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R E S E N 
KEDDEN „NAGY VIHAR" volt 

a Házban. Zsebkendők lobogtak, 
indulatok tüzeltek, eb ura fakó kiál-
tások harsogtak. Még Andrássy 
Gyula is fiatal kurucnak érezte ma-
gát. Most vagy soha! harsogták az 
ifjú keresztények és az ember azt 
gondolhatta (persze egy Marsbeli 
ember), hogy itt az idő, amikor az 
itélet napja elérkezik. Akik azonban 
másnapra ezt az Ítéletet megjósolták, 
nagyon csalódtak. Már estére egé-
szen kiderült, a kurucok ismét en-
gedelmes labancokká vedlettek, a 
szenvedélyek lecsillapodtak, az érde-
kek előtérbe léptek és másnap már 
öröm volt látni, mennyire egyetért a 
kereszténypárt és a kisgazdapárt. 
Egyetért bizony és pedig egyetért 
abban, hogy a hatalmat meg kell 
tartani és a hatalom megtartásának 
érdekében még arra az áldozatra is 
el kell szánniok magukat, hogy sze-
ressék és megértsék egymást. A 
hatalom mindent pótol, de a hatal-
mat nem pótolja semmi. Müviharo-
kat fel lehet kavarni, de az a bizo-
nyos tisztító vihar egyelőre késik. 
Hiszen az, ugy lehet, mindenestől, 
pártostól, /jelszavastól elsöpörné őket, 
már pedig ők, amig lehet, élni és 
prolongálni akarnak. 

A POLITIKAI VILÁG egyik 
szenzációja mostanában Haüer Ist-
ván megtérése. Ez az intranzigens 
keresztény harcos, egy idő óta meg-
értő és megbocsátó húrokat penget. 
Már majdnem olyan szelíd és jósá-
gos, mint egy valódi keresztény. 
(No azért nem kell félteni, ettől meg 
elég távol van őkegyelme ) Azok a 
minden irodalmi lében kanalazók 
azonban, akik Haller István müveit 
a múltból is ismerik, meg tudják ér-
teni ezt a hirtelen színeváltozását. 
Hiszen már két éve, 1919 január-
jában igy irt egy lapban, amely 
akkor még nem volt kurzusl p. 
,Aki a letűnt hatalmak arzenáljának 
rozsdás fegyvereivel dolgozik, az el-
nyomással, a hecceléssel, a kutmér-
gezéssel, az áliásból való kidobás-
sal, a kenyérelvevéssel, a más meg-
győződés üldözésével, az reakcioná-
rius. Ki vállalkozik arra, hogy visz-
szafelé fordítsa a világ kerekét, ame-
lyet milliók előrefelé fordítanak?" 
Ilyen liberális, ilyen Jelvilágosult, 
ilyen józan, ilyen okos, ilyen mo-
dern volt Hdler István két évvel 
ezelőtt, a Károlyi-forradalom alatt. 
Ma megint kezd megértő és meg-
bocsátó lenni. És ez mai napság 
felér egy kis forradalommal. 

AZ A CIRKUSZ, amit a szegedi 
színházzal csinálnak, bennünket csak 
mulattatna, ha különösebberi érde-
kelne. Most Csáky az igazgató-
jelölt, aki előbb Hidvéghyt akarta 

művezetőnek. (Vagy megfordítva.) 
Hidvéghy viszont, mint az Országos 
Szinész-Egyesület alelnöke, jeles bi-
nyitványt állított ki Csákyról, akit 
a kutya sem ismer Szegeden. A 
tanács ragaszkodni látszik Palágyi-
hoz, mint művezetőhöz, Palágyi 
viszont ahhoz látszik ragaszkodni, 
hogy túladjon a színházán. Pékár 

még mindig megszólal olykor, mint 
az Ur a zsinórpadláson és ígéri, 
hogy a szegedi színház szebb lesz 
és jobb lesz, mint veit I (Ami nem 
is olyan nagyszerű ígéret I) Minden-
kinek az érdekeit biztosítani akarják, 
csak a kulturszomjas közönség és 
a kenyéréhes színészek érdekeivel 
nem törődik senki. 

Az amerikai különbéke a nemzetgyűlés előtt. 
Folytatták a vagyonváltság tárgyalását. — Hivatalos je'entések az 

amerikai békehatározatról — Interpelláció a mezőgazdasági 

munkások nyomora ügyében. — Nemzetgyü és — vihar nélkül. 

Budapest, aug. 11. A nemzet-
gyűlés mai ülését fél 11 órakor nyi-
totta meg Bottlik József alelnök. 

Bejelenti, hogy Schandl Károly 
sürgős inierpe lációra kért és kapott 
engedélyt. Erre a Ház hozzájárulá-
sával 1 órakor térnek rá. Bejelenti 
a Háznak, hogy Schandl Karoly a 
házszabályok 203. §. éneimében in-
dítványt nyuj ott be az ülés idejé-
nek 1 órával való meghosszabbítása 
tárgyában, a vagyonváltság tá gya-
lásának tartamára. A Ház az indít-
vány felett a holnapi ülésen fog ha-
tározni. 

Különbóketárgyalá8 Amerikával. 
Ezután a belügyminiszter emel-

kedett szólásra: 

— Ebben a percben bizonyos 
öröm fog el, hogy bemutathatom a 
magyar nemzetgyűlésnek az Egyesült-
Államok jegyzékét, amelyben 
kifejezésre hozták, hogy amennyiben 
a magyar nemzetgyűlés az amerikai 
kongresszus által julius 1-én és az 
amerikai Egyesült-Államok elnöke 
által julius 2-án hozott béke-
határozatot a maga részéről tel-
jes egészében fentartás nélkül el-
fogadja, haladéktalanul külön béke-
tdrgyaldsokba foghasson az észak-
amerikai Egyesült Államokkal. Kéri 
a nemzetgyűlést, hogy a jegyzéket 
adja ki a külügyi osztálynak a hol-
napi ülésen való jelentés étel végett. 

A vagyonváltság. 

Ezután a Ház áttért az ingatlan-
vagyonváltság törvényjavaslatának ál-
talános vitájára. 

„A kisgazdák áldozatkészsége." 

Helyzetünket nehezíti, hogy nincs 
termelésünk. Abban a reményben, 
hogy 

aj idők és emberek 

jönnek és bizva a magyar nem-
zet áldozatkészségébe vetett hitben, 
amely eddig még soha nem csalt 
meg, a törvényjavaslatot általános-
ságban a részletes tárgyalás alap-
jául elfogadom. 

Czettler Jenő: Arra lett volna 
szükség, hoty az ország legkivá-
lóbb szakértóit hívjuk ide a nem-

zetgyűlés betegágyához és ne csak 
a bajok szószólóit. 

Át kell térni az államszocializ-

musra. 

