- és közlekedési vállalatok munkásait, amelyek
eddig közvetlen ellátásban részesültek, családtagjaikkal együtt továbbra
szintén a közélelmezési minisztérium
fogja közvetlenül ellátni.
Az egyéb ipari munkások, valamint a teljesen keresetképtelen és
egyben vagyontalan egyének ellátásáról a közélelmezési miniszter által
kiutalandó
készletekből
gondoskodni a közigazgatási hatóságok
feladata lesz. Az e két kategóriába
tartozó egyéneket tehát az ellátás
szempontjából kiválasztani, illetve
az ellátatlanok névjegyzékébe fölvenni a törvényhatóságok, illetve járások és községek legsürgősebb kötelessége lesz.
Az ipari munkások kiválasztásánál szem előtt kell tartani azt, hogy
csakis nem önálló iparos részesülhet hatósági Iisztelláiásban, aki tehát vabmely ö íálló iparosnál (esetleg kereskedőnél ipari munkásként)
vagy pedig közvetlen elláta.-b.in nem
vett üzemben, mint se^édszemély
(szakmunkás vagy napszámos) van
alkalmazásban és nem mint tisztviselő. E kategóriába számitandók
még a közüzemek nem tisztviselő
munkásai is. Semmikép sem számiihaók az ipari munkások kategóriájába s igy
az ellátatlanok kataszterébe
sem vehetők fel a kereskede mi alkalmazottak.

Ugyancsak nem lesznek felvehetők azok az ipari munkások sem,
akik munkaadójuknál természetbeni
ellátásban is részesülnek,jj vagy pedig termelők.
Ezeken kivül csakis a teljesen
keresetképtelen
s egyúttal olyan
vagyontalan egyének vehetők fel az
az ellátatl nok kataszterébe, akik
közsegélyre szorulnak.
Az összeírást legkésőbb junius
20-ig be kell fejezni. A névjegyzéket
nyolc napon át közszemlére kell
kitenni, a kihagyás ellen pedig
a lejárt nyolc nap után még nyolc
napon át lehet fölebbezni. J
A rendeletet legnagyobb igazságtalansága kétségenkivül az az
intézkedés, hogy a magántisztviselők
nem kaphatnak kedvezményes ható-

A magánalkalmazottak különben
— mint ismeretes — ez ellen az
előrelátott
igazságtalanság
ellen
tiltakozó
memorandumot terjesztettek
a
nemzetgyűlés
elé.
Az egyenlő elbánás elve alapján elvárjuk, hogy a nemzetgyűlés semmisítse meg a rendeletnek ezt a sérelmes és igazságtalan intézkedését.

Az-emeletépitövállalat megbízottja Szegeden.
Tárgyalt a mérnöki hivatallal és a lakáshivatal vezetőjével. — Még csak
a számitgrttásoknál tartanak. — A házbérekkel való törlesztés lehetetlen.
A szenzációs
traktusépitőakció
erősen fölfujt híre napról-napra jelentéktelenebbé zsugorodik
össze.
Azok a háztulajdonosok, akik a hírlapi közlemények alapján tömegesen
jelentkeztek, türelmetlenül érdeklődnek az ügy mikénti állásáról, pontos
felvilágosítást azonban nem kapnak.
Az azonban mindinkább nyilvánvalóbbá válik, hogy — ha az akciónak van is valami komoly alapja
— az idő a halogatás közben ugy
elmúlik, hogy az idén nem lesz a
traktusépitésből semmi sem.
Egy lépessel
azonban
mégis
előbbrejutott az akció. A titokzatos
vállalat neve napvilágra került. A
vállalat egyik megbizottja ugyanis,
Strefler
Béla, jelentkezett a lakáshivatal vezetőjénél, Bárdoss
Bélánál
és bejelentette, hogy a
Különleges

