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Egyhangúlag elfogadták a hitelezők 
a Suhajda-cég moratóriumos kényszeregyezségét. 
Egy éven belül a követelések teljes száz 

Hónapokkal ezelőtt részletesen beszámolt a 
Délmagyarország arról, hogy egy igen érdekei 
és egyedülálló eset adódott i szegedi törvény-
széken az egyre szaporodó kényszeregyezségek 
köiölt. Az imert szegedi cukorka és csokoládé 
gyár, a Suhajda-cég kényszeregyezséget kért és 
pedig igen szokaílan formák között. A cég 
ugyanis teljes 100 százalékot ajánlott föl hite-
lezőinek és igy az ejési dolognak inkább mo-
ratórium Jellege volt kényszeregyezsig helyett. 
A cég mindössze annyit kért hitelezti ől, hogy 
tarlozásái egy ¿ven belül fizethesse meg. A 
cég momentán fizetési nehézségeinek oki 
ugyanis az i sok kényizeregyesség, amely leg-
utóbb sujotta a csokoládé piacot. 

Ebben a moratóriumos kényszeregyezségi 
ügyben most tartották meg az egyezsigi tár-

százalékát fizeti ki a cég. 

gyalást és egyben a szavazást is. A cég ismét 
föla|ánlotta, hogy megfizeti égisz tartozását, 
megfizeti a kamatokat is, csupán azt kirí, hogy 
köielezettsigetnek egy iven belül tehessen ele-
gei, amikor is már befolyik a cégnek is az az 
összeg, amellyel a többi fizetésképtelen vállala-
tok tartoznak neki. 

A hitelezők ezek ulán azt kérték, hogy fizes-
sék meg a költségeket is, amit a Suha/da-cig 
el is fogadoil. A hitelezők ezután egyhangúlag 
elfogadták a moratóriumos egyezségi ajánlatot, 
amire még alig volt példa i szegedi törvény-
széken. 

Ezt az egyezséiet most hagyla jóvá a tör-
vényszék és azután kihirdetik, hogy az egyez-
ség jogerői. 

A megszá l lo t t Délvidék sürget i 
szeged—temesvár i vonal megnyi tásá t . 

Annak idején részletesen beszámoltunk a Dél-
vidék, úgyszintén a Bácska, Bánát és a Vajda-
ság gazdisági éidekeltségeinek arról a mozgal-
máról, amely a halárforgalom sürgős megjaví-
tására irányult. Ennek a mozgalomnak lett az 
eredménye a körei múltban lefolyt szegedi nem-
zetközi vasúti konferencia, amelyen elhatározták, 
hogy az ő év óta elzárt sxeged-nagykikindii 
vasutvonalakat október 15 én megnyitják a 
nemzetközi személy- és áruforgalom számára. 

A szeged—nagykikíndai vasútvonal megnyi-
tásával kapcsolatosan természetesen a délvidéki 
határforgalom ügye még mindig nincs elintézve 
és a gazdasági érdekeltségek ugy nálunk, mint 
a szomszédban ennek a nagyhorderejű kérdés-
komplexumnak sürgős megoldását kivánjík. 
Sürgős ez a kívánság annál is inkább, mert 
hiszen a Dunától kelelfslé egészen a békés-
csabi—aradi vasulvonalig, tehát min!egy 230 
kilométeres hitársiakaszon eddig mindössze 
Kelebla és Horgos állt a nemzetköii vasulfor-
galom lebonyolításának rendelkezésére. Az 
oroszlámosi határszakasz megnyitása nagy előre-
haladást jelent ugyan a normális állapotok 
megközelítése felé, a kérdés azonban még min-
dig nincs elintézve és sok terv vár még sür-
gős megoldásra a határforgalom megkönnyítése 
szempontjából. 