Az ország merkantilista rendszere 
Mária Terézia és II. József idejéből 
da'álódik. Magyarországot gazdasági 
államnak deklarálták, mig Ausztriát 
kizárólag iparinak. Ennek az a kö-
vetkezménye, hogy Magyarországon 
az ipar nem fejlődhetett. Ezért át 
kell térni az államszocializmusra. 

Nem tartottuk helyesnek, hogy 
Hegedűs pénzügyminiszter az or-
szág szekerét a kátyúból pénzügyi 
technikával akarta kihúzni. Elsősor-
ban gazdasági rekonstrukcióval akar-
tuk elérni. Folyton változó valuta 
mellett nem lehet kereskedelmet 
folytatni. A gazdasági élet rekons-
trukcióját Hegedűs pénzügyi politi-
kájával egyidőben kellett volna 
megkezdeni. 

Róbert Emil előadó ismertet egy 
tervezetet, mely szerint a vagyon-
váltság egy része a gazdasági re-
konstrukcióhoz vezetne. A legnagyobb 
baj az, hogy a nagybirtokok 
nem akarják a mezőgazdasági 
ipart fejleszteni. 

Veszedelmes műtét. 

Gunda Jenő: Ezt a javaslatot ugy 
tekintem, mint egy roppant vesze-
delmes, de fontos és szükséges orvosi 
műtétet és én is azt gondolom, hogy 
ez a javaslat nagyon későn érkezett, 
de ezért nem hibáztatom a pénzügy-
minisztert, 

Kószó István kifejti, hogy meg-
vizsgálandónak tartja, hogy a vagyon-
váltság a földbirtokosságot vagy 
más foglalkozású egyéneket fogja-e 
nagyobb mértékben terhelni. 

Ezután kéri a pénzügyminisztert, 
kogy az eredeti javaslat 2. §. 1. 
pontját hagyja meg, vagy pedig 
találjon móc ' hogy ha már ezen 
a javaslaton toztatni nem lehet, 
hogy a törvei.j..«»lóságoknak, köz-
ségeknek és rendezettanácsu váro-
soknak telekvagyonváltságát uj ja-
vaslat alapján az Országos Pénzügyi 
Tanács állapítsa meg. A javaslatot 
elfogadja. 

Jelentések az amerikai béketár-
gyalások ügyében. 

Ezután Mózer Ernő, a külügyi 
bizottság előadója kéri az amerikai 
Egyesült-Államok jegyzékének ügyé-
ben a sürgősség kimondását, amit 
a nemzetgyűlés meg is lesz. A je-
lentés a következő: 

Azután felolvassa a külügyi-bi 
zottság jelentését. 

A külügyminiszter a nemzetgyű-
lés mai ülésén az Egyesült-Államok 
békehatározatáról szóló következő 
jelentését terjesztette elő: 

Az Egyesült-Államok kongresszusa 
1921 julius első napján az alább 
következő békehatározatot hozta, 
amelyet az Egyesült-Államok elnöke 
julius 2-án jóváhagyott. 

Elhatároztatott, hogy a kongresz-
szus mindkét házának 1917 decem-
ber 7-én jóváhagyott együttes hatá-
rozatával a cs. és kir. osztrák-
magyar kormány és az amerikai 
Egyesült-Államok között fenállónak 
kijelentett háborús állapotot meg-
szűntnek mondatik ki. 

Az Egyesült-Államok honosai ré-
szére fentartatnak az összes jogok/ 
előjogok, kártérítések, jóvátételek 
vagy előnyök, amelyek 1918 no-
vember 3-án aláirt fegyverszüneti 
egyezményben, illetve a trianoni 
békeszerződéssel megállapittattak. 

A cs. és kir. osztrák-magyar kor-
mány, annak utódai és minden 
osztrák-magyar honos tulajdonait 
képező javak, amelyek 1917 decem-
ber 7-én az Egyesült-Államok hiva-
talnokai, képviselői, vagy alkalma-

, zottai birtokában voltak, vagy ez idő 
i óta azok birtokába, illetve ellen-
« őrzése alá kerültek, az Egyesült-
ig Államok által vissza fognak tartatni 
' mindaddig, amig a cs. és kir. osztrák-

magyar kormány, annak utóda vagy 
utódai részéről megfelelő gondos-
kodás nem történik és az Egyesült-
Államoknak bárhol lakó polgárai 
által támasztott követelései kielé-
gítésére, amennyiben ilyen amerikai 
honosok az osztrák kormány vagy 
közegeinek tettei által 1914 julius 
31-óta veszteségeket, károkat vagy 
sérelmeket szenvedtek. 

— Az Egyesült-Államok buda-
pesti főmegbizottja utján az emiitett 
békehatározatot oly ajánlat kisére-
retében közölte a kormánnyal, hogy 
amennyiben Magyarország a külön-
böző határozatokban foglaltakat a 
maga részéről elfogadná, az Egye-
sült Államok kormánya hajlandó 
volna Magyarország és az Egyesült 
Államok között létesítendő külön 
békeszerződés megkötése végett hala-
déktalanul tárgyalásokba bocsátkozni. 

Tekintettel ennek az ajánlatnak 
külpolitikai szempontból mutatkozó 
jelentőségére és azokra a nagy re-
ményekre, amelyek ahhoz fűződnek, 
a nemzetgyűlés az Egyesült Államok 
kormányának emiitett ajánlatára vo-

fc haladás az utópiák megvalósulása! 
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natkozóan a következő határozatot 
hozza: 

A nemzetgyűlés az Egyesült Álla-
mok szenátusának a békehatározaí-
ban foglaltakat, amennyiben azok 
Magyarországra vonatkoznak, ezen-
nel egészében és minden fentartás 
nélkül elogadja. A nemzetgyűlés 
egyben felhatalmazza a m. kir. kor-
mányt, hogy a most emiitett béke-
határozat, valamint a trianoni béke-
szerződés rendelkezéseinek figye-
lembevételével Magyarország és az 
amerikai Egyesült Államok között 
minél előbb külön békeszerződés 
megkötése céljából az Egyesült Ál-
lamok kormányával tárgyalásokba 
bocsátkozzék. 

Ezután az elnök napirendi indít-
ványt tesz, mely szerint a Ház leg-
közelebbi ülését holnap délelőtt 10 
órakor tartja és annak napirendjére 
az északaajerikai Egyesült-Államok 
békehatározatának tárgyalása, az el-
nöki tisztség betöltése és a vagyon-
váltság javaslatának folytatólagos 
tárgyalása tűzessék ki. 

A Ház ilyen értelemben határoz. 

A földmunkások nyomora. 