Építkezési

Társaság

(ez a neve a

vállalatnak) e^ytlőre csak számítási alapon foglalkozik a kérdéssel
és a helyi viszonyokat tanulmányozza. A lakáshiv*tai elnökkel és
a városi mérnöki hivatal megbízóijával folytatott tárgyalásokat egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, de
kérdezfisködésünk alanján
annyit
megtudtunk,
hogy a vállalkozás
még n»g>on bizonytalan és csak a
túlságosan op'imista gondolkodásúak
látták olyan egyszerűnek és bevégzetmek a kérdést.
Egy
szegedi
építészmérnökhöz
kérdést intéztünk a traktusépitővállalkozás realitására vonatkozólag,
aki — amint azt előre láttuk — kijelentette, hogy a legkedvezőbb
szá-

mítás mellett

is lehetetlenre vállal-

TELEFON:
Igazgatóság 455.

koznék a budapesti

vállalat,

mert

olyan lakásbéreket semmi körülmények között sem szedhetnek, hogy
azzal a minimálisra redukált építkezési költségeket tizenöt év alatt
letörleszthetnék.
Az
emeletépités
ismertetelt technikai megoldása azonban nem kivihetetlen, csak az elhíresztelt pénzügyi része hiu ábránd.
Értesülésünk szerint a mérnöki
hivatal a csütörtöki tanácsülés elé
terjeszti a vállalat megbízottjával
folytatott tárgyalások eredményét.

Molnár Rudolf SeTme2
Széchenyi-tér 2, Tisza kávéház

mellett. Első e z e n t á l d o z á s l
és b é r m á l á s ! fényképeket
a leqoloóbb kivitelben készit.

TCLErOW 2-15. S Z A n .

Pressburger Sándor

cipész és felsörészkészitő
Valéria-tér 6 . ez., az udvarban.
Elvállal mindennemű páros és tucatos
munkát, a legmagasabb igényeknek kielégítően, gyorsan és pontosan készítek.
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Heti mttsor:
Csfltörtök Déry Rózsi tucsuja a szegedi
színpadtól: János vitéz, daljáték.
Péntek először: Szilveszter, operett.
Szombat: Szilveszter, operett.
Vasárnap délután: Offenbach, operett.
Vasárnap este utolsó előadás: Szilveszter, operett.
Az esti előadások 8 órakor kezdődnek.
TELEFON:
P é n z t á r 11-85.

KORZÓ-MOZI

Junius hó 2-án

Csütörtökön

Szenzációs sláger-miisor!

HÍREK
— Az osztrák kormány lemondott. Bécsből
jelenti a MTI.: A
nemzetgyűlés mai ülésén az elnök
felolvasta a szövetségi
kancellár
átiratát, amely szerint a kormány
benyújtotta
jndását. A szövetségi
elnök a kormányt felmentette hivatalától és megbízta, hogy az uj kormány
megalakulásáig vezesse tovább az
ügyeket. A nemzetgyűlés az elnök
javallatára elnapolta magát. A legközelebbi ülést Írásbeli uton hívják
össze.
— Drózdy kerület». A hivatalos lap
mai száma közli, hogy a Drózdy Gyöz6
mandátumának megsemmisítésével megüresedett pacsai választókerületben az uj
választást junius 19-re írták ki.

x Amerikai film A bűn árvntkában. Bemutatja a Korzó-Mozi.
— Lemondott a közélelmezési
államtitkár. Budapestről
jelentik:
Hetekkel ezelőtt Kardos
Noé képviselő egy nénevülésen
állítólag
gabonagazemberTlfk nevezte
Térffy
államtitkárt és súlyosan bírálta működését. Az államtitkár kérte a nemzetgyűlés mentelmi bizottságát, hogy
Kardost adja ki. A mentelmi bizottság politikai zaklatásnak minősítette
az ügyet és a kiadatást megtagadta.
Az államtitkár erre megjelent a miniszterelnöknél és a közélelmezési
miniszternél és beadta lemondását.
x Jönnek a VampirokI
— A szerzői j « f . Tomcsányi
Vilmos
Pál igazságügyminiszter megszövegezte a
szerzői jog uj törvényjavaslatát. A javaslat
a napokban értekezlet elé kerül és onnan
a nemzetgyűlés asztalára.

x Volt m á r A bűn árnyékában 7
(Korzó-Mozi.)
— Kiutalták a jnniusi lisztet.
A közélelmezési miniszter a szegedi
ellátatlanok számára kiutalta a 32
vagon juniusi lisztet a vásárhelyi és
orosházai malmokból. A liszt a napokban megérkezik Szegedre.
x Biztosítsa
rokhoz.

jegyeit a

Vámpí-

— S z a b a d d á teszik a tej forgalmát. Budapestről
jelentik: A közélelmezési miniszter legközelebb kiadandó rendeletével a tejforgalmat
szabaddá teszi.
x A bűn árnyékában.
üdvözlet. Korzó-Mozi.

