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dr. Kelemen Béla és dr. Bósa Izsó országgyű-
lési képviselőkkel fog a kereskedelmi minisz-
terinél Interveniálni az országos- ós hetivásá-
rok korlátozása miatt. A miniszter tudvale-
vőleg csökken tetite az országos- és hetivásá-
rok napjainak, számát, ami Szegeded érzéke-
nyen sajtija. Emiatt a szegedi iparosok ötven 
tagú küldöttsége kedden délben felkereste a. 
polgár Megfért és megkenték, interveniáljon* 
hogy a miniszter függessze fel a rendelet 
végrehajtását. (Miután a rendelet szerdán 
életbe lép, a polgármester sürgős intézkedést 
fog a. minisztertől kérni. 

— Belefúlt a vízbe. Kedden délután a 
'Regdon-féle uszodában fürdött Ifkovics Iván 
<24 esztendős bácsföldvári születésit szegedi 
kieresikedősegéd. Ifkovics messze beúszott a 
Tisza, közpeéré, dacára annak, hogy az úszó-
mester több Íziben figyelmeztette. Úszás 
közben görcsöket kapott és mire az úszómes-
ter csónakkal a megmentésére sietett, aláme-
rült és nem is sikerült megtalálni. 

— Lelőtte a bajtársát. A szegedi honvéd 
liadosztálybiróság kedden tárgyalta. Vadász 
Antal népfölkiflő hüngyét, akit gondatlan-
ságból okozott emberölé Sbün tettével vádolt 
a bontvéi 1 ügyészség. Vadász tavaly júliusban 
őrszolgálatot teljesített és eközben egy baj-
társát véletlenül lelökte. A hadbíróság két 
havi fogházra Ítélte Vadászt. 

— Egy fazék arany és ezüst. Varga József 
szentmihálytelki gazdálkodó hétfőn feljelen-
tést tett a rendőrségen a felesége és annak 
nővére ellen, akik őt megverték. A nyomo-
zás során érdekes eset derült ki. Az egyik 
asszony azt mondta a rendőrséigen, hogy 
Varga pincéje tele van arannyal és ezüsttel. 
A detektívek, akiket a rendőrtisztviselő ki-
küldött, tényleg találtak a pincében egy fa-
zekat tele ezüst- cs aranypénzzel. Negyven-
hat tízkoronás, tizenkilenc darab huszkoro-
nás arany, hatvanegy ötkoronás, kétszáz- 1 

hetven kétkoronás és hétszáz egykoronás 
ezüstpénz volt a köcsögben. Vargának mint-
egy százezer korona vagyona van, a pincé-
ben talált pénz is jogos tulajdona, mint a 
hogy azt a rendőrség megállapította. A 
rendőrség, nehogy Varga ezt az arany- és 
ezüstpénzt kivonja a forgalomból, az egészet 
beváltotta papírpénzre. 

— Csaló számvívőaltiszt. Slatanov Vazul, 
a versed 4-ik honvéd pótzászlóalj számvivő-
altisztje tavaly decemberben megígérte So-
kul Illés tizedesnek, hogy jobb beosztást (esz-
közöl ki a részére,'ha száz koronát ifizet neki. 
Sokul átadta, a kivánt Összeget, dea jobb be-
osztást nem kapta meg, pedig hónapokig 
várt arra. Amikor látta, hogy Slatanov csak 
biztatja, feljelentette a számvivőt, akit csa-
lás büntette miatt kedden vont felelősségre a 
szegedi honvéd hadosztályhiróság. A vádlott 
tagadott, de a tanúik ellene bizonyítottak. A 
hadbíróság bűnösnek találta a száiuvivő al-
tisztet és négy >h;vi súlyos börtönre és lefo-
kozásra ité\\e. 

— Elfogott tolvajok. A rendőrség kedden 
jó fogást csinált. 'Letartóztatta. Whgner Er-
zsébet és JVuchinger 'Gizella pirkuszosleá-
nyokat, akiket már régóta kerestek a detek-
tívek. A két leány Szegeden is működött, jú-
nius (21-án P»,pp Ferenc vendéglőstől 1500 
koronát, loptak el. 

— Drágaság! pótlék az utcaseprőknek. 
Kolozsvárról jelentük: Az utcaseprőik nevében 
depuitávió kereste fel a, polgármestert, hogy 
drágasági pótlék kiutalását kérjék. Az utca-
seprők havonta hatvan koronát kapnak és 
ebből természetesén nem tudnak megélni. A 
város hatásága méltányolta az utcaseprők 
kérelmét és elhatározta, hogy részükre a drá-
gasági pótlékot pár napon belül kiutaltatja. 