Ezután Schandl Károly a mező-
gazdasági földmives munkások nyo-
morának enyhítése tárgyában inter-
pellál. Ecseteli a nagy drágaságot, 
amely különösen a kenyér- és liszt-
áruknál rendkívül nyomasztóan éri 
a munkásságot. Ennek nem a föld-
birtokosság az oka, hanem'az egyes 
kartellek, amelyek a fogyasztók rová-
sára üzérkednek. Kéri, hogy tekintettel 
arra, hogy az ország egyes vidékein, 
főleg az alföldön, a mezőgazdasági 
munkások egy része saját hibájukon 
kívül nem jutott aratáshoz, valamint, 
hogy a kenyér ára rendkívül módon 
emelkedett, hajlandó-e a földmive-
lési miniszter a pénzügyminiszterrel 
egyetértően e munkásoknak az ellá-
tatlanok közé felvételét elrendelni. 

Nagyatádi Szabó István válaszában 
kijelen'i, hogy rendeletet fog kibo-
csátani az egyes községeknek és 
városoknak, hogy azokat a munká-
sokat, akiknél megállapítható, hogy 
hibájukon kívül nem tudják besze-
rezni kenyerüket, azoknak kedvez-
ményes áron juttassanak lisztet. 

A Ház a választ tudomásul vette. 
Ülés vége két órakor. 

Belvárosi Mozi 
TELEFON: 

Igazgatóság 2-58. — Pénztár . 5-82. 

Ma pénteken» csak ejy napig! 

N E W - Y O R K 
REJTELMEI 

IV. rész 8 felvonásban. = Az előző 
részek összefoglalva szintén láthatók. 

Főszereplő: P C H R C W H I T C . 

Szombaton, csak egy naplói 

Hew-York rejtelmei 
V . R É S Z . 

= = RENDES H£E.YffcRAK> = 

Előadások 6 órakor a téli, háromnegyed 
8 és fél 10 órakor a nyári helyiségben. 

Vasárnap: 

Dal a t űzp i ros 
virágról-

Limankovszky híres regénye 6 felv. ban. 

Hulladék sárgarezet, 
vSrBsrazet ismét vásárol minden mennyiségben 

S Z V R T O N É S K U C S E S 
műszaki is elektrótechnikai vállalata 830 

SZEGED, Tisza Lajos-körut, Püspök-téri bazár, 

Rendkívüli közgyűlést hívnak össze 
a lakásépítési akció ügyében. 

A Lakásügyi Tanács budapesti értekezlete. — A város építkezési segé-
lyének feltételei. — A polgármester jelentése a tanács előtt. — „A 
kislakások növelik a hazafias érzést". — A város ki akar bújni az 
anyagi hozzájárulás kötelezettsége alól. — Polgármesteri különvéle-
mény. — Keddre kiad ák a kérdést a szakbizottságoknak. — A mun-

kásság képviselőit is meghívják. 

A szegedi katasztrofális lakásínség 
és a munkanélküliség hosszú, de a 
körülményeket meg nem változtató 
tagadás után végre — mint ismere-
tes — arra kényszerít |(e a város 
hatóságáf, hogy a lakásé, rési akció 
Szegedre való kiterjesztése érdeké-
ben megtegye a ktzdeményező lé-
pést. A tanács előterjesztése alapján 
a törvényhatósági-bizottság feliratot 
intézett a kormányhoz, amelyben 
kérte, hogy a nemzetgyűlés által a 
kislakáson építési céljaira megsza-
va/ott háromszázmillió koronás hi-
telből engedjenek át Szeged városá-
nak ötvtn milliót. 

A közgyűlési felterjesztés elha'á-
rozásával kapcsolatban bt bizonyí-
tottuk ennek az akciónak reniényie-
lenségét, mert előrelátha ó volt, hogy 
abban az esetben, ha a város kizá-
rólag az állam anyagi h< >zzájá: ulá-
sára számit, de a legalább is. ha-
sonló értékű aldozatról hallani sem 
akar, mint ahogy a felierjesztés er-
ről nagy bölcsen hallgatott is, egy-
általában nem remélhető, hogy ab-
ból a háromszázmillióból, ami még 
a fővárosi szükségletek kielégítésére 
sem elég, akár egy fillért is kapjon 
Szeged. 

Ezt a feltevésünket igazolta egy 
későbbi hivatalos értesülés, amely a 
háromszázmillió rendelietssét ugy 
magyarázta, hogy abból a kormány 
a vidéki érdeketeket nem is akarta 
sohasem kielegiteni. 

Ebben a rendkívül fontos, de 
szokás szerint a megfelelő közöm-
bösséggel kezelt kérdésben augusz-
tus nyolcadikán, mint ismeretes, 
értekezletet tartott Budapesten a 
Lakásügyi Tanács. Az értekezletre 
meghívták a vidéki városok kép-
viselőit is. Szeged érdekeit a polgár-
mester és Berzenczey Domokos fő-
mérnök képviselték az értekezleten. 
A polgármester jelentésével a csü-
törtöki tanácsülésen foglalkoztak. A 
jelentés beszámol az értekezlet ered-
ményeiről, amelyeknek alapján tör-
vényjavaslatot szerkesztenek a három-
százmillió mikénti felhasználásáról. 

Az értekezleten az a vélemény 
alakult ki, hogy miután a háromszáz-
millió nem elég arra, hogy az egész 
országban mutatkozó lakáshiány 
megszüntettessék, az uj törvény-
javaslat lényeges kedvezményeket 
biztosit mindazoknak, akik lakásukat 
építenek. Uj építésekre 30 éves, 
ráépítésekre 20 éves, raktárak, pin-
cék. boltok, irodák, p dlások laká-
sokká való átalakításánál 15 éves 
adómentességet biztosítanak. Ezen-
felül az uj lakásoknál biztosítják a 
szabad bérmegállapítás és lakó-
választás jogát, rekvirálás alóli men-
tességet. A kedvezményekben csak 
az 1923 végéig építendő lakások 
részesülnek. 

Városok lakásépítésre a 300 mil-
lióból kapnak segélyt, ha ingyen 
telket és a közmüvek létesítését biz-
tosítják. 

A városok kapnak b'zonyos ö z-
szegü segélyt, de ugyanannyit kell 
a városoknak is pén/ben vagy épí-
tési anyagban biztositaniok. Ez eset-
ben az epüleen azontial a város 
tulajdonába mennek át. Az állam-
segély utan 25—30 éven át legfel-
jebb 2.5 százalékot kell fizetni a nor-

i tizációképen. Ez az egyik lehelőség. 

A másik verzió szerint az államse-
gély fejében 25 évig az állampénz-
tárba folyna az építendő kislakások 
bérösszege. 25 év után pedig az 
épületek a város tulajdonába men-
nének át. 

Az épületek még ez év november 
végéig megépítendők. Az ingatÍ3n 
vagyonváltság tárgyalásánál a váro-
sok valószínűleg mentesittetnek a 
váltság alól, de ennek feltételéül 
alighanem a .lakásépitési akcióban 
való megfelelő részvételt kötik ki. 

A szegedi lakásínség megszüntetése 
érdekében a város megbízottai be-
jelentetlék, hogy Szegeden legalább 
kétszáz kislakás építése szükséges 
és pedig száz egy szooás, hetvt n két 
és harminc három szobás. Ennek az 
előállítási költsége a hozzávetőleges 
számítások szerint harminckét mii ió. 