Utolsó

— A szerdai hetipiac. A szerdai
hetipiacon némi enyhülés mutatkozott az uj termények árainál. Az
árak azonban az árvizsgáló-bizottság irányárait még mindig nem érték el. A húsfélék ára ismét jelentékenyen esett. A marhahús erősen
közeledik a növendékmarha alacsonyabb áraihoz, ennek az az oka,
hogy a mészárosok inkább növendékmarhát vásárolnak és igy a
fejlett marha kereslete csökkent. A
zsírt már hatvanhat-hetven koronáért
árusítottak. A szappan kilója negyven koronáért kelt
x A „Judex"-filmek szereplői
játszanak a Vampirokban.

Társadalmi dráma 4 felvonásban. Azonkívül:

A bűn árnyékában.

— Sztrájkoltak a bécsi orvosok.
Bécsből
jelentik: A bécsi orvosok
kedden több óráig tartó tüntetősztrájkot rendeztek. Ez alatt gyűlést
tartottak,
amelyben követeléseiket
tárgvaliák. A sztrájk tartama alatt
sehol sem volt rendelés, csak a kórházakban tarto'tak életveszélyes esetekbe« szolgálatot.

Izgalmas amerikai bünügyi regény 5 felvonásban.
A főszerepben: f l i n c
( H U R K A
V.

* Hvalódl J A N I N A cigaietta sodrópopirt
viznyomással kérje a dohánylőzsdékben.

UTOLSÓ

ÜDVÖZLET.

Előadások 5, /és 9 órakor. Az esti előadások a nyári helyiségben tartatnak meg.

x Cocantin és a kis Jancsi
a Vampirokban.

is

A
— Aki áloMporral altatta cl gazdáj á t , hogy lophasson. Geigner József Báró
Jósika-utca 2 szám alatti borkereskedő
feljelentést tett a rendőrségen, hogy ismeretlen tettesek tizhónap ótaállandóan kisebbnagyobb mennyiségű pénzt lopnak el tőle.
A rendőrség a följelentésre meginditotta a
nyomozást, azonban a nyomozás eddig
nera vezetett eredményre. A lopásokra ugy
jöttek rá, hogy Geigner pár nappal ezelőtt
este, lefekvés előtt, kabátját az ajtó mdlett
léyő fogasra akasztotta, majd a lámpát eloltva, lefeküdt. Egy félóra múlva látja,
amint szakácsnéja csendesen kinyitva az
ajtót, beoson a szobába és a fogasra fölakasztott kabátban kotorászni kezd Geigner azonban ekkor nem szólt semmit, hanem másnap reggel magához hivta szakácsnéját és felszólította, hogy az előző
este a kabátjából kilopott pénzt adja
vissza. A szakácsnő először tagadta, hogy
a lopásokat ő követte volna el, de mikor
Geigner rendőröket hivott, bevallotta, hogy
ő lopta el a pénzt Geignertől. A házkutatás alkalmával a detektívek a szakácsné,
özv. Juhász Mihályné született Lévay Rozál,
ruhája közt megtalálták a cipőorrába rejtve
azt a kulcsot, amellyel Juhászné esténkint
n Wertheim-szekrényt fölnyitotta. A iuhák
költ több számlát is találtak. A bűnjelek
megtalálása ntán Juhászné a bjzonyitékok
terhe alatt bevallotta, hogy tizhónapi szolgálati ideje alatt többizben
meglopta
Geignert olymódon, hogy az esti teába
álomport hintett és mikor Geigner elaludt,
az éjjeli szekrényre kitett erszényéből
kisebb-nagyobb összeget kivett. Később
bűntársa lett Juhásznénak az ugyancsak
Geigner szolgálatában álló Mák
Piroska
26 éves háztartási alkalmazott és Molnár
Mihály kocsis. Ezek Geigner szekrényéhez kulcsot csináltak és ezáltal több mint
húszezer koronát lopdostak ki a szekrényből. Juhászné a lopott pénz egyrészét
Dorozsmá« lakó édesanyjának vitte el, aki
a nyomozás adatai szerint tudott a pénz
lopott voltáról és Juhászné tőle kapta az
álomport is. A lopott ősszeg egyrásze
megterült. A tettest és bűntársait a rendőrség letartóztatta.

