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talanság eloszlatását. Andor Zsigmond máso-
dik nyilatkozatában kijelentette, hogy a segély-
kérést ő nem tartja „üdomos'-nak, tehát a ta-
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náce csak Andor Zsigmond felfogásával azono-
sította volna magát, ha Balogh Károly harma-
dik kérdésére hasonló szellembea felel. 

A szénklauzula megváltoztatását kéri a gázgyár. 
(A Szeged tudósítójától.) A gáz- és villany-

egységárak megállapítására kirendelt dön'ő-
bizoUaág — mint ismeretes —, májusban olyan 
határozatot hozott, amely szerint az egységárak 
automatikusan változnak, jobban mondva emel-
kednek a szénárak emelkedése arányában. A 
szénklauzula életbeléptetése óta minden hónap-
ban jelentékenyen megdrágult az elektromos-
áram és a légszesz. A légszeszgyár igazgató-
sága most ismét kérte a kereskedelmi minisz-
tertől a döntőbizottság kirendelését, mert re-
vízió alá kivánja vétetni az eredeti szénklauzu-
lál. A gyárigazgatóság felfogása szerint az ere-
deti szénklauzula, amely március elseje óta 
határozza meg az egységárak emelkedésének 
arányait, ma már korszerűtlen és a váüozott 
gazdasági viszonyok között nem felel meg ren-
deltetésének. Abban az időben, amikor meg-
szerkesztene a döntőbizottság, a szénárak sok-
kal gyorsabb ütemben emelkedtek, mint a 
munkabérek. A szénárak emelkedése ujabban 
ellanyhult, a munkabérek ellenben ujabban — 
kiváltképen az indextendszer behozatala miitt 
—• igen gyors tempúban emelkednek. A gáz-
gyár igazgatóságának tehát az a kívánsága, 

hogy a döntőbizottság magasabb szénkulcsot 
állapítson meg. 

A március elseje óta érvényben lévő szén-
klauzula szerint minden egy százalékos szén-
drágulás 0'6 százalékos egységáremelkedési 
vont maga után. A gázgyár most azt szeretné, 
ha a döntőbizottság olyan szénklauzulát szer-
kesztene, amely szerint minden egyszázalékos 
széndrágulás egyszázalékos egységáremelkedést 
vonna maga után. 

A kereskedelmi miniszter — a jelek szerint 
— honorálni fogja a gázgyár kívánságát, job-
ban mondva kirendeli ismét a döntőbizottságot. 
Felszólította ugyarrs a város hatóságát, hogy 
a kiküldendő bizottságba már most nevezze 
meg képviselőjét. A tanács c ü'örtokön foglal-
kozott a kereskedelmi miniszter leiratával és el-
határozta, hogy az uj döntőbizottságba is 
Barcsay Oszkár budapesti mérnököt kéri fel a 
város érdekeinek képviseletére, aki eddig is 
be'.öltötte ezt a tisztet a világítási egységárak 
megállapításánál. A döntőbizottság értesülésünk 
s z e r i n t rövidesen Szegedre jön í s első tárgya-
lását itt tartja a gázgyár könyveinek szakértői 
átvizsgálása után. 

Miure 
Nemzetköz! paraaztkongreaszus 

Moszkvai hirek szerint Moszkvában, a Kreml-
ben tegnap ért véget az első nemzetközi pa-
rasztkongresszus. A kongresszuson Kallímin fel-
szólítást intézett a paraszlpárthoz, hogy az 
eutópai és amerikai parasztságnak kell meg-
akadályoznia, hogy Szovjetoroszorszás? és Nvugat-
európa között összeütközés jöjjön létre. Zinov-
jev a parasztságnak nemzetközi alapon viló 
szervezkedését sürgette és az egész világ pa-
rasztságát felszólította, hogy tegyenek meg min-
dent a jelenlegi kormányok megmentésé;". A 
kongressuson jelenlévő francia kiküldőitek b z-
toBitották a német kiküldötteket arról, hogv a 
francia parasztság támogatni fogja a német for-
radalmat. 

— Lloyd George is ünnepelte Apponyit 
Amerikában. Apponyi Albert emeagoi fogadta-
tásában Lloyd George is részt vett. L1 yd 
George a közönség óriási ovációja között ün-
nepelte Apponyit, akit Európa egyik legnagyobb 
államférfiának mondott. 

