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az a feladata, hogy a törvény legcélszerűbb 
végrehajtásával magszüntesse a miniszteri bele-
avatkozás lehetőségét. 

A kérdés körül — éppen a nagy bizonyta-
lanság, a fölösleges titkolódzás következté-
ben — nagyon sokfajta kombináció keletkezik. 
Rémhírek keringenek állandóan a torony alatt, 
a nyugtalanság egyre fokozódik és igy nem is 
lehet csodálni, ha a munka nem ugy folyik, 
mint ehogy kellene. Véleményünk szerint a 
közérdeknek tenne szolgálatot a polgármesler, 
ha részletesen tájékoztatná a nyilvánosságot az 
elnöklete alatt működő bizottság működésének 
eddigi pozitív eredményétől. Tájékoztatásával 
nagyon sok fölösleges aggodalmai szüntetne 

Egyezkedési tárgyalások a kisántánttai. 

meg. Ezt pedig annál is inkább megtehetné, 
mert más városok sem kezelik titokzatos mó-
don a kérdést. Makón például már az ered-
mény is nyilvánosságra került. Az ottani apasztó 
bizottság negyvennégy városi alkalmazott sza-
bályszerű elbocsátását határozta el, tehát a lét-
számot husz százalékkal csökkenti. 

Makó példája egyébként azt bizonyítja, hogy 
a létszámgpasztás nem kiviheletlen a városok-
nál. Ha Makó keresztül viheti, akkor Szegeden 
sincs akadálya, mert aránylag minden város 
munkaköre egyformán szélesedett ki a háború 
óta. Előfeltétele azonban még is van a létszám-
csökkentésnek : a közigazgatás egyszerűsítése, 
a fölösleges bürokratizmus kiküszöbölése. 

Benes külügyminiszter lapja, a Cseszko Szlovo 
a következőket irja : 

— A külügyminisztériumban az illetékes 
szakminiszterek részvételével a n?pokban szak-
tanácskozások voltak, amelyeken minden elő-
készület megtörtént erra, hogy meg lth:ssen 
valÓBitani Genfben Benes külügyminisz'er és 
Bethlen miniszterelnök között létrejött meg-
egyezési, nevezetesen a függőben lévő jogi és 
politikai kérdésekről. A tisztán adminisztratív 
jellegű kérdéseket is szabályozták, igy az ut-
levéi láttamozás siettetésének dolgát, úgyszintén 
a határösszetüzések idején kárval'ottaknak kár-
pótlási igényét. A Szlovenszko Dewnik külön-
bet) ugy véli, hogy a tárgyalások Budapesten 
lesznek és azokba tót ve*érférfiakat is bele-
vonnak, akiket a szlovák minisztérium, mint a saját 

meghatalmazottait fog a tárgyalásokra kijelölni. 
Budapes'en a külügyminisztériumban szerdán 

déiben tanácskozás volt, amelyen Daruváry 
Géza külügyminiszter, Rakovszky Iván belügy-
miniszter, Nagy Emil igazságügyminiszter, 
Kállay Tibor pénzügyminiszter és Valkó Lajos 
kereskedelemügyi miniszter vett részt. A mi-
niszterközi értekezlet megvitatta a cseh szlovák, 
jugoszláv és román tárgyalások anyagát és 
megállapította a főbb irányelveket, amelyek 
szerint a táríyaiások lefolytatandók lesznek. A 
mult évben Prágában a cseh-szlovák kormány-
nyal folytatott és be nem fejezett tárgyalásokat 
e hó 23 án Budapesten újra felveszik. Ezeken 
ugyanazok a kérdések kerülnek sorra, ame-
lyekre nézve az emiitett tárgyalások megállapo-
dásra nem vezettek. 

Hirek; 
— Fölszereléit kap az egyetem földrajzi 

intézete. Dr. Kogutowiiz Károly, a Ferenc 
József-Tudományegyetem földrajzi katedrájának 
uj professzora, beadványt intézett a város ta-
nácsához és bejelenti, hogy sikerült Budapes-
ten megszereznie a szegcdi egyetem földrajzi 
intézetének felszereléséhez szükséges tárgyakat. 
Azt kéri a várostól, hog/ a fölszerel ési tárgyak 
szállítási költségeit vállalja magára. A tanács 
csütörtökön foglalkozik Kogutowitz professzor 
kéreimévél. 

— A románok Berthelot tábornoknak 
adtak egy Lónyay-birtokot Berthelot francia 
tábornok, akit Románia díszpolgárának nevezett 
ki, a napokban Konstantinescu román miniszter 
társaságában Hunyadmegyében járt, ahol meg-
tekintette a neki adományozott birtokot. A 
tábornokot ünnepi menetben kisérték Hitszegről 
a volt Lónyay-birtokra. A birtok ezentúl a 
tábornok nevét fogja viselni. 