Az érdekeltségek a vasúti kötekedés szabá-
lyozásán kívül még a visi és az országúti köz-
lekedés szabályozását i i szükségesnek tartják, 
mert erek nélkül a Délvidék nagyvárosai, Sze-
ged, Temesvár nem ludnak levegőhöz jutni. 
Az érdekeltségek a vasúti közlekedés kérdésé-
nél az Délvidék szempontjából a szeged—te-
mesvári vonal megnyitását tartják szükséges-
nek. Ez a vonal 113 kilométer hosszú ei a 
batár Szöreg és Oroszlámos, illetően Szent-
hubert és Z ombolya között fekszik. Békebeli 
forgalma egy expresszvonat, két gyorsvonat és 
öt személy vonatpár volt, ma pedig a vasút-
vonal forgalmon kívül van. Míg kellene javí-
tani az eddig használatban levő vonalakat. így 
például a szeged—aradi vonalon, amely 119 
kilométer hosszú, békében kél gyorsvonat és 
hat személyvonat járt, a mai forgalma a sze-
ged—baltonyai szakaszon mindössze három 
személyvonat. A szeged—szabadkai vonalon 
békeévekben egy Ryorsvonat és nyolc sze-
mélyvonat közlekedett s ma ciupán két személy-
vonalpár jár. Szükséges volna még a szeged— 
nagybecskereki, a hódmezövásárhely—apálfalvai 
és nagyszentmiklósi vonal megjavítása is. 

A viliközlekedés terén az érdekeltség hala-
diktalanal megnyllandónak tartja a Tiszán a 

szeged—iltell gőzhajózási vonalat. Az ország-
úti közlekedés szempontjából négy fontos ország-
út van Szeged kőrnyikin, amelyek a határt 
metszik. Ezeket az utakat az automobil-, kocsi-
és gyalogköziekedéi, illetően a személy- és áru-
forgalom részére mielőbb meg kellene nyitni. 
Az érdekeltségek remélik, hogy etekre a kér-
désekre vonatkozóan is rövidesen megkezdőd-
hetnek a tárgyalások s erre a reményre az ad 
jogot, hogy a megszállott területek városai és 
gazdasági érdekeltségei kormányaiknál egyre 
jobban sürgetik e kérdés rendezését. 
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üör kai. Október. Nap kel 6 óra 
perckor, nyűg mik 5 óra 15 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitv« d. e. 10—l-ig, d. u. 4 -7-ig. 
lAasenm nyitva d, e. 10—12-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 
nyitva d. e. 8-1-ig. d. u. 3—7-ig. 

A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Aossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Lőbl Imre 
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut U. 

— Az adóhátralékok behajlása. A sze-
gedi kereskedelmi és iparkamarához kisebb 
iparosok és kereskedők részéről löbbbelyről 
panasiok érkeztek, hogy a jelenlegi rossz gaz-
gasági viszonyok mellett nincsenek abban a 
helyzetben, hogy a felgyülemlett adóbátraléko-
ka', amelyeknek behajtása most van folyamat-
ban, egyösszegben fizethessék. A kamarának 
tudomása volt ugyan róla, hogy a pénzügy-
minisztérium engedélyt adott a pénzügy igazga-
tóságnak, illetve a kir. adóhivats lóknak, hogy 
méltánylást érdemlő esetekben novemben 15-ig 
részletfizetési kedvezményt nyújthassanak, de 
ezt a kedvezményt nem tarlotta elégségesnek 
s éppen ezért felterjesztéssel fordult a pénzügy-
minisztériumhoz, hogy a riszletflzeiisl kedvez-
miny indokolt esetekben Jebrudr 15 lg meg-
hosszabbiitassék, ugy hogy az adóhátralékok 
három havi részletben lennének fizethetők. 
Ugyanebben az ügyben Wlmmer Fülöp kamara-
elnök és dr. Tonelli Sándor főtitkár eljártak a 
szegedi pénzügyigazgatóságnál, ahol Kolb Ár-
pád igazgató távollétében Wolf István helyet-
tes pénügyigazgatóval folytattak tárgyalást, aki 
a maga részéről kilátásba helyezte, hogy a 
szegedi pénzügyigazgatóság is basonló érte mü 
felterjesztést fog intézni a pénzügyminisz-
tériumhoz. 

— Rösxke uj plébános-helynöka. László 
Jánosi, a röszkeiek közszeretetben álló plébá-
nosát — mint ismeretes — s kegyúri bizottság 
felsőtanyai plébánossá választotta meg és a 
választást a püspöki hatóság is megerősítette. 
Ltszló János távozásával gazdátlanná vált a 
röszkei plébánia, amclvnek ideiglenes betölté-
sével dr. Qlattfelder Q/ula megyéspüspök moit 
plébánoi-helynöki minőségben Kopasz Antal 
siegedi hitoktató lelkészt bizta meg. Kopasz 
Antal röiideien elfoglalja uj állomását. 

