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A malmok-adta va lu takö lcsön . 
(A Szeged budapesti tudósitójától.) Már hiri 

adtunk arról, hogy a fővárosi és vidéki malmok 
két angol pénzcsoporttól 750.000 font kölcsönt 
vesznek fel a jövö évi liszt exportálásának elő-
legeként. Az összeget a malmok a Devizaköz-
pont rendelkezésére fogják bocsátani. Ehhez 
Kállay Tibor pénzügyminiszter elvben már 
hozzá is járult. A malmok ugyan különféle 
feltételekhez kötötték az összzegnek a Deviza-
központ rendelkezésére bocsátását. Igy például 
kívánják, hogy a szóbanforgó devizát annak 
ideién a korona tényleges értékelésével 
számolják el. Kívánják továbbá, hogy a Fututát 
a Jövőben ne részesítsék előnyben se az export-
nál se az őrlésnél. Érdekes, hogy a malmok a 
nagy kérdésekben egyetérlenek, a kisebb dol-
gokban pedig folytonos köztük a nézeteltérés. 
A malmok által adandó kölcsön részletei nem 

ismeretesek. 
Kecskemét törvényhatósága 
Drózdy ellen. 

Kecskemét város törvényhatósági bizottsága 
szerdán tartotta meg januári rendes közgyűlé-
sét A közgyűlés speciális kecskeméti érdekes-
sége dr. Iványossy Szabó Lászlónak az az 
egyhangú lelkesedéssel elfogadott indítványa 
volt, amely a következő címen szerepelt a 
tárgysorozaton: „Kecskemét város állásfogla-
lása a Drózdy Győző nemzetgyűlési képviselő ált«l 
a nemzetgyűlésen eszközölt támadása ellen". Az 
indítványozó azt kívánta határozati javaslatában, 
hogy „a közgyűlés Drózdy eljárását élesen Ítélje 
el, mert a támadás akkor történt, amikor a 

miniszterelnök éppen külföldön tárgyalt a köl-
csön ügyiben, tehát a nemzet hiteiét rontotta. 
Kérjen a közgyűlés a nemzetgyűléstől Kecske-
mét megsértett önérzetének megfelelő elégtételt 
és Drózdy hazaáruláshoz közelálló cselekmé-
nyének megtorlását." 

A lelkesedéssel elfogadott indítványra csak 
az a megjegyzésünk, hogy a csongrádi bomba-
merénylet, amely a miniszterelnök távollétében 
történt, alkalmasabb volt Drózdy beszédénél a 
nemzet hitelének rontására. 

8zervezett munkások 
a munkanélküliség ellen. 

Azok a szervezett munkások, akik munka-
nélkül állnak, szerdán tartották nagygyűlésüket 
a fővárosban a vasmunkások othonában. Ezen 
a gyűlésen körülbelül 6000 ember vett részt 
Jászai Samu elnöklete alatt. Kitajka Lajos elő-
adó kijelentette, hogy nálunk nem törődnek 
ilyen fontos szociális kérdéssel, mint a munka-
nélküliség. Törvényjavaslatot fog terjeszteni a Ház 
elé. A decemberi munkanélküliségről statisztikát 
olvas fel, határozati javaslatot terjeszt elő, amely 
szerint: 1. A kormány sürgősen gondoskodlé* a 
közmunkákról. 2. Hivatalosan vizsgálják felül, 
hogy a munkások elbocsátása nem csupán 
gazdasági előnyök követelményei-e (?) 3. A 
kormány hajlandó-e a munkanélküliség ellen-
súlyozására biztosítást vállalni. 4. Utazási ked-
vezményt minden munkásemaer kapjon. A ja-
vaslatot egyhangúan elfogadták és abból egyet 
a kormányhoz, egyet a nemzetgyűléshez és 
egyet a hatóságnak fognak küldeni. 
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— A főispán Badapeatre utazik. Dr. Aigner 
Károly főispán csütörtökön reggel Budapestre 
utazik és részt vesz a kormánypárt pártvacso-
ráján, amelyen a minisz'erelnök beszámol kül-
földi u'járól. 