x Bács Írén, Boháty és Bihary
lépnek fel szombaton és vasárnap dal- is táncbetitekben a közkívánatra m í g egyszer műsorra
kerülő „Tul a nagy Krivánon" c.
operettben a Belvárosi Moziban.
— Németország tiltakozik a
lengyel fölkelők atrocitása ellen.
Berlinből
jelentik: A birodalmi gyűlés keddi ülésén az elnök felháborodással jelentette, hogy a felsősziléziai lengyel felkelők
Hartmann
német nemzeti párti képviselőt elfogták és iswfíet^en helyre hurcolták. A német kormány a s z ö v e g : közi bizottsághoz fordult. A bizottság válasza még nem érkezett meg.
— Betörések Földes Izsó ruhakereskedő Kárásj-utca 12. szám alatti ruhásüzletének kirakatát ismeretlen tettesek
kedd éjjel egy és két óra között üvegvágóval bevágták és onnan bárom öltözet
ruhát elloptak. A kár százötvenezer korona.
— A Belvárosi Mozi bfifféhelyiségébe kedden éjjel ismeretlen tetlesek az ablakot
befeszítve behatoltak. A büffébői húszezer
korona értékű cukorkát, pénzt és déligyümölcsöt elloptak. A rendőrség megad itotta a nyomozást.

Legolcsóbban
vásárolhat
cigaretta hüvelyeket, cigaretta
papírokat, iskolai, irodai és rajzszereket és mindenféle papírárut nagyban és kicsinyben

KOVÁCS HENRIK
könyv- és papirkereskedéséban
I Szeged, Kölcsey-Útca 4. Telefon 10-48.

A Tisza-pör főtárgyalása.
A mai főtárgyalás Schreiber Emil
főkapitányhelyettes
kihallgatásával
kezdCdOtt. E mondja, hogy Friedrich István és Fényes László minden igyekezetükkel azon
voltak,
hogy a forradalom napjaiban a rendet fentarthassák.
Tóth László hírlapíró elmondja,
hogy egyszer látta a Pesti
Hírlap
szerkesztőségében
Horváth-Sanovicsot, aki azt kérte, hogy Írjanak
forradalmi szerepléséről. Még két
izben beszélt Horváíh-Sanoviccsal,
aki egyizben azt mondotta, hogy
Tiszát Dobó
őrmester
gyilkolta
meg. Azt is mondta neki Horváth,
hogy Fényes László kezében látott
egy papírlapot, amelyen a következő öt név volt felirva:
Tisza,
Wekerle, Vázsonyi,
Szterényi
Vi/indischgrälz.
Ezeket a politikusokat
el kellett volna tenni láb alól. Horváth-Sanovics átadta ezt a lisztát
Dobónak, aki egy óra múlva már
jzlentette, hogy megölték Tiszát.
Fényes igen fel volt háborodva,
azt mondta, hogy Tiszát csak le
kellett volna tartóztatni. Kihallgatták
még Molnár Imre helyettes államtitkárt, Hansely László dr. belügyminiszteri tisztviselőt. Mielőtt Schwarc
Ferenc árvaszéki fogalmazó kihallgatását megkezdenék, Gadó elnök
kirendelteti Vágót a teremből.
Ezután kihallgatják még
Fehér
Ákos dr. ügyvédet,
Oszterreicher
Sámuelnét és Weisz
Izsák soffört,
akik lényegtelen vallomást tesznek.
Az elnök a tanúkihallgatásokat
péntekre halasztja, majd a védők
bejelentik bizonyítás kiegészítési indítványaikat. Saiusinszky kéri Károlyi
Mihály gróf, Lovászy Márton, Jászi
Oszkár, Garami Ernő, Szende Pál
és Hock János tanukénti kihallgatását elrendelni.

