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irója készített a gyűlés egész lefolyásáról. Ekkor 
még inkább feltűntek azok az izgató tendenciájú 
részletek, amelyek miatt a rendőrtanácsos már 
figyelmeztette a szónoklat közben Kádár Lehelt. 

A rendőrtanácsos jelentést tett erről fölöttes ha-
tóságának és egyben átadta a gyorsírói hivatalos 
szószerinti jegyzeteket is. A Szeged munkatársá-
nak értesülése szerint a rendőrségnek az az állás-
pontja, hogy Kádár beszédében több igen súlyos, 
izgató tartalmú rész foglaltatik, amelyek kimerí-
tik az idevonatkozó paragrafusok tényálladékát. 

A rendőrség jelentése igy azonnal átkerült az 
ügyészségre, ahol a soros ügyésznek holnap fog-
ják kiadni az iratokat. Nincs kétség aziránt, hogy 
az ügyészség is magáévá teszi a rendőrség állás-
pontját és vádiratot adnak majd ki Kádár Lehel 
ellen szegedi izgató tartalmú beszéde miatt. 

Az ipartestületek reformja. 
Szeged, november 10. (Saját tudósítónktól.) 

Szombati számunkban már beszámoltunk a keres-
kedelemügyi minisztériumban Walkó Lajos keres-
kedelemügyi miniszter elnöklete alatt megtartott 
úgynevezett kézmüveskamarai ankétről, amely az-
zal végződött, hogy a miniszter elfogadta Tonelli 
Sándor szegedi kamarai főtitkárnak azt a javasla-
tát, hogy a reformot alulról, az ipartestületeknél 
kezdjék meg és ennek a reformprogramnak az elő-
készítésével egy szükebbszerü bizottság bizassék 
meg. Ebben az ügyben, mint budapesti tudósí-
tónk jelenti, a budapesti kereskedelmi és ipar-
kamara az érdekeltség tájékoztatása céljából a 
következő hivatalos értesítést bocsátotta ki : 

Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter szemé-
lyes elnöklése alatt folyó évi október 31-én és 
november 7-én tartott szaktanácskozáson a külön-
böző álláspontok megvilágítása után a kereske-
delemügyi miniszter megállapította, hogy az összes 
érdekeltek megegyeznek abban, hogy a kézműves-
iparosság számára kívánatos egy központi szerv 
fölállítása. Miután pedig az Ipartestületek Orszá-
gos Szövetségének jelenvolt elnöke és igazgatója 
is, az értekezlet szine előtt kijelentették, hogy nem 
tartják lényegesnek a kézmüveskamarai dm és 
jelleg követelését, a miniszter kijelentette, hogy az 
érdekeltség nézete szerint is a tervezett uj intéz-
mény sem nevében, sem jellegében nem lehet ka-
marai intézmény és az semmiben sem érintheti a 
meglevő kereskedelmi és iparkamarák hatáskörét. 

Ugyancsak megállapodott az érdekeltek több-
sége abban is, hogy a kisiparosság számára szer-
vezendő központ alapja a jelenlegi ipartesületek 
reformja során megerősítendő uj ipartestületi in-
tézmény lehet és a megerősített ipartestületek be-
tetőzéseképen szervezendő kamarai cim és jelleg 
nélkül az ipartestületek központja, amelynek fenn-
tartásánál mellőzhető lesz a kamarai illetékek for-
májában tervezett uj adó is. Az ipartestületi re-
formnak, valamint ezzel kapcsolatban az ipartes-
tületek központi szervezetének alapelveit egy hat-
tagú bizottság fogja kidolgozni, amelynek tagjait és 
elnökét a kereskedelemügyi miniszter fogja kijelölni. 

Ezek szerint megállapíthatjuk azt, hogy az annyi 
visszavonást keltett kézmüveskamarai mozgalom 
ellentéteket fakasztó élei letompittattak és az ösz-
szes illetékes tényezők arra az álláspontra helyez-
kedtek, amit kamaránk évek óta aláhuzottan hang-
súlyozott, hogy tudniillik az ipartestületi reformra 
kell fektetni a kisipari szervezkedés egész kérdését. 

