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Katasztrofális helyzetben a marokkói spanyol hadsereg. 
Páris, deceirber 16. Madridi jelenlés szerint 

Anjera vidékinek lakossága fellázadt a spanyo-
lok ellen és csatit kozott Abd el Krim seregei-
hez. Teiuan veszedelemben forog. A Te uanból 
Ceutába vezető vssutvontl 30 kilométeres S7a-
kaszon a felkelők kezébe került, ugy hogy le-
hetetlenné vált Tetuan ellátása és élelmezése, 
ami rendkívül vá'sígossá teszi a város hely-
zetét. A Gibraltár felől érkező hajók nem tud-
nak befutni a tetuani kikötőbe, mert a kikötő 
a telke'ők tüzvonalában fekszik. 

Páris, december 16. A legnagyobb esemény 
ma, amely az egész sajtót foglalkoztatja, a spa-
nyolok döntő veresége Marokkóban és a lapok 
egyéftelmüleg ast írják, hogy a francia érdekek 
kockán forogntk. A Journal e«y madridi jelen-
tésében kimerítő helyzetképet fest Marokkóról. 
Az Andsera-tőrzs lázadása, amely nép a riff 
kabilok kgerősebb ág», kiterjed Tangertől egérz 
Ceutáig és a két varos közölt elterDlő nagy 
országrészt az Andiers-arabok tartják hatal-
mukban. A spanyol helyőrség Aleaza-Seguinál 
meghódolt a lázadóknak. A Tetuanból Tan-
gerbe vezető útvonal szintén az Andsera-törzs 

tüz alatt tartják a vasútvonalat, úgyszintén a 
Tetuantől Port Martinba vezető országutat is. 
Abd el Krím ura Tetuannak és kormányzót 
nevezett ki. 

A Matin madridi tudősilója jelenti lapjának, 
hogy El Ksarban a spanyol helyőrség véres 
ütköze'et vivott az Andsera-arabokkal, akiknek 
serege 12 000 jól felszerelt fegyveresből áll. A 
harcban 50 spanyol eleseit. 

Llautey francia tábornagy a spanyolok foly-
tonos vereségei miait megtett minden in'ézke-
dést, nehogy a lázadás a francia területekre is 
átterjedjen. 

A spanyol vereségek politikai oldalát a sajtó 
komolyan itéli meg. Kétségtelen, hogy a 
marokkói kérdés a legsúlyosabb nemzetközi 
problémák homlokterébe kerül'. Ebben a kap-
csolatban a párisi larok utalnak Anglia tangeri 
érdekeire és rámutatnak, hogy Olaszország 
1912-ben nem tzivesen irta alá az egyezményt. 
A Journée Industrielle ezer int Olaszország csak 
a kedvel ő pill natot várja, hogy Marokkóban a 
spanyolok örökségébe lépjen s ezt a törekvését 

kezén van. Tetuantól Ceutáig a lázadók ágyú- • Anglia támogatja. 

A szegedi egyetem jövőre kap nagyobb támogatást. 
A leszámo'óhivatal épülete az egyetemé lesz. — A sebészeti és belgyógyá-
szati klinikát fölépitik. — A miniszterelnök és a kultuszminiszter válaszai 

a szegedi küldöttségnek. 

sérelmét. 
Bethlen István gróf minisz'erelnök válaszában 

ki jel i nt ette, hogy már a múltban is feík raste 
öt egy küldöttség hasonló kérelemmel, ame'y 
előtt már kifejtette azon elvi állá^pon'jáí, ogy 
a nemzet gazdasági érdekeinek s empont ából 
és a szabad gazdálkodásra való áttérés céljá-
ból, valamint az önálló egzisztenc ák termelése 
érdekében is f Idétlenül szükségesnek terija a 
közérdekeket már nem szolgáló hotósági üze-
mek visszafejlesztését és megszüntetését. Ezen 
célt szolgálta az emlite t miniszteri rendelet is. 
Mivel jzorban ugy látja, hogy ez nem járt 
kellő ered ténnyel, felhi-ja a küldöttsége*, hogy 
készíttessen minden ipartestület utjön egy sta-
tisztikát a városokban működő hatósági üze-
mekről, terjessze fel a kormányhoz, amelynek 
igy módjában lesz azt megállapitari, hogy mi-
lyen üzemek feleslegesek. Igy azután az állam 
megkezdheti az egyes törvényhatóságok terüle-
tén ezen üzemek visszafej esztését, vagy meg-
szüntetését. R mé i, hogy ilyenformán végre si-
keres megold st találnak ezen ügyben. 

A küldöttség kCszönettel ve te tudomásul a 
választ és távozásakor megéljenezte a minisz-
terelnökö'. 