A polgármester az építési segély-
nyújtás feltételei közül a másodikat 
előnyösebbnek tartja, mert véleménye 
szerint a várható lakbérösszeg jóval 
alul marad a beruházási kötíségek 
két és fél százaléka alatt. 

A lakások helyére vonatkozólag is 
volt már a polgármesternek előter-
jesztése és pedig a szeszgyár melletti 
üres teret tartja legalkalmasaobnak 
erre a célra, amennyiben ezen elfér 
a lakások háromnegyedrésze. A pesti 
értekezleten az a vélemény alakult 
ki, hogy minden lakás számára leg-
alább nyolcvan négyszögöles telket 
biztosítsanak, hogy a lakóknak 
konyhakertjük is legyen. 

A jelentés körül hosszabb vita tá-
madt a tanács tagok között.: Gaál 
Endre kijelentette, hogy ez olyan 
fontos kérdés, amelyben határozatot 
rögtön — különös tekintettel a ká-
nikulára — nem hozhat a tanács, 
előbb aludni kell rá egyet. Tu-
róczy főügvész kifogásolta, hogy az 
apró lakások helyett miért nem 
építenek egy vagy két nagyobb 
bérházat, így sokkal kevesebbe ke-
rü ne, mintha csak négy—nyolc la-
kást tesznek egy födél alá. A pol-
gármester azonnal felvilágosította a 
tanácsot, hogy a kislakásokat az ör-
döngös kormánypolitika kívánja, va-
lószínűleg azért, hogy a hazafiságot 
növelje a kisemberek között. A cso-
dálkozó tanácstagoknak azután ma-
terialisztikus alapon megmagyarázta 
a doljg nyitját. 

— A dolog ugyanis ugy áll — 
mondotta a polgármester —, hogy 
a tapasztalatok szerint a rideg bér-
kaszárnyákban lakó kisemberek, 
akik közvetlenül szemlélhetik mások 
nyomorúságát, nem hazafiasak, hanem 
közülük kerülnek ki a legnagyobb 
kommunisták. Abban az esetben 
pedig, ha külön lakásban laknak és 
még hozzá kertjük is van, amely 
mégis csak az ország földjének egy 
ré-ze, ez a körülmény jobban ide-
köti őket és, igy hazafiak lesznek. 
(Ugy látszik, a polgármester is haj-
lik már a dolgok materialisztikus 
megm gyarázása felé.) 

A tanácstagok a polgármester vá-
laszában megnyugodtak és azután 
előkerült a — lóláb. A tanács ugyanis 
belátta, hogy a kérdés nagyfontos-
ságára való tekintettel azonnal nem 
határozhat. A polgármester pedig 
közölte az egyelőre homályosan látó 
tanáccsal, hogy neki már van ki-
alakult véleménye, amely szerint az 

állam a közölt módon nem sokat 
segit, mert a háromszázmilliót nem 
ingyen adja, hiszen kamatot kér 
érte. Indítványozta, hogy a rend-
kívüli közgyűlést egy héten belül 
hivják össze és terjesszenek egy 
olyan javaslatot elő, hogy az állam-
tól kérjenek — mivel a tizenhat-
milliót úgysem kapják meg (!) — 
négy—hatmillió korona építési segélyt 
és ugyanannyit adjon hozzá a város 
is, de kössék ki, hogy az állam 
nem szedhet kamatot. A feliratban 
célirányosnak tartja a polgármester, 
ha ¡Szeged agyoncsépelt speciális 
helyzetére hivatkoznak és utalnak \ 
az egyetem körül tanúsított áldoza-
tokra, ami korántsem csak a meg-
szavazott hétmillió, mert a felaján-
lott épületek értéke meghaladja a 
negyvenmilliót is. A menekültekre 
szintén elköltöttek közei ötmilliót, 
tehát ha ezeket figyelembe veszik, 
Szegedre nem alkalmazhatják az ál-
talános sablónt, mert ez a város 
más elbánást érdemel. 

A polgármesternek ebből a külön-
véeményéből sok minden kiderül. 
Kiderül az, hogy a város egyáltalá-
ban nem akar áldozni a la kásnyomo-
ruság és a munka né küliség leküzdése 
érdekében, mert az a „négy-hat" millió 
nemcsak, hogy nem áldozat, ha-
nem oyan kevés, hogy semmire 
sem elég. Kiderül az, hogy a kér-
dést csak̂  szóval tartják fontosnak, 
mert különben nem a segély le-
szállítását, hanem ellenkezőleg a 
felemelését szorgalmaznák. 

(Törlés.) 

A tanács azután elhatározta, hogy 
a rendkívüli közgyűlést pentekre 
hivja össze és a tanácsi döntés előtt 
kiadja a kérdést a pénzügyi és mű-
szaki bizottságoknak. A bizottsági, 
tárgyalásokra meghívják a lakosság 
képviselőit is, különösen a mérnö-
köket. A polgármester indítványára 
elhatározták azt is, hogy a közal-
kalmazottak elnökségét, a keresz-
tényszociálisok két megbízottját, sőt 
— uram bocsá' a szociáldemokrata-
párt két képviselőjét is meghívják az 
értekezletre. 

Gaál Endre csodálkozva nézett 
körül és csak akkor hitte el a hal-
lottakat, amikor a polgármester 
megismételte indítványát. A kultur-
tanácsnok elgondolkozó csodálko-
zás al nézett ki az ablakon, talán 
eszébe jutott az a jelenet, amit a 
szakszervezeti bizoitság beadványá-
nak tárgyalása alkalmával játszott 
meg a tanács . . . 

Az összevont biKMtság a tanács 
határozata alapján kedden tartja 
meg az értekezletéi. 

KANSz ÉTTERMEI 
Btrnátl) József vezetésével 

megnyíltak. 
Szeged legjobb és legolcsóbb konyhája. Ebéd- és 
vacsora-abonomák kedvezményes árban. Minden 

pénteken halestély túrós csuszával, 
vasárnap délelőtt sörzene, 

vasárnap este koncert-vacsora. 
Szolid és pontos kiszolgálás. Nyitott terrasz. 

ezüstjét, régi arany és ezüst pénzeit, 
gyémánt és brilliáns ékszereit el ne 
adja, mielőtt nálam volt, mert bárki-
nél t&bbet fizetek érte. Hamis fo-
gakért is a legmagasabb árat fizetem. 

n U S b A N D E R B É L H , 
ékszerész, Kigyó- és Feketesas-utca sarok. 
M M M M M M M M M W M W M M 

Aki a demokráciának hive, 
támogassa A MUNKÁT. 
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Tanú: A szegedi szociáldemokra-
ták csak a diktatúra kitörése utáni 
napon egyesültek a kommunisták-
kal. A szociáldemokraták mindaddig 
arra az álláspontra helyezkedtek, 
hogy az utolsó percig küzdeni fog-
nak a kommunisták ellen. A vörös 
jelvény nem kommunista jelvény 
vol* azt a szociáldemokraták mir 
előbb is viselték. 