Diitávy d o l l á r , lei
idegen pénzek beváltása, e l d á s a .
Pénztári óra egész nap. Károlyiutcai Bank- és Pénzváitó-fizlet

Tőzsde.
Budapest,

Rubel
0. .77-0.79
Lei
360-3.75
Szokol
335 3.45
Sv.frank 40.00 40.75
Kor. dinár 6.80-7,—
Fr.
, 6.80-7,—
L. márka
23-25

Zürich, junius 1. (Nyitás.)
Berlin
Newyork
Milano
Zágráb
Prága

9.10
5.70
3J.50
4.35
840

Budapest
2.45
Bécs
1.32 5
Bukarest
9.40
Osztrák bély. 1.03
Varsó
-.55

9.10
196-75
571
2219
47.90
30.10

Madrid
Buenos-Aires
Zágráb
4.35
Prága
8.40
245
Budapest
1.32-5
Bécs
9.40
Bukarest
Osztrák bély. 1.03
0.55
Varsó

házhoz szállítva kapható kicsiben és vagontételekben a L E G O L C S Ó B B

ilkó H e n r i k
Bócsi-köput 34. s z á m .

SZAKMOZGALOM.

Óra- és

Munkásotthon építési-alap 11.730

Törf aranyat

ARBAN.

=

fatelepén
T E L E F O N 11.

ékszerjavltá«ok

magas áron vesz

i áiloffer Vilmánál
KÁRÁ Z UTCA 2.

A Munkásotthon gondnokánál

NÉPSZAVA
kapható.
A sütemények árusítása és a
munkanélküliség. A Munka több
izben foglalkozott már a sütőmunkások nehéz helyzetével. A sütőiparban ugyanis az utóbbi időben mindjobban rövekszik a munkanélküliség. A munkáltatóknak is érdeke,
hogy a munkások megélhetését elősegítsék. Ezt a célt szolgálta a munkáltatók és munkások kedden este
tartott közös értekezlete, amelyen —
mint értesülünk — közeledés jött
létre a munkáltatók és munkások
közt. Az érlekezleten arról tanácskoztak, miként lehetne a süíemények
árusításával a munkanélküli munkásokat megbízni. Az a vélemény alakult ki, hogy ez nemcsak ^ z í r t
lenne célszerű, mert ilymódon a
a munkanélküli munkások keresethez jutnának, hanem azért is, mert
most az árusítás főként közegészségügyi szempontból jórészt rossz
kezekben van. Az árusilók nagyrésze
ugyanis nem jár el a köteles gondossággal. Az értekezleten a munkáltatók megbízták a munkásokat,
hoey terjesszék elő javaslatukat a
sütemények árusítására nézve. Csütörtökön délután öt órakor az ipartestületben ujabb értekezlet lesz,
amelyen alkalmasint megállapodnak
az árusítás dolgában. Ez annál is
inkább helyes volna, mert ezzel a
megállapodással a munkáltatók és
sütőmunkások közt az utóbbi időben felmerült — és eddig sem a
munkásokon mu!ó —
ellentétek
nagyban enyhülnének.
Értesítés. A földmunkások
helyi
csoportja a Veresács-utca 33. szám
alatti Szélpál-féle vendéglőből a Munkásotthonba
(Maros-utca 4. szám,Kiskaszinó) költözött. Pénztári órák minden vasárnap délelőtt 9-től 12 óráig.