A miniszterelnök 
beterjesztette az állami szám-

vevőszék kimutatásait. 
| Budapest, december 16. A nemzetgyűlés inai 
' ülését tizenegy órabor nyitotta meg Scitovszky 

, D . .. . ., ... , . , , . , .. , D .., „ , ,, .. . . i Béla elnök. Jelenti, hogy a miniszterelnök kiván (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bethlen , föltétlenül sor kerül a szegedi esrvetemre is. ebben a,Aiani 

gedi egyetemi építkezésekhez kérte az állam tá 
mogatását. A küldöttségben résztvett Teleki Pál 
5;róf, Szeged elsó kerületének képviselője, Kószó 
stván államtitkár, második kerületi képviselő, 

Glattfelder Gyula megyéspüspök, dr. Aigner Ká-
roly főispán, Somogyi Szilveszter polgármester, 
dr. Csengery János rektor, Vidákovics Kamill, az 
orvosi kar, Oyőrffy István a matematikai és ter-
mészettudományi kar és Ereky István a jogi kar 
részéről, továbbá Prelogg József városi főgimná-
ziumi igazgató. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester terjesztette 
elő a küldöttség kérését, amely szerint Szeged vá-
ros ötven évre, évi 24 vagon búzát ajánlott fel a 
szegedi egyetem építkezésére. 

Arra kerté a kormányeluököt, hogy a kormány 
is részesítse támogatásban a szegedi egyetemet, 
különben nem indulhatnak meg a szükséges épít-
kezések. Mindenekelőtt a belgyógyászati és a se-
bészeti klinikákat kellene felepiteni. Ezenkívül fel-
szabadul februárra a vasúti leszámoló hivatal 
háromemeletes hatalmas épülete, amely szintén 
igen jó volna az egyetem céljaira. Arra kéri a kor-
mányt, hogy bocsássa ezt az épületet az egyetem 
rendelkezésére. 

Csengery János rektor hasonló értelemben beszél. 
A miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy 

tévesek azok a szemrehányások, mintha Péccsel 
és Debrecennel szemben a kormány Szegedet hát-
térbe szorította volna. Kijelenti, hogy a debreceni 
egyetem építkezését csak be kell fejezni. Pécsett 
pedig csak átalakítások történtek. Mindössze 

március 6 áig, 1919 
március 21-től 1919 augusztus 6-áig terjedd idő-
szakban, továbbá az aradi és a szegedi nemzeti 
kormányok részére 1919 májusától augusztusáig 
kiutalt kiadásokról és bevételekről az állami szám-
vevőszék kimutatásait. Kéri a jelentéseknek a zár-
számadási bizottságokhoz való utasítását. 

Scitovszky Tibor külügyminiszter beterjeszti a 
Svájccal kö'ött választott bírósági szerződés be-
cikkelyezéséről, továbbá a trianoni békeszerződés 
13. szakaszának 3. cikkéről szóló módosításáról, 
valamint az állandó nemzetközi biróság szabály-
zatának elfogadásáról, végül a dunai állandó mű-
szaki bizottság munkaköréről Párisban elfogadott 
egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavasla-

• tokát. Majd benyújtja a szerb-horvát szlovén ki-
rálysággal és a román királysággal kötött ideig-
lenes kereskedelempolitikai egyezmény becikkelye-
zéséről szóló törvényjavaslatokat. 

Rakovszky Iván belügyminiszter beterjeszti a 
közrend fokozottabb védelméről szóló törvény-
javaslatot. 

Pesthy Pál igazságügyminiszter törvényjavaslatot 
terjeszt elő a polgári eljárás és az igazságügyi 
szervezet módosításáról, továbbá a gyám- és nyug-
díjtörvény módosításáról. 

Csáky Károly honvédelmi miniszter beterjeszti a 
honvédség szervezetének módosításáról szóló tör-
vényjavaslalot. 

Walkó Lajos kereskedelmi miniszter törvény-
javaslatot nyújt be az egyes közérdekű üzemekben 
a kivételes hatalom megszűnése folytán szüksé-
gessé vált rendelkezésekről. A kölcsönügyletekről 
szóló törvény módosításáról, az ipari" és gyári 

MMAMtMMMMMMMMMMMWMMMMffMMMMnMMMMAMAMMMMMMMMMsitMMMMAMMMMMMvwi { alkalmazottaknak balesetelleni védelméről, a munka-
_ j nélküliségről és a női munkáról. 

A hatosáéi Üzemek ellen I  ES r i  N°sy János, a pénzügyi bizottság előadója 
. , , . , . , . , , , , . . . ; beterjeszti a pénzügyi bizottság jelentését a költ-
kisiparosok küldöttsége jelent meg a miniszterelnöknél.! ségvetésrői és a négy hónapróiszóió indemmtásrói. 

A siegedi kisiparosok külön adták elő panaszukat. j £ £ J f i g S ^ S S 

szágnak és a Ferenc József tudományegyetemet 
már csak az elsőszülöttség jogán is föltétlen tá-
mogatásban részesiti az állam. A vasúti leszá-
molópalota átengedésének, azt hiszi, semmi aka-
dálya sincs és azt az egyetem rendelkezésére fog-
ják bocsátani. 

Klebelsberg kultuszminiszter ugyancsak támoga-
tásáról biztosította az egyetemi küldöttséget és 
felhívta a figyelmet arra, hogy ne csak intézeteket, 
hanem internátusokat is igyekezzék létesíteni az 
egyetem, az ifjúság megfelelő elhelyezése érdekében. 

