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nak, hogy állapodjon meg a katonai parancs-
noksággal olyan iráuyban, hogy azok költözze-
nek ki azokból az irodákból, amelyeket laká-
sokban helyeztek el. Ezenkivül javasolja még, 
hogy a közhivatalokat vonják szorosabbra össze, 
és az igy felszabaduló szobákat alakitsák át 
szükséglakásokká. A törvényszéken igy néhány 
lakáshoz lehetne hozzájutni, de lakást lehetne 
kapni még más közhivatalokban is. Végül ja-
vasolja előterjesztésében, hogy a lakáshivatalt 
kapcsolja össze a város a bejelentő hivatallal, 
amely esetben sokkal könnyebb volna a laká-
sok ellenőrzése. 

— k inevezések. Dr. Wolf József népfölkelő 
bírósági gyakornokot népfölkelő igazságügyi 
segédtisztviselővé, dr. Andru Sebestyén Miklós 
karpaszományos önkéntes népfölkelőt és dr. 
Csonka Nándor tizedes a szegedi honvédü-
gyészségnél népfölkeíő birósági gyakornokká 
nevezte ki a király. 

— ítélet a galileisták bünpörében. Buda-
pestről telefonálja tudósítónk: A budapesti hon-
véd hadosztálybiróság hétfő délben hirdette ki 
Ítéletét a galileisták bünügyében. A hadbiróság 
Duczynszka Mária Ilonát és Sugár Tivadar 21 
éves orvostanhallgatót bűnösnek mondotta ki az 
állam hadereje ellen elkövetett bűntettben, ame-
lyet azáltal követtek el, hogy az ellenséggel 
való egyetértés nélkül a közbiztonság felbontá-
sára és a haderők felbomlására izgató és lázitó 
tartamú röpiratokat ittak, sokszorosítottak és 
terjesztettek. Ezért a hadbiróság Duczynszka 
Mária Ilonát az orvosi szakvélemény alapján az 
enyhitő szakasz alkalmazásával két évi súlyos 
börtönre, Sugár Tivadart pedig három évi sú-
lyos börtönre ítélte. A többi vádlottat a had-
biróság felmentette. 

— A szegedi újságírók szabadszervezete. 
Az ujságirók az egész országban szervezked-
nek szociális és gazdasági érdekeik védelmére. 
Vasárnap megalakult Szegeden az ujságirók 
szabadszervezete a hódmezővásárhelyi és makói 
sajtó munkásainak bevonásával. A hirlapirók 
szegedi kerületi szabadszervezete, amely a bu-
dapesti szabadszervezet mintájára alakult, két 
bizalmiférfit választott: Tölgyes Gyulát Szeged 
és Ligeti Bélát Makó, 

— A rosszul világított Szeged. A sötét-
ség ráborul a városra és délután hat órakor 
már csak egymás elmosódott alakját üdvözlik 
az emberek, ha ugyan felismerik egymást. A 
belvárosban egy-két utcavonalat és a korzót 
kivéve teljes a sötétség. Ezzel nem állitjuk azt, 
hogy e kivilágított utcákon valami nagy fé-
nyesség áradozna. Csak annyi, hogy a járó-
kelők nem mennek egymásnak. A Tisza Lajos 
körúton és a nagykörúton kivül azonban már 
ölhetik is egymást, olyan menhelynyujtó a sö-
tétség. Beszéltünk aradi, temesvári, nagyváradi, 
pécsi és zágrábi lakosokkal a közeinapokban 
és érdeklődtünk, hogy vájjon a nevezett váro-
sokban is ilyen szomoruak-e a közvilágítási 
állapotok. Egyértelműen azt bizonyítják, hogy 
a legszomorubban megvilágított városa az or-
szágnak Szeged és utánna a szomszédos Sza-
badka. Rendkivül örülünk az idegenforgalom-
nak, de a Szeged világitása felől messze el-
hordható szomorú valóságnak egy cseppet sem. 
Közbiztonsági szempontból is felhívjuk a ható-
ság figyelmét a város botrányosan rossz vilá-
gítására, mert fukarságnak tartjuk, hogy egy-
két vagon szén többfogyasztása miatt kelljen a 
város lakóinak vakoskodni és csirkefogóktól, 
utenállóktól rettegni. Ugy tudjuk, a légszesz-
gyár jól el van látva szénnel. 