— A volt magyar állampolgárok birtokai 
a megszállott területeken. A trianoni béke-
szerződés rendelkezése szerint magvar állam-
polgárok optálásuk után megkaphatják azokat 
az ingat'anoka', amelyeket elszakított terülelen 
birnak. Amennyiben azok a javak mégis kisa-
játittattak, a kényszetkezelésekböl vissza kell adni 
őket a magyar állampolgároknak. A magyar 
állampolgárok ugyancsak a békeszerződés ér-
telmében ezt a jogot idegen hatalom ellen per-
rel is megvédhetik, még pedig semleges biró-
ság utjín kikényszerítve. A vegyes döntőbíró-
ságok közül a magyar oláh és magyar cseh 
már régen megalakult és a szóban levő esete-
ket 1923 december 31 ig be kell jelenteni, 
mert különben mint elkésetteket visszautasítják. 
Azok részére, akiknek nincsen vagyonuk, hogy 
ügyeiket maguk fizessék, jogvédő irodát állítot-
tak fel, amely a pert megindítja és le is foly-
tatja. 

— Ülést tart a szinügyi bizottság. Dr . Gaál 
Endre kulturtanácsnok péntek délután öt órára össze-
hívta a szinügyi bizottságot. Az ülés tárgya a szegedi 
szinház negyvenéves jubileumának megünneplése lesz. 

Szép vitrinek már háromszázezer koronától kezdve 
kaphatók Szalay mükereskedésben, Gizella-tér. <87 

— Kik igényelhetnek ezután hadisegéiyt? 
A kormány rendeletet adott ki, amellyel újra 
megállapítja a nem hivatalos állományból szár-
mazó hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák 
felemelt ellátási igényét kizáró jövedelmi ha-
tárt. A pínrbeli ellátást és rendkívüli segélyt 
csak az igényelheti az uj rendelet értelmében, 
akinek jövedelme a havi 50.000, illetve az évi 
600,000 koronát nem haladja meg. A feleség, 
ilietve a gyermek után ez a jövedelmi határ-
összeg egyenkint havi 23.000, illetve 309.000 
koronával emelkedik. 

— A budapest i kereskedelmi kamara 
közigazgatási tanfolyama. Az ipartörvény-
novella egészen uj ak pókra fekteti az ipari 
közigazgatást Nehogy az átmenet alatt az ipa-
rosságot és az ipartestületeket tájékozatlanság 
miatt sérelmek érjék, a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara" október 29, 30. 31-én köz-
igazgatási tanfolyamot rendez, amelyen az ipar-
testületi tisztviselőket és vezetőket képezik hi. 
A tanfolyamra eddig 22 budapesti és 87 vidéki 
ipartestület 164 résztvevőt jelentett be. A tan-
folyamra néhány vidéki város is elküldi ipari 
előadóját. 
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Petykó Károly divatszücsüzlete 
Kelemen-utca 7. 

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű 
szőrmejavitást és átalakítást m 

— Elitélték Hegedűs altábornagy rágal-
mazóit. Hegedűs Pálnak, a háború egyik leg-
vitézebb tábornokának Károly király októberi 
látogatásakor viselt szerepét az Uj Nemzedék 
cimü budapesti lap maliciózusan kommentálta 
két cikkben. Kétszínűnek tüntette fel az öreg 
katonát, olyannak, mint aki egyidőben a király 
mellett és ellene dolgozott. A két cikk szerzői: 
Berényi Sándor és Cavallier József ellen Hege-
dűs aliábornagv becsületsértés és rágalmazás 
cimén pert indított. A budapesti törvényszék 
a vádlottakat egyenkint egy hónapi fogházra 
és 100000 korona pénzbüntetésre itélte, mert 
nem bizonyult be, hogy igazat írtak s mert 
kép'elenség, hogy Hegedűs a fővezérségért 
könyörgött volna. 