— Megjelent a hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadiárvák ellátásáról szóló uj rendelet. A 
hivatalos lap közli a nemhivatásos állományból 
származó hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi-
árvák ellátásáról szóló uj rendeletet A bevezető 
része bejelenti, hogy ellátásra igényük van ezen-
túl mindazoknak a hadiözvegyeknek és hadiárvák-
nak, akiknek állandó jövedelme a havi 100 ezer 
koronát meg nem haladja. Az uj rendelet a 
rokkantjáradékokat 25 százalékos keresetképesség-
csökkenés esetében évi 36 ezer koronában, 50 
százaléknál 108 ezer, 75 százaléknál 315 ezer és 
100 százalékos keresetképességcsökkenés esetében 
évi 720 ezer koronában állapítja meg. Abban az 
esetben, ha a rokkant rangosztályba sorozott havi-
díjas vagy havidijasjelölt volt, vagy rokkanttá vá-
lása előtt egy évi önkéntesi kedvezményre szerzett 
jogot, a járadékok következőképen módosulnak: 
25 százalékos keresetképességcsökkenés esetén 
évi 72 ezer korona, 50 százalékosnál 216 ezer, 
75 százalékosnál 630 ezer korona és 100 száza-
lékosnál 1,440.000 korona. Azok a hadirokkantak, 
akik szakképzettséget igénylő foglalkozást gyakorol-
tak, vagy pedig önálló mezőgazdák, iparosok és 
kereskedők voltak, valamint azok, akik altiszti 
rangfokozatot értek el, 50 százalékos kereset-
képességcsökkenés esetében évi 162 ezer koronát, 
75 százalékosnál 472.500 és 100 százalékosnál évi 
1.080 ezer koronát kapnak. A hadiözvegyek a fel-
sorolt csoportoknak megfelelően évi 72 ezer, 144 
ezer, vagy 108 ezer korona segítségben részesül-
nek. A hadirokkantak gyermekei a megállapított 
járadékok egytized részét, az atyátlan hadiárvák 
pedig a megállapított özvegyi járadék egyötöd 
részét kapják nevelési pótlék fejében. A teljesen 
árva gyermekek évi 57.600, illetve 108 ezer ko-
rona segítségben részesülnek. A felmenő ágbeli 
rokonok és szülőtlen testvérek részére évi 28.800, 
illetve 54 ezer koronát állapit meg a rendelet. A 
különböző pótlékok és temetkezési segítségek a 
felemelt ellátási összegekhez igazodnak. 

— Szabó dános szakszervezeti titkár te-
metése. Rendkívül nagy részvét mellett kisérték 
kedden utolsó útjára Szabó János szakszerve-
zeti titkári. Temetésén a szociáldemokrata mun-
kások ezrei jelentek meg, akiknek csak kis 
része találhatott helyet a halottasház udvarán. 
Az üzemekben dolgozó munkások a temetés 
kezdetekor öt perces munkaszünettel ad ak ki-
fejezést gyászuknak. A munkásdalárda mélyen 
megható gyászdalának elhangzása után dr. 
Czibula Antal mondotta az elhunyt kívánsága 
szerint a gyászbeszédet s utalt azokra a közös 
szenvedésekre, amelyekben a kurzus kezdstén 
Szabó Jánossal részük volt. Majd azzal a ké-
réssel fordult a szerveze't munkássághoz, hogy 
ne hagyják nyomorban elpusztulni az elhunyt 
özvegyét és gyermekeit. A beszéd után mun-
kások vállukra emelték a koporsót és az óriási 
gyászmenet élén gyalog vitték ki a temetőbe. 
Itt újból fölhangzott a munkásdalárda bus 

| gyászéneke: „Révpartot talált", majd Stéhly 
' István mondotta el szivreható gyás?beszédét a 

szervezett munkásság, a párt és a Textilmun-
kások Országos Szövetsége nevében. Végül 
sírjába; helyezték a szegedi szociáldemokrata 
párt mélyen meggyászolt halottját. 

— Az ügyészség nem nyvgszlk meg 
Vasek Ernő szabadlábra helyezésében. Buda-
pesttől jelentik: A Tanitói Bank és Kereske-
delmi Részvénytársaság letartóztatott igazgatói 
ügyében kedden délben döntött Lengyel Ernő 
dr. vizsgálóbíró. Az ügy iratai kedden délután 
kerültek le a királyi ügyészségre, amely ugy 
határozott, hogy Vasek Ernő, Vadas Mihály 
Márton és Kiss István szabadiábrahelyezésében 
nem nyugszik meg, hanem felfolyamodást je-
lent be. Az ügy tehát a büntetö!ö»vényszék 
vádtanácsa elé kerül, amely a hét végén fog-
lalkozik Vasekék ügyével. 

