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Háromszázmilliós tűzkár az ujszegedi kendergyárban. 
Az ujszegedi kendergyár telepén csfltörlök 

hajnalán veszedelmes tűz támadt, amely a gyár 
anyagkészletéből mintegy 300 millió korona ér-
téka üzemi árat pusztított el. 

A tüzet, amely a központi anyagraktárban 
keletkezett, a gyár egyik tflzolldja vette észre 

azonnal aiarmirozla a gyár kiválóan szer-
vezett és felszerelt házi tüzörségéf. A városi 
tűzoltóságot is értesítették, amely néhány pilla-
nat múlva már teljes felszerelésível robogott át 
a bidoo. Az oltási munkálatokat Papp Ferenc 
tflzoltó-Hpirancsnok és Horváth Lajos alpa-
rancsnok irányította. A tűzoltók — karöltve a 
gyár tűzoltóságával — azonnal a tűz keletke-

zén helyét támadta meg és félórai megfeszíteti 
manka után sikerült a veszedelmes tüzet loka-
lizálnia. 

Az éjszakai tüiviisgálal alkalmával megálla-
pították, hogy a tűz, amely a tűzoltók késedel-
mes kivonu'ása esetén mérhetetlen katasztrófá-
nak lehetett volna az okozója, — körülbelül 
300 millió korona értékű nyers kendert és fel-
dolgozott anyagot pusztított el. A hivatalos tűz-
viisgálat során az a feltevéi alakult ki, hogy a 
tűzet „öngyuladát" okozta, valószínű, hogy az 
elraktározott böranyag gyuladt ki. Felelősség 
senkit sem terhel. 
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Iparosok és kereskedők általános forgalmi adója. 
A pénzügyminisztérium rendeletével a kézmüiparo-

sok, kisebb fuvarosok, stb. 1925. évi általános forgalmi 
adójának klvelésszerQ átalányozását, továbbá a szató-
csok és kisebb kereskedők egyezségi átalányozását 
rendelvén el, az átalányozási munkálatokat a pénzügy-
gazgatóság tovább folytatja a pénzügy igazgat óság 

épületében négy bizottsággal. 
Szakmánkint minden adóköteles hozza magával a 

vidéki piacokon és vásárokon lerótt adóját tanusitó 
nyugtáit és forgalmi adókönyvét. 

A tárgyalások a következő sorrendben történnek: 

IV. számú bizottság II. e. 28. a. Órások. 
1925 szeptember 26-án, délelőtt 9 órára: Győri Lajos, 

Klein Imre, Győri Béla, Csűri Ferenc, Babos Árpád, 
Kreiner Jakab, Biró Dezső, Iritz József, Nógrádi László, 
Kovács L. Nándor, Csongovácz Mihály, Oáspár János, 
Körösi józsef, Fürst Ferenc, Demeter Sándor, Auslan-
der Béla, Grosz Gáspár Jenő, Haraszti Antal, Balogh 
Gergely, Scheuer Mór. 

Délelőtt 10 órára: Balogh Márton, Ivachim Károly, 

Nőtler Károly, Sper Lajos, Lugoslcs Imre, Ördögh 
Dezső, Halmos Bálint, Kuhn Dezső. Elönyomda. özv. 
Fehér Poldiné, Milenkovics Dezső, özv. Seelenfreund 
Bwnáthné, Merleiné, Nagy Mária, Fay Margit. Kézi-
munkakészilők: Cservik József, Gaál Józsefné, Gottlieb 
Józsefné, Radó Ilona, Fonyó Erzsébet, Lakos Sománé. 

Délelőtt 11 órára: Saffer Karolina, Simon Gizella, 
Nagy Margit, Pásztor Józsefné, Gaál Anna, Elekes 
Mártonná. Kocsinyerges. Hodács Andor, Lőrik Árpád. 
Kozmetikai szalon Fürst Rózsi. Szappanfőző. Horesnyi 
József. Szitakészilő Csányi Antal, Bogdán Márton, 
Vörös József, Glász Mihály Ödön. Bőröndös. Kovács 
Vilmos. Szijjártó Benedek Testvérek, Viski György, 
Zimányi Sándor, Szabó Imre, Borbély János. 

Délelőtt 12 órára: Kiss B. Imre, Puljer )ános, Voj-
nár Tamás, Lőrincz Sándor, Gyurkovics József. Kép-
keretező. Hoffer Márk. Fűző- és keztyüiavitók. Varga 
Róza, Zimbauer Ignác. Kerékgyártó. Homay Károly. 
Vegytisztitó. özv. Komlós Árminné. Vésnök. Kohn 
Richárd. Zongorahangoló. Voracsek Vendel, Kovács 
Sándor. 

F f i r e l c 
I V / Q C Péntek. Róm. kai. és protestáns Kleo• 

fás. Qőr. kai. Anton. Nap kel 5 óra 
50 perckor, nyuguik 5 óra 53 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva ü. e. 10—l-ig, d. u. 4 -7-ig. 
Muzeum nyitva d. e. 10— 12-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 
nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 
Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
és a Népszövetség együttműködése. 

