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ahol ez a terv már egyszer felmerült, ba ugyan 
akkor még csak mint kisebbségi indítvány is. 

A szövetség mai igazgatóéági ülésén a 
munkaadók egyhangúlag fogadták el ezt a 
javaslatot Az ülésen kialakult az a helyzet, 
hogy inkább a munkaadók terheltessenek meg 
jobban, sót erejükön felül is, mintsem hogy a 
mai nehéz, de mégis meginduló gazdasági 
viszonyokban olyan súlyos és káros lépésre 
ragadtassák el magukat a munkások, amelynek 
kimenetele feltétlenül megérezhető lenne az 
egész ország termelésén. Elhatározták, hogy 
a már megadott 10 százalékon kivül, október 
24 én ujabb 15 százalékos alapbéremelést 
adnak a munkásoknak, ami nem is 25 száza-

lékos emelést jeleni, hanem 261/1%-ost, mivel 
a 24-én érvénybe lépő ujabb 15 százalék, 
a már felemelt alapbérre értendő. 

A munkaadók ezzel a határozattal kétség-
telenül nagy áldozatot hoztak, de elhárítottak 
egy olyan bekövetkezendő eseményt, amelynek 
kimenetelét előre megjósolni nem lehet. Értesü-
lésünk szerint a munkások körében nyugodtabb 
hangulat uralkodik ezek után és nem hihető, 
hogy sztrájkokra ragadtassák mogukat, hiszen 
ezzel az emeléssel és a „szegedi index"-szei 
biztosítani tudják megélhetésüket. 

Egyébként ma szombaton már az index és a 
felemelt alapbérek alapján fizették ki a mun-
kások hetibéreit. 

A „fiatal" szenek kihasználása. 19 
(A Szeged tudósítójától). Szombaton délután 

a Szegedi Keresnedeimi és Iparkamara meg-
hívására Bató Endre gépészmérnök nagy kon-
cepciójú előadást tartott a kamara dísztermében. 
Előadásában a hazai fiatal barnaszén és a lignit 
kihasználását ismertette és altaláóan az a kér-
dés forgott a szőnyegen, hogy miképen lehetne 
a minimumra redukálni a külföldi szénbehoza 
talt, ami jelentős tényezője volt eddig külkeres 
kedelmi mérlegünknek. A valóban érdekes és 
értékes eladásra nagyszámú hallgatóseg jelent 
meg a kamara dísztermében. 

Wimmer Fülöp kamarai elnök megnyitó és 
üdvözlő szavai után Bató Endre elsősorban a 
békeidő széntermelését umertetle. Nagymagyar-
orszáqnak ré^en voltak kiváló szenei igen 
nagym^nn^iségben, azonban import is volt, 
amit megkönnyített szomszédainkkal való jó 
viszonyunk. Csonkamagyarországnak nemhogy 
nem elég a szene, de a meglévő is gyengébb minő-
ségű. Á üzénellátás sokkal neiiehezeob tehát a 
jelenbe'% aminek következménye, hogy a szén-
behozatalunk rohamosan nő. 

1922 ben 66.104 vagon szenet importáltunk 
az ipari vállalatok szükségleteinek fedezésére, 
mert ezek a vállalatok nem tudják felhasználni 
a silányabb, f.atalabb szenet. Ezzel szemben 
statisztikák mutatják, hogy ezt a hatalmas im-
portot jóval le lehet redukálni. Ha a magyar 
fiatal szeneket felhasználnák, csupán 28400 
vagon szenet kellene külföldön vásárolni. A 

kazánokat alkalmas módon át lehet alakítani 
ennek a szénnek a használatára. 

A jelenlegi esztendőben a mult évi import 
kétszerese várható, ami 120.000 vagont fog ki-
tenni — ha nem hssználjus fel sürgősen a 
tiszai fiatal szeneket. Az elmúlt esztendőben 
15,735 000 arany koronával terhelte meg a 
szénimport külkereskedelmi mérlegünket. Ez az 
egész mérleg 7'35 százalékát teszi ki. Igy tehát 
rontottuk valutánkat és nem használtuk ki 
szénkincsünket. Előreláthatólag 1923 ban 220 
milliárd kell majd külföldi szénre. Az a kérdés 
ezután, hogy hogyan lehet ezt a kiadást csök-
kenteni. 