Baránszky dr.: Mitől féltek a 
direktórium kivonulása után, hogy 
a polgárság meg fogja önöker lin-
cselni ? 

Tanú: Erről nem volt szó, csak 
a franciáktól féltünk. A polgárság 
vezetőivel csatlakozott a direktó-
riumhoz. 

Baránszky dr.: Milyen érzelmű-
nek ismerte Tabódyt? Kommunis-
tának? 

Tanú: Kommunista, vagy szo-
cialista érzéseiről soha nem nyilat-
kozott. Csak hazafias magalartásu-
nak ismertem. 

Tárgyalásvezető: Dettre Bélával 
tfol került össze? 

Tanú: Ha jól emlékszem a Csillag-
börtönben láttam először. 

Ezután Tabódy ezredes mondja el 
megjegyzéseit a tanú vallomására. 
Majd Dettre Béla szólalt fel: 

— Tanú ur ugy látszik elfelejtette, 
hogy mi igen sokszor találkoztunk 
Tabódy ezredes ur szobájában. Em-
lékszik-e, hogy egy izben Zarecsnik, 
amiért a kiürítésbe nem akartam 
beleegyezni, revolvert fogolt rám ? 

Tanú: Homályosan emlékszem, 
df nem tudom már kivel történt. 

A haditörvényszék a tanú meges-

A Tabód^-Deitre-pöi* t á rgya l ása . 
Stéhli, Olejnyik és Deli vallomása. — A főtárgyalás tizenhatodik napja. 

A csütörtöki főtárgyalást reggel 
nyolc órakor nyitotta meg Förster 
tábornok, elnök. A tárgyalás meg-
nyitása után a biróság elrendelte 
Stéhli István kihallgatását. 
» A tárgyalásvezető kérdéseire el-
mondja, hogy a felsőtanyai direktó-
rium bünpörével kapcsolatban öt 
évi börtönre itélte a szegedi törvény-
szék gyorsított tanácsa. 

Elmondja, hogy Tabódyval a to-
borzó-bizottságnál találkozott. 

Tárgyalásvezető: Követelték önök, 
hogy minden katonája a hadsereg-
nek bent legyen a szociáldemokrata 
pártban ? 

Tanú : Igen, de ha nem volt, ak-
kor is felvettük. 

Tárgyalásvezető: Tagja volt a 
forradalmi végrehajtó-bizottságnak ? 

Tanú: Igen. 
Tárgyalásvezető: Tabódy is? 
Tanú: Ezt nem tudom. 
Tárgyalásvezető: Kitől eredt a 

fegyverek beszolgáltatását elrendelő 
plakát ? 

Tanú : Tabódytól és a forradalmi 
végrehajtó-bizottságtól. 

Tárgyalásvezető: És mi volt ennek 
.a célja? 

Tanú: Hogy a felelőtlen elemek 
garázdálkodását meggátoljuk. Ez 
nem a polgárság ellen irányult. 

Tárgyalásvezető: Önök ellenőriz-
ték az ezredes urat? Igaz-e, hogy 
minden irást, ami kimerít felülvizs-
gáltak ? 

Tanú: Mi az Írásokat nem irtuk 
-alá. Tabódy mellé voltunk rendelve, 
mint ellenőrzők. 

Zarétsnik működéséről és elfoga-
tásáról nem tud a tanu. Kijelenti, 
hogy a diktatúra után a direktó-
riummal eltávozott Szegedről. 

Tárgyalásvezető: Tud-e arról, hogy 
Félegyházáról parancsok jöttek Sze-
gedre ? 

Tanu: Nem tudom. 
Tárgyalásvezető: Arról tud, hogy 

milyen érzelmeket váltott ki a szo-
ciáldemokrata-pártban Zarecsnik el-
fogatása ? 

Tanu: Nem voltam a pártvezető-
ségben és igy nem tudok róla. 

Tárgyalásvezető: Hol volt a dik-
tatúra kitörése napján? 

Tanu: Itt Szegeden. 
Tárgyalásvezető: Látta Tabódy 

ezredes urat a városháza tanácster-
mében ? 

Tanu: Nem. Ezt nem mondhatom. 
Ügyész: Nem maga maradt vissza 

akkor a szobában Diendorfer ezredes 
¡úrral? Stratégiáról beszélt, vércsor-
gásról és azt mondotta, hogy nem 
is kell ahhoz különösebb képzettség ? 

Tanu: Én nem voltam akkor a 
szobában, lehet, hogy Zarecsnik 
volt ott. 

Ügyész: Mielőtt elhagyta Szegedet, 
mi történt? * 

Tanu : A parancsnokok összejöt-
tek és különféle véleményt adtak le, 
hogy miként lehet, vagy nem lehet, 
de a kiürítést elhatározták, a vago-
nokat előkészítették. Tabódy ezredes 
ur nem tudom hogyan fogadta a 
parancsot, de a végrehajtásában va-
lami nagy erélyt nem mutatott. Ta-
bódy ezredes ur működésével külön-
ben Andorka és Zarecsnik nem vol-
tak megelégedve. 

Baránszky dr.: Kérem, van önnek 
oka itt valakit félteni, vagy men-
teni ? 

Tanu: Nincs kérem. 
Baránszky dr.: Ne kerteljen tehát, 

hanem mondjon el mindent ugy, 
ahogyan tudja. Széthúzás volt-e a 
szociáldemokrata-párt és a kom-
munisták között? 

ketését, miután sem az ügyész, sem 
a védők nem kérték azt, mellőzi. 

Olenyik József kihallgatása. 

Ezután Olejnyik Józsefet, a szegedi 
szociáldemokrata-párt volt elnökét 
hallgatta ki a biróság. A tárgyalás-
vezető kérdéseire elmondja, hogy 
izgatás cimén indítottak ellene el-
járást. Tizenhat hónapig \olt vizs-
gálati fogságban, de még vádiratot 
ezideig ellene nem adott be az 
ügyészség. 

Tárgyalásvezető: Miért volt akkor 
ön bezárva? 

Tanu: Azt magam is szeretném 
tudni. 

Elmondja, hogy Tabódy többször 
kifejezte aggodalmát azért, mert fiatal 
gyerekek voltak a hadseregben. 

— Állandóan azon dolgozott Ta-
bódy — mondotta Olejnyik —, hogy 
ezektől megtisztítsa a hadsereget. 
Ezeket kommunista gazembereknek 
és piszkos bandának nevezte. Egy-
szer azzal a tervvel lépett elő, hogy 
ezeket puccsszerűen leszereli. 

Tárgyalásvezető: A munkástanács 
ülésein találkozott Tabódyval ? 

Tanu : Nem emlékszem most már 
erre. 

Tárgyalásvezető: Mit tud a há-
romszáz megbízhatatlan egyén ki-
szállításáról ? 