— Móra Ferenc Vásárhelyen. Október 24 én 
Hódmezővásárhelyen díszes müsoru estélyt rendez 
a Stefánia Egyesület. Az estély rendezősége fel-
kérte Móra Ferencet is, hogy szerepeljen a prog-
ramon. A kiváló Író a szokott lebilincselő modo-
rában előadást tart és ez a szám a legkiemelke-
dőbb eseménye a műsornak. 

— Súlyos baleset a vili«mosnál. Kedden 
es e fél 9 órakor arról értesítették a mentőket, 
hogy a Kálvária ut és a nagykörút sarkán 
sulyoi kimenetelű villamoselgázolás történt. A 
mentők azonnal kivoju'tak a helyszínre, ahol 
több helyen vérezve, eszméletlen állapotban 
találták Vtncze István 15 éves cipésztanoncot, 
aki a Móra ucca 12. számú házban lakik. Ugyanekkor a nyomozás is megindult, amely-nek során nem derült ki az, hogy a villamos gázolta volna el a szerencséilen Inasgyereket. Az eddigi megállapítások szeriit a baleset ugy történt, hogy Vincze hazafelé sielett és felka-paszkodott a villamosra. Ismeretlen okokból azonbin visszaesett és súlyos agyrázkódást szenvedett. A mentők a közkórházba vitték, Megjelenik a Művészeti Lexikon. S te f i n i a l I m r e spanyol kir. kamaramürész holnap es'e fél 9 órakor adja zongora-estjéL Jegyek Belvárosi Mozinál. (Harnnnia.) m r n m m a i n . u i i i u L i n . i r m in I IILLLLE 
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HÁZAT földet, földbérletet, lakást, 
üzletet, pénzkölcsönt min-
denkor legelőnyösebben köz-

_ vetít P l E Z E R országos 

/iroda Bástya u. 19 Kultúrpalotánál 

Női kalapmodellok 
Bársonyból 180ooo K-tól Filcből . . 
Alakitások hozott anyagból modellek 

HOooo tí-tól 
után 5Qooo K 

Berényi Sándor S E 
Nagy formázó műhely. ígi Kelemen ucca 7 szám 

keményfa politúros és festettháló, vala-
D U l U l mint konyhaberendezések kedvező fize-
tési feltételek mellett kaphatók. Asztalosoknak 1 népek-
kel mindennemű famegmunkálást vállalunk. RÖZSA 
TESTVÉREK asz ta lo tok Pacsirta ucca 6. szám. 
Asztalostanoncok fizetéssel felvétetnek. 871 

Miszlay Testvérek divatszücsök 
S z e g e d . I s k o l a u c c a S . 

Sportbundák 1.9C0.000 K-tól, Szilszkin bunda 4,500.0")) K-tól. 
Mindennemű szőrmeárukban dúsan felszerelt raktár Szegeden 

még nem létező olcsó árakon. ' 197 

Női kalap 
tások gyorsan és Jutányos áron készülnek 

formázások 
és MODEL 
utáni alaki-

KSlcsey ucca 3. 221 
- n á l 

Royal-sz6116 melleit 

Telefon: 

irodai 2-58. BELVÁROSI MOZI Telefon: 

pénztári 5-82. 

Telefon: 
11-85. K O R Z Ó mozi Telefon: 

11-85. 

Október 14-én, szerdán 

Iván Mosjoukine és Mme. Lissenko 
főszereplésével 

8 felvonásban. 

Azonkívül: R€iséf»totek* Amerikai buricsz 2 felvonásban. 

M o g u l o r o s z l á n j a . Napkeleti történet 

Előadások kezdete t, 7, 9 órakor. 

Október 14, 15-én, szerdán és csütörtökön 

He kergess délibábot. 
Dráma 8 felvonásban. Főszerepben: SOCCEN PlOORE. 

Egyidejűleg: 

Kísértet a szállóban. MBOll f!S a CSOOÍTE 
Burleszk 2 felvonásban. Trükkfilm 1 felvonásban. 

Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor. 