— Elrendelték a perujitást Mandl Zsig-
mond ügyében. Ismeretes, hogy a Mandl 
Zsigmond makói terménykereskedőt hadsereg-
szállitási üzelmek miatt hét évi fegyházra Ítél-
ték. Az igazságügyminiszter most elrendelte a 
per újrafelvételét. 

— Tájékoztató árak. A hivatalos lap va-
sárnapi számában három kormány rendelet je-
lent meg, amelynek a falitégla, az égetett rnész 
s a portiandi cement tájékoztató árait állapítják 
meg. A közönséges tömör, jól kiégetett, a szab-
ványoknak megfelelő falitégla tájékoztató ára 
ezer darabonként 280 korona. Ez az ár a ter-
melő raktártelepén kocsiba rakva értendő. A 
jól kiégetett, legalább 90 százalék mész-oxid 
tartalmú szénnel égetett mész téjékoztató ára 

métermázsánként 12 korona 50 fillér, a fával 
égetett mészé pedig 18 korona 50 fillér. Kisebb 
vételnél az árak egy koronával drágábbak. A 
szabványosnak megfelelő portiandi cement mé-
termázsája 14 koronába, kisebb vételnél egy 
koronával többe kerül. 

— Göndör Ferencz hetilapja. A fővárosi 
sajtó .jelentős és minden figyelemre érdemes 
eseménye lesz az az ujságvállalkozás. amelyet 
Göndör Ferenc, aki a harcos magyar ujságirás 
legelső vonalában küzd lobogó meggyőződéssel 
és a tollnak "ihletett erejével, politikai hetilapot 
indit „Az ember" cimmel, Göndör Ferenc heti-
lapja természetesen annak a tisztes irányzatnak 
lesz a képviselője, amelyben ő évek óta va-
lami egészen megható fanatizmussal harcol. 
„Az ember" politikában, irodalomban, művé-
szetben, riportban, közgazdaságban a legszél-
sőbben szabad és radikális álláspontot fogja 
hirdetni és legelső rangú irói és újságírói esz-
közökkel fog küzdeni a közélet megtisztításáért. 
Göndör Ferenc neve garancia arra, hogy az 
október hó 1-én meginduló politikai hetilap a 
homoly és megkülönböztetett figyelmet érdemlő 
orgánumok sorába fog tartozni. „Az ember" 
munkatársai a legjobb magyar irók és hirjap-
irók és már az első szám is valósággal szen-
záció lesz az újságírásnak,. Göndör Ferenc 
hetilapja minden kedden jelenik meg, előfize-
tési ára: egész évre 40 korona, félévre 20 ko-
rona, negyedévre 10 korona. Szerkesztőség: 
IV. Király Pál-u. 14. Kiadóhivatal: VI. Izabella-
u. 66. A lap megrendelhető a kiadóhivatalban, 
(Izabella-utca 66.) 

— A vakok zongorát hangolnak. A va-
kok Szegedi intézetében pár évvel előbb meg-
honosították az ipari zenét és a zongorahango-
lást, hogy ezzel az olyan vakoknak, akiknek 
semmi fogékonyságuk sem volt a kosár- és 
nádszékfonáshoz, biztos és tisztességes megél-
hetést biztosítsanak. A zongorahangolás sokkal 
jobban bevált, mint hitték volna és most ki-
tűnő vak zongorahangolók állanak a közönség 
rendelkezésére. 
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Kedd és szerdán 

Szenzációs műsor! 
Henny Portén 

dráma 4 felvonásban. 