A küldöttség megnyugodva vette tudomásul a 
kultuszminiszter biztató szavait. 

A küldöttség fogadása után Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter a következőket mondotta: 

— Ebben a költségvetési évben befejezzük a 
pécsi átalakításokat. Ezzel felszabadul bizonyos 
hitel a kultusztárca beruházásai közül. Ha a pénz-
ügyminiszter ezt a hitelt továbbra is rendelkezé-
semre bocsátja, ahogy én ezt remélem is, akkor 
ez elegendő lesz arra, hogy a szegedi egyetem 
sebészeti és belgyógyászati osztályát, ami Szeged-
nek és az Alföldnek két kórházat is jelent, föl-
építhessük. 

— A vasúti leszámítoló hivatal felszabadulása 
révén hatalmas épületet nyer a szegedi egyetem, 
ahol nemcsak az elméleti intézeteket lehet elhe-
lyezni, hanem lesz hely benne az internátus cél-.-
jaira is. 

A szegedi egyetem céljaira a most beterjesztett 
költségvetésben 1,100.000 korona van felvéve. Ez 

egyetlen házat építettek, amely egyetemi tanárok í az összeg, mint Csengery János kijelentette, még 
lakásainak céljaira szolgál. Kijelenti, hogy jövőre az elméleti és gyakorlati oktatás céljaira is kevés. 

Budapest, december 16. Bethlen István gróf 
miniszterelnök ma délután fogadta >z Iparosok 
Országos Saövetségének küldöttségét, amelyet 
Ernszt Sándor, Petrovácz Oyula, Wolff Károly, 
6trausz István és Szabó József nemzetgyűlési 
képviselők vezettek. Ernszt Sándor etőadia, 
bogy a magyar kisíparososztály katasztrófáját 
okozza azoknak a hatósági üzemeknek konkur-
renciája, amelyek a háborúban alakultak a 
hadbavonult ipari munkások pótlására, de 
amelyek ma már a legnagyobbrészt elvesztették 
létjogosultságukat és munkanélküliségre kár-
hoztatják a kisiparosságot. E sérelmes állapot 
kiküszöbölésére a belügyminiszter már adott 
ki egy rendelefe>, amely ugy intézkedik, hogy 
mindazon hatósági üzemek, amelyek ma már 
nem szolgálják a közérdeket, ennélfogva foko-
zatosan visszafejlesztendök. A rendditet azon-
ban iger sok helyen s?ámba sem veszik, vagy 
nem tanják szem előtt, vagy p.dig kijátszás. 

Kéli a miniszterelnököt, hogy foglalkozzék e } h* r o m hónapi indemnitást kért. Ezek után komoly-
sulyos kérdéssel és védje meg lehetőleg a kis- bélyegeznie azt hogy a pénzügyi 
insrnsnk írrtpfcpit f bizottság négy hónapi indemnitást javasol. 

u J h l h . . ./II. niA DAifu iá-. » i Bethlen István gróf miniszterelnök kijelenti, hogy 
Hasonló értelemben adta elő Pálfy József, j a bizottság nem jutott ellentétbe a komolysággal, 

az Iparosok Országos Szövetségének és a < Rájött ugyanis a bizottság arra, hogy esetleg a 
Szegedi Iparos Testületnek titkára a szegedi f költségvetés tárgyalása nem lesz elintézhető három kisiparosok nehéz helyzetét. Rámutatott arra, 
hogy kűtönösen Sieged várcs hatósági has-
és kenyérüzemei részéről találkoznak arös kon-
kurenciával az iparosok. Ezekre sz üzemekre 
ma már szükség egyáltalában nincs, mert 
nincsenek mérsékiő hatással az árakra és igy 
teljesen elvesztették létjogosultságukat. A kenyér-
üzem felállítása teljesen feleslegei volt, mert 
hiszen <z egész országban Szegeden volt a 
kenyér a legolcsóbb. A kenyérüzem működése 
óta mintegy 36 czegedi cég adta vissza az 
iperigazolványát és maradi munka nélkül. 

Végül Pekovics János, a Keresztény Kis-
ipirOi.G^ elnöke panaszolta el ez iparostársalom 

hónap alatt s igy a kormánynak ujabb egy havi 
indemnitást kellene kérnie. 

Farkas Tibor ujabb felszólalása után következik 
napirend szerint a fővárosi törvényjavaslat 10. 
szakaszának újból való tárgyalása. A bizottság 
jelentését F. Szabó Géza ismerteti. 

Miután Rakovszky Iván belügyminiszter meg-
magyarázza, hogyan történhetett annak idején az 
ellentmondás a fővárosi javaslat 10. szakasza 2. 
pontjánál, a nemzetgyűlés egyhangúlag elfogadja 

l a módosiló indítványt. 
í A Ház ezután elhatározza, hogy a legközelebbi 
í ülés holnap, szerdán délelőtt 10 órakor iesz, a 
\ napirendre pedig az indemnitásról szóló törvény-
• javaslat tárgyalását tűzik ki. 