VIllMfloa anyagek Deutschnél, Kállay Albert-u. I 

órá j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. 3a 

— Az adófölszólamlások. Az általános kere-
seti adófölszólamlásokat tárgyaló bizottságok előtt 
csütörtökön a következők ügyeit tárgyalják: II. 
sz. bizottság a javadalmi hivatal épületében: 
Hodor István földbirtokos Szivárvány-u. 41. Lo-
vászi Ferenc Hétvezér-u. 4. Zsemberi József pa-
pucsos Szél-u. 33, Bába Ferenc bérkocsis Vásár-
helyi-sugárut 61, özv. Acsay Mihályné Orgona-u. 
3. Halász István fakereskedő Brüsszeli-körut 7. 
Brczán Sándor szabó Brüsszeli körút 9. Rigó Ba-
lázs csizmadia Szilléri-sugárut 43. Rigó István 
csizmadia Retek-u. 1. Rigó Ferenc és Rigó János 
Szilléri-sugárut 43. Bozsó Antalné Katona-u. 43. 
Király Ferenc bérkocsis Kálvária-sor 10. Horváth 
István cipész Feltámadás-u. 27. Lengyel Pál pék 
Csaba-u. 77. Tóth János szabó Remény-u. 24. 
Kopasz József és István földbirtokosok Szekeres-u. 
3. Kopasz lstvánné paprikakikészitő Szekeres-u. 
3. Duka Sándor Délibáb-u. 11. Tóth József pap-
rikakikészitő Rákóczi-u. 65. Tombácz lstvánné 
paprikakikészitő Csillag-u. 5. Börcsök János fuva-
ros Csendes-u. 16. özv. Vida Jánosné Kistisza-u. 
9. Paulusz Veronka harisnyakötő Petőfi Sándor-
sugárut 88. Szobota József szabó Szilléri-sugárut 
47. Koczka Anna varrónő Délibáb-u. 15. Molnár 
Gyula mészáros Boldogassony-sugárut 61. Balogh 
Eszter szatócs Petőfi Sándor-sugárut 51. Kelsch 
József szabó Üstökös-u. 8. Rózsa Mihály béltisz-
titó Gép-u. 12. Ifj. Székely Györgyné élelmiszer-
árus Arviz-utca 31. Gáspár Ferenc ékszerész 
Brüsszeli-körut 3. Kovács Miklósné zsibárus, Hu-
bert Jenő asztalos Üstökös-u. 12. Kopacsek Gyula 
Tabán-u. 38. Polgár Fülöpné borbély Rózsa-u. 1. 
Császár Vincéné piaci árus Retek u. 35. — III. 
sz. bizottság a régi gimnázium épületében. Ko-
vács Mátyás Délibáb-u. 55. Rózsa József Pásztor-
utca 1. Csury Illésné Róka-u. 8. Mészáros András 
Árviz-u. 21. Frekot Ádámné Hattyas-sor 7. Ha-
lasy Lajos Délibáb-u. 35. Dobó Antal Sárkány-u. 
16. Nógrádi István Sárkány-u. 16. Lehotay Lajos 
Délibáb-u. 62. Farkas Sándor Nyil-u. 15. Antalffy 
Antalné Sárkány-u. 4. Zelenka János Róka-u. 11. 
Juhász Jánosné Szécsi-u. 8. Kopp János Pálfy-u. 
25. Mészáros Ambrus Hattyas-sor 59. Szekeres 
Vince Szécsi-u. 13. Juhász Ferenc Boszorkány-
sziget-u. 7. Szabó József Szabadsajtó-u. 16. — 
Az. 1. bizottság, mely a kereskedelmi és iparka-
marában székel, csak beidézettekkel tárgyal. 

— Az uj faárak. Szerdán délben állapította 
meg a faármegállapitó bizottság az uj faárakat 
és ez alkalommal tetemesen megdrágították a 
fa mindegyik fajtáját. Az uj árak a következők: 
Egy vagon hasdbfa 1,853 000, egy vagon do-
rongfa 1,800000, egy mázsa hasáb (telepről) 
21.830, egy mázsa dorong 20.740, felvágva 
24.340, egy öl hasábfa 360 000, egy öl dorong 
342.000, egy öl fenyő 176.000, egy öl zsindely 
185.000 korona. 

Elsőrendű lekérnem Bek, kalapok, nyakkendők lee-
•lesóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12. 

~ 41 Vízvezetékét Feketénél készíttesse. Telefon to-72. 
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JDO 
Jókai Mór „EGYHUSZASOS LEÁNY" cimü aovelléja ulán. 

Szereplők: ü o t h i g h , Mattyasovszky Ilona, Rajnai Gábor, Lukács Pál, Vendrey Ferenc, Szerémy 
P Zoltán, Réthey, Kürthy Teréz, F. Lányi Irma, Bárdi Ödön, Szécsi Ferkó és Lázár Giia. 

Széchenyi Mozi 
Telefon : 16-33. Igazgató. Dr. Varsányi Elemér 

Csütörtökön, pénteken és szombaton, 
január 31 , február 1. és 2-in 

A Star filmgyár elsö Idei remekművel 

Lukács Pál -lal a főszerepben: 
r 

Grandiózus társadaimi regény 6 felvonásban. 

Azonkívül: 

Petrovich Szvetiezláv-vai 
a főszerepben: 

A POKOL 
Modern dráma 6 felvonásban. 

Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor, 

szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor. 

J Ö N ! ~ JÖN1 

Kisleányok a nagyvárosban 6 «v. 
Az Utolsó f l ö r t 6 felvonásban 

Alkalmi házeladás 
Belvárosban emeletes naflr j>4«. } szobás lakás 
és egy nagy üzlethelyiség átadásával. Családi okok miatt 

potom olcsé áron megvehető a megkizott 

országos ingatlan irodától, Kigyó-ut«a 7» 
Telefon 11-04. W G a á l 