—• Mozgalom Polónyl fogházbüntetésének 
elengedéséért. Az ügyvédi kamara tudvalevőleg 
mozgalmat indított, hogy Polónyi Dezsőnek ne 
kelljen kitölteni <a fogházbüntetést az ismeretes 
ügyben, de nemcsak az ügyvédi kamara, hanem 
a Magyar Atlétikai Szövetség is akcióba lépett 
Polónyi érdekében. A MASz részéről Mu?sa 
Gyula és Nagy Béla tegnap megjelent az igazs íg-
ügyminiszternél, hogy kegyelmet kérjenek Polónyi 
számára. Nagy Emil igazságügyminiszter el Há-
rította magától Polónyi ügyének elintézését és 
állitólag Szászi Béla államtitkárra bizta. 

— A földbirtokreform szellemében.. . A föld-
mivelésügyi miniszter felhívta a város tanácsát, 
hogy juttassa megfelelő házhelyhez azokat, akik 
erre a földbirtokreform értelmében igényjogosul-
tak. A tanács a miniszteri leirat alapján elhatá-
rozta, hogy azoknak a nagymarostői bérlőknek 
a parcelláját, akik lakóházat építettek bérletükre, 
két részre osztja, illetve kihasít belőle egy ház-
helynek megfelelő nagyságú darabot és azt 
átalakítja örökbérletté. Az tfrökbérletes ház-
helyek bérét minden öt évben állapítják meg, 
még pedig a házhely mindenkori becsértékének 
négy százalékában. 

— Az egyetemi klinikák fűtése. A tanács 
már régebben elhatározta, hogy az egyetemi 
klinikák fűtési költségeinek harmincöt százalé-
kát, a fütő személyzet fizetésének ped g ötvenöt 
százalékát a város fedezi. Most felhívja a ta-
nács az egyetemi hatóságot, hogy a fűtési költ-
ségek fennmaradó részére nyújtson megfelelő 
fedezetet. 

— A romániai polit ikai összeesküvés. A 
Romániában leleplezett politikai összeesküvés 
terveit a nagy eréllyel megindult vizsgálat egyre 
jobban felderíti. Most már Kolozsvárra is ki-
terjedt a vizsgálat, amely azt is kiderítette, hogy 
a terroristák a megyarság vezetőit is áldozstul 
szemelték ki és az volt a szándékuk, hogy a 
kisebbség vezéreit is elteszik láb alól. A Di-
mineata jelentése srerint a nyomozás megálla-
pította, hogy az erdélyi terrorista osztály ok-
tóber 9 re több egyetemi tanárnak és a ma-
gyarság vezetőinek meggyilkolását tervezte. 
Kolozsvárott letartóztatták Móla diákvezért, a 
diái ok elnökét, aki bivallolta, hogy a két Blank 
testvért, Berkovic? binkárt, valamint Hönigmand 
Mtlle Konstantinescut és Florescu minisztereket 
akarták kivégezni. 

— E héten változatlanok maradnak a 
szegedi munkabérek. Tegnap délután állapí-
totta meg a munkaadók szövetségének vezető-
sége az erre a hétre érvényes index számokat, 
a „szegedi ind xrendszer" alapján. Megállapí-
tották, hogy október 3-éhoz (a rendszer kezde-
téhez) viszonyítva l'31*/t-os csökkenés állott 
be. Az elmúlt hét inciexehez viszonyítva pedig 
2 82 százalékos csökkenő tendenciájú változás 
mutatkozik. Az index csökkenése ugy állott 
elő, hogy a főzőliszt ára a legutóbbi napokban 
1900 koronáról 1800 ra csökkent, a marhahús 
ára 400 koronás olcsóbbodást mutat, mivel 
6600 koronáról 6200 ra esett. Az index csök-
kenése azon an nem jelenti azt, hogy Uszdllitják 
a munkabéreket, mivel a szöveiségnek van egy 
határozata, amely szerint csak a teljes öt szá-
zalékos áresésnél jokozzák le ebben az arány-
ban a munkások hetibéreit. Ezek szerint tehát 
szombaton ugyanazokat a béreket fogják meg-
kapni a munkások, mint amelyeket az elmúlt 
hét végén kaptak. 