Tanu: Tabódy ebben az ügyben 
Betrix ezredesnél is járt. Ezeknek a 
neveit egy listán beterjesztette. A 
megbízhatatlanok kitoloncolását a 
városkormányzó jóváhagyta. 

Tárgyalásvezető: Ezek kommu-
nisták voltak? 

Tanu: Igen. 

/ 

Használja k i 
az alkalmat! 

Ismét a februári 

Tk 

br i l l iáns t á rgyakér t f 

arany- és ezüst-ék-
s z e r e k é r t és pén-
z e k é r t valamint ant ik 
00 t á rgyakér t . OO 

FISCHER K. ékszerész 
Kárász-ufca 14. 

Korzó-kávéház mellett. 

„Szegeden nem volt 

kommunizmus." 

Tárgyalásvezető: Mennyiben za-
varták ezek a rendet? 

Tanu: Áll ndó erőszakoskodásaik-
kal. Kommunizálni is akartak. Ma-
gatartásukat nem jó szemmel nézték 
a szakszervezetek. A proletárdikta-
túra kitörését csak kényszerűségből 
vettük tudomásul. Minket nem kér-
deztek meg, hogv akarunk-e kom-
munisták lenni. Budapesten csinál-
tak mindent. 

Mi kénytelenek voltunk 
egyesülni a kommunista-párt-
tal, bár előző napon ¿z Al-
földi-szálló előtt véres össze-
ütkőzésü к volt. Szegeden 
nem vo t kommunizmus és 
nem volt kommunista-uralom. 
Ez egy els igetelt rész volt, 
ahol a franc ák parancsoltak. 
A szocí ldemokratá< mind 
megmaradtak szocialistáknak. 

Tárgyalásvezető: A munkástanács 
tagjai nem volíak kommunista-ér-
zelmüek? 

Tanu: Nem kérem. A diktalura 
kitörésékor az is, mint minden más 
ijyen ' szervezet, feos lott. Lehet, 
hogy voltak közöttük kommunista-
érze-müek, de a legnagyobb részük 
szociáide noknta volt. 

Tárgyalásvezető: Jelen volt Ta-
bódy valamilyen értekezleten? 

Tanu: Igtn. Егеп az értekezleten 
tárgyaltuk a Njuberger-féle к rék-
páros-osztag lehozata át. A Neuber-
ger-különitményt a kommunisták el-
len hívtuk le. 

Tárgyalásvezető: Később vállalt 
ön valami szerepet a diktatúra ideje 
alatt? 

Толи: A forradalmi végrehajó-
bizottság tagságát felajánlották, de 
én nem fogad'am el. A Vusutas 
Szövetségnek voltam titkára. A di-
rektórium eltávozása után Szegeden 
maradtam. 

Baránszky dr.: Hány beszervezett 
tagja volt a szocialüemokrata-párt-
nak ? 

Tanu: Harmincezer. A zöme mun-
kásokból, hivatalnokokból állott. 

Baránszky dr.: A kommunisták 
bejöttek a kaszárnyákba a ka onák 
közé agitálni? 

Толи: Igen. 
Tárgyalásvezető: Kérek indítványt 

a tanu megesketése tárgyábin. 
Ügyész: Ellenzem a tanu meges-

ketését. 
Baránszky dr. és Eisner dr. ké-

rik a tanu megesketését. 
A biróság alkalmi W tanácskozás 

után mellőzte a tanu megesketését. 
Eisner dr. és Baránszky dr. sem-

miségi okot jelentenek be a tanu 
megesketésének mellőzése miatt. 

További kihallgatások. 

Ezután Deli Károlyt hallgatta ki a 
biróság. 

Tárgyalásvezető: Tabódyt ismeri ? 
Tanu: Igen. 
Tárgyalásvezető: Érintkezett Ta-

bódyval ? 
Толи : Igen. A katonatanács tagja 

voltam és mint ilyen Tabódy ellen-
őrzésére voltam kirendelve. Én a 
szobájában tartózkodtam. 

Tárgyalásvezető: Hogy szólították 
Tabódyt? 

Tanu: Ezredes urnák. 
Tárgyalásvezető: És Tabódy önö-

ket? 
Tanu: Névszerint. 
Tárgyalásvezető: Mit tapasztalt, 

Tabódy milyen irányban működött? 
Тали .* Mérsékelt irányban Ö nem 

volt meggyőződéses szocialista sem, 
mert a tanácsköztársaság rende-
leteit nem hajtotta végre. 
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Tdrgyaldsvezető: ön hova tarto-
zott? 

Tanú: Én, mint marxista, a szo-
cialistákhoz. 

Tárgyalásvezető: ön másként in-
tézkedett volna? 

Tanú: Igen. 
Fenyegető levelek. 

Tárgyalásvezető: Tud arról, hogy 
a direkiórium részéről fenyegetések 
jöttek? 

Tanú: Igen. Tabődynak jött ilyen 
fenyegető levél. Dettre János kor-
mánybiztos urat megfenyegették azzal, 
hogy elteszik láb alól. 

Tárgyalásvezető: Olvasta valame-
lyik leve et ? 

Tanú: Igen. 
Tárgyalásvezető: Mi volt a tar-

talma a levélnek? 
Tanú: Eire már egyáltalán nem 

emlékszem. 
Elnök: Jelen volt, mikor a franciák 

Zarecsnikot letartóztatták? 
Tanú: Igen 
Tárgyalásvezető: Szóbakerült ez 

a szociáldemokrata pártban ? 
Tanú: Nem. 
Az ügyész ellenzi, a védők ki-

jelentik, hogy törvényes akadálya 
nincsen a tanú megesketésének. 

A bíróság a tanú megesketését 
mellőzte, mire a védők semmiségi 
okot jelentettek be. 

Indítványok a bizonyítás 
kiegészítésére. 

Ezután Baránszky dr. és Eisner 
dr. a bizonyítás kiegészítése végett 
kérték Tonelli Sándor, Pálfi Dániel, 
Becsei Károly, Szekerke Lajos dr., 
Wéber Rezső hírlapíró, Balassa Ár-
min dr., Engel Vilmos, Újlaki An-
tal, P. Ábrahám Dezső és Kelemen 
Béla dr. kihallgatásának elrendelését. 

A bíróság pénteken hirdeti ki 
határozatát. A tárgyalást pénteken 
folytatják. 

I m p o r t t ű z i f a 
1-a száraz, bükkhasáb és aprított jutá-
nyosán kapható, bármily mennyiségben 

S S £ , POLLÁK ANTAL 
fakereskedő, Török-utca 1. sz., Rákóczi-

tér (tűzoltó laktanyával szemben). 

!! Munkások!! 
¿ I S Z T E K « 

malmi árakon legolcsób-
ban kaphatók hazaszállítva 

Bokor János cégnél, 
Valéria-tér sarok, 

a „Kék golyó"-hoz. 
Cégemet ne tévessze össze hasonnevű céggel. 