Páris, szeptember 24. Walter Leat, a Nemzet-
közi Kereskedelmi Kamara elnöke a Népszövet-
séggel való együttmunkálkodá- érdekében nyilat-
kozatot tett. A nyilatkozatban hangoztatja, hogy a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindig szoros 
baráti együttműködés megteremtésére törekedett. 
Rámutatott azon fontos kérdésekre, melyek meg-
oldásában a kamara együttműködött a Népszövet-
séggel. Ezek a következők: A kettős megadóztatás 
problémája, a csekk és váltókra vonatkozó törvény 
egységesítése, a nemzetközi kereskedelmi döntő-
bíróság kérdése, az ipari tulajdon védelmének kér-
dése, a naptárreform, valamint a vasutak nemzet-
közi szolgálatának ügye. Nagyban támogatta a 
kamara annak a népszövetségi jegyzőkönyvnek 
ratifikálását, amely a kereskedelmi szerződéseknek 
a döntő bíráskodási záradék érvényét biztosítja. Az 
érdekelt üzletembereknek mindez nagy érdeke, 
mert a kamara a maga döntőbíráskodása révén 
költségek nélkül biztosit igazságszolgáltatást és 
biztosítja a jogviták megoldását. 

j ^ G ^ e ^ ' á b o r b ^ u T j 
• kalandosául hétfőn és kedden a Korióban. M 

Szeged és vidéke legnagyobb fiu, férfiruha és női felöltő áruház 

Balázs Jenő Széchenyi tér 2, 
hol a l e g n a g y o b b vá lasz tékban é9 a l ego lc sóbb áron szerez-

heti be ruhaszükségletét . 

Állandó nagy szövetraktár! Angol szabóságI 
T i s z t v i s e l ő k n e k árkedvezmény! 
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— Bolgár képviselők a kormányzónál. Bu-
dipestről jdentik: Horthy Miklós kormányzó 
ma déli 12 órakor fogadta a Budapesten időző 
bolgár csoport tagjait, akiket Almásty László 
nemzetgyűlési képviselő, az egységeipárt ügy-
vezető alelnöke, továbbá Kállay Tamás, Rubinek 
István, Hajós Kálmán, ErCdi—Harrach Tihamér 
és Héjj Imre nemzetgyűlési képviselők, vala-
mint Dukai—Takács Géza pátiigazgató kisérte. 

— Eltemették Tollagl Adolfot. Budapestről 
jelentik: Ma délután temették el a Rákos-
keresztúri temetőben Tollagl Adolfot, — ritkán 
látott i.npozáns részvét mellett. A ravatalnál 
Hevesi Simon főrabbi búcsúztatta, a magyar 
színészet és főkép a Népszínház tagjai nevében 
Szirmai Imre méltatta meleg szeretettel a ma-
gyar színművészet körüli érdemei'. A szinpidi 
szeriök báliját Géczt István tolmácsolt*, a 
budapesti állami felügyeleti hatóságok és a 
fiatalkorúak bírósága nevében pedig dr. Nóvák 
Ernő ügyészségi alelnök mondott beszédei. A 
ravatal kötűl az állami fiuolthon egyenruhás 
növendékei állottak sorfalat. A nyitóit sírnál 
végűi Fáy Szeréna mondott a halottnak szívből 
fakadó Istenhozzádot. 
bt— Istentisztelet a zsinagógában. A pén-
teki isteni tisztelel félhat írakor kezdődik, 
írásmagyarázat szombat délelőtt. 

— A Magyar-Hollandi biztosító Szege-
den. A Magyar-Hollandi biztositónak, amely 
egyike a legrégibb és legnagyobb intézeteknek, 
eddig rem vo't Szegeden képviselete. A Magyar-
Hollandi vezűrügynökségét Szeged és Délmagyar-
ország területére most átvette Kertész Gyula 
bankűilete (Feketesas ucca 16, lelefon 462.) és 
a Iegelőzékenyebben és a legelőnyösebb felté-
té ek mellett köt biztosítást éle re, balesetre, tűz 
és más elemi kár esetére. 

Müipari bútorok 
teljes laká»berendezé»ek legol-
o,Óbban Spjtzer Sándor 
Intérienr butorraktárában 

Tábor ucca 3. 489 

Az Alföld leinanoH 
táilaíven raktára s 

Körösi Géza üvegezés! válla-
lata Mérey u. 8. Tel. 9-57. 

— ülteibe nem építtet a város. A Szegedi 
j Bankegyesület érdekes ajánlatát közölte a polgár-

mester csütörtökön a tanáccsal. A Bankegyesű-
let — ajánlata szerint — hajlandó lenne arra, 
hogy a város Kálvária téren levő úgynevezett 
.Taschler-telkén" négyemeletes bérházat épít-
sen a város számára hatvan lakással. Az építési 
költségeket — 1 3 - 1 4 milliárd koronát — 12 
és fél százalékk kamattal hat és fél évre hite-
lezné a városnak. A tinács hosszas vita után 
az ajánlatot nem találta elfogadhatónak, mert a 
kölcsön drága, fulnagy a jelzett építési költiég 
is, ezenkívül a Taschler-féle teleknek már más 
rendeltetést szánt. Ide kerfll — ha kerül — az 
iparoslanoncotthon és az iparostanoncok fog-
lakoztaló műhelye. 