A Szeged 
karácsonyi ajándékkönyve, 

amelyet minden előfizetőnk megkap teljesen díjtalanul, 
a tömérdek hasznos tudnivalón kivül közli 

a jövő évi teljes naptárat is. 

V I / | | Kedd. Róm. km. és protestám Márton 
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0 perckor, nyugszik 4 óra 28 perckor. 
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emelkedéssel. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt S-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A színházi előadás este fél 8, a mozi előadások J, 7 

ús 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
.ossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 

Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41 
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

Radics ellen hazaárulás eimén 
eljárás indul. 

Belgrád, november 10. A király 19 uj 
prefektust nevezett ki. A kormánynak az a 
szándéka, hogy Radics ellen hazaárulás cimén 

' megindítja az eljárást. A Radics szökéséről 
' szóió híreket még nem erősítették meg. Pasics 

haladéktalanul átveszi az ügyek vezetését. 

Varga Mihály ^ Szeged 
Tölöícn 461. ,45 Hüdl-űtet 4. 

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, 
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A spanyol Marokkó helyzete veszélyt 
1 jelent Angliára és Franciaországra. 

London, november 10. A Times tangeri leve-
lezője beszélgetést folylatott Lietey marsallal, 
aki nyugtalanítónak mondotta a marokkói helyze-
tet, mert a francia zónához tartozó területsávokon 
Abd el Krim, a rifflakók vezetőjének csapatai fész-
kelték be magukat, ami valószínűleg maga után 

j vonja a francia katonai hatóságok fellépését. Han-

?;oztatta ezenkívül a marsall, hogy a riflakók a 
rancia zónában nagyon izgatnak és szerinte a 

spanyol Marokkó helyzete veszélyt jelent mind-
j azon államokra, amelyek érdekelve vannak Ázsia 

mohamedán államaiban, elsősorban pedig Angliára 
és Franciaországra. 

— Csernoch János aranymiséje. Csernoch 
János hercegprímás november 18-án ünnepli ötven 
éves papi jubileumát, amely alkalommal Eszter-
gomban aranymisét mond. A város tanácsa elha-
tározta, hogy feliratilag üdvözli a jubiláló egyház-
fejedelmet. 

} — Dr. Dézsi 3zegedi egyetemi t aná r azék-

fogla ló je . Budapestről jelentik: A Magyar Tu-

dományos Akadémiíban ma tartotta rendes tagi 

székfoglalóját dr. Dézsi Lajos szegedi egyetemi 

tanár Balassa Bálint költészetéről szóló érteke-

zésével. A tudós szerző sajá kutatásai alapján 

több eddig ismereílen Balassa- hö teményt ismer-

tetett, valamint egyik már ismert Balassa-versnek 

érdekes uj változatát mutatta be. Az előadás 

nagy tetszést aratott. 

Merni legfinomabb 
tea keverékei. 

— Hősök emléke Békéscsabán. Vasárnap 
délelőtt leplezték le a békéscsabai 707 hősi ha-
lott emlékére készült szobormüvet. Ott volt József 
főherceg, a kormányzó képviseletében pedig Bru-
hanik tábornok jelent meg. József főherceg lelkes 
beszéde után leplezték le a szobrot a Himnusz 
hangjai mellett, majd a katonaság disztüzet adott. 
Az emlékműre 250 koszorút helyeztek el. Az ün-
nepség után háromszáz teritékes bankett volt. 

— Eltemették Paatelner Gyulát. Buda-
pestről jelentik: Ma temették a részvét impo-
záns megnyilvánulása mellett dr. Pasteiner 
Qyula nyugalmazott egyetemi tanárt a Kerepesi-
uti temetőben. A Szent István Akadémia és a 
Szent István-Társulat nevében Áldássy Antal 
egyetemi tanár, volt tanilványai részéről pedig 
felvinci Takács Zoltán múzeumigazgató mondott 
búcsúbeszédet felette. 

— Rendelet a vallásfelekezetek közigazgatás! 
• léseiről. Budapestről jelentik: A kormány rendeletet 
adott ki, amely szerint a gyülekezési jog korlátozásá-
ról 1914-ben kiadott kormányrendeletben foglalt előze-
tes engedélyezési kötelezettség alól kivétetnek a bevett 
vallásfelekezetek közigazgatási gy ülésezései. É gyűlések 
bejelentési kötelezettség alá sem .esnek és hatósági 
biztos jelenléte nélkül tarthatók. 