SOWk, pékek, viszonteladók és larhonua-
készltök k e d v e z m é n y e n részesülnek. 

Nem igaz, hogy 
valaki többet fizetne aranyért, ezüstért, 
•briliánsért, arany vagy ezüst régi pén-
zekért, mint C S Ő R I r C R C N C 
órás és ékszerész, KaráSZ-Ulca 16. SZ. 

SZAKMOZGALOM. 

Munkásotthon épitési-alap 11.730 

A Munkásotthon go*. taokánál 

N É P S Z A V A 

kapható. 

Pénteki gyűlés. 
Borbélyok éa fodrászok taggyűlése 

este 8 órakor a Munkásotthonban. 

Uj terveh a gőzfürdő fentartásához. 
Kibővítik a gőzfürdő üzemét. — Modern gyógymód és orvosi 
felügyeleL — Takarékoskodás a szénnel. — Nyári part-
fürdővel fedezik a kiadásokat. — A fürdőviz kihasználása. 

Az utóbbi nyomorúságos évek 
külön bonyodalma volt minden al-
kalommal a városi gőzfürdő kérdése. 
Hetekig, sőt hónapokig tartó és vég-
eredményben meddő viták előzték 
meg mindannyiszor a megnyitás el-
határozását, de a siralmas üzleti 
eredmény nagyon sokszor arra kény-
szeritette a tanácsot, hogy az üzem-
időt alaposan rövidítsék meg. A 
közegészségügyi szempont a kérdés 
elbírálásánál nem igen jött figye-
lembe. 

Az idén kivételesen már elég 
korán megkezdték ebben az ügyben 
a tárgyalásokat. A tanács — mint 
ismeretes — az eddigi fürdőgond-
nokot felmentette állása alól és he-
lyébe üzemvezetőnek Papp Ferenc 
városi alszámvevőt nevezte ki és 
felszólította, hogy üzemtervezetét 
közölje a tanáccsal. Az uj üzem-
vezető tervezetét a csütörtöki tanács-
ülésen tárgyalták. A tervezet szerint 
a legfontosabb a szénnel való ta-
karékoskodás, ami ugy érhető el, ha 
a szenet zárt helyen tartják, a ka-
zánokra előmelegitőt szerelnek fel. 
Ez napi öt mázsa szén megtakarí-
tását jelenti. Ugyancsak a szén-
megtakaritás szempontjából szüksé-
gesnek tartja, ha a fürdőruhát nem 
gőzzel szárogatják, mint ahogy eddig 
tették, hanem e helyett kibővítik a 
ruhakészletet. A készletpótlás tizezer 
koronába kerülne. 

A fürdőben dívó borravaló-rend-
szert, mint minden szabálytalansá-
got, azokat az uj üzemvezető szin-

tén beszüntetendőnek tartja és he-
lyette az alkalmazottak díjazását 
emelné fel annyira, hogy a borra-
való szükségtelenné váljék. 

A fürdő forgalmának növelése 
szempontjából szükségesnek tartja, 
hogy az üzemet a modern követel-
ményeknek megfelelően kibővítsék 
és a fetügyelettel egy nevesebb or-
vost, vagy egyetemi tanársegédet 
bizzanak meg. 

A fürdőviz teljes kihasználása ér-
dekében bevezeti a délutáni népfür-
dést, amikor a szegényebb néposz-
tályok minimális díj ellenében füröd-
hetnek. A tervezett üzemrend szerint 
a fürdő szeptember elsejétől nyolc 
hónapig maradna nyitva. Hetenkint 
kétszer a nők fürödhetnének, azon-
kívül bevezetnék a külön diák na-
pokat is. 

A nyári hónapokban pedig a vá-
ros épittetne egy partfürdőt, amely-
nek évi jövedelme bőven fedezné a 
fürdő kiadásait. A fürdőjegyek árát 
mérsékelten szintén felemelnék. Az 
üzemvezetőt a tanács teljes jogkör-
rel ruházza fel és egy tanácstagot 
biz meg a felügyelettel. 

A tanács a polgármester indítvá-
nyára elfogadta az üzemtervet, de 
kikötötte, hogy pénzt, a ruhákra 
szükséges tizezer koronán kivül nem 
ad. Az uj üzemvezetőnek havi ezer-
ötszáz korona fizetést szavazott meg 
és felhatalmazta, hogy december 
végéig vezesse a tervezet szerint a 
gőzfürdőt. 

HÍREK 
—Hadigondozottak alkalmazása. 

A kereskedelmi miniszter leiratot 
intézett a szegedi Kereskedelmi és 
Iparkamarához, amelyben utal arra, 
hogy a Hadirokkantak és özvegyek 
Nemzeti Szövetsége ebben az évben 
tartott közgyűlésén hozott határozata 
alapján olyan törvény megalkotására 
irányuló kérelmet terjesztett elő, 
amely szerint a közhivatalok betöl-
tésénél elsősorban a kellő szakkép-
zettséggel biró hadigondozottakat 
vegyék figyelembe. Kérik, hogy a 
magánvállalatokat arra köte-
lezzék, hogy alkalmazottaik között 
tiz—egy arányban, hadigondozottakat, 
elsősorban hadirokkantakat alkal-
mazzanak. Mielőtt ebben a gazdasági 
és szociális szempontból egyaránt 
fontos kérdésben állást foglalna a 
miniszter, — a háborúban résztvett 
államok közül már többen törvényt 
is hoztak — felkéri a kamarát, hogy 
véleményét és esetleges indokolt 
javaslatát sürgősen közölje a keres-
kedelmi miniszterrel. A kamara ebben 
az ügyben — mint értesülünk — 
ankétet tart, amelyre az alkalmazotti 
és munkaadói érdekeltségeket, vala-
mint a hadirokkantak szövetségét is 
meghivja. 

— A Dunabizottság ülése. Bu-
dapestről jelentik: A Dunabizottság 
augusztus 16-iki teljes ülését Pozsony-
ban tartja. 

— Titokzatos tüzesetek. Kecskemét-
ről jelentik: A Holló-utca 10. számú ház 
szobája minden különösebb ok nélkül 
kigyulladt. Amikor a megrémült emberek 
beszaladtak a szobába, észrevették, hogy 
az ablak mellett álló nagy szekrény el-
mozdult a helyéből, söt; kigyulladt a kony-
hában a katlant borító papír is, jólehet 
a katlanban már napok óta nem volt tüz. 
A kivonult tűzoltóság és rendőrség min-
dent megtett, hogy valamikép a rejtély 
nyomára jöjjön, de eredménytelenül. 