Ezu'án a fiatal szenek kitermeléséről beszél 
Bató Endre, majd a németországi helyzetet 
ismerte i, ahol a háború alatt áttértek a barna 
szín használatára. A gyárak 7000 kaloriás szén 
helyett 2000 kaloriás szenet használlak Német-
országban. Ezután vetített képekkel mu'a ja be 
mindazokat a hibáka', amelyek jelenleg fannt-
állanak a termelésnél, majd olyan képek követ-
keznek, amelyek bemutatják, hogy hogyan lehet 
segíteni a bajokon. Ha okosan felakarjuk hasz-

'nálni a nagymennyiségű fiatal barni szenet és 
lignitet, akkor a kazánokat át kell alakítani — 
aránylag kevés költséggel —, ami azt ered-
ményezi, hogy az import egyharmadára csök-
ken és külkereskedelmi mérlegünk mentesül 
egy súlyos tehertételtől. 

A hallgatóság nagy tapssal fogadta Bató 
Endre előadását. 

— Könnyíteni akarnak a te lefondíj-
befizetéseken. A posta és távírda vezérigaz-
gatósága ezideig tudvalevően három havonkint 
szedte fel a telefondijakat, míg pedig olyképen, 
hogv a távbeszélő állomások bérlőinek értesítést 
küldött, amelyben három napon belül va'ó 
fizetésre kötelezte a bérlőt. Most, hogy a 
telefon annyira megdrágult, igen sok esetben a 
telefon tulajdonosainak nincs médjában bárom 
nap alatt háromhavi te efondijat kifizetni. A 
posta és távirda igazgatósága ezért elhatározta, 
hogy meg fogja váltóba'ni a köiönség érdeké-
ben a telefondíjak ke?e ésének ezt u rerdszerét 
és ezért hétfőre Demény Károly államtitkár, a 
posta és távirda vezérigazgatója ankétot hívott 
össze, atseljen meghallgatja az összes érdekel-
teket. 

— Házasság. Reitzer Alice és Gergely Mik-
lós ma, vasárnap déiu án négy órakor tartják 
esküvőjüket a zsidó templomban. (Minden k jlön 
értesítés helyett.) 

— Lóexportvásár Szegeden. A földmivelés-
ügyi minisz er Szegeden lóexporlvásárt engedé-
1; ezett, amely október 25., 26. és 27 én fog 
megtartatni A vásárra vonalkosó ag felvilágosí-
tást nyújt a Mez gazdasági Kamara Kecskemé-
ten (telefon 104), továbbá a Magyar Gazdák 
Lótenyésztő és Értékesítő Szövetkezete Buda-
pesten (VIII., Jízsef-knrut 31/b, telefon : József 
152) és Szen eden a Hus- é Vásárpénztár R.-t. 
(telefon 6—15, 16—13, 1 4 - 6 6 ) 

Vízvezetéket berendez, javit, átalakít Fekete 
Nándor, Kossuth L.-sugárut 25. Tel. 10-72.2% 

Selyem l i m p a e r n y ö k e t művészi kivitelben 
készit Fehér Böske, Korona-utca 15. szám, III. 
lépcsőház, első emelet. 889 

Igazg. 11-85. Kor^é Mozi Pénztár 455. 

Vasárnap, október hó 1.4 én 
A főszerepben : Z O R O É S M Cl R C l : 

Azausztráiiai menyasszony 
Burleszk 5 felvonásban. — Egyidejűleg: 

Péntek, április 13 
Burleszk 2 felvonásban. 

A főszerepben: p I X É S P O X . 

