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helyiséget megfelelő bérösszegért kiadná-
nak. Emellett' folyton házakat vásároltak és 
arról álmodoznak, hogy az ipartestületnek 
fényes palotát emeltessenek, ahelyett, hogy 
rokkant és öreg iparosok részére segélyala-
pot létesítenének. 

Metzger Péter: Az a tiz korona, mely-
ly-el az iparengedély kiváltásának diját föl-
emelték, a legnagyobb sérelme a kisiparos-
ságnak. Direkt azt célozza, hogy egy sze-
gény munkás ember sohase birja önállósíta-
ni magát, sohase tudjon magának egziszten-
ciát teremteni. Ez ellen' a legerélyesebben 
kell föltépni (Általános helyeslés. 'Hangos 
közbekiáltások: iNem törődnek velünk, csak 
fizessünk!) A kisipar fejlesztésre szorul, nem 
szabad tehát még csirájában elfojtani. 'Indít-
ványozza, hogy a közgyűlés erre vonatkozó 
határozatát megfelebbezzék. 

Cselik János: Az elnökség az utóbbi köz-
gyűlésen egy egész csomó szabálytalansár 
got követett' el, amelyekkel kierőszakolta a 
sérelmes határozatokat. Én egy módosit-
ványt nyújtottam be, hogv a tagdijakat 3 
koronáról 4 koronára emeljék föl, de ter-
mészetesen ezt csak akkor kellett vol'na tár-
gyalni, ha a progressziv javaslatot a köz-
gyűlés nem fogadta el. A progresszív javas-
latra azonban- az elnökség külön f-el sem tet-
te a kérdést, hanem az én módositványomat, 
mint önál'ló indítványt szavaztatta meg. Ezen 
kivül titkos szavazást kérő iv is feküdt az 
elnökség -előtt. Az elnök ezt nem vette figye-
lembe .azzal az) indokkal, hogy két aláíró 
nincs jelen, pedig azok az előbbi közgyűlé-
sen- ott voltak. 'EWenpróbát sem rendelt el az 
elnökség, pediig többen kérték azt. 

— Igy bánnak el velünk! 
— Ez a pártatlanság, — kiáltozták. 
Még sokan szólaltak föl Cselik után és 

nagyon agressziv módon támadták az elöl-
járóságot és az elnökséget. Végül ás Szántó 
Mihály indítványára az alábbi határozati ja-
vaslatot fogadta el az értekezlet. 

Az előkészítő bizottság -nevében ki-
mondja a mai általános iparosgy ülés, hogy 
a folyó hó 1-én, 8—9-én 'lefolytatott köz-
gyűlésnek jogtalanul között határozatát 
megfelebbezi és utasitja az elnökséget egy 
kellőleg megindokolt felebbezés elkészíté-
sére és azt egy 50 tagu küldöttség utján 
kívánja a másodfokú iparhatóság fejéhez, 
Somogyi Szilveszter dr. főkapitányhoz 
juttatni. 

Az értekezletet ezután este 10 órakor be-
rekesztette az elnök annak az elvi álláspont-
nak kifejezésével, hogy a kisiparosság érde-
két a progressziv rendszer szolgálja egyedül 
és ezért kell küzdeni. 

Az olasz válság. Rómából jelentik: A 
lapok egybehangzó nézete szerint a válság 
sokáig fog tartani és bonyodalmas lesz. A 
Giorna'le de Italia szerint Sonnino lesz az el-
ső államférfiú, akit a túlnyomó többség né-
zete és reménye szerint föl fognak szólítani 
az uj kabinet megalakítására. E misszió fel-
ajánlására azonban péntek előtt aligha ke-
rülhet sor. 

Royal nagy kávéházban 
minden vasárnap 

NAGY TOMBOLA 
értékes nyereményfár i iakkal . a 
Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 
Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség: „Royal Zöldike." 

Tulajdonosok: Matejkaés Fllegel. 
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VAS SÁNDOR 

len, SZDÉÉII üs 
13-011, lí-ÉO os 15-Oü 

Társadalmi dráma 5 felvonásban 

Ezen előadásokhoz 
20 éven aluliak nem 

bocsájtatnak be. 

S z á m o z o t t helyek. 

Előadások pénteken és szom-
baton 5, 7 és 9 órakor. 

Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 
12 óráig. 

HÍREK 
oooo 

SZEGEDI KALENDÁRIUM 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentés:' 

_ ^ szerint: Még változékony 
^J idő várható, lényegtelen 

B ^J hőváltozással és elvétve 
^ ^^ csapadékkal. — Sürgöny-

prognózis: Hűvös, elvétve 
csapadék. — Déli hőmér-
séklet: 5.8 Celsius volt. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-
ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától 
délután 2 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
tárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van 
hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata-
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Beteget' 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

SOMOGYI KÖNYVTAR, nyitva délelőtt 
10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a 
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet 
tekinteni; helybeliek -vasár- és ünnepnapo-
kon látogathatják délelőtt 10—1 óráig. 

A KÖZ KÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután 6—S órái-ó 
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

KATHOLIKUS NÖVÉDÖ EGYESÜ-
LET közgyűlése délután 4 órakor hivatalos 
helyiségében. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakar 
„Nemtudomka," operett. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 árától 
kezdve este 11 óráig: Az óceán, 4 felvonás-
ban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanff* 
délután 5 órától kezdve este 11 óráidj 
Egy asszony, aki mindenkié, társadalmi dra' 
ma 5 felvonásban. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdW 
este 11 óráig: Nat Pinkerton, detektivdráma 

II. rész. 

Pósa Lajosért 
— A szegedi mozgalom. — 

(Saját tudósítónktól.) Hermann ^Ht0 

cikke kapcsán, amely nem régen jelent 
a Budapesti Hírlapban, országos mozgató® 
indult meg Pósa Lajos, az ősz költő érdek0' 
ben. Ez a mozgalom részint azt céloz®1' 
hogy Pósa közelgő negyven éves írói jubitó11 

mát az egész ország méltó .keretekben 
ünnepelje, részint pedig, hogy ezen ünn0P 
ségekből belfolyó jövedelemmel segítsenek 
költő anyagi (helyzetén, amely abban a P1 

lanatban igen szűkössé válik, mihelyt tó^ 
szűnik dolgozni tudni. 

i á -

Hermann Ottó felhívása visszhangra 
Iáit országszerte ós első sorban itt Szegedf' 
ahol Pósa Lajos sok esztendőn át mükod 
és innen indult meg a karrier utján. A B . 
gedi mozgalmat néhány lelkes íróember. , 
sa személyes ismerőse és barátja, a s2l>yLt> 
Jótékony iNőegyesülettel karöltve kezdp 

lŐsZ0 

meg. Ma tartottak ebben az ügyben , 
gyobb értekezletet, délelőtt féltíz01®?,. 

na 
órakor az óvóiskola nagytermében. 'Az ^ 
kezleten, amelyen özvegy Polgár Lástóa0 