és fodrász-

segédek szakegylete felhívja a tagdijakkal hátralékos tagokat a hátralékok sürgős rendezésére. Pénztári
órák kedden és pénteken este 7-től
8 óráig.
Meghivó. Az építőmunkások
helyi
csoportja junius hó 2-án, csütörtökön a Munkásotthonban, a munka
befejezése után taggyűlést tart. A
vezetőség kéri a tagok pontos és teljes számú megjelenését.

Csütörtöki gyűlések.

Zürich, junius 1. (Zárlat)
Berlin
Hollandia
Newyork
London
Páris
Milano
Brüsszel
Stockholm
Krisztiánia
Kopenhága

1921 junius 3.

Felhivás. A borbély-

* 1.

Napoleon 745-760
Font
870-890
Dollár
220-230
Fr. frank 17.80-18.20
Márka
3.55-3.75
Lira
11.90-12.30
Osztr. kor.37 5-39'5

Teljesen száraz hasáb és aprított tűzifa
—

MUNKA

Bőripari munkások bizalmi értekezlete
este 7 Órakor a Munkásotthonban.
Élelmez«»! munkások vezetőségi ülese
este 7 órakor a Harkay-féle vendéglőben,
Boldogasszony-sugárut 63. szám alatt.

Pénteki gyűlés.
Textilmunkások és m u n k á s n ő k rendkívüli taggyűlése este 6 órakor a Munkásotthonban.

M

Ajánlunk:
Deszkaárut minden méretben
Kátrány fedéllemez papirost
Mecenzéfi ásó, kapa, lapátárut
Kézi vetőgépeket
Ágfürészeket, metszőollókat
Kaszákat, kdbzanyeleket
Favillákat a legolcsóbb nagybani
árban,

darabvételnél is

„Futura" Magyar Szövetkezeti
Központok Áruforgalmi R.-T.
Szegedi Kirendeltsége
~ Tisza Lajos-körut 43. szám. —
Telefon 795.
Telefon 795.

*************

kapható a kiadóhivatalban.

SZEGEDI ZSIDÓ HITKÖZSÉG.
146/1921. szám.

HIRDETMÉNY.
A szegedi zsidó hitközség 1921. iyf
junius
hő 19-én délután 5 órakor tartja a
hitközség (Margit-utca 20. sz.) székházának tanácstermében

tisztújító nagygyűlését,
melyre a választóképp hitközségi tagok
ezúton meghívatnak. A választóképességgel
biró hitközségi tagok névsora a jegyzői
hivatalban megtekinthető és az erre vonatkozó felszólamlások ugyanott junius 15-ik
napjának délelőtti 12 órájáig benyújthatók»
Szegeden, 1921 május 26.

Dr. Bledl S a m u , hitk. elnök.
A választóképességet a szervezeti szabályok következően állapítják meg:
23. §. A hitközség azon nagykorú férfi
vagy nő tagjai, akik legalább egy év óta
itt kultuszadót tényleg fizetnek, ha terhükre
a folyó évre legalább 12 korona kultuszadó
van kiróva, valamint a hitközségi és szentegyleti alkalmazottak — a szolgák kivételivel — választók és választhatók.
24. §. Választójoggal nem bírnak és
nera is választhatók:
a) akik hitközségi vagyon kezeléséről
számadással tartoznak, kötelezettségüknek,
záros határidő alatt eleget nem tettek;
b) bünvádilag elitéltek a büntetés és
mellékbüntetés tartama alatt;
c) vagyonbukottak a csőd tartama alatt;
d) gyámság vagy gondnokság alatt állók;
e) akik a hitközséggel szemben fennálló
tartozásukkal egy évet meghaladó idő óta
hátralékban vannak;
0 fegyelmi vizsgálat alatt álló hitközségi
vagy szentegyleti alkalmazottak.

10 96 A MUNKA telefonszáma.

eglepő olcsó áron vásárolhat cipőt
minden formában és nagyságban, magas,
fél és kivágottat, olcsóbban, mint bárhol

CSIPEINÉL, Ipar-u. 18, Ipartestület házában.
Elsőrendű cipészmunkások felvétetnek.

Nyomatott & Dítütns-yafO;sasig hírlap- és nyomdavállalatnál Hetéfi-sugárut 1.

Telefon 15—31. sz.