— Búzát gyű j t enek a tápéi templom h«-
rttngjára. Tápé község elöljárósága elhatározta, 
hogy a háború alatt beolvasztott templomharang 
pótlása érdekében minden hold tápéi földre két 
kiló buza értékének megfelelő harangadót ró ki. 
A városnak a tápéi réten ötszázhatvankét hold 
földje van házikezelésben. A tápéi elöljáróság 
most felhívta a város tanácsát is a harangadó 
befizetésére. A tanács elhatározta, hogy a reáeső 
ezerszázhuszonnégy kiló buza értékét megfizeti, 
de csak akkor, ha a többi földbirtokosok is 
teljesitik kötelezettségüket. 

— Szénbánya Pozsony közelében. Pozsony 
közelében Fenyves község" határában szénréte-
gekre bukkantak. A bányászati jog kiaknázása 
végett a tulajdonos tárgyalásokat folytat. 
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— Sikkasztó varrónő. Egy év etttt Qyurá-
kovits Györgyné, született Fodor Anna szegedi 
varrónő megjelent vagy ötven szegedi család-
nál és igen jutányos áron vállalt fehérnemű-
varrást. Mindenütt a legnagyobb bizalommal 
fogadták a varrónőt, átadták neki a varráshoz 
szükséges vásznakat, annál is inkább, mivel 
nemcsak alacsony árért vállalta a munkát, de 
meglepő gyorsasággal szállította is a készítmé-
nyeket. Az elmúlt év novemberében azután nem 
jelentkezett többé Gyurákovüsné, sem az anya-
got nem küldte vissza az egyes házakhoz, sem 
pedig a kész munkát nem szállította, le. A 
munkaadók ekkor egymás után jelentek meg a 
rendőrségen és tudakozódni kezdtek a varrónő 
után, akiről kiderült, hogy Szegeden niucs be-
jelentett lakása. Megtették ellene ekkor az -első 
feljelentést, amelyet nemsokára vagy harminc 
más panasz követett. A rendőrség megkezd e 
ebben az ügyben a nyomozást, de kitartó 
munka után csak annyit sikerült megállapítania, 
hogy Gyurákovitsué megszökött Szegedről. Or-
szágos körözőlevelet adtak ki ellene, aminek 
meg is lett az eredménye. Néhány nap előtt a 
detektívek elfogták a fővárosban. Azonnal le-
hozták Szegedre, ahol a rendőrség emberei 
előtt beismerte sikkasztásait. Elmondotta, hogy 
a varráshoz kapott anyagokat egymás után el-
adogatta. különböző zsibárusoknak. Amikor 
értesült az el ő följelentésről, azonnal Buda-
pestre szökött és ott ápolónői állást foglalt el 
a Szent István-kórházban, hogy a rendőrség 
ne jöjjön a nyomára. Vallomásában előadta, 
hogy pontosan nem emlékszik, kiktől vett át 
varrásra anyagot és azt sem tudta megmon-
dani, hogy hol értékesítette azokat. Néhány 
napi munka után azonban a rendőrség meg-
állapította, hogy kiket károsi'ott meg Gyuráko-
vits Györgyné. Csütörtök délelőtt egyébként a 
rendőrség átadta a csaló varrónőt az ügyész-
ségnek. 

— A közt isztvise lők k e d v e z m é n y e s áru c ipója 
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő és Kr-
tékesitő Szövetkezetének szegedi kirendeltsége figyel-
mezteti az összes igényjogosultakat, hogy a kedvezmé-
nyes cipőosztás folyó evi október hó 2o-tól november 
hó 3o-ig szünetel. Akinek még beváltatlan cipöutalvá-
nya van, az október hó 2o. és november hó 15. kö-
zötti időben utalványánik felmutatása és a méret-
nagyság megjelölése mellett igényét a cipőelosztó he-
lyen jelentse be és a cipőt december hó elseje és 
31-ike között ugyanott váltsa ki, mert a m. kir. pénz-
ügyminisztérium rendelete értelmében azok az igény-
jogosultak, akik a cipőre való igényüket a fent jelzett 
időtartam alatt sem jelentik be,* valamint azok az 
igényjogosultak, akik ugyan igényüket bejelentik, de a 
részükre járó cipőt 1923. évi december hó 31-ig aeiu 
váltják ki, igényüket a kedvezményes áru cipőre el-
vesztik és a kezeik között lévő utalványra sem cipőt, 
sem pedig ahelyett ké3zpénzmegtéritést nem fognak 
kapni. 

Istentisztelet a z s l n a g é g á b a n . A péntek 
esti istentisztelet délután 3 órakor kezdődik. 
Szombaton délelőtt Írásmagyarázat. 
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