Eluadások: Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

— Az elesett hármas hu* zárok emléke- j 
zete. Szép ünnepély keret ben ment végbe ' 
szombaton déleőtt a szegedi honvédhuszár-* 
laktanyában a trolt 3 as r.onvéd huszárezred | 
hősi halottjainak emlékére ál.iiott tábla leleple-
zése. Reggel 9 órakor vitéz Nagy Pál gyalog-
sági tábornok, a kormányzó képviselője kíséreté-
vel a város diszhintaján a honvéd huszárlak-
tanyához hajtatott, ahol megérkezésekor disz-
jelet fújtak és a zenekar a H mnuszt játszo'ta. 
A főparancsnok tiszteletére felálli ott fél huszár-
század lelépése u'án a részire fenn'artott emel-
vényre vonult és megkezdődött az ünnepély. A 
tábori misét Majtényi Őrnagy-Ielkéfz celebrálta, 
amely után a dalárda a Hiszekegyet énekelte. 
Majd Antalffy református esperes és Kuntz 
evangélikus lelkész mondottak költői szárnya-
lású imát Az emlékbeszédet Rtedl Miklós tá-
bornok tartotta, a volt bajtársak nevében pe-
dig Liptay György huszárezredes mondott ün-
nepi beszédet. A be-zéd.k elhangzása után dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester Szegid város 
nevében megkoszorúzta az emlék áblát. Ezután 
a dalárds a Szózatot énekelte el, majd a fel-
állított fél huszárezred és a nagyszámban össze-
gyűlt volt ezredbajtársak diszmenetben vonul-
tak el a honvédf^parancsnok előtt. Délben a 
Tisza-száltóban díszebéd volt. 

Orvos i hir . Dr. Iritz Samu fogorvos rende-
lőjét Kálvária-utca 12 sz. alá tette át. n26 

— Singer Kornél elutazott Rómába. Singer 
Kornél dr.-t, a magyarországi piarista tend fő-
nökét, kormánysegCdnek nevezte, ki a páp3 a 
római piarista generális mellé. Ő fogja kép-
viselni az osztrák, csehszlovák, lengyel és a 
romániai piaristákat is. Singer Kornél uj híva- | 
tálát elfoglalandó szombaton Budapestről el-
utazott, hogy két évre elhagyja Magyarországot. 

— A Concordia-malom égése. Budapesten 
a Concordia-malom, mint a fővárosi ,lapok kö-
zölték, szombaton éjjel kigyulladt. Óriási tüz 
keletkezett, amely többmilliárdra menő kárt okoztt. 
A tűzoltók még szombaton egész napon át is 
dolgoztak. Azt niszik, hogy egy gép tengelyé-
nek áttüzesedése okozta a tüzet. 

— Polgármesterválasztás Debrecenben. A 
debreceni polgármesteri állásra mindössze ket-
ten pályáztak: Csóka Sámuel polgármester-
helyettes és Magoss György városi tiszti fő-
ügyész. A polgármesterválasztó közgyűlés októ-
ber 19 én lesz. 

— A békebeli lakbért hatszázszorosra 
emelik. A lakbérrendeletnek november 1-én 
kell megjelennie. Az uj rendelettervezet szerint, 
feltéve, ha ezt a minisztertanács és a drága- j 
sági bizottság magáévá teszi, a multkoti ren-
deletben engedélyezett 50-szeres lakbérnek tizen-
kétszeresét, vagyis a békebeli lakbérek hatszáz-
szorosát engedélyezi a kormány. 

ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.532 

Te.efo„: fje|városi Mozi Telc,on 
Pénztár 582. Igazg. 258. 

Október hó 14-én, vasárnap 
Az „ n T C . n N T I S " főszereplőivel: 

SCisértet az erdőben 
Nagyszabása dráma 6 felvonásban. 

Főszerepben: ) t n N n t i O C L O . — Azonkívül: 

F a f t y , a zsebtolvaj 
Kacagtató burleszk 2 felvonásban. — Egyidejűleg: 

A legújabb sp art revü 
Előadások kezdete : 3, 5, 7 és 9 órakor. 

FIGYELEM! FIGYELEM! 

UJ BROGEPEK 
legjutánvosabban kaphatók 

Kelemen Mártonnál, Kárász-u'ca 16 szám, 
Dugonics tér sarok. 571 Telefon 13—22. 
ÍRÓGÉP javítása 's jókarbantartási vállalata. 

KÜLÖN MÉRTÉKOSZTÁLY! 
1 DIVAT CIPŐKÜLÖNLEGES-

SÉGEK I 

Minőségben, árban, szépségben 
utólérhetetlen a 

Robitsek-
Feketesas-utca 16. 646 

NBagán- é s bérházak 
azonnal elfoglalható 
lakásokkal 
Törvényszékileg bejegyzett cég országos 
központi i n g a t l a n f o r g a l m i irodájában 

Csan Földbirtokok és bérletek, szőlők, egy 
holdtól 600 holdig, malmok, gyárak, 
üzletek, minden szakmában eladók. 

Szeged, Kárász-utca 16. Telefon 8«65. 