— A fOldmivelésUgyl miniszter és a 
szárazság. Mayer János földmivelési ál-
lamtitkár a következőket mondotta: A 
hosszabb idő óta tartó szárazság valóban 
nagy aggodalomra ad okot. Különös sze-
rencsének mondható, hegy a közellátás 
szempontjából igen lényeges szerepet játszó 
szabolcsi burgonyatermés kilátásait a szá-
razság kevésbé erintette, illetve csak abban 
az irányban, hogy a szabolcsi burgonya-
termés az eddigi várakozáson alul maradt. 
Sok helyen jelentékeny károkat okozott a 
szárazság burgonyában és tengeriben. Van-
nak olyan helyek is, ahol már a tartós 
eső sem segítene. 

— Vasutasok figyelmébe. A 
Magyar Vasutasok szegedi fiók ki-
adóhivatala helyiségét a régi gim-
názium épületébe (Iskola-utca 22. 
Bejárat a templomtéri oldalon) he-
lyezte át, ahol az előfizetések esz-
közölhetők. Hivatalos órák hétköz-
napokon délelőtt 10—12-ig, délután 
4—6-ig, vasár- és ünnepnapokon 
délelőtt 10—12-ig. Telefon: 10—96. 

— Injekcióval élesztgetik a nozlrsa-
deletet. Budapestről jelentik: A Nemzeti 
Hitelintézet a mozibajok kitörésekor arra 
vállalkozott, hogy Steard helyébe lép és 
megoldja az uj moziengedélyek finanszí-
rozását. Értesülésünk szerint erre a célra 
60 millió korona betétet kapott az állam-
tól, amelyből 40 milliót fordít a mozi 
finanszírozására, a többi összeget más vál-
lalkozás céljaira használja fel. 

— Megalakul a .Munkások 
Gyermekbarát Egyesületének' sze-
gedi csoportja. Egy rég óhajtott 
vágya valósul meg a napokban a 
szegedi szervezett munkásságnak. 
Megalakul a „Munkások Gyermek-
barát Egyesületének" szegedi cso-
portja. Az egyesütet célja a szegény 
proletár gyermekek sorsát enyhíteni, 
amely cél elérésére minden szerve-
zett munkásnak törekednie kell. Be-
iratkozni a Munkásotthon titkári 
irodájában lehet délután 5—7 és 
vasárnap délelőtt 10—12 óra között. 
A megalakulás időpontját közölni 
fogjuk. 

— Fél év alatt hétszáznegyven 
eltűnés. Budapestről jelentik: A m. 
kir. államrendőrség budapesti fő-
kapitánysága az 1921 január 1. óta 
bejelentett összes eltűntek ügyében 
teljesen uj nyomozást indit meg. A 
január 1-je óta eltűntek száma össze-
sen kétszáznegyven. 

— A Szent István-napi munkaszünet. 
A hivatalos lap közli a kereskedelmi mi-
niszternek a Szent István-napi és a rákö-
vetkező augusztus 21-iki, vasárnapi munka-
szünetre vonatkozó rendeletét. Megengedi, 
hogy augusztus 21,én vagyis Szent Istvánt 
követő vasárnapon az egész ország terü-
letén a kereskedők üzleteiket, az iparosok 
műhelyeiket reggel 7 órától délelőtt 10 
óráig nyitva tarthassák. A borbélymühe-
lyekben ugy Szent István-napján, mint az 
azt követő augusztus 21-iki vasárnapon 
déli 12 óráig lesz kiszolgálás. Egyebekben 
a két ünnepnapon a munkaszünetre vo-
natkozó egyébb rendelkezések marádnak 
érvényben. 

— A mozik helyhatósági engedélye. 
A Belvárosi Mozi igazgatósága — hivat-
kozva a mozirendeletre — arra kérte a 
város tanácsát, hogy a helyhatósági enge-
délyt adja meg. őaál Endre tanácsnok 
felvetette azt a gondolatot, hogy az enge-
délyt csak bizonyos összeg lefizetése elle-
nében adják meg, de a tanács Gaál in-
dítványát a polgármester javaslatára nem 
fogadta el. A polgármester ugyanis meg-
elégszik, ha a vigalmi adót pontosan be-
fizetik a mozik. 

— Рига vízfogyasztás. Turóczy Mihály, 
városi főügyész bejelentette a tanácsnak, 
hogy a napokban a Korcsolya-tér körül 
sétált és észrevette, hogy a téren épült 
katonai sporttelep öntözésére a vizet az 
utcán lévő csapról hordták a katonák, 
pedig a telepnek külön vízórája van és a 
fogyasztása arányában fizet. A tanács fel-
szólította a főügyészt, hogy észrevételét 
adja be írásba. 

— Köszönetnyilvánítás. Mind-
azon rokonok és ismerősöknek és 
az Általános Munkásdalkörnek, akik 
felejthetlen jó anyánk, özvegy Klonkay 
Ferencné végtisztességén megjelen-
tek, ez uton mondunk őszinte kö-
szönetet. A gyászoló gyermekei. 

— Tizezer korona bidjavitásra. A mér-
nöki hivatal előterjesztésére a tanács a 
kettőshatári, a szatymazi és a matyéri hi-
dak javítására tizezer koronát megszava-
zott. 

— öngyilkosság. Csütörtökön délben 
tizenkét órakor, Bach Ferenc 27 éves 
tart. hadnagy Széchenyi-tér 9. szám alatt 
lévő első emeleti lakásán főbe lőtte ma-
gát és azonnal meghalt. A golyó a bal-
halántékon fúródott be és azonnali halált 
okozott. Tettének oka ismeretlen. 

Tőzsde. 

Budapest, augusztus 11. 

Napoleon 1230-1250 
Font 1310-1340 
Dollár 345-355 
Fr. frank 28.30-28.75 
Márka 4.40-4.50 
Lira 16.30-16.50 
Osztr. kor.| 36-37 

Rubel 0.58-0.5» 
Lei 4.65-4.75 
Szokol 4.47-5 4.57-5 
Sv.frank!59.50-ti 1.50 
Kor. dinár 8.50-8.60 
Fr. , 8.50-8.60 
L., márka 17-5-18 

Zürich, augusztus 11. (Nyitás.) 

Berlin 7.32-5 Budapest 1.70 
Newyork 5.94 Bécs 0-80 
Milano 25.90 Bukarest 7.70 
Zágráb 3.60 Osztrák bély. 057 
Prága 7.55 Varsó 0.32 

Zürich, augusztus 

Berlin 
Hollandia 
Newyork 
London 
Páris 
Milano 
Brüsszel 
Stockholm 
Krisztiánia 
Kopenhága 

7.30 

597 
21.29 
46 40 
25.90 

11. (Zárlat.) 

Madrid 
Buenos-Aires 
Budapest 
Prága 
Zágráb 
Bécs 
Bukarest 

1.70 
7.55 
3.62 
0.80 
7.70 

—.— Osztrák bély. —.58 
—.— Varsó -.32 

Dinár» dol lár , lei 
idegen pénzek beváltása, eladása. 

Pénztári óra egész nap. Károlyi-

utcai Bank- és Pénzváltó-üzlet. 

Nyomatott a Uélmagyarorsság hírlap- és nyomdavállalatnál Petöfi-sugárot 1. 