— Szőke Szakáll, a budapesti Nemzeti 
Orfeum tagja, a neves kabaré Író ós kémikus, 
vendégszerepel szerdán a Korzó-mozi kilenc 
órai előadásán. (Szőke Szakáll egy órás fehér 
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szerdán kerül színre a Sursum corda cimü 
filmdráma. A szerdal előadás tiszta jövedel-
mét az Országos Vörös-iKereszt /Egyesülőinek 
engedte át a Korzó-mozi igazgatóságé. 

írógépszalag—szénpapir és az összejs 
irógép kellékek állandóan raktáron tart és di -
mentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában, 
német, francia, angol nyelvekből kezdők és 
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön. 

A szegedi kamara a kiegye-
zésről és az adótörvényekről. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi kereske-
delmi és iparkamara kedden délután 
Szarvady Laljos elnöklése alatt teljes ülést 
tartott. Napirend előtt bejelentette az elnök, 
hogyí a kereskedelemügyi miniszter oklevél-
lel és 100 korona pénzjutalommal tüntetett 
ki öt olyan a k a ina r a ikenü létből való mun-
kást, akik húsz évnél hosszabb idő óta álla-
nak munkaadójuk szolgálatában. A jutalmat 
a személyesen megjelent Kémet János gyári 
munka fel ügyelőnek és Bárót- 'Béla kefeikötő-
segódmek átadta és további kitartó munkára, 
buzdította őket. A többi három kitüntetett 
munkásnak <az oklevelet és j utal inat postán 
küldték el és az illetékes ipartestületeik fog-
nak az átadásról gondoskodni. 

Utána a teljes ülés a kamara uj .levele-
zőtagjait választotta meg Aczél Géza szegedi 
malomigazgató, Bagáry Kálmán szegedi gaz-
dasági felügyelő, Jakobcsics Imre szabadkai 
bankigazgató, Kőrössy István szegedi .posta-
felügyelő, Payr Vilmos újvidéki főkapitány, 
Beichardt 'Vilmos szegedi ipamfeMiigyialő;, 
Beitter iFerene szabadkai iperífelügyelő, dr. 
Szalay József szegedi főkapitány, Szász (Ernő 
szegedi kendergyári igazgató, Szathmáry 
Tihamér hódmezővásárhelyi főkapitány és 
Uray Zoltán szegedi Máv. üzletvezető szemé-
lyében. 

Az iilés legaktuálisabb tárgya a Szege-
den tervezett Balkán kereskedelmi akadémia 
felállítása volt, amiről külön cikkben számo-
lunk be. 

Szabó Gyula titkár előadása alapján fog-
lalkozott a teljes iilés az Ausztriával köten-
dő kiegyezés kérdésével és tudomásul vette, 
hogy a szegedi kamara a többi kamarákkal 
együtt memorandumot, terjesztett <a kor-
mányhoz, melyben a rövid lejáratú kiegyezés 
és az ország gazdasági önállóságának kiépí-
tése mellett foglalt állást. KirUovits Izidor 
kültag és dr. Bemer Laijos levelezőtag azon 
nézetüknek adtak kifejezést, ihogy a háború 
alatt célszerűbb volna csupán rövid lejáratú 
provizóriumot kötni ós a normális állapotok 
visszatérte után volnának a tulajdonképeni 
tárgyalások megindít and ók. Beieh Vilmos 
kültagnak a felszólalása után, — aki 
azt hangoztatta, hogy nekünk Ausztriá-
val már most kell megállapodnunk, hogy a 
háború után együttesen léphessünk fel a ve-
lünk majd szerződő kül állam okkal szemben, 
a teljes ülés ugy határozott, hogy 'felterjesz-
tést intéz a kormányhoz, amelyben még egy-
szer kéri, hogy a kiegyezés semmiesetre se 
köttessék meg tiz évnél hosszabb időtartam-
ra .és a magyar ipar védelmié érdekélten leg-
alább a közbenső vámok léptettesseriek élet-
be. 

Foglalkozott még a teljes iilés a háború 
utáni nyersanyag beszerzés és . myagelosztás 
ügyével, melynél az a felfogás jutott kife-
jezésre, hogy Magyarország helyzete Német-
országgal és Ausztriával való szövetségénél 
fogva adva lévén, különösen a tengerentúli 
nyersanyagbeszerzés csakis ezekkel az orszá-
gokkal egyetértőleg központi szervek utján 
történhetik. Súlyt helyez azonban a kamara 
az anyagelosztásnak a beszerzéssel csaknem 
egyenlő fontosságú kérdésére is és szükséges-
nek látja, hogy a kormány ebben a (kérdésben 
a legnagyobb éberséget tanúsítsa, nehogy a 
gazdaságilag gyengébb elemek a nagyabb 
vállalatok által a nyersanyagbeszerzéstől tel-