— Gyenes László temetése. Budapestről je-
lentik : Vasárnap délelőtt nagy gyászpompával te-
mették Gyenes Lászlót a Nemzeti Színház elő-
csarnokából. Megjelent Klebersberg gróf kultusz-
miniszter képviseletében Kertész Róbert államtit-
kár. A gyászszertartás után az államtitkár a kor-
mány nevében, Hevesi Sándor és Gál Gyula a 
Nemzeti Színház nevében búcsúzott Gyenes László-
tól. A gyászmenet a beszédek után a Kerepesi-
temetőbe vonult, ahol a sirnál mondott gyászbeszé-
det többek közt Nádosy országos főkapitány, aki 
a Hunnia Csolnakázó- Egyesület nevében búcsú-
zott a művésztől. Gyászének hangjai mellett bo-
csátották a sirba Gyenes László koporsóját. 

— összeírják a szegedi adózókat. A 
pénzügyigazgatóság elrendelte a szegedi sdó-
zók összeírását. A rendelet végrehajtása a vá-
rosi adóhivatal hatáskörébe tartozik. A tanács 
el is rendelte a munkát — ami mellesleg 30 
millió kotonába kerül —, de értesiti a pénz-
ügyigizgatóftágot, hogy a kívánt terminus — 
november 30. — betartását a rendelet elkésett 
döntése mis't nem rcarantálhatja. 

— A MÁV forgótőkéje. Budapestről jelentik: 
A MÁV forgótökéjére vonatkózólag a következő 
nagyjelentőségű kijelentést tette illetékes informá-
torunk: A MAV forgótőkéjét a pénzügyminiszté-
rium már rendelkezésére bocsátotta az államvas-
utaknak. Ez a forgótőke megközelíti a kétszáz-
milliárd koronát. A forgótőkét a MÁV egyszersmin-
denkorra veszi fel és ezt az államvasutak veze-
tősége elegendőnek tartja a reorganizáció megin-
dítására és lefolytatására. Ami a MAV által felveendő 
kölcsönt illeti, az erre vonatkozó hirek nem felei-
nek meg a valóságnak, mert a forgótőke felvéte-
léről volt szó és most, hogy ezt a pénzügymi-
nisztérium folyósította az államvasutak részére, 
semmi szükség nincsen akár külföldi kölcsön fel-
vételére, akár pedig más irányba való segítésre. 

— Két munkás jubileumi. Vasárnap meg-
ható ünnep keretében ünnepelte meg a sze-
gedi munkásság Ábrahám Sándor és Fürtös 
Sándor nyomdászmunkások jubileumát, akik 
ötven évet töltöttek el szakadatlan munkában. 
Délelőtt diszközgvűlés volt a Kassban, amelyen 
Szendrey János, Zarnőczay Béla, Lájer Dezső 
és Valentin Ágoston mondottak hatásos beszé-
det. Este bankett volt, amelyen sok baráti 
köszöntő hanvjott el. 

— Pethes Imre á l lapota. Budapestről jelen-
tik : Pethes Imrének, a Nemzeti Színház kiváló 
művészének állapotáról a mai nap folyamán ag-
godalmat keltő hirek terjedtek el. Munkatársunk a 
Liget-szanatóriumban azt az értesülést szerezte, 
hogy a beteg művész állapotában változás nincs 
és minden remény megvan arra, hogy megfelelő 
ápolással el lehet kerülni a fenyegető veszedel-
met. A művész a déli órákat nyugodt alvással 
töltötte. Kezelőorvosától a délután folyamán azt 
az információt kaptuk, hogy a két órakor megtar-
tott vizsgálat Pethes állapotát aggasztónak találta, 
a betegség tünetei súlyosbodtak. 

Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre 
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100 
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15-töl esténkint művész női zenekar hangversenyez I 

Eladó u r i lakás 
a Belvárosban. 4 szobás, teljesen modern komforttal 
és bútorral. Felvilágosítást csakis komoly reflektánenak 
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