— KÜLFÖLD. Műrisch-Ostrau közelében tegnap 
délelőtt lo órakor borzalmas vasúti szerencsétlenség 
történt. A Friedecke felől jövő vonat összeütközött az 
ellenkező irányból robogó vonattal. Mindkét vonat 
összerongálódott, öt utas meghalt, 75 megsérült. Márisch-
Ostrauból a segélyvonat csak egy óra múlva érkezett meg, 
A szerencsétlenség egy erős kanyarodónál történt, a 
vonatvezetőket nem terheli a szerencsétlenségért fele-
lősség. Valószínűleg a jelzőkészülékek lehettek hibásak, 
mert különben érthetetlen, hogyan engedhették útra a 
két szembejövő irányban a vonatokat. A mentési mun-
kálatok folynak. — Nagyszebenben a sziguarnea ügy-
nökei veszedelmes kémszervezetet lepleztek le A kém-
szervezet tagjai közül több tisztet, közöttük két száza-
dost letartóztattak. Az állítólagos kémek az orosz szov-
jetnek árultak el politikai és katonai titkokat. — Az 
amerikai zsidó nagygyűlés visszautasította Zangwill 
Izraelnek azt az állítását, hogy a zsidó palesztinai nem-
zeti otthon terve kudarcot vallott. Felszólították Britan-
niát, hogy teljesítse a zsidó nemzeti otthon felállítására 
szóló mandátumát. — Primo de Rivera spanyol diktátor 
és Mussolini olasz miniszterelnök november 23-án talál-
kozni fognak. — Bulgáriában a i ujabb kommunista 
zavargások alkalmával összesen 15oo ember vesztette 
el életét. — Varsói lapok a robbanás okaira nézve 
azt írják, hogy a vizsgálat során a rendőrség Krakkó-
ban és Lembergben házkutatást tartott a kommunisták-
nál. Fegyvereket foglallak le és tulajdonosaikat letar-
tóztatták. — Konstantinápolyban az olasz nagykövetség 
épületében tüz ütött ki. Az épület teljesen elhamvadt. 
— A francia, angol és spanyol megbízottak konferen-
ciáján a tangeri kérdést helyi kérdésnek és nem a 
Földközi-tenger kérdésének tekintik. A tanácskozásra 
ezért nem hívják meg az olaszokat és csupán arra 
szorítkoznak, hogy a párisi értekezlet jegyzőkönyvét 
hivatalosan tadomására hozzák. — A szerb kormány 
bizottságot nevezett ki, amelynek az a feladata, hogy 
Ausztriával megkösse a kereskedelmi szerződést. — 
Belgrádban serényen folynak az előkészületek azoknak 
a királyi vendégeknek a fogadására, kiket a szóban 
levő kettős családi ünnepély alkalmával a belgrádi 
udvírhoz várnak. A román királyi család pénteken 
reggel érkezik meg, a görög király és a yorki herceg 
pedig szombaton érkeznek meg. — Lord Róbert Cecil 
igazságügyminiszternek, aki Angolországot a Népszövet-
ség ülésében képviselte, azt tanácsolták orvosai, hogy 
hosszabb időre vonuljon vissza mindenféle munkától. 
Lord Róbert Cecil ennélfogva abbahagyja hivatalának 
ellátását — Lengyelország helyzete igen komoly. A 
kormány sajtója a citadella felrobbantását politikai 
merényletnek minősiti, inig a liberális sajtó véletlen 
szerencsétlenségnek tünteti fel. Az ellentétek igen ko-
molyak és mindjobban kiélesednek. — Bécsben ma reg-
gel 8 óra óta záporeső esik, még pedig oly egyenletes-
séggel, hogy valóságos nyári záporra emlékeztet. — 
Coolidge elnök elhatározta, hogy a szesztilalmat szigo-
rúan érvényesiti, még abban az esetben is, ha az 
elnökké választását veszélyeztetné. — Zajhlul pasa, az 
egyiptomi nemzeti párt vezére súlyosan megbetegedett. 
— Genfben a nemzetközi vámkonferencia elfogadta a 
nemzetközi kereskedelem felesleges megterhelésének 
elkerülésére irányuló és a vámformaságok egyszerűsí-
tésére vonatkozó megegyezés angol javaslatát. — Az 
angliai munkanélküliek száma október 15-én l,23l.5oo. 

V ízveze téké t Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. 6i< 
— Szerencsétlenség a budapesti figető-

versenyen. Budapesten a mai ügetőverseny 
alkalmával az ötödik futamban az egyik hajtó, 
Cassolini Carló 60 éves tréner hirtelen lefordult 
a kocsijáról és meghalt. Cassolini a fia helyett 
hajtott a nagy versenyben, akinek Bécsbe kellett 
utaznia Az öreg ember halálát ugylátszik a 
verseny izgalmai okozták, miután már rég nem 
hajtott. A versenyben az eset zavart nem okozott. 

— 380 kilométer óránkint. St. Luisban 
nagy repülőverseny volt a minap, amelynek 
óriási összegű első diját Pulitzer, a World ma-
gyar származású tulajdonosa alapitolta már ré-
gebben. Győztese William tengerészhadnagy 
lett, aki 200 kilométert lett meg 500 lóerős 
Curtis-gépén 30 perc és 36 másodperc alatt, 
ami mintegy 380 kilométeres óránkénti sebes-
ségnek felel fel. 

FIGYELEM! FIGYELEM! 

UJ IROGEPEK 
legjutányosabban kaphatók 

Kelemen Mártonnál, Kárász-ulca 16 szám, 
Dugonics tér sarok. 5TI Telefon 13—22. 
IRÓQEP javítása és jókarbantartási vdllulata. 