, — A Szegedi Esperantlsta Munkások Cioportja 
folyó hó 27-én (vasárnap) és 28-án (hétfőn) Deák Fe-
renc ucca 25, szám alatt (a volt Európa- szálló mögött) 
egésznapos esperanto-kiállítást rendez. Okvetlenül nézze 
meg. Belépődíj nincs. Igen érdekesnek ígérkezik a vi-
lág minden tájiról összegyűjtött esperanto-lapok, tu-
dományos folyóiratok, levelek és levelezőlapok és min-
denféle üzleti kiadmányok tömege. 

— Betörők a leánygimnáziumban. Székes-
fehérvárról jelentik: Ma reggel a leánygimná-
ziumban, a Deák Ferenc uccai elemi, polgári 
éi leányiskolában betörők jártak. A betörők 
csak a leánygimnáziumban találtak harminc-
millió koronányi készpénzt, amit magukkal 
vittek. A rendőrség a nyomozást meginditotta. 

— Szerencsétlenség vadászat közben. 
Székesfehérvárról jelentik: Lestenszky Antal 
főszolgabíró Csér község határában vadászott, 
miközben puskája véletlenül elsült és a söré-
tek a mellébe fúródtak. A sebesült főszolgabí-
rót beszállították a helybeli Sient György-
kórházba. 

— Kerékpáros leventék. Szeged város törvényható-
sági Testnevelési Bizottsága elhatározta, hogy a terüle-
tén lévő összes kerékpáros leventéket egy egyesületbe 
tömöríti. Ezen leventék hetenkint kettő órán át és ha-
vonta egy egész délutánon át az Országos Testnevelési 
Tanács szerveinek utasítása szerint fogják kötelező 
foglalkozásaikat végezni. Felszólítja tehát a Testneve-
lési Bizottság Szeged város összes kerékpárral rendel-
kező leventeköteles 12—21 éves egyéneit, hogy ameny-
iben kötelező foglalkozásaikat kerékpáron óhajtják vé-
gezni, a Testnevelési Bizottság irodájában (városi bér' 
ház) 1925 november l-ig okvetlen jelentkezzenek. 

— Almában kiugrott az ablakon. Kirlsbaff-
ból jelentik: Hetek óta Kirlsbidban tartózko-
dik Plrpuet ismert bécsi gyermekorvos. Fele-
ségével a Grind Hotelba szállt meg. A tanári 
napok óta heves fogfájás kinozta. Éjjeleken át 
nem tudott aludni. Fájdalmai csillapítására or-
vosságot vett be, amelynek hatása rövidesen 
jelentkezett. Az orvost mély álom leple meg. 
Tizenkét óra felé éjjel éles sikoly szakítja meg 
a csöndet. Az orvos felesége felriad álmából 
és nagy megdöbbenésre veszi észre bogy 
urának az ágya üres és az ablak nyitva 
van. Odarohan az ablakhoz é« szörnyűködve 
pillantja meg az urát az udvar kövezetén, 
amint iszonyúan jajveszékel és segítségért kiálL 
Felesége rögtön fölkeltette a hotel személyze-
tét és orvost hivatott. Lesiettek az udvarra. Az 
oivos, ki fején és lábán súlyosan megsérült, 
elmondotta, hogy álmában kiugrott az ablak-
ból. Azt álmodta, hogy a írje fölött kigyulladt 
a ház. A lángok mar-már elérlék az ágyát. 
Mivel az ajtón át nem menekülhetett, kiugróit 
az ablakon. Álmából csak akkor tért magához, 
mikor a kövezeten összetörte magát. 

Tél ikabát- ás raglánszövetek elsőrendű 
minőségben Biharinál, Püspök-bazár, Mikszáth 
Kálmán ucca. 

I 
Gunnar Tolnás 
| f í « Dinnitt Dickens regénye 

U O i r i I I h é t f ö t ö , a Belwáro»iMn. 

főszereplésével: 
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I 
^ l a i o a r i príma box mogas cipők 
^ • V C I b l 34-36. ia 

240 
34—36-ig 

koronáért páronklnt mig a 
• O O O készlet tart. „HA HA" cipő-

áruház Kelemen ucca 12. 

I Göre Martsa lakodalmai 
I szerdán és csütörtökön, a K O R Z O B H I I . • 

Nagy kereslet miatt még T ^ reklám 
egy héttel meghosszabbítjuk ^ ^ M M r árainkat. 

Női box vagy schewró K 195.000 
Női antilop . . . . K 230.000 
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Kraus M. utóda 
Klauzál tér. 