Főszerepben: Henny Portén. 

fi kinai hercegnő 
vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Rendes helyárak. 
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SzAK—KAOE 3:1 (1:1) . Szép győ-
zelmet aratott vasárnap a SzAK a jóképes-
ségü fővárosi csapat felett. Kár, hogy a sport-
szemponból igen érdekes mérkősést, az esős 
idő miatt csak kevesen nézték végig. A SzAK 
legutóbbi bajnoki vereségeire rácáfolván, igen 
élvezetes, szép játékot produkált. A csapaton 
sikeresen változtattak, mert a csatársorba előre 
állított Horváth, mint jobbösszekötő teljesen 
megfelelt. Agilis, rámenős játékos, ki uj poszt-
ján sikerrel fog szerepelni. A jobbszélen kitűnő 
volt Garay és a szokott jó volt Vezér / . A 
halfsor uj összeállításában jobb, mint a régi. 
Vezér II. kitűnő volt, Csáki megfelelő tréning 
után jó centerhalf lesz és megfelel Ruzics is. 
A közvetlen védelemben ismét csillogtatta ki-
vételes képességeit Szalay a kapuban, de a két 
Kavács utóbbi időkben gyengébben szerepel. 
A KAOE csapatában legjobb volt a két szélső, 
mig közvetlen védelmük, főkép kapuvédőjiik 
gyengébb volt. Az első goolt a KAOE éri el a 
félidő elején, melyet Garay gyönyörű lövése 
egyenlit ki. Ugyancsak Garay centerezéséből 
lövi Vezér I. a vezető goolt, a második félidő 
elején, mig a harmadikat Horváth közvetlen 
közelről éri el. A mérkőzést Weiner szövetségi 
biró kifogástalanul vezette. Előzetesen a SzAK 
II. könnyen győzött az SzTK. 11. felett 2 : 0 
arányban. 
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósitónk: 
A vezető értékek átlag 60—100 koronával 
csökkentek a pénteki minimális kurzusokhoz 
képest, amikor a nagybankok ügynökei ak-
cióba léptek és a piacra került áruk nagy-
részét fölvették. Az irányzat ezáltal megja-
vult és a megnyitás után az árváltozás 15— 
20 korona javulást mutatott. 

Magyar Hitel 1200 -23. Osztrák Hitel 
800—760, Agrár 960—25, Fabank 830—765, 
Forgalmi bank 570—50, Hazai 569—500, 
Jelzálogbank 489—520, Ingatlanbank 655— 
600, Kereskedelmi Bank 5609, Leszámítoló 
745—790, Magyar Bank 870—78, Első Bu-
dapesti 1370—50, Viktória 1660—80, Általá-
nos Koszén 1890—40. Beocsini 1025—50, Uri-
kány 800—20, Rima 1020 -985, Ganz 4100, 
'4210, Schlick 430—50, Adria 1600—50, Atlan-
tika 1170—1100, Államvasút 950—915, Lé-
ván te 850—85, Danica 999—1010, Clotild 500, 
Nasiei 2860—75. 

A fűszerek árai. Bors 335—345, szegfű-
bors 115—120, szegfűszeg 210—220, fahéj 
260—270, szerecsendió 125—130, szerecsendió-
virág 175—i80, gyömbér 105—110, vanília 
2100, tea 340-370 , kömény magyar áru 60— 
62, galiciai 62—65, mazsola 1917. évi termésű 
42—46 korona. 
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URÁNIA MŰSORA: 
Hétfőn és kedden: „Az éles töltény" detektivdráma. 

Phantomas legújabb kalandja. 
Szerdán és csütörtökön: „A fekete nász" dráma 4 

részben és a „Képzelt Deteg" vígjáték 4 felvonás-
ban a főszerepben Lisa Weise. 

Péntektől-vasárnapíg : „A kivándorló" Herczeg Ferenc 
színmüve 5 felvonásban. 

VASS-MOZI MŰSORA: 
Szombaton és vasárnbp október 5 és 6-án „Brating 

mérnök titka" bünügyi dráma 4 felvonásban és a 
„Királynő férje" vígjáték Henny Poitennel. 

* Utazás a Marsba. A Korzó-mozi igaz-
gatósága értesiti a közönséget, hogy az Utazás 
a Marsba filmdráma csütörtöki, pénteki, szom-
bati és vasárnapi előadásai a rendes helyárak-
kal lesznek megtartva. 


